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Αθήνα, σήµερα στις 14 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΑΪΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
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) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εκφράζει τη
δυσαρέσκειά του για την υπουργική απόφαση που αφορά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο γυµνάσιο.
2) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Συλλόγος Γονέων
και Κηδεµόνων του 1ου Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου Κωφών και
Βαρηκόων Αθήνας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του εν
λόγω σχολείου.
3) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της
ΔΑΚΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαµαρτύρεται για την άνιση διαχείριση των θέσεων στις ειδικές
υπηρεσίες (διαχείρισης του ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
4) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο ζητείται η άµεση ακύρωση
της ισχύουσας απόφασης περικοπών στο 50% του προγράµµατος της δακοκτονίας και η αντικατάστασή της µε άλλη.
5) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
του Δήµου Δυτικής Μάνης αιτείται να σταµατήσει άµεσα κάθε
ενέργεια για την τοποθέτηση σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «WIND» στη θέση Προφήτης Ηλίας Τ.Κ. Σαϊδόνας .
6) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο

Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας ζητά να αποκατασταθεί η αδικία
στα κριτήρια βαθµολόγησης αναφορικά µε τον υπολογισµό του
γεωργικού εισοδήµατος στους κατοίκους ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, καθώς ορισµένοι δικαιούχοι αποκλείονται από το
πρόγραµµα σχεδίων βελτίωσης.
7) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα µεγάλα
οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία Σπαστικών
Βορείου Ελλάδας, λόγω της µη καταβολής της ετήσιας κρατικής
τακτικής επιχορήγησης.
8) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου
αιτείται την οικονοµική της ενίσχυση για την κάλυψη των στοιχειωδών λειτουργικών της αναγκών.
9) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία εκφράζει τη διαµαρτυρία της σχετικά µε την απόφαση του ΙΚΑ µε την οποία µειώνονται δραστικά οι παροχές των
ορθοπεδικών και τεχνητών µελών.
10) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η
Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων ζητά να µην
εφαρµοστεί η υπουργική απόφαση αναφορικά µε την κατάργηση
του δικαιώµατος επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας για τα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.
11) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος
Αδαµόπουλος διαµαρτύρεται για τη µη ολοκλήρωση του επαρχιακού δρόµου Μουριατάδα - Σελλά.
12) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την επίλυση οικονοµικών θεµάτων, υλικοτεχνικών υποδοµών κ.λπ..
13) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κυνηγετική Οµοσπονδία Μακεδονίας Θράκης εκφράζει τις θέσεις της σχετικά µε την κυνηγετική
δραστηριότητα.
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14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου Κρήτης αιτείται άµεσα την αύξηση των θέσεων
παγιδοθετών και την επανεξέταση του τρόπου της φετινής δακοκτονίας, λόγω του κινδύνου που διατρέχει η ελαιοπαραγωγή.
15) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιχθυοτρόφων Επαγγελµατικής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποταµών -Χάνι Τερόβου
του Δήµου Δωδώνης Νοµού Ιωαννίνων αιτείται την επίλυση προβληµάτων στην πεστροφοκαλλιέργεια στον ποταµό Λούρο.
16) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Αθήνας αιτείται τη µη εξαίρεση των επιχειρήσεων της Αττικής
από την διαδικασία απλοποίησης της αδειοδότησης.
17) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Πιστοποιηµένων Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας αιτείται την ανάκληση
της διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Οικισµών Ροδόπολης και Κάτω Ποροΐων Δήµου Κερκίνης Νοµού Σερρών» και την
επαναδηµοπράτησή του χωρίς τη χρήση του συστήµατος µελέτης - κατασκευής.
18) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Πιστοποιηµένων
Εργοληπτών Δηµοσίων έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας αιτείται την ανάκληση της
διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Δ. Δ. Λιβαδίου,
Νοµού Πιερίας» και την επαναδηµοπράτησή του χωρίς τη χρήση
του συστήµατος µελέτης - κατασκευής.
19) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται την άµεση απόσυρση της απόφασης του
ΙΚΑ µε την οποία µειώνονται δραστικά οι παροχές των ορθοπεδικών και τεχνητών µελών.
20) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν
κατά την εφαρµογή του ν.2643/98.
21) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την εξαίρεση των
επιχειρήσεων της Αττικής από τη διαδικασία απλοποίησης της
αδειοδότησής τους.
22) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ελευσίνας Δυτικής Αττικής αιτείται την εξεύρεση βιώσιµης λύσης
που να εγγυάται τη συνέχεια της λειτουργίας του Ναυπηγείου
και να διασφαλίζει παράλληλα τις θέσεις απασχόλησης.
23) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Κυθήρων Νοµού Αττικής εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τους
ελέγχους του συνεργείου της ΔΕΗ σε ακίνητα στο δήµο του.
24) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η επιτροπή αγώνα δικαιούχων στις εργατικές κατοικίες ΙΙΙ στη Σητεία διαµαρτύρεται για τη µη ολοκλήρωση του έργου των εργατικών κατοικιών στη Σητεία.
25) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αίγινας Νοµού Αττικής αιτείται την απόσυρση της απόφασης του
Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας, που αφορά στην κατάργηση της
επιβολής τέλους διακίνησης του νερού.
26) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πάργας Νοµού Πρέβεζας αιτείται να χωροθετηθεί ο αγωγός φυσικού αερίου έξω από την
τουριστική ζώνη Πάργας-Πέρδικας-Συβότων.
27) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος της Κοινότητας
Ακράτας του Δήµου Αιγιαλείας Νοµού Αχαϊας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ στην Ακράτα.
28) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ και Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Περιφέρειας Θεσσαλίας «Ο
Άγιος Νικόλαος» εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την περικοπή
των παροχών υγείας από τον Οίκο Ναύτου.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά έκκληση των κατοίκων
της Ανθείας για λήψη µέτρων αντιµετώπισης του µεταναστευτικού προβλήµατος.
30) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Καλογεράτος ζητά την παράταση ισχύος του ν.3858 (πάγωµα πλειστηριασµών έως
200.000,00 ευρώ), ο οποίος λήγει 30-06-2011.
31) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ και Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Περιφέρειας Θεσσαλίας αιτείται την αναδροµική προσαρµογή των συντάξεων από 1-1-2011
των συνταξιούχων ναυτεργατών, ώστε να αντιστοιχεί σε ποσοστό
70% των εν ενεργεία µισθών ανά ειδικότητα.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά συνέντευξη τύπου που
παραχώρησε ο Γ. Δηµαράς εκφράζοντας τις θέσεις του για το
εργοστάσιο απορριµµάτων και τη διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επικείµενη επιβολή φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας όσων υπήχθησαν
στην ρύθµιση για την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι στη
συνάντηση των φορέων µε τον Πρωθυπουργό στα Καλάβρυτα
δεν κατέληξαν στην επίλυση των ζητηµάτων των πτυχιούχων µηχανικών τµηµάτων του τεχνολογικού τοµέα ΑΕΙ.
35) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων Γυµνασίου Αλιβερίου καταθέτουν προτάσεις και ζητούν να λειτουργήσουν όλα τα αθλητικά τµήµατα του Γυµνασίου
Αλιβερίου.
36) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Νικόλαος Παππούς, άνεργος εκπαιδευτικός του Κλάδου ΠΕ40 Ισπανικής και
επίτιµο µέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής
γλώσσας καταγγέλλει τη συνειδητή επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει τους νεοσύστατους κλάδους ΠΕ34 Ιταλικής
Γλώσσας και ΠΕ40 Ισπανικής γλώσσας µε την κατάργηση των
αντίστοιχων ξένων γλωσσών από τη δηµόσια εκπαίδευση.
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37) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 5ου Δηµοτικού Σχολείου Δήµου
Παλλήνης και ο Δήµαρχος Παλλήνης αιτούνται την αποπεράτωση του 5ου Δηµοτικού και Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα.
38) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία οι εκπρόσωποι των οµοσπονδιών και των συλλόγων των
ερευνητικών κέντρων και οργανισµών του δηµοσίου εκφράζουν
την αντίθεσή τους για την κατάργηση ή συγχώνευση των ερευνητικών κέντρων και οργανισµών του δηµοσίου.
39) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος και το Δηµοτικό Συµβούλιο
Δήµου Ηγουµενίτσας Νoµού Θεσπρωτίας και ο Πρόεδρος της
Δηµοτικής Κοινότητας Πέρδικας Δήµου Ηγουµενίτσας ζητούν να
µην χωροθετηθεί ο σταθµός συµπίεσης και ο αγωγός φυσικού
αερίου µέσα στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Πέρδικας αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
40) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Οδυσσέας Γιαννόπουλος
διαµαρτύρεται για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση συνταξιοδότησής του.
41) Η Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δυτικής Αχαϊας καταθέτει
την αναγκαιότητα ένταξης του δήµου του στα «Ολοκληρωµένα
Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ)».
42) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Τροιζηνίας
εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εφαρµογή της ΚΥΑ «Έγκριση
ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού αειφόρου ανάπτυξης για τις
υδατοκαλλιέργειες» περιοχών οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές του δήµου Τροιζηνίας.
43) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αρχάνων - Αστερουσίων Νοµού Ηρακλείου ζητά την αναθεώρηση του προγράµµατος υλοποίησης της δακοκτονίας .
44) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι ΕΡΑ Ηρακλείου
και Χανίων ζητούν να µην κλείσει κανένας από τους δεκαεννέα
περιφερειακούς σταθµούς της ΕΡΑ.
45) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθήνας καταθέτει τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει το ίδρυµα µετά από τις αποφάσεις και τις αλληλοσυγκρουόµενες εγκυκλίους της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.
46) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή του για
τις αλλαγές λειτουργίας του ΟΣΕ στο Νοµό Μαγνησίας.
47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση πληρωµών των αποζηµιώσεων των παραγωγών του
Νοµού Ηρακλείου από τον ΕΛΓΑ.
48) Η Βουλευτής Επικρατείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεοδοσίου Ανάργυρος
και η κ. Σιδερή Αικατερίνη του κλάδου ΠΕ70, Έλληνες εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι στις Βρυξέλλες διαµαρτύρονται για την καθυστέρηση ανανέωσης της απόσπασης τους πέραν της τριετίας
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από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία είχε ζητηθεί µε σχετική αίτηση από τον Ιανουάριο του 2010.
49) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εργοδοτικών
Ενώσεων Επιχειρήσεων Ναυπήγησης και Επισκευής Πλοίων Πειραιά εκφράζει την αντίθεσή του για την επικείµενη πώληση ποσοστού 75% των µετοχών του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς.
50) Η Βουλευτής Επικρατείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος
Επαγγελµατιών -Εµπόρων -Βιοτεχνών Ζαχάρως αιτείται την
έγκαιρη έναρξη της λουτρικής περιόδου των λουτρών Καϊάφα η
οποία θα δώσει µια οικονοµική ανάσα στους κατοίκους της περιοχής.
51) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Αικατερίνη Βαλνάρη καταθέτει
το πρόβληµα που αντιµετωπίζει σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική της περίλθαψη.
52) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώµατος καταγγέλλει την καθυστέρηση
προώθησης του νοµοσχεδίου για την αναβάθµιση του θεσµού
του εθελοντή και των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών.
53) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία
Επιχειρήσεων Τουρισµού εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τις
µεγάλες αυξήσεις από τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς που
πλήττουν τον τουρισµό.
54) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Vasileva Aliona ζητά να ενηµερωθεί σχετικά µε την καθυστέρηση της έκδοσης της απόφασης
της ελληνικής ιθαγένειάς της.
55) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι στην ΕΡΑ Ηρακλείου
και την ΕΡΑ Χανίων αιτούνται τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης καθώς και τη συνέχιση
της λειτουργίας των δεκαεννέα περιφερειακών σταθµών της
ΕΡΑ.
56) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων διαµαρτύρονται για την καθυστέρηση επίλυσης του
αιτήµατός τους σχετικά µε την συνυπηρέτηση συζύγων στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του εκπαιδευτικού υπηρετεί ως ένστολος αστυνοµικός.
57) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μιλόρης Κωστίκας ,οµογενής
από την Αλβανία ζητεί να ενηµερωθεί σχετικά µε την πορεία αίτησής του για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την οικογένειά του.
58) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Τζάτζης Βασίλειος ζητεί την
απαλοιφή ή έστω µείωση των υπολοίπων χρεών του στο ΤΕΑΥΕΚ.
59) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σητείας εκφράζει την αντίθεσή του για τις
επικείµενες συρρικνώσεις της λειτουργίας των ολοήµερων τµηµάτων στα εξαθέσια και κάτω δηµοτικά σχολεία και την κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης
γλώσσας.
60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
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αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ερυµάνθου Νοµού Αχαΐας
εκφράζει τις προτάσεις του για την αναδιάταξη των µονάδων
υγείας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Στην µε αριθµό 8949/12-01-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4038/ΙΗ/27-52011 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 15172/19-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μπούρα Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 17864/ΕΥΣ
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2805/27-5-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3. Στην µε αριθµό 15508/02-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3824/27-5-2011 έγ-
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γραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΓ ’ - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

4. Στην µε αριθµό 15565/02-052011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./
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ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1267/27-5-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 15592/03-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./
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ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1275/27-5-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

12044

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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12045

12046

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 15703/04-05-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Τσιαούση Ελένη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3852/27-5-2011 έγ-

12047

γραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

12048

7. Στην µε αριθµό 15737/04-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµόν ΥΠ.ΠΟ.Τ./

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1304/27-5-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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12049

12050

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 15785/04-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

12051

ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1309/27-5-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

12052

9. Στην µε αριθµό 15814/05/05/2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Νικολόπουλου Νικόλαου, Καράογλου Θεοδώρου, Καριπίδη Αναστάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1077140 ΕΞ 2011/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3478/27-5-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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12053

12054

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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10. Στην µε αριθµό 15857/05-05-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Αράπογλου Χρυσής δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5135Β/27-5-2011

12055

έγγραφο από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

12056

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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12057

12058

11. Στην µε αριθµό 15952/09-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μουσουρούλη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5152

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Β/27-5-2011 έγγραφο από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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12059

12060

12. Στην µε αριθµό 15997/10-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Δαβάκη Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/13257/27-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η
ακόλουθη απάντηση:
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12061

12062

13. Στην µε αριθµό 16435/17-05-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Παπανδρέου - Παπαδάκη Ουρανία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δ12 1080228 ΕΞ 2011/27-5-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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12063

12064

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Το σηµερινό Δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 14
Ιουνίου 2011 στον πρώτο κύκλο έχει τρεις ερωτήσεις οι οποίες
δεν θα συζητηθούν και είναι οι εξής:
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 4120/14-3-2011 αναφορά του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τον προσδιορισµό της αµοιβής των µηχανικών για τις νέες οικοδοµικές άδειες και την κατάργηση της
κατώτατης τιµής για το πιστοποιητικό ενεργειακής επάρκειας. Η
αναφορά αυτή δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Δεύτερη είναι η µε αριθµό 10446/3-2-2011 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την κατασκευή της ζώνης καινοτοµίας Θεσσαλονίκης,
η οποία, επίσης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Τρίτη είναι η µε αριθµό 16054/10-5-2011 ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολου
Νάνου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πλήρη στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του Κέντρου Υγείας Σκιάθου, η οποία δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα τώρα στις ερωτήσεις που θα απαντηθούν πρώτα,
από τον κ. Νικητιάδη, Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού,
µετά από την κ. Άννα Νταλάρα, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τέλος, από τον κ. Χρήστο Αηδόνη, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 15392/28-4-2011 ερώτηση
του Βουλευτή Α’ Αθήνας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Αθανασίου Πλεύρη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χρηµατοδότηση της «οµοφυλοφιλικής εβδοµάδας» στην Αθήνα.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
Κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο για δυο λεπτά, προκειµένου να
µας αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο του
Athens Every Week, έγινε στα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου το
επονοµαζόµενο Αthens pride που αφορά τη συγκέντρωση οµοφυλοφίλων προκειµένου, τέλος πάντων, να διαδηλώσουν. Δεν
µπορώ να γνωρίζω το γιατί. Το θέµα µπορεί να άφηνε κάποιον
αδιάφορο, αλλά τόσο στο «EXTRA CHANNEL», στο αποκαλυπτικό δελτίο αναφέρθηκε ότι υπήρξε χρηµατοδότηση από το
Υπουργείο Πολιτισµού, όσο και στο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» βλέπω
τη δήλωση της κ. Μαρίας Σάιµπερ, η οποία διοργάνωνε το Διεθνές Φεστιβάλ Αθηνών γκέι και λεσβιακών ταινιών, που δηλώνει
ότι τα αεροπορικά εισιτήρια και η φιλοξενία πολλών προσκεκληµένων θα καλυφθούν από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Παίρνω µία απάντηση από εσάς -την Παρασκευή µού ήρθε η
απάντηση- στην οποία δεν ξεκαθαρίζεται εάν έχει υπάρξει χρηµατοδότηση από το Υπουργείο σας. Λέτε: «Σας γνωρίζουµε ότι
το Αthens every week οργανώνει και ταξινοµεί γεγονότα, δεν
χρηµατοδοτεί δράσεις». Δεν απαντάτε, όµως, εάν το Αthens
every week έχει πάρει χρήµατα που συνδυάζονται µε την εκδήλωση την οποία έκανε και αφορά το Αthens pride.
Θέλω, λοιπόν, συγκεκριµένα να µου πείτε εάν και τι ποσό έχει
δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού είτε απευθείας στο Athens
pride είτε σε άλλους φορείς, όπως είναι το Athens every week,
προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί αυτή η δράση και αν δεν υπάρχει χρηµατοδότηση, σε τι συνίστατο η στήριξη την οποία δώσατε,
διότι αναφέρεται ότι για πρώτη φορά γίνεται υπό την αιγίδα του
κράτους. Ποια ήταν, δηλαδή, η στήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον

κ. Πλεύρη.
Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ούτε 1 ευρώ ούτε µια παλαιότερη δραχµή
δεν καταβλήθηκε σε οποιαδήποτε οργάνωση αντιστοίχου είδους
και για οποιαδήποτε δραστηριότητά της. Εµείς δεν λάβαµε καµµία απόφαση για να χρηµατοδοτήσουµε καµµία οργάνωση παρόµοιου είδους.
Είναι προφανές ότι τα περί χρηµατοδότησης και όσα διαβάσατε -που, βεβαίως, δεν αµφισβητούµε ότι τα διαβάσετε- είναι
µια παραπληροφόρηση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Εκείνο που πρέπει, ωστόσο, να εξηγήσω είναι ότι εµείς, στο
πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί ο τουρισµός στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη, έχουµε αναπτύξει δυο µεγάλα προγράµµατα προβολής, υπό την έννοια ότι καταγράφουµε γεγονότα που
αναδεικνύονται από την καταγραφή ως λαµβάνοντα χώρα στην
περιοχή.
Δηλαδή, το Athens every week περιέχει µία σειρά από πράγµατα που γίνονται κάθε εβδοµάδα στην Αθήνα. Προσπαθούµε να
εντοπίσουµε γεγονότα που λαµβάνουν χώρα, προκειµένου να
πληροφορήσουµε τον οποιονδήποτε σκέπτεται ή µπορεί να επισκεφθεί την Αθήνα ότι γίνεται και αυτό στην Αθήνα και γίνεται
αυτήν την ηµεροµηνία.
Η συγκεκριµένη παρέλαση γίνεται τώρα έξι χρόνια. Δεν είναι
η πρώτη φορά που γίνεται. Το Athens every week γίνεται τώρα.
Λοιπόν, αφού αυτήν τη συγκεκριµένη εβδοµάδα ελάµβανε χώρα
το γεγονός, κρίναµε σκόπιµο να µπορεί να γνωρίζει κάποιος ότι
συµβαίνει και µία παρέλαση, όπως σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Αυτή η παρέλαση δεν γίνεται µόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται σε
ολόκληρη την Ευρώπη και όλες οι χώρες πληροφορούν ότι γίνεται αυτή η παρέλαση. Έτσι κι εµείς κρίναµε σκόπιµο να περιληφθεί ως γεγονός και µόνο, χωρίς καµµία απολύτως
χρηµατοδότηση.
Για να το κάνω αυτό σαφέστερο και να γίνει αντιληπτό, θα σας
πω µόνο ορισµένες από τις δράσεις που έλαβαν χώρα –όχι µε
δική µας πρωτοβουλία- και τις οποίες περιγράφουµε. Λέµε δηλαδή, σ’ αυτό το πρόγραµµα –σ’ αυτό το καλαντάρι, να το πω
έτσι- που βγαίνει στη δηµοσιότητα: Athens young reader’ s week,
δηλαδή εβδοµάδα νεαρών αναγνωστών βιβλίων, εβδοµάδα Love
and Romance, εβδοµάδα δηλαδή, του Αγίου Βαλεντίνου κι εµείς
θέλουµε να την ενισχύσουµε, εβδοµάδα του καρναβαλιού γιατί
θέλουµε να πληροφορήσουµε τον κόσµο ότι γίνονται καρναβάλια
στην Αθήνα για να µπορεί να έρθει ο κόσµος, εβδοµάδα πωλήσεων, δηλαδή εκπτώσεων που µπορεί να επισκεφθεί ο κόσµος
την Αθήνα ειδικά εκείνη την εβδοµάδα που γίνονται µεγάλες εκπτώσεις, εβδοµάδα τένις γιατί εκείνη την περίοδο που καταγράφεται γίνεται ένα µεγάλο διεθνές πρωτάθληµα τένις και το
καταγράφουµε για να γνωρίζει ο κόσµος και όποιος θέλει να επισκεφθεί τη χώρα.
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, καταγράφηκε και αυτό το συγκεκριµένο γεγονός για να µπορεί ο κόσµος, αν τον ενδιαφέρει,
να έρθει στη χώρα µας.
Όσον αφορά το δεύτερο θέµα της ερώτησής σας, θα επανέλθω στη δευτερολογία µου γιατί είναι εξίσου ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Νικητιάδη.
Ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Αθανάσιος Πλεύρης έχει το λόγο,
για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε καλύπτετε στο κοµµάτι της χρηµατοδότησης, διότι το νόηµα της ερώτησής µου αφορούσε ακριβώς τη
χρηµατοδότηση.
Από εκεί και πέρα, αυτά τα περιστατικά ο καθένας µπορεί να
τα αξιολογεί όπως επιθυµεί βάσει της προσωπικής του θέσης και
να κρίνει κατά πόσο θα πρέπει ένας Υπουργός ή ένα Υπουργείο
να παρεµβαίνει σ’ αυτές τις δράσεις και να τους παρέχει την επικοινωνιακή κάλυψη, την οποία εσείς τους παρείχατε.
Το συµβάν, λοιπόν, µπορεί να άφηνε κάποιον αδιάφορο. Μου
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κάνει, όµως, εντύπωση ότι στην απάντησή σας αναφέρετε ότι οι
στόχοι του Athens every week είναι οι ακόλουθοι: Αξιοποίηση του
πλούτου της χώρας µας και ανάδειξη της ιστορικής κληρονοµιάς
και των διαχρονικών αξιών, προγράµµατα που εξασφαλίζουν τη
σωστή προώθηση και προβολή της Ελλάδας ως προορισµού,
που προσφέρεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ακόµα ότι το
Athens week στηρίζει το σύγχρονο πολιτισµό, την παράδοση, τον
αθλητισµό και την επιχειρηµατικότητα µέσα από θεµατικές εβδοµάδες που προκύπτουν από τις εκδηλώσεις και αναδεικνύει πτυχές της παράδοσης µας και του πολιτισµού µας, που µπορεί να
έχουν διεθνές κοινό, αλλά ως σήµερα παραµένουν άγνωστες,
προβάλλοντας πτυχές της Αθήνας και του µοναδικού πολιτισµού
της.
Εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριµένη εκδήλωση, κύριε Υπουργέ,
που κάποιοι θέλουν να εκφράσουν το σεξουαλικό τους προσανατολισµό, δεν µπαίνει σε καµµία από αυτές της κατηγορίες.
Αύριο, δηλαδή, κάποιοι µπορεί να θέλουν να κάνουν ένα Athens
private ετεροφύλων, άλλοι µπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το Υπουργείο
πρέπει να καλύπτει επικοινωνιακά µία οµάδα που έχει συγκεκριµένο σεξουαλικό προσανατολισµό και θέλει να κάνει µία εκδήλωση και να µπαίνει στην επικοινωνιακή στήριξή της, χωρίς να
θέλω να σχολιάσω ποιες είναι οι θέσεις του καθενός.
Αλλά, δεν µπορώ να το καταλάβω στη φιλοσοφία του, κύριε
Υπουργέ. Είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού να λέει ότι µαζεύονται κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάτι
που δεν έχει καµµία σχέση µε τον πολιτισµό; Όλα που αναφέρατε πριν έχουν µία σχέση µε τον πολιτισµό. Εδώ πέρα έχουν
σχέση µε τη σεξουαλική τους προτίµηση. Τι δουλειά έχει αυτό;
Το επόµενο που έχει να κάνει το Athens every week, δηλαδή,
είναι να παρουσιάζει και τι διαδηλώσεις γίνονται στη Αθήνα κάθε
εβδοµάδα, ώστε να πληροφορείται ο τουρίστας που θέλει να
έρθει και να πάει να παρακολουθήσει µία διαδήλωση.
Μη συγχέουµε δύο πράγµατα, διότι θεωρώ µε αυτόν τον
τρόπο ότι ενδεχοµένως δεν ήταν στις προθέσεις σας αυτό το
οποίο έγινε, αλλά δόθηκε µία τέτοια αντίληψη από τον Τύπο. Από
εκεί και πέρα, θα µου πείτε τι ευθύνες έχετε εσείς γι’ αυτό –αλλά,
έπρεπε να έχει απαντηθεί- ότι όλη αυτή η δράση έγινε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, ότι υπήρξε
επικοινωνιακή στήριξη και ότι υπήρξε οικονοµική στήριξη,
πράγµα που εσείς τουλάχιστον µε αυτά που λέτε εδώ πέρα τα
διαψεύδετε.
Για ποιο λόγο όµως, έπρεπε το Υπουργείο να µπει σ’ αυτήν τη
διαδικασία; Θεωρώ ότι ήταν ατυχής η επιλογή, την οποία κάνατε
και δεν δίνετε το µήνυµα της προώθησης του πολιτισµού της
χώρας, αλλά παίρνετε θέση στο αν κάποιος έχει µία συγκεκριµένη σεξουαλική προτίµηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Πλεύρη.
Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Αντιλαµβάνοµαι, κύριε συνάδελφε, στην τοποθέτησή
σας την αναφορά στις πτυχές και τις παραδόσεις, µόνο που η
συγκεκριµένη δική µας προσέγγιση σχετίζεται µε τις παραδόσεις
που αναφέρονται στη δηµοκρατία και στην ελευθερία και λέµε
ότι εµείς είµαστε σε µία χώρα ελεύθερη, µια χώρα δηµοκρατική,
µια χώρα στην οποία επιτρέπουµε τη διαφορετική έκφραση, στην
οποία επιτρέπουµε τη διαφορετικότητα και δεν την απαγορεύουµε. Αυτό είναι όλο, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω,
Συνεπώς, ο καθένας µπορεί να έχει τη δική του άποψη και προσέγγιση για το τι είναι το κίνηµα των οµοφυλόφιλων ή για το τι
είναι ένας άνθρωπος που έχει αυτήν την προτίµηση και είναι σεβαστή για τον καθένα η θέση του. Εµείς από την άλλη, απλώς
καταγράφουµε ένα γεγονός.
Λέω ξανά ότι αυτή η παρέλαση γινόταν έξι χρόνια. Από την
στιγµή που γίνεται, δεν έχουµε κανένα λόγο να µην πληροφορήσουµε γιατί µπορεί να υπάρχουν τριακόσιοι, τετρακόσιοι, πεντακόσιοι άνθρωποι που να πουν: «Ας πάµε στην Αθήνα αυτό το
Σαββατοκύριακο γιατί έχει αυτήν την παρέλαση». Ούτε τους υπερασπιζόµαστε, ούτε τους στηρίζουµε, ούτε τους καταδικάζουµε.
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Παρακολουθούµε το γεγονός και απλώς το καταγράφουµε.
Επίσης, θέλω να σας πληροφορήσω –επειδή στην ερώτησή
σας αναφέρεστε σ’ αυτό- για το ζήτηµα των συµβασιούχων που
απασχολούνται στην Ακρόπολη. Το επιχείρηµά σας βεβαίως, εµφανίζεται ενισχυµένο όταν λέτε ότι πληρώνουµε αυτούς και δεν
πληρώνουµε τους ανθρώπους που είναι στην Ακρόπολη. Αν ήταν
έτσι τα πράγµατα, θα είχατε απόλυτο δίκιο όχι απλώς να κάνατε
µία ερώτηση, αλλά να την ενισχύσετε και να την υποστηρίξετε
µε πολύ µεγαλύτερο δυναµισµό.
Εδώ, όµως, πρέπει να ξέρετε ότι εµείς µε τους συµβασιούχους
της Ακρόπολης παραλάβαµε µία κατάσταση όπου οι άνθρωποι
ήταν απλήρωτοι από την 1η Δεκεµβρίου του 2008. Έγιναν ασφαλιστικά µέτρα και όσοι κέρδισαν τις υποθέσεις των ασφαλιστικών
µέτρων αρχίσαµε να τους πληρώνουµε κανονικά. Ζητήσαµε να
καταθέσουν τα δικαστικά έγγραφα της δικογραφίας που αποδεικνύουν ότι έγιναν ασφαλιστικά µέτρα, ότι δικαιώθηκαν, ότι το δικαστήριο µε µία απόφασή του έκρινε ότι πρέπει να συνεχίσουν
να απασχολούνται, προκειµένου κι εµείς να πιστοποιήσουµε την
υποχρέωση της πολιτείας να τους πληρώσει.
Τους έχουµε πληρώσει σχεδόν όλους. Έχουν µείνει σήµερα
δεκαεννέα άτοµα που δεν έχουν πληρωθεί, όχι επειδή δεν θέλουµε να τους πληρώσουµε, αλλά επειδή είχαν καταθέσει εκπροθέσµως τα έγγραφα που είχαν ζητηθεί. Υπάρχει µία
καθυστέρηση, πράγµατι, και τώρα, έτσι που έχει εξελιχθεί η κατάσταση, πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών.
Είµαι βέβαιος ότι εφόσον τα έγγραφά τους είναι εντάξει και
δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβληµα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι
θα πληρωθούν γιατί µακράν ηµών το να εργάζεται κάποιος και
να µην πληρώνεται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Είναι καταπληκτικό πώς καταφέρατε να µη χρησιµοποιήσετε
καµµία λέξη ξενόφερτη για την ερώτηση που σας έκανε. Είπατε
αυτούς. Είναι συγκλονιστικό ότι δεν είπατε το επιχείρηµα ότι δεν
είναι θέµα πολιτισµού, αλλά είναι θέµα τουρισµού.
Οι Αµερικάνοι χρηµατιστές και οι τουριστικοί πράκτορες µιλάνε για αυτούς που λέγονται DINC, Double Income, διπλό εισόδηµα, No Kids (Children) και χαλάνε πολλά χρήµατα. Αυτή ήταν
µια λύση τουλάχιστον για τον τουρισµό.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ δευτέρου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 15922/6-5-2011 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς την
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη
χρήση του δελτίου κοινωνικού τουρισµού από τους κατοίκους
των νησιών, στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και όχι στο διευρυµένο καλλικράτειο δήµο.
Ο κ. Σπυρίδων Γαληνός έχει το λόγο, για να αναπτύξει την
ερώτησή του.
Έχετε δύο λεπτά, κύριε Γαληνέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε ότι τα δελτία κοινωνικού τουρισµού
χορηγούνται µε την προϋπόθεση ότι θα χρησιµοποιηθούν εκτός
των ορίων του δήµου όπου διαβιεί ο δικαιούχος. Μέχρι πρόσφατα οι δικαιούχοι της Λέσβου και της Λήµνου µπορούσαν να
χρησιµοποιήσουν τα δελτία κοινωνικού τουρισµού στο νησί τους
σε παραθεριστικά κέντρα που βρίσκονταν εκτός των ορίων του
δήµου στον οποίο κατοικούσαν. Έτσι και οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονταν µε τα υψηλά έξοδα µετακίνησης εκτός νησιού και η
τοπική τουριστική οικονοµία είχε ένα επιπλέον έσοδο.
Με την έλευση του γεµάτου από σχεδιαστικές αστοχίες και
αβλεψίες «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» αυτό δεν είναι πλέον εφικτό, γιατί όλη
η Λέσβος έχει γίνει ένας δήµος, όπως άλλωστε και η Λήµνος.
Αυτό δηµιουργεί κόστος σε όλους, χωρίς παράλληλα να προκύπτει ωφέλεια για κανέναν, κόστος στους πολίτες που θα πρέπει
να επιβαρυνθούν µε το κόστος των εισιτηρίων, κόστος στην τοπική οικονοµία µέσω της στέρησης εσόδων από όσους µέχρι πέρυσι έκαναν τουρισµό εντός του νησιού.
Το πρόβληµα, βέβαια, αφορά το σύνολο των νησιών του Αιγαίου που πριν από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είχαν περισσότερους του
ενός δήµους και µετά βρέθηκαν µε ένα µόνο δήµο.
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Είχα προτείνει, λοιπόν, στην ερώτησή µου -και το επαναλαµβάνω- ότι ο περιορισµός στη χρήση του δελτίου κοινωνικού τουρισµού πρέπει για τα νησιά να γίνει όχι στο διευρυµένο
καλλικράτειο δήµο, αλλά στα όρια των παλιών δήµων.
Ελπίζω ότι εδώ σήµερα, κυρία Υπουργέ, θα δώσετε µία πολιτική απάντηση και δεν θα αρκεστείτε στην απάντηση που σας
έδωσαν η Πρόεδρος του οργανισµού, η κ. Βασιλική Τσιµπίδα, η
οποία µετ’ επιτάσεως –είδα στην απάντησή της- µας γνωρίζει ότι
ο Νοµός Λέσβου αποτελείται από τρεις δήµους. Πολύ φοβάµαι
ότι δεν είδε καν το χάρτη, για να δει ποιος είναι ο Νοµός Λέσβου
και όταν αναφέρεται σε τρεις δήµους αναφέρεται σε τρία διαφορετικά νησιά που το καθένα από το άλλο απέχει µε το καράβι
γύρω στις έξι ώρες διαδροµή και βεβαίως είναι και τα έξοδα
πολύ υψηλά.
Περιµένω και ελπίζω στη δική σας απάντηση να βρούµε το
δίκιο µας οι νησιώτες που διαβιούµε εκεί και δικαιούµαστε και
εµείς να κάνουµε χρήση του κοινωνικού τουρισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το συνάδελφο κ. Γαληνό από τη Λέσβο.
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άννα
Νταλάρα έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε, που µου δίνετε την ευκαιρία να σας απαντήσω ευθέως και πολιτικά, όπως
λέτε και µε ένα περισσότερο συναισθηµατικό βάρος, γιατί και
εγώ είµαι νησιώτισσα και η καταγωγή µου είναι από λίγο εκεί
κοντά, στην Πάρο και στη Σύρο.
Χαίροµαι για την ευαισθησία σας για τον κοινωνικό τουρισµό.
Είναι ένας θεσµός που γεννήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και συνέχισε
άξια –δεν είµαι από τους ανθρώπους που αντιπαρατίθενται- η
Νέα Δηµοκρατία, δίνοντας βάση σε αυτό, γιατί στο κάτω-κάτω
της γραφής είναι ένα δικαίωµα αναφαίρετο που έχουν διεκδικήσει οι πολίτες και οι εργαζόµενοι, διότι πληρώνουν την εισφορά
τους καθώς και οι εργοδότες. Αυτό που µας νοιάζει περισσότερο, πέρα από τη δουλειά τους, είναι η ξεκούρασή τους και η
επαναφόρτισή τους, ιδιαίτερα σε µια δύσκολη περίοδο, όπως
είναι η σηµερινή.
Παράλληλα, µεριµνούµε και για την απαρέγκλιτη περιφρούρηση της νοµιµότητας. Στη δευτερολογία µου θα σας πω τι
εννοώ µε αυτό. Το πρόβληµα είναι, ακριβώς, όπως το θέσατε –
δεν θα µασήσω τα λόγια µου- µε την οργανωτική διάρθρωση µε
τους δήµους, δεδοµένου ότι οι δήµοι έγιναν µεγαλύτεροι µε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Εσείς έχετε την άποψή σας ότι έχει κακά στοιχεία –τον παρουσιάσατε µε κάποιες αρρώστιες- εγώ έχω µια διαφορετική γνώµη, το θέµα µας όµως, δεν είναι αυτό. Το θέµα –και
το κατανοώ, όπως µου το εκφράσατε- είναι ότι σε πολύ µεγάλα
νησιά, όπως είναι η Μυτιλήνη, ισχύει ο τουρισµός να γίνεται από
ένα µέρος, ας πούµε, από την πόλη της Μυτιλήνης στην Καλλονή
ή ξέρω εγώ, στο Μόλυβο, στα Βατερά ή οπουδήποτε αλλού, στα
µέρη που έχουµε όλοι γνωρίσει και αγαπήσει.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις –και πιστεύω ότι σε αυτό συµφωνείτε- δεν µπορεί να είναι αποκλειστικά κρατικοδίαιτες και αυτού
του είδους η «επιχορήγηση» έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Ο κοινωνικός τουρισµός έχει στόχευση ακριβώς στη δηµιουργία υποδοµών –γι’ αυτό και επιδοτείται και το εισιτήριο- για τους ίδιους
τους εργαζόµενους και αποτελεί µέριµνα υπέρ των εργαζοµένων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν εκείνο που επιθυµούσαµε:
να φεύγουν οι ντόπιοι και να πηγαίνουν σ’ ένα άλλο νησί και οι
δικαιούχοι άλλων νησιών ή της ηπειρωτικής Ελλάδας να µπορούν
να εξυπηρετηθούν σε µέρη, όπως η Μυτιλήνη. Στο κάτω-κάτω
της γραφής, δεν γνωρίζω καµµιά περιοχή της Ελλάδας που να
εφαρµόζει την αρχαία τακτική της ξενηλασίας. Δεν θέλω να πω
τίποτα εδώ για τους Σπαρτιάτες, αν υπάρχουν συνάδελφοι από
αυτό το µέρος στη Βουλή.
Οι νόµοι όµως, όπως πολύ σωστά είπατε, ειδικά σε αυτά τα θέµατα εφαρµόζονται για να διευκολύνουν τους πολίτες. Είµαστε
διατεθειµένοι να το επανεξετάσουµε, αν µου δώσετε δύο επιχειρήµατα –και δεσµεύοµαι γι’ αυτό, να το επανεξετάσω- και αν πιστεύετε ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή, δεν θα φύγουν
οι Μυτιληνιοί να πάνε σε άλλα µέρη και δεν θα έχουν την ευκαιρία
άλλοι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισµού µέσω της Εργατικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εστίας να µεταβούν στη Μυτιλήνη και να καλύψουν αυτά τα καταλύµατα.
Πείτε µου στη δευτερολογία σας τι θέλετε και θα σας συµπληρώσω την απάντησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο συνάδελφος κ.
Σπυρίδων Γαληνός, Βουλευτής Λέσβου, έχει τρία λεπτά για να
δευτερολογήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Χαίροµαι, κυρία Υπουργέ, που δεν εµµείνατε στην απάντηση που έδωσαν οι γραφειοκράτες, θα έλεγα,
της οµοσπονδίας. Κατά την άποψή µου, ενός κακού δοθέντος
µύρια έπονται.
Το πρωταρχικό πρόβληµα, κατά την άποψή µου, είναι η χωροταξική διάσταση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για τα µεγάλα νησιά και ιδιαίτερα η δογµατική, θα έλεγα, προσήλωση στο «ένας δήµος ανά
νησί», ανεξάρτητα από το µέγεθος του νησιού.
Η συζήτηση σήµερα αφορά µία από τις πολλές του παρενέργειες. Θεωρώ ότι δεν µερίµνησε η Κυβέρνηση εγκαίρως, ώστε
να κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές στις νέες πραγµατικότητες που δηµιουργήθηκαν από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Δηµιουργήσατε στη Λέσβο ένα δήµο-τέρας που εκτείνεται σε χίλια εξακόσια
τριάντα έξι τετραγωνικά χιλιόµετρα, το µεγαλύτερο σε έκταση
δήµο της χώρας.
Για να πάει κανείς από τη Μυτιλήνη –θα σας πω άλλα µέρη από
αυτά που αναφέρατε εσείς και γνωρίζετε- στη Βατούσα ή στα Χίδηρα θέλει δυόµιση ώρες, όση ώρα θέλει ένας κάτοικος από την
Αθήνα για να µεταβεί στη Λαµία. Ο κάτοικος των Αθηνών, όταν
επισκεφθεί τη Λαµία, µπορεί να χρησιµοποιήσει τα δελτία κοινωνικού τουρισµού για διακοπές. Ο κάτοικος όµως, της Μυτιλήνης
και της Λήµνου δεν µπορεί να κάνει το ίδιο για τις δικές του αποµακρυσµένες περιοχές, όταν ξεκινήσει από το κέντρο. Τα δελτία
κοινωνικού τουρισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διακοπές στο νοµό, αλλά όχι στο δήµο διαµονής. Αυτό ίσχυε πάντα και
όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε και εσείς, είχε τη λογική του.
Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όµως, άλλαξε το χωροταξικό των
δήµων και αυτό που µέχρι χθες ήταν λογικό, σήµερα είναι εντελώς παράλογο. Στους νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας οι δήµοι
είναι όµοροι. Οι κάτοικοι των Πατρών µπορούν να πάρουν το δελτίο του κοινωνικού τουρισµού και να πάνε µε το αυτοκίνητό τους
εβδοµήντα επτά χιλιόµετρα µακριά και να κάνουν διακοπές στα
Καλάβρυτα. Αν θέλει να πάει κανείς κοντύτερα, µπορεί να πάει
στην Κάτω Αχαΐα. Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» οι κάτοικοι της Μυτιλήνης, ακόµα και αν διανύσουν ενενήντα τρία ή ενενήντα τέσσερα
χιλιόµετρα για να πάνε στο Σίγρι ή στην Ερεσό, σήµερα δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το δελτίο κοινωνικού τουρισµού. Άλλαξαν, όπως είπαµε, τα όρια του δήµου. Φέτος κανένας δεν θα
µπορέσει να κάνει ό,τι µπόρεσε ή µπορούσε να κάνει πέρυσι και
η νησιωτικότητα εν προκειµένω αντί να θεωρείται προνοµία µετατρέπεται σε τιµωρία. Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» οι δήµοι στους νησιωτικούς νοµούς έπαψαν να είναι όµοροι. Τους χωρίζει η
θάλασσα.
Στο νοµό µου χρειάζεται έξι ώρες ταξίδι για να πας από τη
Λέσβο στη Λήµνο και άλλες τρεις για να πας στον Άη Στράτη.
Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν έξοδα, τα οποία για κάποιους άλλους µπορεί να φαντάζουν µηδαµινά, αλλά όµως για τους νησιώτες µας δυστυχώς, δεν είναι και ιδιαίτερα για αυτούς τους
ανθρώπους που κάνουν χρήση της κάρτας του κοινωνικού τουρισµού.
Όµως, για τον απλό άνθρωπο του καθηµερινού µόχθου που
παλεύει, καταλαβαίνετε ότι είναι σηµαντικό να µπορεί και εκείνος
να απολαύσει το προνόµιο που δίνει η κάρτα του κοινωνικού τουρισµού. Προφανώς, η ενδεδειγµένη λύση είναι να αλλάξει το χωροταξικό του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για τα µεγάλα νησιά –αυτό είναι και
µια πρότασή µου- αλλά σήµερα δεν συζητάµε αυτό. Μπορεί να
γίνει κάτι διαφορετικό. Μπορείτε να µεριµνήσετε, ώστε να αλλάξουν οι όροι της συµβάσεως προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού, ώστε η απαγόρευση της χρήσης του δελτίου να αφορά όχι
το διευρυµένο καλλικράτειο δήµο, αλλά τα όρια των παλιών
δήµων ή τις δηµοτικές κοινότητες σήµερα.
Κυρία Υπουργέ, βλέποντας και την κατανόησή σας –και χαίροµαι γι’ αυτό- θεωρώ ότι πρέπει να δράσετε άµεσα, ώστε από τη
φετινή χρονιά να µπορούν να έχουν αυτό το δικαίωµα και οι νη-
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σιώτες των περιοχών µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Σπυρίδωνα Γαληνό.
Η εκ Σύρου και Νάξου ορµώµενη Υπουργός κ. Άννα Νταλάρα
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Αντιλαµβάνοµαι αυτό
που λέτε. Δεν είµαι αρµόδια για το ν.3852 και θυµάµαι ότι στις
συζητήσεις που έγιναν τέθηκε πολλές φορές το θέµα της
νησιωτικότητας και της ορεινότητας. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί
δεν είναι µόνο η χιλιοµετρική απόσταση πολλές φορές, αλλά
είναι και το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση από το ένα µέρος
στο άλλο.
Η Εργατική Εστία είναι εδώ για να φροντίζει τους δικαιούχους
της και αυτό είναι το απαιτούµενο και το ζητούµενο. Αυτό
προσπαθούµε να κάνουµε, δηλαδή να βάλουµε ένα νέο τύπο
µοντέλου εξάσκησης αυτού του κοινωνικού δικαιώµατος. Δεν
ξέρω αν το ξέρετε, αλλά µε την ευκαιρία αυτή σας λέω ότι φέτος
έγινε στην Αθήνα πιλοτικά το πρόγραµµα της σύνδεσης των
δικαιούχων της Εργατικής Εστίας µε το ΙΚΑ, πράγµα που
διευκόλυνε. Γι’ αυτό είδατε ότι δεν είχαµε αυτά τα
παρατράγουδα που έχουµε πάρα πολλές φορές να πηγαίνουν
και να έρχονται οι δικαιούχοι.
Έχω τη χαρά να σας αναγγείλω ότι ζητούµε να γίνει και για
όλους τους τόπους, σε όλη την Ελλάδα, για να µη δυσκολεύονται
οι δικαιούχοι και να έχουν αυτήν την αγωνία της διασφάλισης του
κοινωνικού τουρισµού από τη µια πλευρά και την απαρέγκλιτη
περιφρούρηση της νοµιµότητας από την άλλη, δηλαδή να
έχουµε ένα διπλό έλεγχο των στοιχείων.
Φέτος, παρά την κρίση, καταφέραµε και δώσαµε πεντακόσιες
εβδοµήντα χιλιάδες δελτία κοινωνικού τουρισµού. Σας λέω,
λοιπόν, ευθέως στη δευτερολογία µου ότι θα διερευνήσουµε
αυτό το θέµα και θα ζητήσω τη βοήθεια και τη συνεργασία σας
είτε µέσω των παλιών δήµων είτε κάποιων χιλιοµετρικών
αποστάσεων, αφού πιστεύεται ότι αυτό δεν θα µπορεί να
λειτουργήσει είτε µε µια τροπολογία. Οι νόµοι, εξάλλου, είναι για
να τους εφαρµόζουµε και να µπορούν να γίνονται πρακτικοί για
την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Επίσης, θα διερευνήσω και νοµικά µε τους συναδέλφους µου
και τους συνεργάτες του Υπουργείου και της Εργατικής Εστίας
τη δυνατότητα υπέρβασης µέσα από το διοικητικό συµβούλιο,
εφόσον είναι εφικτό, αλλιώς µε τροπολογία. Αυτό είναι κάτι που
θα µεθοδεύσω ευθύς αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Βουλευτές, κ.κ. Μόσιαλος Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και Ευάγγελος
Αντώναρος της Νέας Δηµοκρατίας ζητούν ολιγοήµερη άδεια
απουσίας τους στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 15692/3-5-2011 ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη
µείωση των επιχορηγήσεων των προνοιακών ιδρυµάτων της κεντρικής Μακεδονίας.
Στην ερώτηση του κ. Κιλτίδη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης.
Κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο για δυο λεπτά, προκειµένου να
µας αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε το β’ βαθµό αυτοδιοίκησης, έτσι όπως θεσπίστηκε, φοβούµαι πολύ ότι πάρα πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κατά νου τις έδρες των παλαιών νοµών και ότι
ιδρύµατα ή υπηρεσίες που πρέπει να τύχουν στήριξης ή προβλεπόµενης οικονοµικής ενίσχυσης, αφορούν µόνο τους παλαιούς
νοµούς, διότι ειδάλλως στην κεντρική Μακεδονία, όπου ο Νοµός
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Θεσσαλονίκης είχε δεκατέσσερα ιδρύµατα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου προνοιακού χαρακτήρα και προσετέθησαν και
άλλα οκτώ και έτσι έχουµε είκοσι δύο στην κεντρική Μακεδονία,
δεν µπορεί να εξηγηθεί πώς οι επιχορηγήσεις συζητούνται και
δίνονται λες και έχουν να κάνουν µόνο µε τα συγκεκριµένα δεκατέσσερα ιδρύµατα. Τα ιδρύµατα είναι είκοσι δύο και είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Μετά κόπων και βασάνων, στο τέλος Μαρτίου έφτασαν τις
437.000, όταν για το σύνολο αυτών των ιδρυµάτων το 2009 και
το 2010, µεσούσης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και προφανώς και µε τη δική σας Κυβέρνηση το 2010 κατά 100%, πήραν
περίπου 4 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Μόνο ένα δε, του δηµοσίου, ανάλογο και αντίστοιχο σε µέγεθος, παίρνει 2 εκατοµµύρια
ευρώ το χρόνο. Χίλια παιδιά ανάπηρα και κακοποιηµένα, βρίσκονται σ’ αυτά τα ιδρύµατα µε εντολές εισαγγελικών αρχών και περιθάλπονται, µάλιστα και µε τη στήριξη τις περισσότερες φορές
των οικογενειών. Γι’ αυτό και είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή κοστίζουν το ελάχιστο, καθώς το κράτος µαζί µε
την εθελοντική διάσταση των οικογενειών και άλλων φορέων παρέχουν αυτήν τη βοήθεια σ’ αυτά τα παιδιά. Είναι αδιανόητο να
συµβαίνει αυτό.
Επίσης, δεν ακούγεται τίποτα για δεύτερη χρηµατοδότηση. Αν
κάνετε µία απλή αριθµητική πράξη, αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει
το «437.000» διά τα «είκοσι δύο» ιδρύµατα της κεντρικής Μακεδονίας, όταν βρισκόµαστε στη µέση του έτους. Θα είναι ντροπή
γι’ αυτήν τη χώρα, γι’ αυτήν την πατρίδα και για τον πολιτισµό
της, να συµβεί αυτό το οποίο δεν θέλουν να δουν τα µάτια µας,
δηλαδή αυτά τα παιδιά να είναι έξω στους δρόµους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κιλτίδη.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αηδόνης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, ανοίγετε ένα τεράστιο θέµα και
πιστεύω ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι ο αγώνας µιας πολιτείας γύρω από την προστασία των ευπαθών οµάδων ουσιαστικά
υποδηλώνει και το δείκτη πολιτισµού της κάθε πολιτείας.
Είναι αλήθεια ότι στη χώρα µας, αυτήν τη στιγµή υπάρχουν και
λειτουργούν µονάδες κοινωνικής προστασίας, από τη διττή
µορφή που πριν από λίγο περιγράψατε, ήτοι, ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τη χρηµατοδότηση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αυτή «τρέχει» µέσα από τον κρατικό
προϋπολογισµό και φυσικά, δεν τίθεται κανένα ζήτηµα επ’ αυτού.
Οι εν λόγω µονάδες δηµοσίου δικαίου δουλεύουν σήµερα απρόσκοπτα, παρέχοντας την ζητούµενη από την πολιτεία -πολύ µεγάλη και πολύ χρήσιµη- βοήθεια και φροντίδα.
Όµως, µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, -επειδή εκ των πραγµάτων
είσαι υποχρεωµένος, µε όλες τις πρόσφατες βίαιες δηµοσιονοµικές προσαρµογές, να προχωρήσεις σε νέες πολιτικές,- εµείς,
σε ό,τι αφορά αυτό το κοµµάτι, αυτόν τον τοµέα, προχωρήσαµε
και ήδη εξαγγείλαµε την πολιτική που αφορά τη συνένωση µονάδων κοινωνικής φροντίδας. Αυτό που κάνουµε είναι ουσιαστικά
ότι προσπαθούµε να πετύχουµε την αξιοποίηση όλων αυτών των
µονάδων, χωρίς ωστόσο να καταργούµε καµµία, και αυτό είναι
πάρα πολύ σηµαντικό. Τολµούµε και προχωρούµε σε έναν απόλυτο εξορθολογισµό του ανθρώπινου δυναµικού, αποβλέποντας
στην εξοικονόµηση πόρων. Εκείνο που σίγουρα θα κάνουµε µέσα
από το σχέδιο που ωθούµε είναι να εξασφαλίσουµε υψηλότερη
παροχή προστασίας σε αυτά τα πρόσωπα.
Άρα, το σχέδιο αφορά στην ύπαρξη ενός οργανισµού κοινωνικής φροντίδας για τα άτοµα µε αναπηρία και ενός οργανισµού
κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά και την οικογένεια σε κάθε
διοικητική περιφέρεια. Αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο δουλεύουµε, και αυτό είναι το ένα σκέλος, για το οποίο επαναλαµβάνω, όπως και εσείς είπατε, δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Κι έρχοµαι τώρα στο δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει µε τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτά οργανώθηκαν µε την
πρωτοβουλία εθελοντών, ήτοι ανθρώπων µε ιδιαίτερη ευαισθη-
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σία, που έζησαν τα προβλήµατα µέσα από την οικογένειά τους,
τους φίλους τους, που τόλµησαν πραγµατικά και τελικά το κατάφεραν να συγκροτήσουν αυτές τις µονάδες παροχής προστασίας, πολλές από τις οποίες είναι αλήθεια, κάνουν πολύ καλά τη
δουλειά τους.
Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η πολιτεία όλο το προηγούµενο διάστηµα, τις µονάδες αυτές, µολονότι αποτελούν νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, τις χρηµατοδοτούσε. Μάλιστα η χρηµατοδότησή τους µέχρι χθες σε ό,τι αφορά το 2010 ανέρχονταν περίπου
τα 19 εκατοµµύρια ευρώ, -αν δεν κάνω λάθος,- έναντι των 25 εκατοµµυρίων ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Αυτά, δηλαδή,
που ουσιαστικά ζητήθηκαν, εκταµιεύθηκαν κιόλας.
Φέτος, το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης που προβλέπεται
να χορηγηθεί σ’ αυτά τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είναι
14.932.000 ευρώ. Δυστυχώς, όµως, όπως επισηµάνατε και εσείς,
υπάρχει –ή υπήρξε, θα έλεγα, καθώς προσπαθούµε να το λύσουµε- ένα τεράστιο πρόβληµα κατά την εφαρµογή του νόµου
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που στη λογική µεταφοράς αρµοδιοτήτων δηµιουργήθηκαν κάποια προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την
εκροή των χρηµατοδοτήσεων προς αυτά τα νοµικά πρόσωπα.
Σήµερα, λοιπόν, σε αυτό το θέµα που συζητάµε έχει δοθεί
λύση, ήτοι έχει ολοκληρωθεί η εκταµίευση του πρώτου τριµήνου,
έχει υπογραφεί η εκταµίευση του δευτέρου τριµήνου. Εις ότι
αφορά την εκταµίευση του υπόλοιπου ποσού, έχουµε ζητήσει να
υπάρξει η πλήρης εκταµίευσή του, στο 100%, επιδιώκοντας την
ανεµπόδιστη µεταφορά του στην περιφέρεια, ώστε ν’ αποφευχθούν, ει δυνατόν, τυχόν προβλήµατα µε τα δηµόσια λογιστικά
συστήµατα.
Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε αυτήν την περίοδο στο Υπουργείο Υγείας και θεωρούµε ότι, µέσα στο δεδοµένο πλαίσιο, όπου,
όπως είπα στην αρχή, αναδεικνύονται ο πολιτισµός, η παιδεία, η
κουλτούρα του τόπου µας, είµαστε υποχρεωµένοι να υπερασπίσουµε ένα εγχείρηµα, το οποίο –επαναλαµβάνω- πρώτοι τόλµησαν άνθρωποι που είχαν ιδιαίτερες ευαισθησίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χρήστο
Αηδόνη.
Ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, προφανώς στην
αριθµητική που επιδοθήκατε και εµφανίσατε µε καλή προαίρεση
τους συγκεκριµένους αριθµούς, αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχουν
µέγιστες περικοπές εν συγκρίσει µε το ’09 και µε το ’10. Και δεν
είµαι κανένας που προσεγγίζω το θέµα µε λαϊκισµό ή για να εκµεταλλευτώ αυτήν την κατηγορία των συνανθρώπων µας.
Είναι δεδοµένο ότι υπάρχει µείωση και είναι δεδοµένο, αν το
θέλετε, λόγω οικονοµικής συγκυρίας, ότι κατανοούµε το πρόβληµα µέχρι ένα σηµείο, αλλά µην εθίζεστε στη διαδικασία των
οριζόντιων µειώσεων. Δεν είναι δυνατόν να µην υπάρξουν στοχευµένες παρεµβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, προπάντων σ’
αυτές τις δοµές. Είναι δεδοµένο ότι υπάρχει µείωση, προφανώς
και το αντιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι, το αντιλαµβάνονται
και οι γονείς και οι συµπολίτες µας που βοηθάνε, αλλά σίγουρα
από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να δεχθούµε οριζόντιες
περικοπές σε τέτοιου είδους κοινωνική παρέµβαση του κράτους.
Εδώ συµβαίνει κάτι το απερίγραπτο και πρέπει να παρέµβετε
και να το λύσετε. Έχετε τη δυνατότητα. Εργαζόµενοι είχαν και
έχουν προφανώς να πληρωθούν και έξι µήνες ακόµα. Και προσέξτε τι συµβαίνει: Αυτό το κράτος το οποίο στην κυριολεξία, αν
το θέλετε, καταβαράθρωσε τα πάντα στο διάβα του και οδηγηθήκαµε όλοι και ως πολιτικό σύστηµα εκεί που οδηγηθήκαµε, ζητάει τις ασφαλιστικές εισφορές, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει
πρόβληµα ποινών και εδώ πρέπει να παρέµβετε. Νοµίζω ότι είναι
πολύ εύκολο να λυθεί. Σε τέτοιου είδους ιδρύµατα, για τους εργαζόµενους οι οποίοι οφείλουν εισφορές ασφαλιστικές, προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει ποινή και να διπλασιάζεται πολλές
φορές η ασφαλιστική εισφορά από το ΙΚΑ και άλλα ασφαλιστικά
ταµεία. Πρέπει να παρέµβετε και νοµίζω ότι θα βρεθεί λύση. Είναι
κάτι το οποίο υπηρετεί αυτή η παρέµβασή µου, σήµερα εδώ στην
Ολοµέλεια.
Πρέπει να διεκδικήσετε και κάτι άλλο -γιατί όλοι είµαστε γνώστες- στην παρούσα συγκυρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νο-
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µίζω ότι πρέπει να απευθυνθείτε στο συγκεκριµένο Υπουργείο
Εργασίας, για να βρείτε πηγές χρηµατοδότησης που υπάρχουν
ειδικά εκταµιευµένες γι’ αυτού του είδους τις κοινωνικές παρεµβάσεις. Είναι δύο δράσεις που οφείλετε ως Κυβέρνηση πάση
θυσία να τις πράξετε.
Είναι αδιανόητο -το τονίζω ξανά- να δικαιώσετε, κύριε
Υπουργέ, το λαϊκισµό και την εκµετάλλευση αυτών των ανθρώπων στην παρούσα συγκυρία από κάθε είδους επιτήδειους, που
για λόγους ψηφοθηρικούς µπορεί να προσεγγίσουν το θέµα.
Εγώ σας καταθέτω ότι µόνο αυτήν τη διάθεση δεν είχα σήµερα
εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα να πράξω και νοµίζω ότι µε τις δύο
υποδείξεις µου -επιτρέψτε µου να πω- µπορούµε να βρούµε λύσεις. Κι αν η Κυβέρνηση προχωρήσει µε στοχευµένες δράσεις,
µπορεί να λυθεί κατά το δυνατόν το πρόβληµα στην παρούσα οικονοµική συγκυρία. Όπερ έδει δείξαι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κιλτίδη.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χρήστος Αηδόνης έχει το λόγο της δευτερολογίας, για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ για την τελευταία σας παρατήρηση
περί φιλεύσπλαχνων και µη. Πράγµατι η ελληνική κοινωνία το
τελευταίο διάστηµα, δυστυχώς, βιώνει µια µεγάλη οικονοµική
κρίση, και ως εκ τούτου το λιγότερο που θα ήθελε να δει, είναι
ένα κύµα φιλευσπλαχνίας. Νοµίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να
αποφύγουµε και νοµίζω πως οι φωνές αυτές, που το ξεκαθαρίζουν, είναι πάρα πολύ χρήσιµες.
Σε σχέση µε τις περικοπές που αναφέρατε, σας απαντώ ότι
είναι αλήθεια ότι υπάρχουν. Προϊούσης της δυσάρεστης οικονοµικής πραγµατικότητας και στο πλαίσιο των αυστηρών δηµοσιονοµικών αναπροσαρµογών είµαστε υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε σ’ αυτές τις περικοπές, για να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε στο σύνολο των υποχρεώσεων µας.
Σε σχέση µε το ποσό -και θα ήθελα εδώ να διορθωθεί και στα
Πρακτικά- αυτό το οποίο προβλέπεται για το 2011 είναι ακριβώς
14.915.000…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Έναντι του 2010;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έναντι του 2010, υπήρξε το ποσό των 19.083.943
ευρώ.
Είναι αλήθεια, λοιπόν –κι αυτό δεν το αρνηθήκαµε- ότι εκ των
πραγµάτων υπάρχει µείωση χρηµατοδότησης. Ταυτόχρονα όµως
µείωση χρηµατοδότησης υπάρχει και από πλευράς ιδιωτικής
συµµετοχής. Όλες αυτές οι µονάδες κοινωνικής προστασίας
ιδιωτικού δικαίου είχαν εκ των πραγµάτων µέχρι χθες τη δυνατότητα, καθότι αναµφίβολα υπήρχε µια γενικότερη ευµάρεια στον
τόπο µας, να αντιµετωπίζουν πολλά από τα προβλήµατά τους,
µε την ιδιωτική συµµετοχή, µέσω πολιτών δηλαδή, που ήθελαν
και µπορούσαν να συµβάλουν.
Σήµερα αυτή η δυνατότητα, έχει αρχίσει δυστυχώς να
συρρικνώνεται. Αυτή η συρρίκνωση δηµιουργεί το τεράστιο
πρόβληµα και αναδεικνύει και το µέγεθος της χρηµατοδότησης
που έχει να κάνει µε το κράτος.
Στο σηµείο αυτό, επιτρέψτε µου να προσθέσω κάτι που παρέλειψα να αναφέρω στην πρωτολογία µου. Πέραν των χρηµάτων
που προβλέπονται ως επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Υγείας, υπάρχει και ένα ποσοστό χρηµατοδότησης
από το Κρατικό Λαχείο, που φτάνει περίπου, στα 2,5 εκατοµµύρια ευρώ. Απ’ αυτά τα λεφτά, λοιπόν, µέχρι στιγµής περίπου
το 1/4 ήδη έχει εκταµιευθεί.
Επαναλαµβάνω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα εις ότι αφορά
το δηµόσιο λογιστικό. Και τούτο έχει βεβαίως να κάνει, µε ό,τι
περνάει η χώρα µας σήµερα, και δει, η ελληνική οικονοµία, µε
την ανάµειξη και τον αυστηρό έλεγχο από την ξένη τρόικα, αφενός, και αφετέρου, µε τις ασάφειες που σηµειώθηκαν κατά τη
µεταφορά και εκτέλεση των νέων αρµοδιοτήτων, στα πλαίσια των
πρόσφατων µεταρρυθµίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τώρα σε σχέση µε την προσπάθεια η οποία πρέπει να υπάρξει
από την πλευρά µας, για την άντληση πόρων από την Ευρωπαϊκή
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Ένωση, µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων και σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Εργασίας. Είναι κάτι που εξετάζουµε. Είναι κάτι,
στο οποίο προσβλέπουµε πραγµατικά. Πρέπει να δούµε, αν και
εφόσον υπάρχουν πόροι, ποιοι είναι αυτοί και µε ποιόν τρόπο
µπορούµε να τους αντλήσουµε ούτως ώστε να µπορέσουµε στη
συνέχεια να καλύψουµε προτεινόµενες δράσεις και προγράµµατα που θα στοχεύουν ακριβώς στην υποστήριξη των
κοινωνικών οµάδων, οι οποίες σήµερα εκ των πραγµάτων αποδεικνύεται ότι είναι οι πιο αδύναµες και αυτές που χρίζουν άµεσα
περαιτέρω προστασίας και πρόνοιας.
Σε σχέση τώρα µε το τελευταίο κοµµάτι που αφορά τις
ασφαλιστικές εισφορές. Δεν νοµίζω ότι µπορεί να υπάρξει εργαζόµενος ο οποίος να µπορεί να απαλλαγεί από την καταβολή
ασφαλιστικής εισφοράς, όπου κι αν αυτός δουλεύει. Ακόµα και
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αν δουλεύει στην πιο ευπαθή κοινωνική µονάδα είτε οπουδήποτε
αλλού. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών είναι θεσµοθετηµένη υποχρέωση όλων -ανεξαιρέτως- των εργαζοµένων. Από
κει και πέρα, ας δούµε τι δέον γενέσθαι σε σχέση µε τις πιθανές
προσαυξήσεις. Είναι ένα θέµα άλλωστε το οποίο πρέπει να
εξετάσουµε από κοινού µε τον κ. Κουτρουµάνη για να
µπορέσουµε επανερχόµενοι στο θέµα, να σας απαντήσουµε
πολύ πιο συγκεκριµένα.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Εθνική
στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο
σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Εθνική στρατηγική για την
προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος –
Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, επί των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος –Εναρµόνιση µε την οδηγία
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις:
Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των κανονιστικών
πράξεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του,
εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 17ης Ιουνίου 2008 «Περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο
πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία – πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)» (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L164/19/25.6.2008) και θεσπίζονται κανόνες,
µέτρα και διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαµόρφωση και
εφαρµογή εθνικής περιβαλλοντικής στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόµου.
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/56/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
(άρθρο 1 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Σκοπός - Αντικείµενο
1. Με τον παρόντα νόµο καθορίζεται το πλαίσιο για τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το έτος 2020.
2. Για το σκοπό αυτόν αναπτύσσονται και εφαρµόζονται στρατηγικές για τη θάλασσα, µε τη λήψη µέτρων τα οποία:
α) εξασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαµβάνουν την επιδείνωσή του ή, όταν
αυτό είναι δυνατόν, αποκαθιστούν τα θαλάσσια οικοσυστήµατα,
σε περιοχές όπου αυτά έχουν υποστεί αρνητικές επιδράσεις,
β) προλαµβάνουν και µειώνουν τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο
περιβάλλον, µε στόχο τη σταδιακή εξάλειψη της ρύπανσης όπως
ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 4, για να εξασφαλίσουν ότι δεν
θα υπάρχουν σηµαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια
βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήµατα, την ανθρώπινη
υγεία ή τις νόµιµες χρήσεις της θάλασσας.
3. Για τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι θα-

λάσσιες στρατηγικές ακολουθούν την οικοσυστηµική προσέγγιση, που εξασφαλίζει ότι η συνολική πίεση των δραστηριοτήτων
αυτών παραµένει σε επίπεδα που είναι συµβατά µε την επίτευξη
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων να αντιδρούν
στις ανθρωπογενείς αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και
την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από
τη σηµερινή και τις µελλοντικές γενεές.
4. Ο νόµος συντελεί στη συνοχή των περιβαλλοντικών παραµέτρων και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ενσωµάτωσής τους
στις διάφορες πολιτικές, συµφωνίες και νοµοθετικά µέτρα που
σχετίζονται µε το θαλάσσιο περιβάλλον.
Άρθρο 3
(άρθρο 2 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο νόµος εφαρµόζεται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4, και λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος που
προέρχονται από τρίτες χώρες στην ίδια θαλάσσια περιοχή ή
υποπεριοχή.
2. Ο νόµος δεν εφαρµόζεται σε δραστηριότητες µε αποκλειστικό σκοπό την άµυνα ή την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, οι αρµόδιες εµπλεκόµενες αρχές προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι,
στο µέτρο που είναι λογικό και εφικτό, οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο συµβατό µε τους στόχους του νόµου.
Άρθρο 4
(άρθρο 3 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Ορισµοί
Kατά την έννοια του νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του νοούνται ως:
1. «Θαλάσσια ύδατα»:
α) τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραµµής βάσης από την οποία µετριέται το
εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, έως τα όρια της περιοχής όπου η
Ελληνική Δηµοκρατία ή άλλο κράτος - µέλος έχει κυριαρχικά δικαιώµατα ή/και ασκεί δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τη Σύµβαση των
Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που κυρώθηκε µε
το ν. 2321 /1995 (Α’136), και
β) τα παράκτια ύδατα, όπως ορίζονται στην περίπτωση ζ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3199/2003 (Α’ 280), ο πυθµένας και το υπέδαφός του, στο βαθµό που ιδιαίτερες πτυχές
της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
δεν αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης από τον εν λόγω νόµο και
το π.δ. 51/2007 (Α’ 54) ή από άλλες εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις.
2. «Θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή»: µια θαλάσσια περιοχή
ή υποπεριοχή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5. Η
θαλάσσια περιοχή και οι υποπεριοχές της ορίζονται µε σκοπό
την ευκολότερη εφαρµογή του νόµου και οριοθετούνται µε συνεκτίµηση υδρολογικών, ωκεανογραφικών και βιογεωγραφικών
χαρακτηριστικών.
3. «Θαλάσσια στρατηγική»: η στρατηγική που χαράσσεται και
εφαρµόζεται για κάθε συγκεκριµένη θαλάσσια υποπεριοχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6.
4. «Περιβαλλοντική κατάσταση»: η συνολική κατάσταση του
περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα, λαµβάνοντας υπόψη τη
δοµή, τη λειτουργία και τις διεργασίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων από κοινού µε τους φυσικούς φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, γεωλογικούς και
κλιµατικούς παράγοντες, καθώς και τις φυσικές, ηχητικές και χηµικές συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες µέσα ή έξω από µια
συγκεκριµένη υποπεριοχή.
5. «Καλή περιβαλλοντική κατάσταση»: η περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, στην οποία τα ύδατα αυτά παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναµικούς ωκεανούς και
θάλασσες καθαρές, υγιείς και παραγωγικές στα πλαίσια των εγ-
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γενών συνθηκών τους και όπου η χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο αειφορίας, διασφαλίζοντας έτσι τις
δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες από τη σηµερινή
και τις µελλοντικές γενεές, δηλαδή:
α) δοµή, λειτουργίες και διεργασίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, από κοινού µε τους συνδεδεµένους
φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, γεωλογικούς και κλιµατικούς
παράγοντες, που επιτρέπουν στα εν λόγω οικοσυστήµατα να λειτουργούν πλήρως και να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στην ανθρωπογενή περιβαλλοντική αλλαγή. Τα θαλάσσια
είδη και οι οικότοποι/ενδιαιτήµατα προστατεύονται, η ανθρωπογενής υποβάθµιση της βιοποικιλότητας προλαµβάνεται και τα
διάφορα βιολογικά στοιχεία που συνθέτουν το οικοσύστηµα λειτουργούν σε ισορροπία,
β) υδροµορφολογικές, φυσικές και χηµικές ιδιότητες των οικοσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοτήτων εκείνων
που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στη συγκεκριµένη υποπεριοχή, οι οποίες υποστηρίζουν τα εν λόγω οικοσυστήµατα. Οι ανθρωπογενείς εναποθέσεις ουσιών και ενέργειας,
περιλαµβανοµένου του θορύβου στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν
προκαλούν επιπτώσεις ρύπανσης.
Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση προσδιορίζεται στο επίπεδο της θαλάσσιας υποπεριοχής σύµφωνα µε το άρθρο 5, µε
βάση τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής του Παραρτήµατος I. Για να επιτευχθεί ο στόχος της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης εφαρµόζεται η κατάλληλη διαχείριση µε βάση την
οικοσυστηµική προσέγγιση.
6. «Κριτήρια»: διακριτά τεχνικά γνωρίσµατα τα οποία είναι συναφή µε χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής.
7. «Περιβαλλοντικός στόχος»: η ποιοτική ή ποσοτική αναφορά
στην επιθυµητή κατάσταση των διαφόρων συστατικών των θαλάσσιων υδάτων και των πιέσεων και επιδράσεων στα ύδατα
αυτά, σε κάθε συγκεκριµένη θαλάσσια υποπεριοχή. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10.
8. «Ρύπανση»: η άµεση ή έµµεση εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας
στο θαλάσσιο περιβάλλον ως αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρωπογενούς υποθαλάσσιου θορύβου, οι επιπτώσεις των οποίων έχουν ως
αποτέλεσµα ή ενδέχεται:
α) να είναι επιβλαβείς για τους ζωντανούς οργανισµούς και τα
θαλάσσια οικοσυστήµατα, καταλήγοντας ιδίως στην απώλεια
βιοποικιλότητας,
β) να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία,
γ) να εµποδίζουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η αλιεία, ο τουρισµός και η αναψυχή, καθώς και άλλες νόµιµες χρήσεις της θάλασσας,
δ) να υποβαθµίζουν ποιοτικά τη χρήση των θαλάσσιων υδάτων
και να µειώνουν την ελκυστικότητά τους ή γενικότερα να υποβαθµίζουν την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών.
9. «Περιφερειακή συνεργασία»: η συνεργασία και ο συντονισµός δραστηριοτήτων µεταξύ Ελληνικής Δηµοκρατίας και κρατών - µελών και, όταν είναι δυνατόν, µε τρίτες χώρες που
µοιράζονται την ίδια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, µε σκοπό
τη διαµόρφωση και εφαρµογή θαλάσσιων στρατηγικών για το
περιβάλλον.
10. «Περιφερειακή σύµβαση για τη θάλασσα»: οποιαδήποτε
διεθνής σύµβαση ή διεθνής συµφωνία µε το διευθύνον όργανό
της που έχει συσταθεί µε σκοπό την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, της θαλάσσιας περιοχής και των υποπεριοχών
που αναφέρονται στο άρθρο 5.
Για την περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης ως Περιφερειακή
Σύµβαση νοείται η Σύµβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου Θαλάσσης «Σύµβαση της Βαρκελώνης», η οποία έχει κυρωθεί µε το
ν. 855/1978 (Α’235) και τα Πρωτόκολλά της στα οποία η Ελληνική
Δηµοκρατία είναι Συµβαλλόµενο Μέρος.
11. «Αρµόδια αρχή»: η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 19.
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Άρθρο 5
(άρθρο 4 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Θαλάσσια περιοχή και υποπεριοχές
1. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
το νόµο, λαµβάνεται δεόντως υπόψη ότι τα θαλάσσια ύδατα,
όπως ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 4, τα οποία υπάγονται
στην κυριαρχία της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή εντός των οποίων
αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώµατα ή δικαιοδοσία, αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της θαλάσσιας περιοχής της Μεσογείου.
2. Η αρµόδια αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιοµορφίες κάποιας συγκεκριµένης περιοχής, µπορεί να εφαρµόζει το νόµο σε
υποδιαιρέσεις ανάλογου επιπέδου των θαλάσσιων υδάτων της
παραγράφου 1. Η οριοθέτηση των εν λόγω υποδιαιρέσεων γίνεται κατά τρόπο σύµφωνο µε τις ακόλουθες θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου Θαλάσσης:
α) την Αδριατική Θάλασσα,
β) το Ιόνιο Πέλαγος και την Κεντρική Μεσόγειο,
γ) το Αιγαίο Πέλαγος – Την Ανατολική Μεσόγειο (Θάλασσα της
Λεβαντίνης).
3. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
κάθε υποδιαίρεση µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο του άρθρου 26 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2008/56/ΕΚ, αλλά έχει τη δυνατότητα να επανεξετάζει τις υποδιαιρέσεις αυτές µετά την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης,
που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της
παρ. 2 του άρθρου 6.
Άρθρο 6
(άρθρο 5 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Θαλάσσιες στρατηγικές
1. Για κάθε συγκεκριµένη θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5, αναπτύσσεται µια θαλάσσια στρατηγική, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης που
προβλέπεται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2.
2. Όταν µία θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου εκτείνεται
στα θαλάσσια ύδατα της Ελληνικής Δηµοκρατίας και στα θαλάσσια ύδατα άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
αρµόδια αρχή ακολουθώντας τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ) του άρθρου 18, συνεργάζεται µε την αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι, µέσα σε
κάθε θαλάσσια υποπεριοχή, πραγµατοποιείται συντονισµός των
µέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του νόµου,
και ιδίως των διαφόρων στοιχείων των θαλάσσιων στρατηγικών
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’. Ο συντονισµός
αυτός στοχεύει στη συνεκτικότητα των θαλάσσιων στρατηγικών
σε ολόκληρη τη συγκεκριµένη θαλάσσια υποπεριοχή, σύµφωνα
µε το ακόλουθο σχέδιο δράσης επί του οποίου τα ενδιαφερόµενα µέρη επιδιώκουν την επίτευξη κοινής προσέγγισης:
α) Προετοιµασία:
αα) Αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των
αντίστοιχων υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο 8, η οποία ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου
2012.
ββ) Προσδιορισµός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
των αντίστοιχων υδάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 9, που ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου 2012.
γγ) Καθορισµός σειράς περιβαλλοντικών στόχων και συναφών
δεικτών, έως τις 15 Ιουλίου 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 10.
δδ) Θέσπιση και εφαρµογή, έως τις 15 Ιουλίου 2014, προγράµµατος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρµογή των στόχων σύµφωνα µε την παρ.1 του
άρθρου 11, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την κείµενη
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
β) Προγράµµατα µέτρων:
αα) Κατάρτιση Προγραµµάτων Μέτρων, το αργότερο έως το
2015, µε στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 12.
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ββ) Έναρξη λειτουργίας των προαναφερθέντων προγραµµάτων, το αργότερο έως το 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 12.
3. Όπου η Ελληνική Δηµοκρατία έχει σύνορα µε άλλο κράτος
- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στην ιδία θαλάσσια υποπεριοχή που εµπίπτει στις διατάξεις του νόµου, στην οποία η κατάσταση της θάλασσας είναι κρίσιµη σε βαθµό ώστε να
απαιτείται επείγουσα δράση, τα ενδιαφερόµενα µέρη εκπονούν
ένα κοινό σχέδιο δράσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει την επίσπευση της έναρξης
εφαρµογής των προγραµµάτων µέτρων, καθώς και, ενδεχοµένως, αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα, µε την προϋπόθεση ότι
αυτά δεν θα αποτρέπουν την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης σε κάποια άλλη θαλάσσια υποπεριοχή. Στις περιπτώσεις αυτές η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµά
τους και ενεργεί αναλόγως, µε στόχο την ένταξη αυτής της υποπεριοχής σε πιλοτικό σχέδιο, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
Άρθρο 7
(άρθρο 6 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Περιφερειακή συνεργασία
1. Προκειµένου να επιτευχθεί ο συντονισµός που αναφέρεται
στην παρ. 2 του άρθρου 6, αξιοποιούνται, εφόσον είναι εφικτό
και σκόπιµο, οι καθιερωµένες περιφερειακές θεσµικές δοµές συνεργασίας, µεταξύ των οποίων οι προβλεπόµενες από την Περιφερειακή Σύµβαση για τη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως ορίζεται
στην παρ.10 του άρθρου 4, στην οποία υπάγεται η συγκεκριµένη
θαλάσσια υποπεριοχή.
2. Με σκοπό τη θέσπιση και εφαρµογή θαλάσσιων στρατηγικών για τη θάλασσα, η αρµόδια αρχή χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα διεθνή πλαίσια, όπως οι µηχανισµοί και οι δοµές της
Περιφερειακής Σύµβασης για τη Μεσόγειο Θάλασσα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια µέσα σε κάθε θαλάσσια υποπεριοχή, προκειµένου να συντονίζει τις ενέργειές της µε τρίτες
χώρες που ασκούν κυριαρχικά δικαιώµατα ή δικαιοδοσία σε
ύδατα της ιδίας θαλάσσιας υποπεριοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται κατά το δυνατόν προγράµµατα και δραστηριότητες που υφίστανται στο πλαίσιο δοµών που
απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες, όπως η Περιφερειακή Σύµβαση για την περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης.
3. Ο συντονισµός και η συνεργασία επεκτείνονται, όπου αρµόζει, σε όλα τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη λεκάνη
απορροής µιας θαλάσσιας υποπεριοχής, περιλαµβανοµένων των
περίκλειστων χωρών, ούτως ώστε η αρµόδια αρχή, µέσα στη συγκεκριµένη θαλάσσια υποπεριοχή, να µπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της που προβλέπονται στο νόµο, χρησιµοποιώντας καθιερωµένες δοµές συνεργασίας που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο, καθώς και στο ν. 3199/2003 (Α’280) και στο
π.δ. 51/2007 (Α’54), που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 327/1/2000) .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 8
(άρθρο 8 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Αξιολόγηση
1. Για κάθε θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου διενεργείται
αρχική αξιολόγηση των θαλάσσιων υδάτων, λαµβάνοντας υπόψη
τα υφιστάµενα διαθέσιµα στοιχεία, η οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει:
α) Ανάλυση των βασικών γνωρισµάτων και χαρακτηριστικών
και της υφιστάµενης περιβαλλοντικής κατάστασης των εν λόγω
υδάτων, µε βάση τους ενδεικτικούς κατάλογους στοιχείων του
Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙII. Η ανάλυση αυτή καλύπτει τους
τύπους οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων, τα βιολογικά στοιχεία, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά και την υδροµορφολογία.

β) Ανάλυση των κυριοτέρων πιέσεων και επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, στην περιβαλλοντική κατάσταση των εν λόγω υδάτων η οποία:
αα) βασίζεται στους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων του
Πίνακα 2 του Παραρτήµατος IIΙ, η οποία καλύπτει την ποιοτική
και ποσοτική αναλογία των επι µέρους πιέσεων, καθώς και τις
διακρινόµενες τάσεις,
ββ) καλύπτει τις κύριες αθροιστικές και συνεργειακές επιπτώσεις, και
γγ) λαµβάνει υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε την υφιστάµενη εθνική ή κοινοτική
νοµοθεσία.
γ) Οικονοµική και κοινωνική ανάλυση της χρήσης των εν λόγω
υδάτων και του κόστους της υποβάθµισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
2. Οι αναλύσεις της παραγράφου 1 λαµβάνουν δεόντως
υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τα «παράκτια ύδατα», τα «µεταβατικά ύδατα», όπως ορίζονται στις περιπτώσεις στ’και ζ’ της
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3199/2003 και την αιγιαλίτιδα ζώνη,
που καλύπτονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και ιδίως από το ν. 3199/2003 και το π.δ. 51/2007. Λαµβάνουν
επίσης υπόψη, ή χρησιµοποιούν ως βάση, άλλες συναφείς αξιολογήσεις, όπως οι διενεργούµενες από κοινού στο πλαίσιο της
Περιφερειακής Σύµβασης για τη Μεσόγειο Θάλασσα , ώστε να
προκύπτει µια καθολική αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
3. Κατά την προετοιµασία των αξιολογήσεων στο πλαίσιο της
παραγράφου 1, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, µέσω
του συντονισµού που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι:
α) Οι µέθοδοι αξιολόγησης είναι οµοιόµορφες σε όλες τις θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου,
β) Οι διασυνοριακές επιπτώσεις και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά λαµβάνονται υπόψη.
Άρθρο 9
(άρθρο 9 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Προσδιορισµός της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης
1. Με βάση την αρχική αξιολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 8,
για κάθε θαλάσσια υποπεριοχή, η αρµόδια αρχή καθορίζει µια
δέσµη χαρακτηριστικών της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης,
βάσει των παραµέτρων ποιοτικής περιγραφής που αναφέρονται
στο Παράρτηµα I.
2. Στη περίπτωση αυτή η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη τους
ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος IIΙ και ιδίως τους τύπους
οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων, τα βιολογικά στοιχεία, τα φυσικά και
χηµικά χαρακτηριστικά, και την υδροµορφολογία. Επίσης συνεκτιµά τις πιέσεις που ασκούνται και τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε κάθε θαλάσσια
υποπεριοχή, έχοντας υπόψη τον ενδεικτικό κατάλογο που περιέχεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ.
3. Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
αρχική αξιολόγηση που διενεργείται σύµφωνα µε την παρ.1 του
άρθρου 8 και τον προσδιορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, µέσα σε τρεις
µήνες από την ολοκλήρωσή τους.
4. Τα κριτήρια και τα µεθοδολογικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται, καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
9 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
Άρθρο 10
(άρθρο 10 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Καθορισµός περιβαλλοντικών στόχων
1. Με βάση την αρχική αξιολόγηση που διενεργείται σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 8, η αρµόδια αρχή καθορίζει για κάθε
θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου, αναλυτική δέσµη περιβαλ-
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λοντικών στόχων και δεικτών για τα θαλάσσια ύδατά τους µε
στόχο τον προσανατολισµό των δράσεων προς µια καλή περιβαλλοντική κατάσταση στο θαλάσσιο περιβάλλον, λαµβάνοντας
υπόψη τους ενδεικτικούς καταλόγους πιέσεων και επιπτώσεων,
του Πίνακα 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ, και χαρακτηριστικών του Παραρτήµατος ΙV.
2. Κατά τον καθορισµό των ανωτέρω στόχων και δεικτών, η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη τη συνεχιζόµενη εφαρµογή των υφιστάµενων σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο αντίστοιχων
περιβαλλοντικών στόχων όσον αφορά τα εν λόγω θαλάσσια
ύδατα, διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι είναι συµβατοί µεταξύ τους,
καθώς και ότι λαµβάνονται υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, οι
σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.
3. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι εγκρίνονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η
αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς στόχους, µέσα σε τρεις µήνες
από την θέσπισή τους.
Άρθρο 11
(άρθρο 11 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Προγράµµατα παρακολούθησης
1. Με βάση την αρχική αξιολόγηση που διενεργείται σύµφωνα
µε την παρ.1 του άρθρου 8, η αρµόδια αρχή διαµορφώνει και
υλοποιεί συντονισµένα, προγράµµατα παρακολούθησης, για τη
συνεχή εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, µε βάση τους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων
που περιέχονται στο Παράρτηµα IIΙ και τον κατάλογο του Παραρτήµατος V και σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς στόχους που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10.
Τα προγράµµατα παρακολούθησης που διενεργούνται µέσα
στις θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους, καθώς και µε τις διατάξεις σχετικά µε αξιολόγηση και παρακολούθηση που έχουν θεσπισθεί από την κείµενη
εθνική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και
ειδικότερα από την 37338/1807/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’1495),
που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (Ειδική Έκδοση της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 15/202/1979), όπως κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/147/ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΕL 20.7.2010) και την 33318/3028/ 1998 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού (Β’1289), όπως τροποποιήθηκε µε την
14849/853/2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 645), που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 206/7/1992), ή µε τις
σχετικές διατάξεις που απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες.
2. Όταν µία θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου εκτείνεται
στα θαλάσσια ύδατα της Ελληνικής Δηµοκρατίας και στα θαλάσσια ύδατα άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
αρµόδιες εθνικές αρχές καταρτίζουν προγράµµατα παρακολούθησης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους και συνεργάζονται, για λόγους συνεκτικότητας και συντονισµού, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι:
α) Οι µέθοδοι παρακολούθησης είναι οµοιόµορφες σε όλη τη
θαλάσσια υποπεριοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα
των συµπερασµάτων της παρακολούθησης,
β) λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις
και τα σχετικά διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.
3. Τα προγράµµατα παρακολούθησης εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προγράµµατα παρακολούθησης µέσα σε τρεις µήνες
από την θέσπισή τους.
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ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ
Άρθρο 12
(άρθρο 13 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Προγράµµατα µέτρων
1. Για κάθε συγκεκριµένη θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου, η αρµόδια αρχή προσδιορίζει τα αναγκαία µέτρα για να
επιτευχθεί ή να διατηρηθεί στα θαλάσσια ύδατα η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.
Τα µέτρα εκπονούνται µε βάση την αρχική αξιολόγηση που διενεργείται σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 8, σε σχέση µε τους
περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 10, λαµβάνοντας υπόψη τα είδη µέτρων που αναφέρονται
στο Παράρτηµα VΙ.
2. Τα µέτρα που εκπονούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
ενσωµατώνονται σε πρόγραµµα µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τα
αντίστοιχα µέτρα που απαιτούνται από την κείµενη εθνική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και ιδίως από
το ν. 3199/2003 και το π.δ 51/2007, την 5673/400/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας και
Υγείας και Πρόνοιας (Β’192), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε
την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ΕΕL 135/40/1991) και τροποποιήθηκε µε τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις 19661/1982/1999 (Β’1811) και
48392/939/2002 (Β’405), την 8600/416/ 2009 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’356) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε
την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ΕΕL 64/37/2006) και την 51354/2641/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(Β’ 1909), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
2008/105/ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΕL 288/27/2007) ή από διεθνείς συµφωνίες.
3. Κατά την εκπόνηση του προγράµµατος µέτρων σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, αποδίδεται η δέουσα σηµασία στην αειφόρο
ανάπτυξη και ιδίως στις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις
των µέτρων αυτών. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Θαλάσσιας Στρατηγικής, που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 18, µπορεί να καθορίζεται το διοικητικό πλαίσιο, ώστε η
ανωτέρω αλληλεπίδραση να είναι επωφελής για την επίτευξη των
στόχων και των δράσεων της αρµόδιας αρχής κατά την εφαρµογή του νόµου.
Τα µέτρα πρέπει να είναι οικονοµικώς αποδοτικά και τεχνικώς
εφικτά και πριν την υιοθέτησή τους η αρµόδια αρχή πρέπει να
διενεργεί αξιολογήσεις των επιπτώσεων, καθώς και αναλύσεις
κόστους-οφέλους.
4. Τα προγράµµατα µέτρων περιλαµβάνουν µέτρα προστασίας
του χώρου, που συµβάλλουν στη δηµιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών
και καλύπτουν επαρκώς την ποικιλία των οικοσυστηµάτων τα
οποία συνθέτουν τις περιοχές αυτές, όπως οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης δυνάµει της 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας δυνάµει της
37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και οι
προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές όπως έχουν συµφωνηθεί
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή από την Ελληνική Δηµοκρατία
και άλλο ενδιαφερόµενο κράτος - µέλος στο πλαίσιο διεθνών ή
περιφερειακών συµφωνιών, στις οποίες είναι Συµβαλλόµενα
Μέρη.
5. Όταν εκτιµάται ότι η διαχείριση µιας ανθρώπινης δραστηριότητας σε κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο είναι πιθανόν να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στις
περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η αρµόδια αρχή
µπορεί να απευθύνεται µεµονωµένα ή από κοινού µε άλλο κρά-
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τος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αρµόδια αρχή ή στον
αρµόδιο διεθνή οργανισµό, µε στόχο την εξέταση και ενδεχόµενη λήψη µέτρων που ίσως είναι αναγκαία για την επίτευξη των
στόχων του νόµου, ώστε να διαφυλαχθούν η ακεραιότητα, η
δοµή και η λειτουργία των οικοσυστηµάτων που πρέπει να διατηρηθούν ή, όπου χρειάζεται, να αποκατασταθούν.
6. Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
αργότερο µέχρι το 2013, πληροφορίες για κάθε θαλάσσια υποπεριοχή, σχετικά µε τις περιοχές που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.
7. Τα προγράµµατα µέτρων αναφέρουν τις µεθόδους εφαρµογής τους και τον τρόπο που θα συµβάλλουν στην επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 10.
8. Η αρµόδια αρχή εξετάζει τις συνέπειες των προγραµµάτων
µέτρων για τα ύδατα που βρίσκονται εκτός των θαλάσσιων υδάτων όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών και, αν είναι δυνατόν, να υπάρξουν θετικές επιπτώσεις για τα ύδατα αυτά.
9. Τα προγράµµατα µέτρων εγκρίνονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ) του άρθρου 18. Η αρµόδια αρχή
γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προγράµµατα µέτρων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο εµπλεκόµενο κράτος µέλος, µέσα σε τρεις µήνες από τη θέσπισή τους.
10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ,
τα προγράµµατα µέτρων αρχίζουν να εφαρµόζονται µέσα σε ένα
έτος από τη θέσπισή τους.
Άρθρο 13
(άρθρο 14 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Εξαιρέσεις
1. Η αρµόδια αρχή µπορεί να προσδιορίζει τα σηµεία στα θαλάσσια ύδατα όπου, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α’ έως δ’, είναι αδύνατον µε τη λήψη µέτρων
να επιτευχθούν σε όλες τους τις πτυχές οι περιβαλλοντικοί στόχοι ή η καλή περιβαλλοντική κατάσταση ή, για τους λόγους που
αναφέρονται στο εδάφιο ε’, να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί µέσα
στο σχετικό χρονοδιάγραµµα. Οι λόγοι είναι:
α) η ανάληψη δράσης ή αδράνεια για την οποία δεν είναι υπεύθυνη η αρµόδια αρχή,
β) οι φυσικές αιτίες,
γ) η ανωτέρα βία,
δ) τροποποιήσεις ή µεταβολές των φυσικών χαρακτηριστικών
των θαλάσσιων υδάτων, λόγω δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται για λόγους επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος που κρίνονται σηµαντικότεροι από τις αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, µεταξύ των οποίων και τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις,
ε) οι φυσικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την έγκαιρη βελτίωση της κατάστασης των σχετικών θαλάσσιων υδάτων.
Η αρµόδια αρχή προσδιορίζει µε σαφήνεια τα ανωτέρω σηµεία
στο πρόγραµµα µέτρων και αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αιτιολόγηση της κρίσης της. Κατά τον προσδιορισµό,
εξετάζονται οι συνέπειες για τα κράτη - µέλη στη σχετική θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.
Ωστόσο η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα κατά περίπτωση (ad hoc) µέτρα για την αδιάλειπτη επιδίωξη των περιβαλλοντικών στόχων, για την πρόληψη περαιτέρω υποβάθµισης της
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων που προσβάλλονται από τα
αίτια που προσδιορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ και για το
µετριασµό των δυσµενών επιπτώσεων στην αντίστοιχη θαλάσσια
περιοχή ή υποπεριοχή ή στα θαλάσσια ύδατα άλλων κρατών µελών.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1, η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι τροποποιήσεις
ή µεταβολές δεν αποκλείουν οριστικά ή δεν θέτουν σε κίνδυνο
την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στην αντίστοιχη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή ή στα θαλάσσια ύδατα

άλλων κρατών - µελών.
3. Τα κατά περίπτωση µέτρα που αναφέρονται στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 1 ενσωµατώνονται, στο µέτρο του εφικτού, στο πρόγραµµα µέτρων.
4. Η αρµόδια αρχή αναπτύσσει και εφαρµόζει όλα τα στοιχεία
των θαλάσσιων στρατηγικών που αναφέρονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 6. Ωστόσο, όταν δεν υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον ή όταν το κόστος ενδέχεται να
είναι δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε τους κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον, η αρµόδια αρχή δεν υποχρεούται, παρά
µόνο για να γίνει σεβαστή η αρχική αξιολόγηση που αναφέρεται
στο άρθρο 8, να λαµβάνει ειδικά µέτρα, εφόσον όµως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Εάν η αρµόδια αρχή απέχει από τη λήψη µέτρων για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την αναγκαία αιτιολόγηση για την απόφασή της, φροντίζοντας ώστε να µη γίνει οριστικά αδύνατη η επίτευξη της
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.
Άρθρο 14
(άρθρο 15 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Συστάσεις για Κοινοτική δράση
1. Όταν η αρµόδια αρχή εντοπίζει ένα θέµα το οποίο έχει επιπτώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων
και το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσω εθνικών µέτρων,
ή το οποίο συνδέεται µε άλλη Κοινοτική πολιτική ή διεθνή συµφωνία, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αιτιολογεί την
κρίση της.
2. Αν απαιτείται δράση από τα Κοινοτικά όργανα, η αρµόδια
αρχή απευθύνει τις κατάλληλες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συµβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που αφορούν µέτρα σχετικά µε τα θέµατα της παραγράφου 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Άρθρο 15
(άρθρο 17 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Επικαιροποίηση
1. Η αρµόδια αρχή µεριµνά για την επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών για κάθε θαλάσσια υποπεριοχή της χώρας.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αρµόδια αρχή επανεξετάζει µε συντονισµένο τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο
6, τα εξής στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών, κάθε έξι έτη
µετά την αρχική θέσπισή τους:
α) την αρχική αξιολόγηση και τον καθορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 και την παράγραφο 1 του άρθρου 9, αντίστοιχα,
β) τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 10,
γ) τα προγράµµατα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11,
δ) τα προγράµµατα µέτρων που καταρτίζονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 12.
3. Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
επικαιροποιήσεις µετά από επανεξέταση σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην αρµόδια Περιφερειακή Σύµβαση (Σύµβαση της Βαρκελώνης) και σε κάθε άλλο
ενδιαφερόµενο κράτος - µέλος, µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσιοποίησή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
17.
Άρθρο 16
(άρθρο 18 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Ενδιάµεσες εκθέσεις
Μέσα σε τρία έτη από τη δηµοσιοποίηση κάθε προγράµµατος
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µέτρων ή επικαιροποίησής του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 17, η αρµόδια αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µια σύντοµη ενδιάµεση έκθεση στην οποία περιγράφεται
η πρόοδος που επιτελέστηκε ως προς την εφαρµογή του προγράµµατος αυτού.
Άρθρο 17
(άρθρο 19 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Δηµόσια διαβούλευση και ενηµέρωση του κοινού
1. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, ότι παρέχονται σε όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη έγκαιρες και ουσιαστικές δυνατότητες
συµµετοχής στην εφαρµογή του νόµου και καλεί να συµµετάσχουν, όπου είναι δυνατόν, υφιστάµενους οργανισµούς ή φορείς
διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της Περιφερειακής Σύµβασης για τη θάλασσα, καθώς και επιστηµονικούς γνωµοδοτικούς
φορείς και περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια.
2. Η αρµόδια αρχή δηµοσιεύει και υποβάλλει στο κοινό για
σχόλια τα συνοπτικά στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών ή των
επικαιροποιήσεών τους, ως εξής:
α) την αρχική αξιολόγηση και τον προσδιορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως προβλέπονται αντιστοίχως
στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 9,
β) τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 10,
γ) τα προγράµµατα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11,
δ) τα προγράµµατα µέτρων που καταρτίζονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 12.
Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος της δηµοσιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και της
συµµετοχής του κοινού στη δηµόσια διαβούλευση.
3. Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν
το περιβάλλον, εφαρµόζεται η 11764/653/2006 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµόσιων Έργων και Δικαιοσύνης (Β’327), που εκδόθηκε σε
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2003/4/ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 41/26/2003).
4. Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, µέσω της Εθνικής Υποδοµής
Γεωχωρικών Πληροφοριών κατ’ εφαρµογή του ν. 3882/2010 (Α’
166) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL
108/1/2007), παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πρόσβαση και δικαιώµατα χρήσης όσον
αφορά τα ως άνω δεδοµένα και πληροφορίες που προκύπτουν
από την αρχική αξιολόγηση και από τα προγράµµατα παρακολούθησης.
Το αργότερο έξι µήνες µετά τη διάθεση των δεδοµένων και
των πληροφοριών που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση
και από τα προγράµµατα παρακολούθησης, οι πληροφορίες και
τα δεδοµένα αυτά διαβιβάζονται από την ως άνω αρµόδια αρχή
και στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, για την επιβοήθηση των καθηκόντων του.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/56/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 18
Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας
Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ)
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1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (εφεξής ΕΕΘΠΕΣ), η οποία χαράσσει και διαµορφώνει την εθνική πολιτική για την προστασία και διαχείριση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και παρακολουθεί, συντονίζει,
αξιολογεί και ελέγχει την εφαρµογή της.
2. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ) έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το Εθνικό Πρόγραµµα Θαλάσσιας Στρατηγικής, µε το οποίο προσδιορίζονται στρατηγικές
κατευθύνσεις που αναφέρονται κυρίως στη συνοχή των περιβαλλοντικών παραµέτρων προστασίας των θαλάσσιων υδάτων και
την ενσωµάτωσή τους στις διάφορες πολιτικές για το θαλάσσιο
περιβάλλον,
β) καθορίζει το πλαίσιο και προτείνει µέτρα και διαδικασίες για
τη συντονισµένη εφαρµογή του νόµου από τις εµπλεκόµενες δηµόσιες αρχές και την ευθυγράµµιση των δραστηριοτήτων τους
σύµφωνα µε το άρθρο 2 και το Εθνικό Πρόγραµµα Θαλάσσιας
Στρατηγικής,
γ) καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαµόρφωση των
θαλάσσιων στρατηγικών των υποπεριοχών και το γενικό πλαίσιο
συνεργασίας µε άλλα κράτη - µέλη και τρίτες χώρες, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 6 και 7,
δ) υποβάλλει προτάσεις προς την Κυβέρνηση για θέµατα που
αφορούν στην προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
ε) εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την υλοποίηση,
αξιολόγηση και παρακολούθηση της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας,
σύµφωνα µε τους στόχους του νόµου και τη συµβατότητά της
µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής
Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της
Βουλής και τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου,
στ) γνωµοδοτεί:
αα) για τα προγράµµατα µέτρων κατ’ εφαρµογή του άρθρου
12,
ββ) για τις υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υποπεριοχών, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 20,
ζ) διατυπώνει τη γνώµη της επί θεµάτων της αρµοδιότητάς της
κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων που της υποβάλλονται από τον
Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Η Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ) αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
β) τον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνει
τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύµατος,
γ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ε) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής
Εθνικής Άµυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
στ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών,
ζ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
η) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
θ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ι) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
ια) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
4. Στην ΕΕΘΠΕΣ συµµετέχουν επίσης, µε δικαίωµα ψήφου,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και άλλοι Γενικοί ή
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ειδικοί Γραµµατείς των ίδιων ή άλλων Υπουργείων, εφόσον συζητούνται θέµατα αρµοδιότητάς τους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µπορεί να τροποποιείται η σύνθεση της
ΕΕΘΠΕΣ ως προς τον αριθµό και τις ιδιότητες των µελών της.
6. Στην ΕΕΘΠΕΣ µπορεί να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα
ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εξειδικευµένοι επιστήµονες ή επιστήµονες δηµόσιων αρχών για την παροχή
προτάσεων και την παρουσίαση και ανάλυση θεµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή του νόµου.
7. Η ΕΕΘΠΕΣ συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση του Προέδρου της µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας της
Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. Τη γραµµατειακή υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών της ΕΕΘΠΕΣ παρέχει η Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
8. Για τη συµµετοχή στην ΕΕΘΠΕΣ δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
9. Η ΕΕΘΠΕΣ συνέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τακτικά τουλάχιστον τρεις
φορές ετησίως και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Σε περίπτωση κωλύµατος µέλους της να παρευρίσκεται σε κάποια συνεδρίαση µπορεί να ορίζει προς τούτο το νόµιµο
εκπρόσωπό του.
10. Η ΕΕΘΠΕΣ λειτουργεί ως συλλογικό όργανο, σύµφωνα µε
τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της. Ο Κανονισµός αυτός
εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισµό αυτόν προβλέπονται τα σχετικά µε τη συγκρότηση της ΕΕΘΠΕΣ, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία της και τον τρόπο έκδοσης των
γνωµοδοτήσεων, προτάσεων και λήψης των αποφάσεών της.
Άρθρο 19
(άρθρα 7 και 19 παρ. 1 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
Αρµόδια αρχή
1. Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του νόµου ορίζεται η Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. Ειδικότερα η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων
έχει στο πλαίσιο του νόµου τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραµµα Θαλάσσιας Στρατηγικής,
παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρµογή του.
β) Συνεργάζεται µε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο εφαρµογής των άρθρων 6
και 7, για τη διαµόρφωση κοινής προσέγγισης και το συντονισµό
των δράσεών τους στην ανάπτυξη και εφαρµογή των θαλάσσιων
στρατηγικών, σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής
Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ).
γ) Εκπονεί τα προγράµµατα µέτρων για την επίτευξη της
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 12 και εισηγείται την έγκρισή τους
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της
ΕΕΘΠΕΣ.
δ) Καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και συναφείς δείκτες, σύµφωνα µε το άρθρο 10 και εισηγείται την έγκρισή τους
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ε) Καταρτίζει τα Προγράµµατα Παρακολούθησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 11 και εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
στ) Έχει την ευθύνη:
αα) για την αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε
αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο 8 και
ββ) για τον προσδιορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 9.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου

Υπουργού ορίζονται οι αρµόδιοι φορείς για την παρακολούθηση
της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και οι υποχρεώσεις των
εν λόγω φορέων.
ζ) Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρµογής του παρόντος νόµου και τις υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΕΘΠΕΣ.
η) Αποτελεί σηµείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τα αρµόδια όργανά της για θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
θ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς που
εµπλέκονται σε θέµατα εφαρµογής του νόµου.
ι) Εισηγείται νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα για την εφαρµογή της Εθνικής Θαλάσσιας Στρατηγικής.
2. Συνιστάται, στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, Γνωµοδοτική
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, εφεξής «Γνωµοδοτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής»
και χάριν συντοµίας (ΓΕΕΘΠΕΣ).
2.1. Η ΓΕΕΘΠΕΣ γνωµοδοτεί προς την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, γ’, δ’ και ζ’ της παραγράφου 1, καθώς και για τις
υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υποπεριοχών, που προβλέπονται
στο άρθρο 20.
2.2. Η ΓΕΕΘΠΕΣ αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) τον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
β) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
γ) από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής
Άµυνας, Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Πολιτισµού και Τουρισµού,
δ) δύο µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
από δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.),
ε) από έναν εκπρόσωπο από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
(ΤΕΕ), το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ-ΕΘΙΑΓΕ), το Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Υδρογραφική Υπηρεσία
του Πολεµικού Ναυτικού,
στ) έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Σύµβασης για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Σύµβαση Βαρκελώνης),
ζ) από έναν εκπρόσωπο από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
και τις Οµοσπονδίες Αλιέων Παράκτιας, Μέσης Αλιείας και Αλιείας Ανοιχτής Θαλάσσης,
η) δύο εκπροσώπους από µη κυβερνητικές οργανώσεις ή
άλλες ενώσεις µε αποδεδειγµένη δραστηριότητα και έργο στα
θέµατα που πραγµατεύεται ο νόµος, οι οποίες επιλέγονται από
τον Πρόεδρο της ΓΕΕΘΠΕΣ,
θ) έναν εκπρόσωπο από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).
2.3. Στη ΓΕΕΘΠΕΣ συµµετέχει επίσης µε δικαίωµα ψήφου,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, και εκπρόσωπος της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας, στην αρµοδιότητα της οποίας
εµπίπτει η υπό εξέταση θαλάσσια υποπεριοχή.
2.4. Τα µέλη της ΓΕΕΘΠΕΣ µε τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν µε κριτήριο την επιστηµονική τους κατάρτιση ή/και εµπειρία σε θέµατα που
πραγµατεύεται ο νόµος.
2.5. Η ΓΕΕΘΠΕΣ συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45), όπως ισχύουν κάθε
φορά. Η απόφαση αυτή εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την
έναρξη ισχύος του νόµου.
2.6. Καθήκοντα Προέδρου της ΓΕΕΘΠΕΣ ασκεί ο Ειδικός
Γραµµατέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και σε περίπτωση κωλύµατός του ο εκά-
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στοτε οριζόµενος εκπρόσωπός του.
2.7. Η ΓΕΕΘΠΕΣ συνέρχεται κάθε φορά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της ΓΕΕΘΠΕΣ,
συµµετέχουν, εναλλακτικά κάθε φορά, εκείνα εκ των µελών της
που σχετίζονται µε το προς συζήτηση θέµα.
2.8. Στις συνεδριάσεις της ΓΕΕΘΠΕΣ µπορεί, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων του δηµόσιου τοµέα και εκπρόσωποι επιστηµονικών οργάνων ή
οργανισµών και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
2.9. Για τη συµµετοχή στη ΓΕΕΘΠΕΣ δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µπορεί να τροποποιείται η σύνθεση της ΓΕΕΘΠΕΣ ως προς τον αριθµό και τις ιδιότητες των µελών της.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί, αυτοτελώς ή µέσω του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), να αναθέτει µελέτες,
να χρηµατοδοτεί έρευνες και γενικά να εξασφαλίζει την αναγκαία
επιστηµονική υποστήριξη για την εξυπηρέτηση των στόχων του
νόµου και τη διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Γραµµατείας
Υδάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/56/ΕΚ
Άρθρο 20
Kαθορισµός υποδιαιρέσεων
των θαλάσσιων υποπεριοχών
(άρθρο 4 παρ. 2β της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
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Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων και γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), οι θαλάσσιες
υποπεριοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 και
εµφαίνονται στο χάρτη του Παραρτήµατος ΙΙ, µπορεί, κατ’ εφαρµογή του ίδιου άρθρου, να υποδιαιρούνται σε θαλάσσια διαµερίσµατα, µε κριτήρια επιστηµονικά που συνεκτιµούν
ωκεανογραφικά, γεωγραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
2. Οι υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υποπεριοχών που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορεί να επαναπροσδιορίζονται, µε την ίδια ως άνω διαδικασία, µετά από επανεξέταση,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5.
Άρθρο 21
Κυρώσεις
Σε όποιον προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των
µέτρων που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 12 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σε εφαρµογή του, επιβάλλονται
οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 28 και 30 του
ν. 1650/1986 (Α’160), όπως το άρθρο 28
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 3937/2011 (Α’60) και το
άρθρο 30 µε το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α’91).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα Ι έως VI που ακολουθούν.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Γ’- ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Πρόγραµµα διπλής ανάπλασης των περιοχών της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού
του Δήµου Αθηναίων
1. Η επίτευξη των στόχων του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, οι
οποίοι καθορίστηκαν µε το άρθρο 11 του
ν. 3481/2006,
πραγµατοποιείται µε το Πρόγραµµα Διπλής Ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήµου
Αθηναίων. Στις περιοχές αυτές, οι ειδικότερες περιοχές και τοµείς ανάπλασης και οι επιτρεπόµενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισµοί δόµησης καθορίζονται
ως εξής:
α. Περιοχή Ανάπλασης I:
Είναι η περιοχή που καταλαµβάνεται από το Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήµου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το
οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου µε
την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής
αυτής επιτρέπονται:
αα. Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η χρήση αθλητικού µουσείου - εντευκτηρίου, χώρου αναψυχής και εστίασης, καθώς και
υπόγειου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων µέγιστης χωρητικότητας 700 θέσεων.
ββ. Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης: 0,04.
γγ. Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 5%.
δδ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων: 4,5 µ..
β. Περιοχή Ανάπλασης II:
Είναι η περιοχή που καταλαµβάνεται από το ενοποιηµένο Ο.Τ.
45-46-50 (εφεξής Τοµέας Ανάπλασης Α’) και το Ο.Τ. 45α (εφεξής
Τοµέας Ανάπλασης Β’) της Πολεοδοµικής Ενότητας Ελαιώνα του
Δήµου Αθηναίων, όπως αυτά καθορίστηκαν µε την περίπτωση α'
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής
αυτής επιτρέπονται:
αα. Τοµέας Ανάπλασης Α’:
ααα. Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η ανέγερση γηπέδου
ποδοσφαίρου χωρητικότητας έως 40.000 θέσεων και λοιπών
αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπόγειων χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων µέγιστης χωρητικότητας 450 θέσεων. Στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εκτός από τις κυρίως αθλητικές
δραστηριότητες και τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις, επιτρέπονται και οι χρήσεις χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισµού και
αναψυχής, χώρων εστίασης, εµπορικών χρήσεων, πολυλειτουργικών χώρων άθλησης και υγιεινής, αθλητικών ξενώνων και
χώρων φιλοξενίας, χώρων συνάθροισης κοινού, καθώς και
χώρων εξυπηρέτησης Τύπου και µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Οι
εµπορικές χρήσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 17,5% της
συνολικής µέγιστης επιτρεπόµενης δόµησης και οι συµπληρωµατικές των αθλητικών δραστηριότητες το 17,5% αυτής, όπως
οι εµπορικές και οι συνοδές των αθλητικών δραστηριοτήτων χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ’
αριθµ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Δ’59), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο µόνο της υπ’ αριθµ. 31252/22.7.2009 όµοιας
απόφασης (ΦΕΚ 396 ΑΑΠ).
βββ. Μέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση: 47.000 τµ..
γγγ. Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 30%.
δδδ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος γηπέδου ποδοσφαίρου: 35
µ., προσαυξανόµενο κατά 8 µ. για στέγαστρα, ικριώµατα φωτισµού και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών µέσων.
εεε. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων: 18 µ., προσαυξανόµενο κατά 1,5 µ. για τη στέγη. Ο
πέριξ του γηπέδου ποδοσφαίρου χώρος διαµορφώνεται σε ύψος
3,5 µ. από τη στάθµη της οδού Αγ. Πολυκάρπου.
ββ. Τοµέας Ανάπλασης Β’:
ααα. Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις διοίκησης,
γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, κοινωφελών οργανισµών,
εµπορικών καταστηµάτων- υπεραγορών-πολυκαταστηµάτων,
εστιατορίων, αναψυκτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού και ανα-

ψυχής και κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.
βββ. Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης: 1,2.
γγγ. Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 40%.
δδδ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων: 18 µ..
εεε. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ της
20.9/30.11.1995 (Δ’ 1049).
2.α. Το Πρόγραµµα Διπλής Ανάπλασης υλοποιείται µε τη σύµπραξη και συµµετοχή των φορέων υλοποίησης αυτού και συνίσταται στην εισφορά εκτάσεων, στη χρηµατοδότηση ή και
κατασκευή των αναγκαίων έργων και υποδοµών και στη διάθεση
των υποστηρικτικών και συνοδών έργων για την αµοιβαία εξυπηρέτηση των επιτρεπόµενων χρήσεων, τόσο των ιδιωτικών όσο και
των κοινωφελών.
β. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το Πρόγραµµα Διπλής Ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι,
περιορισµοί και προϋποθέσεις για την πραγµατοποίησή του και
ιδίως:
αα. οι ειδικότερες χρήσεις γης ανά περιοχή ή τοµέα ανάπλασης και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισµοί στα ποσοστά ανάπτυξης
των επί µέρους χρήσεων,
ββ. οι ειδικότεροι όροι και περιορισµοί δόµησης ανά περιοχή
ή τοµέα ανάπλασης,
γγ. οι επιβαλλόµενοι όροι και περιορισµοί στη µορφολογία και
την αισθητική των κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων,
δδ. οι όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την προστασία
και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και το σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης,
εε. η γενική ή ειδική διάταξη των κτιρίων, των εγκαταστάσεων
και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και ο τρόπος
διαµόρφωσης των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων ανά περιοχή και τοµέα ανάπλασης,
στστ. οι απαιτούµενες υπόγειες θέσεις ή και υπαίθριοι χώροι
στάθµευσης για την αµοιβαία εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων
και κτιρίων του προγράµµατος στην περιοχή ανάπλασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο,
ζζ. τα αναγκαία κοινόχρηστα έργα και δίκτυα υποδοµής,
ηη. οι φορείς υλοποίησης των προβλεπόµενων έργων,
θθ. βάρη και υποχρεώσεις των ιδιοκτησιών που εµπίπτουν
στην περιοχή του Προγράµµατος, καθώς και τα δικαιώµατα
αυτών για τη διασφάλιση της επίσπευσης της υλοποίησης αυτού
εντός των τασσόµενων προθεσµιών,
ιι. κάθε άλλο µέτρο, όρο ή περιορισµό που απαιτείται για την
επίτευξη του προγράµµατος.
γ. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να τροποποιείται το
ρυµοτοµικό σχέδιο στις περιοχές ανάπλασης, να µετατοπίζονται
ή να καταργούνται οικοδοµικές και ρυµοτοµικές γραµµές, να καθορίζονται οικοδοµήσιµοι, κοινωφελείς, κοινόχρηστοι χώροι και
κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. Η συνολική έκταση των κοινόχρηστων χώρων και των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην Περιοχή Ανάπλασης II δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 70
στρέµµατα. Η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ.
17.7/16.8.1923. Διατάξεις οι οποίες αφορούν την εισφορά σε γη
και χρήµα δεν εφαρµόζονται. Οι τυχόν απαιτούµενες απαλλοτριώσεις για την εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου κηρύσσονται υπέρ και µε δαπάνες του Δήµου Αθηναίων. Η διαµόρφωση
των χώρων πρασίνου γίνεται µε επιµέλεια, ευθύνη και δαπάνη
του Δήµου Αθηναίων, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ειδικά για τις δαπάνες διαµόρφωσης των χώρων πρασίνου στις περιοχές ανάπλασης. Η συντήρηση των χώρων πρασίνου γίνεται µε επιµέλεια, ευθύνη και δαπάνη του Δήµου
Αθηναίων ή όσων έλκουν από αυτόν δικαιώµατα, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης.
δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας
που ορίζεται στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου
είναι η υποβολή πρότασης από το Δήµο Αθηναίων για το περιεχόµενο και τον τρόπο υλοποίησης του συνόλου του προγράµµα-
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τος της διπλής ανάπλασης, καθώς και για τις υποχρεώσεις των
κυρίων των ακινήτων που µετέχουν στο πρόγραµµα ή όσων έλκουν από αυτούς δικαιώµατα, ιδίως ως προς την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων και παρεµβάσεων και τις παρεχόµενες
εγγυήσεις για την εκπλήρωσή τους. Επίσης, ο Δήµος Αθηναίων
υποβάλλει στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας τα εξής
στοιχεία: i) σχέδια γενικής διάταξης κλίµακας 1:1.000, αντιστοίχως και για τις δύο περιοχές ανάπλασης, στα οποία αποτυπώνονται τα προτεινόµενα κτίρια και εγκαταστάσεις, οι χώροι
πρασίνου και τα δίκτυα υποδοµής, σε συνάρτηση µε τις επιτρεπόµενες γενικές χρήσεις γης, το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό
κάλυψης και το µέγιστο επιτρεπόµενο συντελεστή δόµησης των
περιοχών ανάπλασης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, ii) πρόταση για τους όρους προστασίας,
διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, συνοδευόµενη από την κατά νόµο προβλεπόµενη µελέτη, iii) κάθε άλλη
µελέτη ή στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφή και τεκµηρίωση
των ρυθµίσεων της περιπτώσεως β’ της παρούσας παραγράφου
και iv) πρόταση για το χρονοδιάγραµµα και τον φορέα ή φορείς
εκτέλεσης του προγράµµατος, καθώς και τους τρόπους χρηµατοδότησης αυτού. Η µετάσταση της κυριότητας των ακινήτων
που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε κατόπιν συµβάσεως του ιδιωτικού δικαίου είτε µε τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς τους υπέρ και µε
δαπάνες του Δήµου Αθηναίων.
3. Οι οικοδοµικές άδειες για την ανέγερση των κτιρίων και
εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στην Περιοχή Ανάπλασης I
και στην Περιοχή Ανάπλασης II, Τοµέας Α’ του προγράµµατος,
χορηγούνται ή αναθεωρούνται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών
και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2947/
2001 (Α’ 228). Οι οικοδοµικές άδειες για τις λοιπές εγκαταστάσεις και κτίρια του προγράµµατος, καθώς και η άδεια κατεδάφισης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης
I, χορηγούνται από τις οικείες πολεοδοµικές υπηρεσίες. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις του προγράµµατος ανάπλασης χορηγούνται µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού, ύστερα από γνώµη του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου
Αθήνας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δβ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (Α’ 91).
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης II είναι η ολοκλήρωση της
κατεδάφισης των υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην
Περιοχή Ανάπλασης I.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας οικοδοµής του όµορου στο γήπεδο ποδοσφαίρου εµπορικού κτιρίου
στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ αποτελεί η έκδοση άδειας κατεδάφισης των υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή
Ανάπλασης I. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή
Ανάπλασης II, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση
της άδειας λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης II, Τοµέας Β' του προγράµµατος ανάπλασης.
Την εκτέλεση των εργασιών και τα λοιπά έξοδα κατεδάφισης
στην Περιοχή Ανάπλασης I δύναται να αναλάβει οποιοσδήποτε
εκ των φορέων υλοποίησης του Προγράµµατος, ανεξαρτήτως
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Με πράξεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Δ’), διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3481/2006 καταργούνται,
µε εξαίρεση: α) τις διατάξεις της παραγράφου 1 κατά το τµήµα
τους και µόνο µε το οποίο το Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήµου
Αθηναίων χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και
β) τις διατάξεις της περιπτώσεως α' της παραγράφου 2 του ίδιου
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άρθρου, κατά το τµήµα τους και µόνο µε το οποίο τροποποιήθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο στο Ο.Τ. 45 της Πολεοδοµικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήµου Αθηναίων και καθορίστηκαν νέα Ο.Τ.
45α και ενοποιηµένο Ο.Τ. 45-46-50. Καταργείται επίσης κάθε
άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του παρόντος.
Άρθρο 24
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275),
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο πέµπτο του
ν. 3559/2007 (Α’ 102), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 2. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής µπορεί να
ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του αρµοδίου καθ' ύλην και κατά
τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή µερικά, της πρώτης εγγραφής.
Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον
έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ετών, εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό Δηµόσιο και για
µόνιµους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόµενους µόνιµα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της δεκαετούς αυτής προθεσµίας, για τους
οποίους η προθεσµία άσκησης της αγωγής είναι δώδεκα έτη. Για
τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της δεκαετούς
κατά τα ως άνω προθεσµίας, η προθεσµία για την άσκηση της
αγωγής δεν συµπληρώνεται πριν από την πάροδο διετίας από
την οριστική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Η αποκλειστική
προθεσµία αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3. Η αγωγή απευθύνεται κατά
του αναγραφόµενου ως δικαιούχου του δικαιώµατος στο οποίο
αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων.
Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωµα στο οποίο αφορά
η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του
φερόµενου µε την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού.
Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, που
αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώµατος στις αρχικές εγγραφές,
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 2732/1999 (Α’ 154).
Επί αγωγών που ασκούνται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου τηρείται από αυτό η διαδικασία του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.»
2. Μετά το άρθρο 19 του ν. 2664/1998, προστίθεται άρθρο 19Α
ως ακολούθως:
«Άρθρο 19Α
Προσαρµογή των κτηµατολογικών διαγραµµάτων
λόγω επαναπροσδιορισµού της θέσης
και των ορίων των γεωτεµαχίων
1. Με απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.), που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κηρύσσεται ο επαναπροσδιορισµός της
θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων της οριοθετούµενης µε
την απόφαση αυτή κτηµατογραφηµένης περιοχής, όταν διαπιστώνεται ανάγκη εκτεταµένης προσαρµογής της αποτύπωσης
των ακινήτων στα κτηµατολογικά διαγράµµατα µε εφαρµογή νεότερων και ακριβέστερων µεθόδων µέτρησης και απεικόνισης, η
οποία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 2 άρθρου 19.
Η απόφαση αυτή και το απόσπασµα χάρτη της οριοθετούµενης περιοχής, που τη συνοδεύει, δηµοσιεύονται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο της
περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η κτηµατογραφηµένη περιοχή, εφόσον υπάρχουν. Οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από
την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ή ανατίθενται από αυτήν σε τρίτους
δυνάµει σχετικών συµβάσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Η απόφαση διαβιβάζεται αµέσως στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και ο Προϊστάµενός του προβαίνει αυτεπαγγέλτως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην εγγραφή της στα
κτηµατολογικά φύλλα των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο
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απόσπασµα του χάρτη της παραγράφου 1. Η απόφαση καταχωρίζεται στη θέση που καταχωρίζεται και η αγωγή της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
3. Για τη σύνταξη των σχετικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων για τον επαναπροσδιορισµό της θέσης και των
ορίων των γεωτεµαχίων λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, τα στοιχεία που τηρούνται στο κατά τόπον αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και περιέχονται στο αρχείο τίτλων και διαγραµµάτων και στο
αρχείο κτηµατογράφησης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
που συλλέγονται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. από άλλες υπηρεσίες και από
τους οριοδείκτες ή µε επιτόπια έρευνα ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο.
4. Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και οι πίνακες της προηγούµενης παραγράφου αναρτώνται στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο και στο Δηµοτικό Κατάστηµα και κοινοποιούνται
υποχρεωτικά µε επιµέλεια του Ο.Κ.Χ.Ε. πριν από την ανάρτηση,
στο Ελληνικό Δηµόσιο. Ανακοίνωση του Ο.Κ.Χ.Ε. για την ανάρτηση, µε αναφορά στον τόπο και το χρόνο της ανάρτησης και
µνεία του δικαιώµατος υποβολής αντιρρήσεων σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παράγραφο 5 και της έναρξης του υπολογισµού
της σχετικής προθεσµίας δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες της
περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε µία τουλάχιστον
ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε
στο Κτηµατολογικό Γραφείο και στο Δηµοτικό Κατάστηµα. Τα
διαγράµµατα και οι πίνακες παραµένουν αναρτηµένα επί δύο (2)
µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας της παραγράφου 5.
5. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά των διαγραµµάτων και πινάκων της παραγράφου 4.
Μαζί µε τις αντιρρήσεις συνυποβάλλονται όλα τα έγγραφα που
τις θεµελιώνουν. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα, η οποία
αρχίζει από την τελευταία χρονικά ανάρτηση ή δηµοσίευση της
παραγράφου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής η προθεσµία
υποβολής αντιρρήσεων είναι δύο (2) µήνες.
Επί των αντιρρήσεων αποφαίνεται το Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.. Όταν
µε τις αντιρρήσεις τίθενται υπό αµφισβήτηση τα όρια όµορων
ακινήτων ή τα δικαιώµατα τρίτων προσώπων, αποφασίζει το Δ.Σ.
του Ο.Κ.Χ.Ε. µετά από εισήγηση Επιτροπής, που συγκροτείται
µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. και αποτελείται από: α) έναν από τους
ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς ως πρόεδρο - µε τη
σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας διάταξης - δηλαδή είτε από έναν δικηγόρο παρ’ εφέταις µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο είτε, από έναν συµβολαιογράφο µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν αγρονόµο-τοπογράφο
µηχανικό υποδεικνυόµενο από τον οικείο περιφερειάρχη, γ) έναν
από τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς, δηλαδή έναν
δικηγόρο παρ’ εφέταις, µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε έναν συµβολαιογράφο µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο
από τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο. Προϋπόθεση του
παραδεκτού των αντιρρήσεων, όταν µε αυτές ζητείται η αντικατάσταση (ο εκτοπισµός) από τους κτηµατολογικούς πίνακες, εν
όλω ή εν µέρει, καταχωρισθέντος δικαιώµατος άλλου προσώπου,
αποτελεί η κοινοποίηση των αντιρρήσεων από αυτόν που τις
ασκεί στον θιγόµενο. Στην περίπτωση ακινήτων µε την ένδειξη
«αγνώστου ιδιοκτήτη» οι αντιρρήσεις κοινοποιούνται, µε ποινή
απαραδέκτου, στο Ελληνικό Δηµόσιο.
6. Για καθένα από τα τακτικά µέλη της Επιτροπής της παραγράφου 5 ορίζεται, σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, νόµιµος αναπληρωτής του. Ο ορισµός των τακτικών και των
αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής πραγµατοποιείται µέσα
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή σχετικού αιτήµατος
εκ µέρους του Ο.Κ.Χ.Ε.. Αν η παραπάνω προθεσµία παρέλθει
άπρακτη, ο Ο.Κ.Χ.Ε. έχει δικαίωµα να ορίσει αυτός το µη υποδεικνυόµενο εµπροθέσµως µέλος, το οποίο για µεν τη θέση του
προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ εφέταις µε πενταετή υπηρεσία είτε συµβολαιογράφος µε πενταετή
υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργηµα, για δε τη θέση των υπολοί-
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πων µελών πρέπει να είναι ένας αγρονόµος – τοπογράφος µηχανικός µε πενταετή υπηρεσία και ένας ακόµη από τους αµέσως
προηγουµένως αναφερόµενους νοµικούς, µε τριετή υπηρεσία,
µε τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας
διάταξης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής στην κτηµατογραφηµένη περιοχή που
έχει οριστεί µε την απόφαση της παραγράφου 1, ο Ο.Κ.Χ.Ε. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να συγκροτήσει την Επιτροπή
και οπουδήποτε αλλού εκτός από την κτηµατογραφηµένη περιοχή, ζητώντας εκ νέου την υπόδειξη όλων των µελών της από
αντίστοιχους φορείς της περιοχής όπου πρόκειται να λειτουργήσει και, σε κάθε περίπτωση, από αντίστοιχους φορείς της Αθήνας. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. ρυθµίζονται η κατά τόπον
αρµοδιότητα της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της, η
γραµµατειακή της υποστήριξη, η αµοιβή των µελών και του
γραµµατέα της, η οποία καθορίζεται κατά τις κείµενες διατάξεις,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Η Επιτροπή εισηγείται επί των
αντιρρήσεων, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που προσκοµίζουν
οι ενδιαφερόµενοι, κάθε στοιχείο που συλλέχθηκε κατά τη διαδικασία σύνταξης των κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων της παραγράφου 3, όπως και κάθε αναγκαία πληροφορία
που θα ζητηθεί από το οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο ή τους ενδιαφερόµενους. Η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα για την
αποδοχή ή την απόρριψη των αντιρρήσεων εντός προθεσµίας
δύο (2) µηνών από την παράδοση σε αυτήν από τον Ο.Κ.Χ.Ε. των
φακέλων των αντιρρήσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόµη µήνες µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.. Θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των
αντιρρήσεων, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα ρυθµίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, εκδίδεται απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. για την αποδοχή ή την απόρριψη των
αντιρρήσεων και την έγκριση του περιεχοµένου των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων της παραγράφου 3 λόγω του
επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων
σύµφωνα µε αυτήν. Ο Προϊστάµενος του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις σχετικές εγγραφές αµέσως µετά τη διαβίβαση της απόφασης σε
αυτόν.
8. Μετά την εγγραφή της απόφασης της παραγράφου 1 στα
κτηµατολογικά βιβλία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, εάν η εγγραπτέα πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στο κτηµατολογικό φύλλο είναι εµπράγµατη δικαιοπραξία,
επισυνάπτεται σε αυτήν υποχρεωτικά και µε ποινή ακυρότητάς
της, αντί του προβλεπόµενου στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του
νόµου αυτού αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος,
διάγραµµα µε καρτεσιανές συντεταγµένες του συστήµατος
ΕΓΣΑ'87, στο οποίο αποτυπώνεται η ακριβής θέση και τα όρια
του ακινήτου στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη και περιέχεται πίνακας των επηρεαζόµενων ακινήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται µε τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου στα
κτηµατολογικά διαγράµµατα και προκύπτουν από το συσχετισµό
του προαναφερόµενου διαγράµµατος µε τη χωρική βάση του
Εθνικού Κτηµατολογίου, απλό δε αντίγραφο αυτού συνυποβάλλεται µε την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόµου αυτού.
Εάν στην εγγραπτέα πράξη έχει επισυναφθεί, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, τοπογραφικό διάγραµµα, απλό αντίγραφό
του συνυποβάλλεται επίσης µε την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόµου αυτού. Για κάθε άλλη εγγραπτέα πράξη το
διάγραµµα του πρώτου εδαφίου συνυποβάλλεται µε την αίτηση
καταχώρισης της παρ. 1 του άρθρου 14. Στην περίπτωση αυτή
δεν συνυποβάλλεται το προβλεπόµενο στην παρ. 4 του άρθρου
14 του νόµου αυτού απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος.
Διάγραµµα δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη,
κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώµατος. Κατά τα
λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5.
9. Στην αίτηση για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του νόµου αυτού ανα-
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γράφονται υποχρεωτικά, εκτός των αναφεροµένων στη διάταξη
αυτή, το ακίνητο στο οποίο αφορά η ζητούµενη καταχώριση και
τα προσδιοριζόµενα ως επηρεαζόµενα ακίνητα στον πίνακα του
διαγράµµατος της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Τα εγγραπτέα δικαιώµατα που καταχωρίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, καθώς και κάθε παράγωγο από αυτά δικαίωµα
και κάθε πράξη που στηρίζεται σε αυτά, τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης της προβλεπόµενης στην παράγραφο
7 του παρόντος άρθρου απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, µε την οποία θα
αποκαθίσταται το ακίνητο που αυτά αφορούν.
10. Το περιεχόµενο των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων της παραγράφου 4 και οι τεχνικές προδιαγραφές του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων
κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε αποφάσεις του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, οι οποίες δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις, δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να γίνονται
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της µελέτης επαναπροσδιορισµού µικρής κλίµακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών
προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηµατογράφησης και δεν βλάπτονται τα συµβατικά δικαιώµατα του
αναδόχου.
11. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 για
την κήρυξη του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων
των γεωτεµαχίων της οριοθετούµενης µε την απόφαση αυτή κτηµατογραφηµένης περιοχής και µέχρι την έκδοση της απόφασης
της παραγράφου 6, αναστέλλεται η εφαρµογή της διάταξης του
άρθρου 13α του παρόντος νόµου στην περιοχή αυτή.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε
(25) έτη και µπορεί να ανανεώνεται µέχρι ίσο χρόνο. Ο αδειούχος
προβαίνει αµελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση εντός
διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) µήνες από
την έκδοση της άδειας παραγωγής, καθώς και για την υλοποίηση
του έργου.
Η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια παραγωγής στην περίπτωση µη
συµµόρφωσης του αδειούχου µε την ανωτέρω υποχρέωση, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 3 του άρθρου 5 µε την οποία εγκρίνεται ο Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α..»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.
3468/2006, όπως ισχύει, καταργείται.
5. Η ρύθµιση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3468/ 2006,
όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
ισχύει για όλες τις άδειες παραγωγής που εκδόθηκαν πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η ανάκληση αδειών παραγωγής που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της
υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 5 µε την οποία
εγκρίνεται ο Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3851/2010 (Α’ 85) καταργείται.
6. Η περίπτωση ι’ της παρ. A3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ποσό µέχρι ποσοστού 1% της προ Φ.Π.Α. τιµής πώλησης της
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους
άδειας προµήθειας που προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους
οικιακούς καταναλωτές των Δήµων στους οποίους λειτουργούν
οι σταθµοί Α.Π.Ε., µε σκοπό να πιστωθούν οι οικιακοί καταναλωτές µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Δικαιούχοι της πίστωσης της παρούσας παραγράφου είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της δηµοτικής
ή τοπικής κοινότητας του Δήµου, εφόσον υπάρχει, όπου λειτουργούν οι σταθµοί Α.Π.Ε.. Η πίστωση αφορά στη χρέωση των καταναλώσεων ενέργειας και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων
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επί αυτής. Τυχόν υπόλοιπο της ανωτέρω πίστωσης επιµερίζεται
ανά παροχή στους οικιακούς καταναλωτές του αντίστοιχου
Δήµου ή Κοινότητας του ν. 2539/1997 (Α’244), ως αντιστάθµισµα
των χρεώσεων υπέρ τρίτων στους οποίους και αποδίδεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισµού και
επιµερισµού των ανωτέρω ποσών, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα
ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η
σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα Με την ίδια κοινή
υπουργική απόφαση µπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη Ρ.Α.Ε. για τον καθορισµό της τεκµαρτής µοναδιαίας
πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε ευρώ ανά µεγαβατώρα,
βάσει της µεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν.»
Άρθρο 25
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 9.6.2011, τη συζήτηση αυτού του σχεδίου νόµου σε τρεις συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το σχέδιο νόµου επί
της αρχής.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
κάνω δύο ανακοινώσεις αναφορικά µε τη συζήτηση αυτού του
σχεδίου νόµου.
Από το ΛΑΟΣ ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη και από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μιχάλης
Κριτσωτάκης.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει τότε για δεκαπέντε λεπτά ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Φραγκίσκος Παρασύρης.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια κοινωνία αλτρουιστών νικά
πάντα µια κοινωνία εγωιστών.
Ξεκινώ την εισήγησή µου µε τη ρήση του Γουίλσον, πατέρα
της κοινωνιοβιολογίας, καθώς η άποψη αυτή ανταποκρίνεται στο
γενικότερο κλίµα της εποχής, των ηµερών, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα τον πυρήνα και την κυρίαρχη φιλοσοφία του σχεδίου
νόµου που συζητάµε.
Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και
ευαισθησίας που επιχειρεί να διαµορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον δικαίου για τις µεταµοσχεύσεις αντίστοιχα µε εκείνα που
χαρακτηρίζουν τις προοδευµένες κοινωνίες, κοινωνίες που έχουν
τα θεµέλιά τους σε αξίες, όπως η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισµός,
η αγάπη για το συνάνθρωπο και η προσφορά χωρίς ιδιοτέλεια,
µακριά από αναχρονισµούς και προκαταλήψεις.
Το σχέδιο νόµου: «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιχειρεί κατ’ αρχάς να µεταρρυθµίσει το υπάρχον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που διέπει σήµερα τις µεταµοσχεύσεις
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στη χώρα µας στηριζόµενο στο ν.2737/99. Παρ’ ό,τι ο συγκεκριµένος νόµος αποτέλεσε το πρώτο καινοτόµο βήµα, η θλιβερή
διαπίστωση ότι η Ελλάδα κατέχει σήµερα την τελευταία θέση
στις µεταµοσχεύσεις οργάνων πανευρωπαϊκά, µαρτυρά ότι το
υπάρχον νοµικό πλαίσιο έχει πλέον ξεπεραστεί.
Η µεταρρύθµιση του νοµικού πλαισίου προκύπτει από την ανάγκη να διαµορφώσουµε µια σειρά αποτελεσµατικών πολιτικών
για τις µεταµοσχεύσεις και πιο συγκεκριµένα να στοχεύσουµε
στην αύξηση των µοσχευµάτων, στη βελτίωση της ποιότητάς
τους, καθώς και στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των
υποστηρικτικών δοµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος αναµονής για εύρεση
µοσχεύµατος σήµερα είναι επικίνδυνα µεγάλος µε προφανή αµέλεια της πολιτείας. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα στοιχεία που
καταδεικνύουν ότι στη χώρα µας καταγράφονται µόλις έξι δότες
ανά ένα εκατοµµύριο κατοίκων, την ίδια στιγµή που στην Ισπανία
–η οποία κατέχει και την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά σε µεταµοσχεύσεις- η αναλογία είναι τριάντα πέντε δότες ανά εκατοµµύριο
κατοίκων.
Σήµερα στις λίστες αναµονής βρίσκονται χίλιοι τριακόσιοι πενήντα έξι συνάνθρωποί µας, την ώρα που στο 2010 πραγµατοποιήθηκαν µόλις εκατόν τριάντα πέντε µεταµοσχεύσεις στη χώρα
µας.
Τα στοιχεία αυτά περιγράφουν την κατάσταση, η οποία συµπληρώνεται µε µια πρακτική επιλεκτικής µετάβασης ασθενών
στο εξωτερικό που επιβαρύνει δυσανάλογα τα ασφαλιστικά ταµεία και αφήνει περιθώρια για διακριτική µεταχείριση ασθενών.
Αξίζει να υπενθυµίσω ότι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν
την περασµένη κοινοβουλευτική περίοδο πρόταση νόµου για τις
µεταµοσχεύσεις. Όµως, η τότε πολιτική ηγεσία για λόγους αδιευκρίνιστους δυστυχώς δεν υιοθέτησε τη συγκεκριµένη πρόταση
νόµου.
Αυτές οι ιδέες ενσωµατώνονται στο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα.
Άλλωστε, η διαµόρφωση ενός «καθαρού» νοµικού πλαισίου το
οποίο θα διαµορφώνει υγιείς, ηθικά αποδεκτές και νοµικά κατοχυρωµένες προϋποθέσεις για τις διαδικασίες δωρεάς και µεταµόσχευσης οργάνων αποτέλεσε µια πάγια διεκδίκηση του
ιατρικού κόσµου και µια επιτακτική κοινωνική απαίτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο, λοιπόν, σχέδιο
νόµου ενσωµατώνει στο εθνικό µας δίκαιο την οδηγία
53/2010/ΕΕ που αφορά τις µεταµοσχεύσεις ανθρώπινων οργάνων και ταυτόχρονα εισάγει τρεις βασικές καινοτοµίες οι οποίες
αποτελούν και τον πυρήνα του σχεδίου νόµου για την αλλαγή
της µεταµοσχευτικής πολιτικής στη χώρα µας.
Η πρώτη αλλαγή αφορά την ουσιαστική διεύρυνση του κύκλου
των ζώντων δοτών, η οποία φτάνει πλέον µέχρι τη συγγένεια τετάρτου βαθµού σε ευθεία ή πλάγια γραµµή, καθώς και µέχρι το
δεύτερο βαθµό για συγγενή εξ αγχιστείας.
Επίσης, προβλέπεται η περίπτωση της δωρεάς οργάνου από
πρόσωπο το οποίο συνδέεται συναισθηµατικά µε τον ασθενή.
Είναι η περίπτωση του λεγόµενου «συναισθηµατικού δότη», η
οποία γέννησε, πράγµατι, κάποιες αµφιβολίες κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων στην επιτροπή ως προς την αναγκαιότητα και
την αποτελεσµατικότητά της.
Είναι βέβαιο πως µε τη ρύθµιση αυτή δεν περιµένουµε την αύξηση των µοσχευµάτων. Ωστόσο, φανερώνει την ποιοτική αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου, εφόσον συµφωνούµε όλοι µας
ότι ένας νόµος οφείλει να είναι πλήρης και ολοκληρωµένος και
πρέπει να ρυθµίζει και να προβλέπει ακόµα και τις εξαιρετικά
σπάνια περιπτώσεις ιδιαίτερα σ’ έναν τοµέα τόσο ευαίσθητο που
αφορά ζητήµατα ζωής και θανάτου.
Συµφωνούµε όλοι µας ότι πρέπει να εισαχθούν αυστηρές προϋποθέσεις στην περίπτωση του «συναισθηµατικού δότη», προϋποθέσεις που θα αποτρέψουν πιθανά φαινόµενα παράνοµων και
ανήθικων συναλλαγών. Αυτές οι προϋποθέσεις για την απόδειξη
της οικειοθελούς και ανιδιοτελούς προσφοράς του δότη θεσπίζεται, καθώς ο έλεγχος για τη συναισθηµατική σύνδεση και την
ψυχική υγεία του δότη κρίνεται –µαζί µε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις- βάσει δικαστικής απόφασης.
Αυτή, άλλωστε, την πρακτική έχουµε ακολουθήσει σε µια
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σειρά συναφών και ευαίσθητων ζητηµάτων, όπως στην περίπτωση της υιοθεσίας και της παρένθετης µητρότητας και µέχρι
σήµερα τουλάχιστον δεν έχει αµφισβητηθεί η αποτελεσµατικότητά της.
Η δεύτερη σηµαντική αλλαγή του σχεδίου νόµου αφορά την
περίπτωση που δότης εν ζωή αφαιρέσει όργανο για συγγενικό
του πρόσωπο και δεν υπάρχει ιστοσυµβατότητα µε τον ασθενή.
Στην περίπτωση αυτή πραγµατοποιείται η µεταµόσχευση σε υποψήφιο λήπτη µε βάση τη λίστα. Ταυτόχρονα, ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στη θέση του λήπτη που έλαβε το
µόσχευµα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο λήπτης που είναι πρώτος στη σειρά
κατάταξης του Εθνικού Μητρώου επωφελείται, όπως επίσης
συµβαίνει και µε τον ασθενή-συγγενή του δότη, ο οποίος προτάσσεται στη σειρά κατάταξης. Είναι η λεγόµενη «χιαστή µεταµόσχευση», η οποία ενδυναµώνει τη µεταµοσχευτική µας
πολιτική και την καθιστά πιο ουσιαστική και αποτελεσµατική στην
πράξη.
Η τρίτη αλλαγή, αφορά την αφαίρεση οργάνων από θανόντα
δότη. Προβλέπεται, λοιπόν, η αφαίρεση ενός ή περισσότερων
οργάνων από θανόντα ενήλικα, να πραγµατοποιείται εφόσον στη
διάρκεια της ζωής του δεν είχε εκφράσει την άρνησή του γι’
αυτό. Με τον τρόπο αυτό µετατρέπονται όλοι οι ενήλικες σε εν
δυνάµει δωρητές οργάνων, εκτός αν όσο ζούσαν είχαν δηλώσει
την αντίθεσή τους γι’ αυτό. Είναι η περίπτωση της «εικαζόµενης
συναίνεσης», ενός κανόνα ο οποίος ισχύει στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης, αλλά και παγκοσµίως.
Πρέπει να υπενθυµίσω στο σηµείο αυτό και τη δέσµευση του
Υπουργού, έτσι ώστε να ανακηρυχθεί το 2011 ως έτος µεταµοσχεύσεων, για να υπάρξει µια εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού µε τρόπο ώστε να λάβουν γνώση όσο το δυνατόν
περισσότεροι πολίτες. Αυτό νοµίζω ότι είναι κοµβικό σε σχέση
µε την εικαζόµενη συναίνεση.
Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, ο οποίος έγινε µέσα στην επιτροπή και όχι µόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω να πω ότι
παρά την ενδιαφέρουσα και φορτισµένη συζήτηση που διεξάγεται αναφορικά µε τα ζητήµατα της βιοηθικής και τα οποία αντανακλούν σε φιλοσοφικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές
πεποιθήσεις, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε την καθηµερινή πραγµατικότητα που δεν είναι άλλη από την απώλεια συνανθρώπων µας,
επειδή δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να µεταµοσχευθούν.
Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο, θα περίµενα συνολικά οι Βουλευτές
και τα κόµµατα να ξεπεράσουν τις όποιες φοβίες τους και να επιδείξουν περισσότερη τόλµη και αποφασιστικότητα, όπως άλλωστε απαιτεί η αντιµετώπιση του µεταµοσχευτικού ζητήµατος.
Και επειδή η Αίθουσα του Κοινοβουλίου –και αυτό θα πρέπει
να το λέµε- είναι µια Αίθουσα αποφάσεων και όχι µια Αίθουσα
διαλέξεων, οφείλουµε να υπολογίζουµε το κόστος των χαµένων
ζωών, την αγωνία και τον πόνο που προκύπτει από τις αποφάσεις
µας.
Ως εισηγητής κατέγραψα και επιχείρησα να κατανοήσω τις
αντιδράσεις που εκδήλωσαν οι συνάδελφοι των άλλων κοµµάτων
στην επιτροπή, σχετικά µε το ζήτηµα της εικαζόµενης συναίνεσης. Είµαι βέβαιος ότι αν προχωρήσουµε στην ενσωµάτωση της
συγκατάθεσης των συγγενών, όπως υποστηρίζουν τα υπόλοιπα
κόµµατα, ουσιαστικά θα ακυρώσουµε τον πυρήνα των αλλαγών
του νοµοσχεδίου. Η εικαζόµενη συναίνεση είναι ο πυρήνας του
νοµοσχεδίου, γιατί µε τον τρόπο αυτό αυξάνουµε σηµαντικά τις
πτωµατικές µεταµοσχεύσεις. Οι πτωµατικές µεταµοσχεύσεις
είναι µία επιλογή ενδεδειγµένη για το πρόβληµα, η οποία πρέπει
να παραµείνει και να παραµένει η µεγάλη µας προτεραιότητα,
διότι έτσι θα περιορίσουµε δραστικά και τις µεταµοσχεύσεις από
τους ζώντες δότες.
Ωστόσο, οφείλω να οµολογήσω ότι η συγκατάθεση των συγγενών ισχύει στην πράξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χωρίς όµως αυτή να είναι ενσωµατωµένη στο δίκαιό τους. Είναι
κάτι που εθιµικά έχει επικρατήσει σε κάποιες χώρες. Σε άλλες
χώρες είναι σαν µία οδηγία που δίνεται από τον αντίστοιχο ΕΟΜ
και που προφανώς θα λειτουργήσει στην πράξη και στη χώρα
µας.
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Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µένει, όµως,
µόνο σε αυτά τα ζητήµατα. Επιχειρείται επιπλέον η ουσιαστική
βελτίωση της ποιότητας των µοσχευµάτων και η ασφάλεια των
µεταµοσχεύσεων, θεσπίζοντας ειδικά µέτρα για την υλοποίηση
του στόχου αυτού.
Για το σκοπό αυτό, ενσωµατώνεται στο εθνικό µας δίκαιο η
οδηγία 2010/53/ΕΕ και γίνεται σαφής προσδιορισµός των απαραίτητων δοµών σε οργανισµούς αφαίρεσης και σε µονάδες µεταµόσχευσης. Εισάγεται η πιστοποίηση όχι µόνο των µονάδων
µεταµόσχευσης, αλλά και των µονάδων αφαίρεσης των οργάνων.
Ο ΕΟΜ και το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας αναλαµβάνουν να θέσουν τις προδιαγραφές και τα ιατρικά πρωτόκολλα, ενώ η άδεια
χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η αφαίρεση οργάνων πραγµατοποιείται σε οργανισµούς αφαίρεσης, που είναι
νοσοκοµεία ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτικές κλινικές και η αφαίρεση γίνεται µόνο από την ιατρική οµάδα του κέντρου µεταµόσχευσης, ενώ προβλέπεται οι µονάδες
µεταµόσχευσης να λειτουργούν µόνο σε δηµόσια νοσοκοµεία.
Επιπρόσθετα, δίνεται έµφαση στην εθνική λίστα υποψηφίων
ληπτών, καθώς εισάγονται στοχευµένες ρυθµίσεις, ώστε η κατανοµή των µοσχευµάτων να πραγµατοποιείται µε τρόπο που να
εξασφαλίζει τη διαφάνεια και να είναι, πραγµατικά, µία και µοναδική για όλη την επικράτεια, χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς.
Επίσης, αναβαθµίζεται ουσιαστικά η λειτουργία και η οργάνωση του ΕΟΜ, του πιο κρίσιµου δηλαδή κρίκου της αλυσίδας
των µεταµοσχεύσεων, ενώ παράλληλα προβλέπονται οι διαδικασίες αξιολόγησης του έργου του και η υποχρέωσή του να οργανώνει κάθε χρόνο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους συντονιστές
µεταµοσχεύσεων.
Εισάγονται ακόµα διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, του ιατρικού απορρήτου, ενώ προβλέπεται η αυστηροποίηση των ποινικών διατάξεων. Ενδεικτικό είναι ότι
προβλέπεται η δήµευση και διάθεση εσόδων των παρανόµως εισπραχθέντων οικονοµικών ανταλλαγµάτων από µεταµοσχεύσεις.
Τελειώνοντας µε τις µεταµοσχεύσεις, το νοµοσχέδιο στοχεύει
και σε µία άλλη παρέµβαση που αφορά το χώρο των τραπεζών
φύλαξης κυττάρων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος ή βλαστοκυττάρων, µία διευθέτηση που καθυστερούσε επί σειρά ετών και
έχει απασχολήσει έντονα τόσο το Κοινοβούλιο, όσο και την κοινωνία. Είναι ενδεικτικό ότι στη χώρα µας δραστηριοποιούνται περίπου είκοσι δύο ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων
–οι περισσότερες σε αναλογία πληθυσµού παγκοσµίως- αγνώστου ωστόσο ποιότητας.
Δεν χωρά αµφιβολία ότι το πρωταρχικό µέληµα της πολιτείας
πρέπει να είναι η θωράκιση και η ενίσχυση της λειτουργίας των
τραπεζών δηµόσιας χρήσης. Ορθά, λοιπόν, το νοµοσχέδιο επί
του ζητήµατος θέτει µε σαφήνεια στο επίκεντρο τις δηµόσιες
τράπεζες και έχει αυτόν τον προσανατολισµό. Όµως, σε µία
ελεύθερη οικονοµία θεωρώ ότι δεν µπορούµε να αποκλείσουµε
την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Οφείλει, ωστόσο, η πολιτεία να θέσει αυστηρές δικλίδες ασφαλείας και προϋποθέσεις στη λειτουργία των ιδιωτικών τραπεζών,
διασφαλίζοντας και προστατεύοντας την δηµόσια υγεία και τους
πολίτες.
Αυτό επιτελείται µέσα από την θεσµική αντιµετώπιση ζητηµάτων, τα οποία µέχρι σήµερα δεν είχαν ρυθµιστεί νοµοθετικά.
Μπαίνουν πλέον κανόνες και είναι πολύ σηµαντικό τόσο για τους
πολίτες, όσο και για τις τράπεζες ιστών και κυττάρων. Θεσµοθετούνται από την πολιτεία οι αυστηροί έλεγχοι των ιδιωτικών τραπεζών και εισάγονται πλέον διεθνή πρότυπα και κριτήρια για την
αδειοδότηση τους από του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα,
απαιτείται η οικονοµική τους φερεγγυότητα και προβλέπεται η
υποχρέωση τους να παρέχουν πλήρη, συνολική και αξιόπιστη
ενηµέρωση στους πολίτες.
Θεωρώ ότι στο ζήτηµα των τραπεζών οµφαλοπλακουντιακού
αίµατος, µετά από τη συζήτηση στην επιτροπή και από την ακρόαση των φορέων φτάσαµε σε ένα ιδανικό σηµείο διευθέτησης
που έλειπε από το δίκαιο µας και ήταν καθολική απαίτηση τόσο
της ιατρικής κοινότητας, όσο και της κοινωνίας.
Επιτρέψτε µου, τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να καταγραφούν ορισµένα στοιχεία και προσωπικές απόψεις επί
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του νοµοσχεδίου.
Κατ’ αρχάς, αν και δεν αποτελεί προτεραιότητα έχει µία αξία
να δούµε και την οικονοµική διάσταση των µεταµοσχεύσεων. Εάν
µεταµοσχευθούν, λοιπόν, όλοι οι ασθενείς που βρίσκονται στη
λίστα αναµονής, θα σωθούν χίλιες τριακόσιες πενήντα έξι ζωές
και το κόστος θα είναι 25 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ εάν µόνο οι νεφροπαθείς παραµείνουν στη σηµερινή κατάσταση, το κόστος
ανέρχεται ετησίως για το κράτος στα 80 εκατοµµύρια ευρώ. Και
παρ’ ότι συµβαίνει αυτό, η χώρα µας παραµένει ουραγός στις
µεταµοσχεύσεις, την ίδια στιγµή που µε βάση το ευρωβαρόµετρο το 43% των Ελλήνων θα ήθελε να δωρίσει τα όργανά του για
µεταµόσχευση. Το 45% ωστόσο, αρνείται να δωρίσει τα όργανά
του µετά θάνατον, λόγω της έλλειψης αξιοπιστίας στο σύστηµα
υγείας.
Έτσι, µε το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται µαζί µε τον πρωταρχικό στόχο που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, να
αποκατασταθεί και η εµπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο σύστηµα.
Θεωρώ, συνεπώς, κυρίαρχη την εµπέδωση ενός αισθήµατος
ασφάλειας του πολίτη στο σύστηµα υγείας και την βεβαιότητά
του για την διάφανη και αξιόπιστη λειτουργία του. Είναι άλλωστε
µία προτεραιότητα που απαιτεί έντονη και µακρά προσπάθεια.
Με ουσιαστική και διαρκή ενηµέρωση του πολίτη, µε σωστό προγραµµατισµό και µε οργάνωση των µονάδων εντατικής θεραπείας, µε οργάνωση του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων
και των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Υπουργείου. Αλλά
είναι και µία προσπάθεια που απαιτεί την ενεργό και θετική συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, των µη κυβερνητικών
οργανώσεων, των εθελοντών, που συναποτελούν σε τελική ανάλυση αυτό που λέµε σύστηµα. Εκεί, τελικά, θα κριθεί και η τύχη
του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την προσωπική άποψη δεν
τίθεται σοβαρό ηθικό ή βιοηθικό ζήτηµα επί του νοµοσχεδίου,
διότι παραµένει ένα εγχείρηµα απολύτως ενταγµένο στην παράδοσης του ορθού λόγου και του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο σεβασµός της βούλησης του ανθρώπου εν ζωή,
κατοχυρώνεται µε την αρχή της αυτονοµίας και της αυτοδιάθεσης ως απαράβατος κανόνας των ανθρώπινων δικαιωµάτων,
όπως διατυπώνεται στο νοµοσχέδιο.
Τελειώνοντας, θα ήθελα µόνο να επισηµάνω ότι η δωρεά οργάνων δεν είναι αποτελεί µόνο πράξη φιλανθρωπίας. Είναι µία δίκαιη συµπεριφορά. Είναι συµπεριφορά ανθρώπων υπεύθυνων
και ρεαλιστών. Οι κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν αυξηµένα ποσοστά δωρητών είναι προηγµένες κοινωνίες και έτσι το νοµοσχέδιο αποτελεί επιπλέον και ένα ποιοτικό άλµα της δικής µας
κοινωνίας προς τα µπρος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
συνάδελφο, τον κ. Φραγκίσκο Παρασύρη, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ.
Έχει ζητήσει και έχει το λόγο ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος, για να ανακοινώσει νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας, αφού κάνω µία
αναφορά σε αυτές τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, να ζητήσω και
ένα λεπτό για κάτι γενικότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το έχετε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
έχουµε τη γνώµη της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της
Βουλής, η οποία κάνει ορισµένες παρατηρήσεις, κατά βάσει
νοµοτεχνικού χαρακτήρα. Ενσωµατώνουµε όλες αυτές τις
παρατηρήσεις και τις καταθέτω.
Προσθέτουµε δε, κύριε Πρόεδρε, και µία ακόµη διάταξη, µε
την οποία αφαιρείται η υφισταµένη. Αφαιρούµε τη διάταξη που
αφορά στην εργασία εκτός δηµοσίου συστήµατος υγείας των
πανεπιστηµιακών, γιατί θα τη φέρουµε µε σχετικό αυτοτελές
σχέδιο νόµου τις επόµενες εβδοµάδες. Καταθέτω αυτές τις
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παρεµβάσεις αποκλειστικώς νοµοτεχνικού χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θέλω µε την άδειά σας να κάνω
µια αναφορά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση δίνει µια πάρα πολύ
κρίσιµη µάχη. Κάθε µέρα αντιµετωπίζουµε και µια καινούργια δυσκολία. Κάθε µέρα αντιµετωπίζουµε και κάποιο καινούργιο πρόβληµα. Δεν παραλείπω να σας πω ότι τούτων όλων δοθέντων,
τούτων όλων των δυσκολιών δοθεισών, θα κάνουµε ό,τι περνάει
από το χέρι µας, γιατί η µόνη λύση που έχουµε, είναι η λύση του
να κάνουµε το καθήκον µας και καµµία άλλη λύση δεν υπάρχει,
τίποτα άλλο συγκεκριµένο και σαφές δεν έχει κατατεθεί στην Ελληνική Δηµοκρατία που θα µπορούσε να αποτελέσει την πυξίδα
για να πορευθεί το κράτος µας.
Παρ’ ό,τι αυτή είναι η κυρία µάχη του Υπουργείου µας, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ακολουθώντας αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι «και τούτο ποιείν κακείνο µη αφιέναι», δίνουµε µια µάχη
πολύ σηµαντική για τη δηµόσια υγεία που σχετίζεται µε τη µάστιγα του AIDS.
Ήµουν στη Νέα Υόρκη την προηγούµενη εβδοµάδα εκπροσωπώντας τη χώρα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα του
ΟΗΕ του κ. Μπα Κιν Μουν για το συγκεκριµένο θέµα. Δεν θα απασχολούσα το Σώµα καθόλου, αλλά είµαι υποχρεωµένος να κάνω
µια αναφορά στην Εθνική Αντιπροσωπεία, την οποία θα εξειδικεύσουµε τις επόµενες µέρες από το Υπουργείο Υγείας µε σχετική συνέντευξη, ο κ. Τιµοσίδης, ο κ. Αηδόνης και εγώ.
Δυστυχώς -το είπα αυτό και στην οµιλία µου στη Νέα Υόρκη,
θέλω όµως να ενηµερωθεί και η Εθνική Αντιπροσωπεία- και το
2010 και τους πρώτους µήνες του 2011 έχουµε αύξηση των συµπτωµάτων. Από εκεί που ακολουθούσαµε µια καθοδική πορεία
ακολουθώντας και εµείς ως χώρα τις πρωτοβουλίες της διεθνούς
κοινότητας, το 2010 εντοπίστηκε και τους πρώτους µήνες του
2011 εντοπίζεται, αύξηση των σχετικών συµπτωµάτων. Θέλουµε
να ενηµερώσουµε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι η κύρια
πηγή της αύξησης αυτής έχει να κάνει εν µέρει µε την παράνοµη
µετανάστευση. Σ’ αυτήν την Αίθουσα έχω δώσει τα στοιχεία που
αφορούν πόσοι άνθρωποι µε τέτοιου είδους προβλήµατα έρχονται παρανόµως στην Ελλάδα, παραβιάζοντας τα σύνορά µας.
Όµως, τώρα πια εντοπίζεται αύξηση του προβλήµατος και µέσω
της αδήλωτης πορνείας, που πρέπει να µας απασχολήσει. Θα
ενηµερώσουµε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες τις επόµενες
µέρες.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα στοιχεία αυτά, που έχουµε συγκεντρώσει µέχρι στιγµής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επιείκειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ και για αυτήν τη µνεία. Όπου αναφέρουµε «συµπτωµάτων»
θα λέµε «κρουσµάτων» για τη νόσο της ανοσολογικής ανεπάρκειας.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Έλενα Ράπτη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης.
ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το θέµα της δωρεάς οργάνων σώµατος είναι
ένα µεγάλο, επιστηµονικό, αλλά και κοινωνικό θέµα, αγγίζει το
δικαίωµα της αυτοδιάθεσης του ατόµου, τις χρόνιες προλήψεις
και προκαταλήψεις, την ανάγκη να συµβιβαστεί κάποιος µε δυσάρεστες έννοιες και διαδικασίες, θρησκευτικά πιστεύω, όχι πάντοτε απόλυτα, ξεκαθαρισµένα, κακή ενηµέρωση, χτισµένη σε
πρόχειρες φήµες και βεβαίως, το έλλειµµα εµπιστοσύνης στο σύστηµα και τα πρόσωπα που το διαχειρίζονται, µια παράµετρος
που δεν πρέπει να αγνοήσουµε.
Όλα αυτά δηµιουργούν µια κοινωνία που επιλέγει να απέχει
διακριτικά από τη συνολική προσπάθεια και µάλιστα, την ίδια
στιγµή που βλέπει πολύ θετικά το ζήτηµα της δωρεάς οργάνων
ως µια πράξη ύψιστης ανθρώπινης προσφοράς. Έχουµε, λοιπόν,
µια αντίφαση, η οποία θα πρέπει να µας προβληµατίσει.
Ενώ η πρόοδος της ιατρικής επιστήµης είναι µεγάλη, ενώ η
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εξέλιξη των ιατρικών υλικών, των φαρµακευτικών σκευασµάτων
και των χειρουργικών τεχνικών στο πεδίο των µεταµοσχεύσεων
είναι θεαµατική, δεν µας φθάνουν τα ανθρώπινα µοσχεύµατα. Οι
λίστες παραµένουν µεγάλες. Μαζί µε τις λίστες, µεγαλώνει και η
αγωνία εκατοντάδων συµπολιτών µας και έτσι χάνονται καθηµερινά και άδικα αµέτρητες ανθρώπινες ζωές. Γιατί η κοινωνία δεν
τολµά το επόµενο βήµα και µένει απλά σε µία θετική στάση,
χωρίς να συµµετέχει ενεργά. Γιατί συµφωνούµε στη δωρεά οργάνων, θαυµάζουµε τη στάση των δωρητών, αλλά δεν γινόµαστε
οι ίδιοι δωρητές.
Πώς θα πείσουµε τον κόσµο πως πρέπει να επικρατήσει η
πράξη της προσφοράς, αντί για το φόβο; Σ’ αυτά τα ερωτήµατα
νοµίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί απόψε η προσπάθειά µας.
Αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια να αλλάξει ο νόµος για τις
µεταµοσχεύσεις. Το Μάρτιο του 2007 οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ
Ιωάννης Διαµαντίδης και Δηµήτρης Πιπεργιάς κατέθεσαν µια
ανάλογη πρόταση νόµου, η οποία περιελάµβανε µια σειρά από
αλλαγές. Η πρόταση τότε δεν οδήγησε στην αλλαγή του νόµου
ούτε σε κάποια άλλη νοµοθετική πρωτοβουλία. Αναµφίβολα χάθηκε χρόνος, γιατί κάποιες από τις έννοιες που τότε πρότειναν
οι συνάδελφοι, θα µπορούσαν µέχρι σήµερα να έχουν ωριµάσει,
να έχουν από τότε τεθεί µέσα σε ένα σχεδιασµό για να µπορούµε
σήµερα να µετρήσουµε τη θέση της κοινωνίας.
Το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί, κατά την άποψή µου,
είναι απλό: Είναι σήµερα οι συνθήκες πιο ώριµες για κάποιες αλλαγές; Είναι πιο ώριµη η κοινωνία; Γιατί αυτό πρέπει να απαντήσουµε προκειµένου να δούµε την έκταση των αλλαγών που θα
πρέπει να κάνουµε. Εγώ πιστεύω πως είναι.
Η δική µου εκτίµηση είναι πως υπάρχει το έδαφος να προχωρήσουµε σε κάποιες αλλαγές. Κάποιες από τις αλλαγές που
είχαν προταθεί στην παλαιότερη πρωτοβουλία, βρίσκονται στο
σηµερινό σχέδιο νόµου. Αξίζει να τις συζητήσουµε αναλυτικά
έστω κι αν υπερβαίνουν τις δυνάµεις της κοινωνίας στο συγκεκριµένο χρόνο.
Δεν υπάρχει αµφιβολία πως µε την αναλογία του αριθµού των
µοσχευµάτων από πτωµατικούς δότες που έχουµε ως χώρα σε
σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουµε χρέος να κινητοποιηθούµε άµεσα.
Είµαστε καθηλωµένοι σε απογοητευτικά νούµερα. Προφανώς
κάτι φταίει, δεν είναι ζήτηµα ευαισθησίας της κοινωνίας, ούτε αλτρουισµού. Η χώρα µας διαθέτει και τα δύο σε µεγάλες δόσεις.
Κάτι άλλο φταίει που είµαστε στάσιµοι σ’ αυτό το θέµα. Αυτός
ήταν και ο λόγος της πρωτοβουλίας µου για την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης για το θέµα των µεταµοσχεύσεων προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ευχαριστώ,
πραγµατικά, τον Υπουργό για την άµεση ανταπόκρισή του να αλλάξει ο νόµος, να αλλάξει όπου µπορεί, όσο µπορεί, όσο µας το
επιτρέπει η ελληνική κοινωνία.
Το σχέδιο νόµου βασίζεται σε ένα µέρος του και στην ευρωπαϊκή εµπειρία. Άλλωστε αυτό προκύπτει και από την ενσωµάτωση στο περιεχόµενο του νόµου της σχετικής οδηγίας για την
ποιότητα και την ασφάλεια των ανθρώπινων οργάνων προς µεταµόσχευση.
Είναι, επίσης, προφανές πως µε κάποιες διατάξεις του επιχειρεί ένα επιπλέον µεγάλο βήµα. Το θέµα, όµως, είναι πως επιχειρεί αυτό το βήµα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα συµπεράσµατα
χωρών που έχουν πολίτες µε ανεπτυγµένη συνείδηση δωρητή.
Μπορούµε εµείς να κάνουµε το ίδιο; Μπορούµε να δοκιµάσουµε
τα ίδια όρια; Έχουν οι πολίτες µας την ίδια συνείδηση στο θέµα
ή µήπως χρειαζόµαστε ακόµη χρόνο για να τη δηµιουργήσουµε;
Γιατί εδώ δεν µιλάµε απλά για ένα θέµα εφαρµογής των διατάξεων που θα ψηφίσουµε. Εδώ µιλάµε για ένα θέµα δηµιουργίας
συνείδησης και αυτή δεν χτίζεται µε πλειοψηφίες σε επιτροπές.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω πως έχω µια εµπειρία συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων µε φορείς, συλλόγους και πολίτες γι’ αυτό το θέµα. Εδώ και χρόνια ενεργή συµµετοχή σε
πολλές συζητήσεις. Με βάση αυτά η άποψή µου είναι πολύ ξεκάθαρη. Θα πρέπει να σχεδιάσουµε πάρα πολύ προσεκτικά τις
αλλαγές που θα ψηφίσουµε, γιατί οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά
λεπτές.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία πως το σχέδιο νόµου είναι µια
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πολύ ορθή πρωτοβουλία και πως υπάρχουν σ’ αυτό προτάσεις
θετικές, προτάσεις αναγκαίες. Η διεύρυνση για παράδειγµα των
βαθµών συγγένειας για µεταµόσχευση από ζώντα δότη, είναι
πολύ σηµαντική και ασφαλής, αφού τα πρόσωπα ορίζονται µε
σαφήνεια, όπως ρητά και εξαντλητικά ορίζονται και οι συγγενικές
σχέσεις που µπορούν να κάνουν χρήση του προνοµίου του
νόµου.
Η πρόταση να επιτραπεί σε συγγενείς που δεν µπορούν λόγω
ασυµβατότητας να δώσουν µόσχευµα σε ασθενή συγγενή τους,
να κάνουν δωρεά προς τον ΕΟΜ µε αντάλλαγµα την πρόταξη
του συγγενή τους στην εθνική λίστα υποψηφίων προς µεταµόσχευση, είναι επίσης υπό προϋποθέσεις, χρήσιµη.
Αναλόγως σηµαντική θεωρώ, βεβαίως, και την ενσωµάτωση
των διατάξεων της οδηγίας. Αναφέροµαι κατά κύριο λόγο σ’
αυτές που δηµιουργούν το απαραίτητο αίσθηµα ασφάλειας και
ποιότητας των µεταµοσχευτικών διαδικασιών, κάτι που σήµερα
λείπει και που έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί ίσως έναν από τους
κυριότερους παράγοντες που εµποδίζουν τη συνολική προσπάθεια αύξησης του αριθµού µοσχευµάτων.
Στο σχέδιο νόµου υπάρχουν και διατάξεις που είναι κατά την
προσωπική µου εκτίµηση µη εφαρµόσιµες, άλλες που χρειάζονται πολλή συζήτηση και κάποιες που θέλουν βελτιώσεις. Μιλώ
ειδικότερα για την πρόβλεψη για τον συναισθηµατικό δότη και
για την εισαγωγή της εικαζόµενης συναίνεσης. Είναι ρυθµίσεις
στις οποίες θα επανέλθω στη συνέχεια της συζήτησης γιατί αποτελούν χωρίς αµφιβολία τις πιο αµφισβητούµενες και, αν θέλετε,
τις πιο ριζοσπαστικές προτάσεις αυτού του νοµοσχεδίου.
Το σχέδιο νόµου σαφώς αποτελεί µία ευκαιρία να αλλάξουµε
κάτι. Είναι όµως πολύ σηµαντικό η νέα προσπάθεια αύξησης των
δοτών να λάβει υπ’ όψιν της την εµπειρία όλων των προηγούµενων ετών. Χρειάζεται να κατανοήσει πλήρως την πολυπλοκότητα
του ζητήµατος. Είναι σηµαντικό να λάβει υπ’ όψιν της τις συστάσεις των πολιτών, τους φόβους, αλλά και τους προβληµατισµούς
τους, όσο αδικαιολόγητοι κι αν φαντάζουν σε κάποιον που έχει
γνώση του θέµατος.
Το ζήτηµα δεν είναι να υποβαθµίσουµε τα αισθήµατα των πολιτών, το πώς νιώθουν, το τι πιστεύουν. Το θέµα είναι να δώσουµε απαντήσεις σε όλα όσα τους κρατούν µακριά από το να
γίνουν δωρητές οργάνων σώµατος. Πρέπει να καταλάβουµε ότι
αυτό που ζητάµε είναι να τους ενεργοποιήσουµε, όχι απλά να
συµφωνήσουν µε την ιδέα της δωρεάς οργάνων σώµατος, αλλά
να γίνουν οι ίδιοι δωρητές, να γίνουν όµως επειδή θα τους το επιβάλλει η συνείδησή τους. Πιστεύω πως δεν υπάρχει πιο ισχυρός
σύµµαχος σ’ αυτήν την προσπάθεια από το να εξασφαλίσουµε
την αβίαστη στήριξη των πολιτών που θα έχουν πλήρη συνείδηση
της προσφοράς τους. Αυτή πρέπει να βρούµε τρόπο να διαµορφώσουµε και µε το νόµο που συζητάµε σήµερα αλλά και µε όποια
άλλη προσπάθεια χρειαστεί.
Η συζήτηση για τη δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις -ο νέος νόµος που θα ψηφιστεί στην Ολοµέλεια- δεν
µπορούν κατά τη γνώµη µου να έχουν αποτελεσµατικότητα αν
δεν ενεργοποιήσουµε την κοινωνία. Αποτελούν, βεβαίως, µια
βάση σκέψης και επιχειρηµάτων, δηµιουργούν ένα ευνοϊκό κλίµα,
αλλά µέχρι εκεί. Η µάχη της δηµιουργίας δωρητών δίνεται και
κερδίζεται στην επαφή µε τους πολίτες, µε τις συνεχείς εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων, µε τις δηµόσιες
συζητήσεις, µε ειδική ενηµέρωση, µε τη συµµετοχή όλων.
Είναι πολύ σηµαντικό να δώσουµε στους πολίτες απαντήσεις,
να µάθουν και να πεισθούν πως ο εγκεφαλικός θάνατος είναι ζήτηµα που το έχει λύσει η ιατρική επιστήµη και οφείλουν να την
εµπιστευθούν, να µάθουν και να πεισθούν πως αν είναι δωρητές,
δεν κινδυνεύουν να έχουν µικρότερη ιατρική φροντίδα, να µάθουν και να πεισθούν πως όποιος είναι δωρητής οργάνων δεν
κάνει µία αµαρτία, αλλά µία πράξη θεού, να µάθουν και να πεισθούν πως το νοµοθετικό πλαίσιο, οι ιατρικές διαδικασίες, το σύστηµα µεταµοσχεύσεων είναι διαφανή και αδιάβλητα. Σε όποιο
τελικό κείµενο νόµου και αν καταλήξουµε –και εκφράζω την ευχή
αυτό να γίνει µε οµοφωνία- ο αγώνας παραµένει να πείσουµε την
κοινωνία. Αν εγκαταλείψουµε την προσπάθεια σ’ ένα απλό νοµοθέτηµα, τότε αυτό θα έχει µόνο τυπική ισχύ, είναι βέβαιο πως δεν
θα συναντηθεί πουθενά µε τους πολίτες, όπως είναι βέβαιο πως
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θα έχουµε αποτύχει.
Θεωρώ, λοιπόν, εξίσου σηµαντικό να δούµε πώς θα διατυπώσουµε στο κείµενο του νόµου µε τρόπο δεσµευτικό και όσο το
δυνατόν πιο περιεκτικό την ανάγκη µιας εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων σώµατος, ενηµέρωση καλά σχεδιασµένη µε διάρκεια, µε τη συµµετοχή
ανθρώπων του πνεύµατος, της επιστήµης, του αθλητισµού, ανθρώπους-πρότυπα που µπορούν να διαµορφώσουν συµπεριφορές και, βεβαίως, µε µία συγκροτηµένη εθνική στρατηγική που
θα έχει µετρήσιµους στόχους και δεν θα εγκαταλειφθεί. Αυτή
είναι µία µέγιστη προτεραιότητα για να διαµορφώσουµε µία κοινωνία δωρητών.
Μέχρι τώρα καταφέραµε λιγότερα απ’ όσα έχουµε ανάγκη.
Πρέπει να συνεχίσουµε για να καταφέρουµε το αποτέλεσµα που
δικαιούται η ελληνική κοινωνία. Το οφείλουµε σ’ αυτούς που περιµένουν στις λίστες της αγωνίας για ένα µόσχευµα. Το οφείλουµε κυρίως στην ανάγκη να νιώσουµε πως λειτουργούµε ως
κοινωνία αλληλεγγύης και προσφοράς.
Είναι αυτονόητο πως εγώ θέτω τον εαυτό µου στη διάθεση
αυτού του εγχειρήµατος, όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια και για
τους τυπικούς λόγους της σηµερινής διαδικασίας λέω το προφανές, δηλαδή ότι ως Νέα Δηµοκρατία ψηφίζουµε επί της αρχής
το συζητούµενο νοµοσχέδιο για τις µεταµοσχεύσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Έλενα Ράπτη, εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
Επί της αρχής φαντάζοµαι ότι έχουµε κι εµείς την ίδια άποψη,
κυρία συνάδελφε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Eυχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, σήµερα στην
Ολοµέλεια, µετά από εκτενή και εποικοδοµητική συζήτηση στην
επιτροπή µε κάποιες θετικές αλλαγές και προσθήκες, έρχεται
ένα πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, που έχει απασχολήσει την
ανθρωπότητα, πολλούς Έλληνες, εµάς τους ίδιους, καθώς αυτό
που αναζητούµε όλοι είναι αν θα µπορέσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να αναµορφώσει την κατάσταση των µεταµοσχεύσεων
στην πατρίδα µας και να δώσει µια ελπίδα σ’ όλους εκείνους τους
ανθρώπους, που περιµένουν στη λίστα για πολλά χρόνια για τη
µεταµόσχευση, που περιµένουν στη λίστα για τη ζωή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να
είναι ο γνώµονας για να γίνει σήµερα µια ουσιαστική συζήτηση
στην Ολοµέλεια, γιατί νοµίζω ότι οφείλουµε µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα να βάλουµε σαν κορωνίδα των συζητήσεών µας τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του κι όχι την όποια εκλογική επιρροή.
Εµείς, από την πλευρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
έχουµε ξεκαθαρίσει τη θέση µας από την τοποθέτησή µας στην
επιτροπή. Διαφωνούµε πλήρως όσον αφορά την εικαζόµενη συναίνεση και το συναισθηµατικό δότη, έχουµε αντιρρήσεις σχετικά
µε τις ποινές-«χάδι» που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο νόµου
και τέλος διατηρούµε πολλές επιφυλάξεις γύρω από το θέµα των
τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων, αλλά επ’ αυτού θα τοποθετηθώ µε λεπτοµέρεια στην κατ’ άρθρο συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταµόσχευση, δηλαδή η
αντικατάσταση φθαρµένων ανθρώπινων οργάνων από άλλα υγιή,
αποτελεί για πολλούς ανθρώπους τη µοναδική ρεαλιστική ελπίδα
για τη ζωή. Έχει καθιερωθεί ως ευρέως αποδεκτό µέρος της θεατρικής θεραπείας και θεωρείται σαν µία νίκη του ανθρώπου
στην πάλη του µε την αρρώστια, στην πάλη του µε το θάνατο.
Για να λάβει όµως σάρκα και οστά ένα ευρύ µεταµοσχευτικό
πρόγραµµα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δωρεά οργάνων,
ένα θέµα δύσκολο, όχι τόσο από ιατροεπιστηµονικής πλευράς,
αλλά επειδή προκαλεί κοινωνικά διλήµµατα σ’ όλο τον κόσµο,
αλλά και στην πατρίδα µας και αυτό φάνηκε και από τη διαβούλευση του Υπουργείου.
Θα ήθελα από τη θέση αυτή να επανέλθω στη γνωστή πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, που είναι σε κάθε δη-
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µόσιο έγγραφο, ταυτότητα, διαβατήριο, σε οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο του πολίτη να αναγράφεται η βούλησή του για
δωρεά ή µη οργάνων. Νοµίζω ότι µε µία τέτοια απλή κίνηση θα
µπορούσαµε να λύσουµε πάρα πολλά θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Δυστυχώς, ενώ τα µηνύµατα από το διεθνές περιβάλλον είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και βεβαίως η επιτυχίες των Ελλήνων ιατρών µάς υπόσχονται πολλά και δίνουν ελπίδα για το µέλλον, η
Ελλάδα καταλαµβάνει την τελευταία θέση ανάµεσα στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αριθµό των πραγµατοποιούµενων µεταµοσχεύσεων από πτωµατικούς δότες, ενώ
έχει πρωτιά στους ζώντες δότες και αυτό βέβαια, είναι ένα σηµάδι της ελληνικής ψυχής.
Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
το 2001 η αναλογία του αριθµού µεταµοσχεύσεων από πτωµατικούς δότες ανά εκατοµµύριο πληθυσµού στην Ελλάδα ήταν 2,9,
τη στιγµή κατά την οποία στην Ισπανία ήταν 32,5, στην Πορτογαλία 20, στην Αυστρία 24, στο Βέλγιο 22.
Παρόµοια στασιµότητα ή ακόµα και κάµψης των αριθµών των
διαθέσιµων οργάνων προς µεταµόσχευση διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια παγκοσµίως και οφείλεται κατά κύριο λόγο σε
απροθυµία των συγγενών στο να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων προσφιλών τους προσώπων που έφυγαν από τη ζωή.
Βέβαια, οι αιτίες απροθυµίας είναι πολλές, αλλά οι σηµαντικότερες πρέπει να αναζητηθούν στην ελλιπή και πολλές φορές
εσφαλµένη ενηµέρωση ή και παραπληροφόρηση του πληθυσµού, που συχνά πέφτει θύµα διογκωµένης φηµολογίας.
Δεύτερη αιτία είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης σε φορείς και γιατρούς και στο φόβο για εµπόριο οργάνων που δυστυχώς, ναι,
λαµβάνει χώρα.
Τρίτον, στις διάφορες προλήψεις και προκαταλήψεις που συνοδεύουν το τέλος της ζωής.
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει τους χαµηλότερους δείκτες
στη δωρεά οργάνων πανευρωπαϊκά. Δεν έχουµε δυστυχώς καταφέρει να ξεπεράσουµε ποτέ ένα µαγικό νούµερο που είναι
οκτώ πτωµατικοί δότες ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, τη στιγµή
κατά την οποία στην Ευρώπη το νούµερο αυτό κυµαίνεται µεταξύ
δεκαπέντε και είκοσι, ενώ στην Ισπανία, που είναι πρώτη στον
κόσµο, έχουµε 35 πτωµατικούς δότες. Και εµείς δεν έχουµε περάσει τους οκτώ.
Πρέπει δε, να σηµειώσουµε εδώ ότι το µεταναστευτικό πρόγραµµα στην Ελλάδα ξεκίνησε ήδη το 1985 µαζί µε την Ισπανία
και µε άλλες χώρες. Και ενώ όλες αυτές οι χώρες έχουν φτάσει
σε πολύ υψηλά νούµερα -µε την Ισπανία να έχει το υψηλότερο
παγκόσµιο νούµερο των τριάντα πέντε- η Ελλάδα µένει στην τελευταία θέση.
Αλλά αυτό που ιδιαίτερα πρέπει να µας λυπεί και να µας προβληµατίσει σαν Ελλάδα, σαν πατρίδα, σαν έθνος είναι ότι χώρες
που άρχισαν µεταµοσχευτικά προγράµµατα και µετά το 2002,
όπως είναι η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία –ναι, ακόµα και
αυτές οι χώρες- µας έχουν ξεπεράσει. Αν στην Ελλάδα είχαµε τη
δυνατότητα να αυξήσουµε τις µεταµοσχεύσεις νεφρού, που
είναι το πρώτο όργανο, στο επίπεδο παραδείγµατος χάριν της
Πορτογαλίας –την παίρνω σαν παράδειγµα, όχι γιατί είµαστε και
οι δυο στο µνηµόνιο αλλά γιατί έχουµε περίπου τον ίδιο πληθυσµό- θα είχαµε σε ετήσια βάση µετατρέψει –ακούστε- επιπλέον
τετρακόσιους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, σε
ανθρώπους της καθηµερινότητας.
Και βεβαίως, η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιµάται. Όµως υπάρχουν και οικονοµικά νούµερα, που πρέπει να αναφέρουµε. Το οικονοµικό κέρδος, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτός από το κέρδος
ζωής στον άρρωστο θα ήταν περίπου 12 εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο. Αν βέβαια σε αυτό προσθέσουµε και την απώλεια των παραγωγικών ετών, γιατί είχαµε καθήλωση στον τεχνητό νεφρό,
τότε το οικονοµικό όφελος αντιλαµβάνεστε ότι υπερπολλαπλασιάζεται.
Αντίστοιχα θα ήταν και τα συµπεράσµατα στη µεταµόσχευση
καρδιάς. Χρησιµοποιώντας και πάλι την Πορτογαλία σαν παράδειγµα συσχετισµών -και λόγω του µνηµονίου, βεβαίως, αλλά και
λόγω του περίπου ίδιου πληθυσµού- αν είχαµε είκοσι µεταµο-
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σχεύσεις καρδιάς το χρόνο πριν οδηγηθούν οι άρρωστοι αυτοί
στις συσκευές υποστήριξης εκτός από το όφελος ζωής –που και
πάλι επιµένω ότι δεν αποτιµάται οικονοµικά- θα είχαµε περίπου
2 εκατοµµύρια ευρώ κέρδος το χρόνο.
Η οργάνωση ενός αποτελεσµατικού και αξιόπιστου συστήµατος δωρεάν οργάνων, για µας, για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, βασίζεται κυρίως σε δυο πυλώνες, σε δυο παράγοντες:
τον ανθρώπινο παράγοντα από τη µια πλευρά και την πολιτεία
από την άλλη.
Κύριε Υπουργέ, θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό εγχείρηµα το
παρόν σχέδιο νόµου, αν και όπως είπα από την αρχή έχουµε πολλές επιφυλάξεις και ενστάσεις τις οποίες θα παρουσιάσουµε
αναλυτικά και στη συζήτηση κατ’ άρθρο. Σαν γιατρός, όµως, πρέπει να σας πω ότι τρέµω στην ιδέα να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις εµπορίας οργάνων στη χώρα µας, µε ανθρώπους που θα
εκµεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και οι οποίοι έχουν σαν
γνώµονα µόνο το ίδιο όφελος, τον παράνοµο πλουτισµό και το
κέρδος. Δυστυχώς µε τις ποινές – «χάδι», που επιβάλλετε, αυτό
στο νοµοσχέδιο δεν το διασφαλίζετε, κύριε Υπουργέ.
Αν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ενηµερωθεί και δεν πειστεί
πρώτα απ’ όλα ο ίδιος ο πολίτης για την αναγκαιότητα της δωρεάς, αν δεν συνειδητοποιήσει ο ίδιος πόσο το δώρο της ζωής
που προσφέρει µπορεί να ωφελήσει πολλούς άλλους ανθρώπους, µπορεί να δώσει ζωή όσα µέτρα και να λάβει η πολιτεία,
όσες µονάδες, όσα κέντρα και να δηµιουργήσει, το αποτέλεσµα
θα είναι το ίδιο.
Εµείς, λοιπόν, επιµένουµε στην ενηµέρωση. Ενηµέρωση και
πάλι ενηµέρωση. Ο ενηµερωµένος Έλληνας πολίτης έχει πάρα
πολύ µεγάλο περίσσευµα ψυχής και µπορεί χωρίς εικαζόµενες
συναινέσεις, κύριε Υπουργέ, να δώσει το περίσσευµα της ψυχής
του, να δώσει και ένα όργανο για µεταµόσχευση.
Αντίστροφα τώρα, αν η πολιτεία δεν οργανώσει, δεν καταγράψει, δεν ενισχύσει και δεν συντονίσει τη µεταµοσχευτική προσπάθεια, κάθε καλοπροαίρετη βούληση, κάθε διάθεση προσφοράς
θα πάει χαµένη.
Ερχόµαστε έτσι στο δεύτερο βασικό παράγοντα: την οργανωµένη, δηλαδή και αποτελεσµατική κρατική παρέµβαση. Η πολιτεία, συνειδητοποιώντας τις ευθύνες που τις αναλογούν, οφείλει
να προχωρήσει άµεσα και ουσιαστικά και όχι τυπικά στην αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου που αφορά στις µεταµοσχεύσεις. Να στηρίξει ουσιαστικά τη λειτουργία, µε έργα και όχι µε
λόγια, του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, που πιστεύω,
κύριε Υπουργέ, εν τω µεταξύ, θα έχει αποκτήσει και τον Πρόεδρό
του. Έχει µείνει ο οργανισµός αυτός για πάρα πολύ καιρό τώρα
χωρίς Πρόεδρο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έχει. Τον κ. Χατζή Πρόεδρο και τον κ. Γάκη Αντιπρόεδρο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Α, ωραία. Χαίροµαι
ιδιαιτέρως. Και χαίροµαι ιδιαιτέρως, κύριε Υπουργέ, γιατί, αφού
βάλατε Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων τον
Τάσο Χατζή, µε τον οποίον έχουµε δώσει στο «Παίδων» πολλούς
αγώνες ζωής για τα παιδιά, θα δηµιουργήσετε επιτέλους και ένα
κέντρο µεταµοσχεύσεων για παιδιά, κύριε Υπουργέ. Νιώθω υποχρέωση αυτή τη στιγµή –το είπα στην επιτροπή, το λέω και σήµερα και θα το πω και αύριο- να αναφερθώ και πάλι στην ίδρυση
κέντρου µεταµοσχεύσεων για παιδιά.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι ένα όργανο που συχνά
µεταµοσχεύεται στα παιδιά είναι το συκώτι. Αυτήν τη στιγµή –
και το λέω σε εσάς, κύριε Τιµοσίδη, που είστε µαχόµενος γιατρός- περιµένουν για µεταµόσχευση ήπατος αυτήν τη στιγµή
τέσσερα ελληνόπουλα ηλικίας από 2,5 µηνών µέχρι 8 µηνών. Δεν
είναι δύσκολη µεταµόσχευση και µπορεί…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Υπογράψαµε …
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Άλλο αυτό που
έφυγε. Αυτήν τη στιγµή περιµένουν στο «Παίδων».
Ξέρετε ποιο είναι το άσχηµο, κύριε Υπουργέ; Δεν υπάρχει µονάδα µεταµόσχευσης για παιδιά στην Ελλάδα. Νοµίζω ότι πρέπει
να µπει στο πρόγραµµα. Υπάρχουν αξιόλογα νοσοκοµεία.
Θέλω να πιστεύω ότι ο Τάσος Χατζής θα το βάλει στις πρώτες
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του προτεραιότητες. Οπωσδήποτε, όµως, θέλω και τη δική σας
την παρέµβαση.
Οι πράξεις της δωρεάς ιστών και οργάνων µπορεί και πρέπει
να αποτελέσει περιεχόµενο της ατοµικής και συνολικής συνείδησης, ένα δείγµα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και πόλος συσπείρωσης της κοινωνίας µας, την οποία έχει τόσο ανάγκη ο τόπος
µας στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις δύσκολες προκλήσεις των καιρών.
Επίσης, είναι ανάγκη όλοι οι κοινωνικοί θεσµοί, η αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία, η εκπαίδευση, οι επιστηµονικές και πνευµατικές δυνάµεις, τα µέσα ενηµέρωσης, οι γυναικείες οργανώσεις
–γιατί η γυναίκα από τη φύση της δίνει τη ζωή και οφείλει κι εδώ
να έχει καθοριστικό ρόλο- να παίξουν θετικό ρόλο.
Στο σηµείο αυτό, βεβαίως, δεν θα ήθελα να λησµονήσω να τονίσω ότι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος πιστή
στη ρήση «µακάριον εστί µάλλον διδόναι ή λαµβάνειν», έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την ιδέα της δωρεάς οργάνων, θεωρώντας
την υπέρτατη πράξη ανθρωπισµού και φιλαλληλίας.
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Εµείς τοποθετούµεθα θετικά επί της αρχής. Βεβαίως, επί πολλών άρθρων, κύριε Υπουργέ, εµείς θα διαφωνήσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Παπανδρέου – Παπαδάκη.
Πριν δώσω το λόγο στον ειδικό αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς θέλω να κάνω µία ανακοίνωση προς το
Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Γιώργος Λιάνης, Βουλευτής Φλωρίνης, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο στην οποία
λέει τα εξής: «Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
υποβάλλω την παραίτησή µου από την Κοινοβουλευτική µας
Οµάδα και να παραµείνω ανεξάρτητος Βουλευτής Φλώρινας. Με
τιµή, Γιώργος Λιάνης.»
Η επιστολή αυτή κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει τώρα ο κ.
Μιχαήλ Κριτσωτάκης, ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω µετά τον έβδοµο
οµιλητή. Το λέω για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είστε συννοµότατος και
ασφαλώς το αίτηµά σας θα γίνει δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Κριτσωτάκη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κι εγώ
προειδοποιητικά ότι αύριο δεν θα είµαστε παρόντες ως Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στη δεύτερη συνεδρίαση για
το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί θα είµαστε µε τη συγκέντρωση, θα
είµαστε µε αυτούς που θα απεργούν και θα κάνουν συγκέντρωση
σε όλες τις πλατείες της χώρας κι εδώ, µπροστά από τη Βουλή.
Το Κοινοβούλιο θα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να εναρµονιστεί µε το λαϊκό αίσθηµα και να µη λειτουργήσει την ώρα της
απεργιακής συγκέντρωσης των εργαζοµένων και του ελληνικού
λαού, που προβλέπεται αύριο να είναι µία λαοθάλασσα και να
είναι µία απάντηση σε αυτό που µας λέγατε, ότι µονόδροµος
είναι το µνηµόνιο και δεν υπάρχουν άλλοι δρόµοι.
Και δρόµοι υπάρχουν και πλατείες υπάρχουν. Και ο ελληνικός
λαός είναι εκείνος ο οποίος συνεγείρεται σήµερα και κάθε µέρα
µαζεύεται στις πλατείες. Θα σας έλεγα ότι ακόµη και άνθρωποι
που ήταν βέβαιοι και ψήφισαν το µνηµόνιο και αυτήν την πολιτική
την οικονοµική, βλέπετε ότι σήµερα ένας – ένας καταλαβαίνουν
και συντάσσονται µε την άλλη πλευρά, αυτή που εσείς λέγατε
ότι δεν υπάρχει, τον άλλο δρόµο.
Να πω, βέβαια, ότι µέχρι τώρα δεν έχετε δεχθεί ποτέ αυτό που
σας προτείνουµε τις µέρες εκείνες που ο ελληνικός λαός κάνει
πανελλαδικές απεργίες κλπ. Εν πάση περιπτώσει.
Θα ήθελα να σας πω τώρα ότι και αυτό το νοµοσχέδιο επαναλαµβάνει για άλλη µία φορά την τακτική της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, την οποία την έχουµε καταγγείλει και από αυτό το Βήµα
αρκετές φορές. Πατάει σε υπαρκτά προβλήµατα, σοβαρά προβλήµατα, για να προωθήσει µία ανάλγητη και επικίνδυνη µνηµονιακή πολιτική, η οποία κυρίως είναι αντικοινωνική και, θα
πρόσθετα, και αδιέξοδη.
Έτσι, µε αυτό το νοµοσχέδιο τώρα, αντί να δώσετε λύση στα
σοβαρά και επείγοντα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη
δωρεά οργάνων και τις µεταµοσχεύσεις, αντί να δώσετε λύσεις
στην αγωνία χιλιάδων ασθενών και να οργανώσετε τη συνολική
διαδικασία της µεταµόσχευσης, προωθείτε την πιστή εφαρµογή
των εντολών του µνηµονίου και της τρόικας. Και προωθείτε,
κατά τη δική µας γνώµη –αυτό γίνεται ολοένα και πιο εµφανέςµία πολιτική πλήρους ιδιωτικοποίησης της υγείας, αφού πρώτα
προωθήσετε –κι έχετε προωθήσει σε µεγάλο βαθµό- την εµπορευµατοποίηση.
Εκεί οδηγούν οι ρυθµίσεις για τα ιδιωτικά κέντρα λήψης των
οργάνων, για την εµπορευµατοποίηση της µεταµόσχευσης µε
την επέκταση της δυνατότητας αφαίρεσης οργάνων και από
άτοµα µε προσωπική και συναισθηµατική σχέση, όπως λέτε, για
τις ιδιωτικές τράπεζες των βλαστοκυττάρων, για τα ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστηµιακών γιατρών –το άρθρο 66 που απ’ ό,τι
φαίνεται, τελικά αποσύρεται, προς το παρόν τουλάχιστον- αλλά
και αρκετά άσχετα πράγµατα µε το νοµοσχέδιο για τις µεταµοσχεύσεις όπως: Η διάθεση για κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ που ήταν στο
άρθρο 66, η εισαγωγή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στα
δηµόσια νοσοκοµεία –επίσης στο ίδιο άρθρο- η κατάργηση της
ακτινολογικής άδειας και η στήριξη, µε αυτόν τον τρόπο, της εργοδοσίας στην προοπτική της πλήρους ιδιωτικοποίησης του
τοµέα, που έλεγα και πριν. Επίσης, η µεταφορά µέρους του κόστους της δηµόσιας υγείας στους ίδιους τους ασθενείς - πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις και τοποθετηµένοι σε προγράµµατα
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης –επίσης, στο άρθρο 66- το φάρµακο που φέρατε σήµερα το πρωί, ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα,
όπως λέτε κι εσείς, χωρίς καµµία διαβούλευση, χωρίς κάποια συ-
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ζήτηση. Πρόκειται για ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο, το οποίο εµφιλοχωρεί µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο για τις µεταµοσχεύσεις.
Είναι δύο σοβαρά πράγµατα τα οποία δεν έχουν νοµιµοποίηση
να έρχονται µαζί.
Θα έλεγα ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ένας ακόµη λόγος
για να γίνουν αγώνες, για να γίνουν αυτά που γίνονται σήµερα
στις πλατείες.
Για τη µεταρρύθµιση που λέτε, για τις συγχωνεύσεις κ.λπ., θα
καταθέσω ένα έγγραφο. Προχθές ήµουν στην Ιεράπετρα. Για δεκαέξι µέρες κατέλαβαν το Δηµαρχείο της Ιεράπετρας για να υπερασπιστούν το δικό τους νοσοκοµείο. Μετά την κατηγορία ότι
δεν ξέρουν τι λένε, ότι τα αιτήµατα είναι αλλοπρόσαλλα κ.λπ.,
έχω εδώ µία απάντηση η οποία δεν είναι από το αρµόδιο Υπουργείο, από το δικό σας Υπουργείο, αλλά από το γραφείο του Γραµµατέα του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που ούτε λίγο, ούτε
πολύ ανακοινώνει πράγµατα. Δεν θα µπορούσατε, κύριε
Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, να τα ανακοινώσετε εσείς;
Θα το καταθέσω και θα παρακαλέσω να µοιραστεί και σε
όλους τους Βουλευτές. Είναι από τον κ. Καρχιµάκη. Και λέει ότι
το Νοσοκοµείο της Ιεράπετρας θα συνεχίσει να λειτουργεί µε αυτόνοµη διοίκηση, θα λειτουργήσει µε εξήντα κλίνες, θα δώσει
άµεσα προτεραιότητα να βρεθεί λύση για την κάλυψη των γιατρών που λείπουν και θα πάει και στην Γ’ ζώνη.
Αυτά εµείς τα βλέπουµε ως θετικά. Γιατί ανακοινώνονται,
όµως, κοµµατικά και µάλιστα από το Γραµµατέα του Εθνικού
Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που κατά σύµπτωση είναι και Βουλευτής του νοµού εκεί; Τι συµβαίνει; Αυτή είναι η σοβαρότητα που
µας λέτε ότι χαρακτηρίζει την πολιτική σας;
Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Και θα ήθελα να µοιραστεί και
να το πάρει και ο κύριος Υπουργός, για να δει µε ποιον τρόπο
επικοινωνούµε και µε πόσο σοβαρά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έκανα µία δήλωση και θέλω να την κάνω κι εδώ: Δεν ξέρω αν
είµαστε η νοτιότερη χώρα της Ευρώπης ή η βορειότερη της
Αφρικής όταν βλέπει κανείς τέτοιου είδους πράγµατα. Θα ήθελα
να σας πω ότι κανένας φορέας από αυτούς που είτε επιστηµονικά είτε από εµπειρία είτε επειδή είναι παθόντες, µεταµοσχευθέντες δηλαδή, δεν συµφωνεί µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Με σηµερινή ηµεροµηνία βλέπω τη θέση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νεφροπαθών. Δεν
θα διαβάσω το έγγραφο. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Θα διαβάσω, όµως, δύο σειρές στο τέλος: «Με βάση τα παραπάνω η
ΕΣΑΜΕΑ και η ΠΟΝ καλεί τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να µην υπογράψουν ένα νοµοσχέδιο που θα γυρίσει την
Ελλάδα στο µεσαίωνα των µεταµοσχεύσεων και τα τριτοκοσµικά
τάρταρα µε τις διεθνείς business της εµπορίας οργάνων, αλλά
να υποστηρίξουν τις απόψεις των εκπροσώπων των κοινωνικών
φορέων, αυτών που τα µέλη τους, άλλωστε, περιµένουν ένα µόσχευµα για να τους σώσει τη ζωή.» Το καταθέτω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας λέω ότι το υπογράφει ο κ. Βαρδακαστάνης, ο οποίος είναι
από το χώρο σας, κύριε Υπουργέ.
Θέλω να σας πω τώρα ότι υπάρχει ένα θέµα δηµοκρατικής
τάξης όσον αφορά τη σύνταξη –τα έχω ξαναπεί αυτά- του νοµοσχεδίου. Κανείς από τους ειδικούς επιστήµονες, τους γνώστες,
αλλά και τους ενδιαφερόµενους είτε αυτοί είναι µεταµοσχευθέντες ή άλλοι, δεν ρωτήθηκε και δεν συνδιαλέχθηκε ουσιαστικά
µε το Υπουργείο.
Φέρνετε απροειδοποίητα, κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή
και αιφνιδιαστικά, τροπολογίες ολόκληρα νοµοσχέδια, όπως
αυτή για το φάρµακο που σας ανέφερα, χωρίς διαβούλευση,
χωρίς συζήτηση µε τους ενδιαφερόµενους, αναγκάζοντας ολόκληρη την Αντιπολίτευση να σας καλέσει µε βάση το συγκεκριµένο άρθρο για να συνεδριάσει το πρωί η επιτροπή, να σας
θέσουµε κάποια ερωτήµατα και να ενηµερωθούµε.
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Να προσθέσω εδώ ότι φέρατε και άλλο άσχετο θέµα. Φέρατε
το θέµα του «Ωνασείου» και του «Παπαγεωργίου», που τα θεωρείτε ΔΕΚΟ, για να κάνετε περικοπές συλλήβδην, παρά το ότι το
«Ωνάσειο» είναι κληροδότηµα και δεν είναι, φυσικά, ΔΕΚΟ και
παρά το ότι το «Παπαγεωργίου» έχει, ήδη υπαχθεί. Δεν καταλαβαίνουµε για ποιο λόγο το κάνετε.
Για την υλοποίηση και την εφαρµογή αυτής της πολιτικής προχωρείτε σε περαιτέρω αυταρχικοποίηση και στο χώρο της υγείας
µε το άρθρο 66, περί ΣΕΥΥΠ, ρύθµιση µε την οποία προβλέπεται
ότι το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας θα
έχει ουσιαστικά το ακαταδίωκτο για τη γνώµη που διατυπώνουν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ισχύει για το Σώµα
Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης, δηµιουργώντας έτσι ένα
Σώµα, όπως έχει ειπωθεί, πραιτόρων, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το δοκούν σε επικοινωνιακούς τακτικισµούς και
να είναι, τελοσπάντων, ένα όργανο της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου.
Δεν είναι άσχετη, όµως, αυτή η δική σας τακτική, συνολικά ως
Κυβέρνηση, µ’ αυτές τις σοβαρές πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ηµερών και την πολιτική παρέµβαση του λαού, όλων εκείνων οι οποίοι νιώθουν στο πετσί τους τις δραµατικά εξοντωτικές
επιπτώσεις της πολιτικής σας και στον τοµέα της υγείας. Όλος
αυτός ο κόσµος που διαδηλώνει καθηµερινά σ’ όλη τη χώρα
απαιτεί δηµοκρατία, απαιτεί να απαγκιστρωθούµε από το µνηµόνιο, απαιτεί δηµοκρατικές λύσεις για µια άλλη πολιτική.
Τι φταίει τώρα και η κατάσταση σχετικά µε τη δωρεά οργάνων
στη χώρα µας δεν είναι καλή; Το άκουσα και απ’ όλους τους εισηγητές όλων των κοµµάτων. Όλοι µας αντιλαµβανόµαστε τη
σπουδαιότητα και την τεράστια σηµασία των µεταµοσχεύσεων
ως µιας θεραπευτικής µεθόδου, η οποία έχει βοηθήσει να επιβιώσουν ή να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους χιλιάδες άνθρωποι ως σήµερα από τη µια, και από την άλλη, επίσης, χιλιάδες
άνθρωποι να προσδοκούν και να ονειρεύονται να ζήσουν καλύτερα τη ζωή τους.
Και επειδή µιλάµε για τη ζωή, αλλά και την αξιοπρέπεια των
συνανθρώπων µας πρέπει να επισηµάνουµε την αδιαπραγµάτευτη αρχή της εθελοντικής και συνειδητής δωρεάς οργάνων,
την αλτρουιστική προσφορά και όχι την εµπορευµατοποίηση των
µεταµοσχεύσεων. Αντί για τη δραµατοποίηση που επιχειρείται
από την πλευρά του Υπουργείου σχετικά µε το ότι η Ελλάδα παραµένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στη δωρεά οργάνων από θανόντες δότες, εγκεφαλικά νεκρούς στις ΜΕΘ, θα ήταν
καλύτερα να αναγνωρίσει και να εγγύψει στην ελλειµµατικότητα
των πολιτικών που ακολουθήθηκαν στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων όλη την τελευταία δεκαετία και να συνεργαστεί, πραγµατικά, µ’ αυτούς που ζουν και γνωρίζουν το πρόβληµα εκ των έσω.
Δεν φταίει, λοιπόν, η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κόσµου
ούτε η άρνηση των συγγενών να συναινέσουν στη δωρεά των οργάνων. Έρευνα του ευρωβαρόµετρου για το 2010, δείχνει ότι το
43% των Ελλήνων θα ήθελε να δωρίσει τα όργανά του για µεταµόσχευση µετά θάνατο. Στην ερώτηση: «Γιατί δεν θα δώριζαν τα
όργανά τους µετά θάνατο;» οι Έλληνες πρώτοι στην Ευρώπη µε
ποσοστό 45%, δίνουν ως απάντηση την έλλειψη εµπιστοσύνης
στο σύστηµα, εµπεριέχοντας σ’ αυτό το σύστηµα µεταµοσχεύσεων, το σύστηµα υγείας και το σύστηµα κοινωνικής και διοικητικής οργάνωσης της χώρας γενικότερα.
Το ουσιαστικό πρόβληµα βρίσκεται στο ότι δεν αναγνωρίζονται
και δεν αξιοποιούνται οι δυνητικοί δότες στις ΜΕΘ. Υπάρχουν
µεγάλα νοσοκοµεία µε µεγάλες εντατικές που δίνουν ένα δότη
το χρόνο. Υπάρχουν µεγάλα νοσοκοµεία που επί µια δεκαετία
δεν προσφέρουν µοσχεύµατα.
Φταίει ότι ο κατά νόµο και καθ’ ύλην αρµόδιος φορέας, ο ΕΟΜ,
λειτουργεί µε τρεις-τέσσερις µόνιµους υπαλλήλους αντί για είκοσι τρεις που προβλέπονται. Φταίει η έλλειψη εξειδικευµένου
προσωπικού. Φταίει η παντελής, σχεδόν, έλλειψη συντονιστών
µεταµόσχευσης κεντρικών και περιφερειακών. Φταίνε οι κραυγαλέες ελλείψεις στις υποδοµές. Φταίει το ότι στις υποστελεχωµένες εντατικές, όπου, δυστυχώς, ο όρος «εντατική» συνδέεται µε
την εργασία του προσωπικού περισσότερο, η ενασχόληση µε τη
δωρεά οργάνων δεν αποτελεί προτεραιότητα, αλλά πάρεργο.
Φταίει το ότι τα περισσότερα µεταµοσχευτικά κέντρα της χώρας,
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εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, αντιµετωπίζουν σηµαντικά οργανωτικά θέµατα και ελλείµµατα σε πόρους και σε προσωπικό.
Ακόµα και τα λίγα µοσχεύµατα που προσφέρονται από θανόντες
δότες, σ’ ορισµένες περιπτώσεις δεν αξιοποιούνται, µε αποτέλεσµα να εξάγονται στο εξωτερικό. Φταίνε οι περιορισµένοι πόροι
που δίνονταν πάντα στην υγεία. Φταίει η κατάσταση που επιδεινώνεται σήµερα µε το µνηµόνιο. Φταίει συνολικά η πολιτική διάλυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και η κατεύθυνση προς
την ιδιωτικοποίηση.
Τα βασικά ζητήµατα που προωθεί το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, τα καθοριστικά για τη στάση µας έναντι του ζητήµατα είναι:
Ζώσες και πτωµατικές µεταµοσχεύσεις και η σχέση που υπάρχει
µεταξύ τους.
Υπάρχει µια βασική αρχή, η οποία πρέπει να διαµορφώνει και
την τάση στις σχέσεις ζώσας-πτωµατικής µεταµόσχευσης, η
αρχή της απόλυτης προτεραιότητας της πτωµατικής έναντι της
ζώσας και η προσφυγή στη ζώσα µόνο ελλείψει άλλης εναλλακτικής λύσης. Η ζώσα µεταµόσχευση πρέπει να αποτελεί την
εξαίρεση. Η ζώσα µεταµόσχευση και η υπεροχή της έναντι της
πτωµατικής αποτελεί κοινωνικό χαρακτηριστικό κοινωνιών µε µεγάλα ποσοστά φτώχειας, ανέχειας και εξαθλίωσης, όπου είναι
διαδεδοµένη η εµπορευµατοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης
και της ανθρώπινης ανάγκης και ανύπαρκτο ή υποβαθµισµένο
ένα δηµόσιο και κοινωνικά γειωµένο και αξιόπιστο σύστηµα δωρεάς οργάνων µετά θάνατον για µεταµόσχευση.
Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλλία το ποσοστό της ζώσας µεταµόσχευσης είναι 10%, ενώ στη Βραζιλία πλησιάζει το 90%. Στις
σηµερινές συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης και της
επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης των εργαζοµένων και µε
τη διεύρυνση της φτώχειας και της εξαθλίωσης αυξάνουν οι πιθανότητες διολίσθησης προς τη ζώσα µεταµόσχευση και όλα τα
συνεπακόλουθα που οδεύουν ή βοηθούν, εν πάση περιπτώσει,
την εµπορευµατοποίηση και στις κοινωνίες που µέχρι σήµερα θεωρούνταν πιο προωθηµένες σ’ αυτό το θέµα.
Η ζώσα µεταµόσχευση αφορά κατά κύριο λόγο τους νεφροπαθείς, οι οποίοι αποτελούν και τη µεγαλύτερη οµάδα που περιµένουν µόσχευµα. Είναι, περίπου, χίλια διακόσια άτοµα σήµερα
στη λίστα. Μέχρι σήµερα η δωρεά νεφρού από ζώντα δότη περιορίζεται στο δεύτερο βαθµό συγγένειας, γεγονός που ώθησε
τους ενδιαφερόµενους να ζητήσουν τη διεύρυνση των ζώντων
δοτών µοσχεύµατος ως τον τέταρτο βαθµό εξ αίµατος και δεύτερο εξ αγχιστείας, ρύθµιση την οποία εισάγει το νοµοσχέδιο στο
άρθρο 8.
Με την παραπέρα, όµως, διεύρυνση των ζώντων δοτών που
προωθείται µε το άρθρο 8, στους έχοντες συνάψει σύµφωνο
ελεύθερης διαβίωσης και σ’ όσους έχουν προσωπική σχέση και
συνδέονται συναισθηµατικά επιχειρείται µ’ αυτόν τον τρόπο το
άλµα από τον πολιτισµό στην βαρβαρότητα, που µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην εµπορία οργάνων.
Εµάς µας προβληµατίζει -και πρέπει να προβληµατίζει και το
Υπουργείο- ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι ο ΕΟΜ, οι νεφροπαθείς,
οι εθελοντές είναι αντίθετοι σ’ αυτήν τη ρύθµιση για τη συναισθηµατική σχέση. Πολύ φοβούµαστε ότι έχουν δίκαιο.
Για τις ιδιωτικές κλινικές θα θέλαµε να πούµε ότι η ρύθµιση
του άρθρου 8, δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι σχετίζεται άµεσα
και ευθέως µε τη ρύθµιση του άρθρου 13, που προβλέπει την παροχή του δικαιώµατος αφαίρεσης ή λήψης -όπως και να το πει
κανείς- οργάνων σε ιδιωτικές κλινικές, κατόπιν σχετικής άδειας
βεβαίως.
Για τις πτωµατικές µεταµοσχεύσεις και για την εικαζόµενη συναίνεση η προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 9 -να θεωρούµαστε, δηλαδή, όλοι δωρητές- σαφώς δεν είναι το σύστηµα της
εικαζόµενης συναίνεσης. Τέτοιες πρακτικές, εκτός από το ότι
είναι ηθικά και δεοντολογικά δύσκολα αποδεκτές, ουσιαστικά
δεν έχουν εφαρµοστεί σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα, µόνο στην
Αυστρία, όπου εφαρµόστηκε λόγω διαφορετικού ευρύτερου νοµοθετικού πλαισίου, αλλά δεν είχε θετικά αποτελέσµατα και εκεί.
Αν µιλήσουµε για το ισπανικό µοντέλο, αφού η Ισπανία παραµένει η πρώτη χώρα στις µεταµοσχεύσεις, πρέπει πρώτα να το
κατανοήσουµε. Στην Ισπανία η κατεύθυνση ήταν η εξής: σε συνδυασµό µε ενηµερωτική καµπάνια στελέχωσαν τις εντατικές µε
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συντονιστές µεταµοσχεύσεων, οι οποίοι ασχολούνται µε όσους
δεν είχαν δηλώσει αρνητικά στη δωρεά οργάνων, ενηµερώνοντας τους συγγενείς, ζητώντας την έγγραφη συγκατάθεση και
υποστηρίζοντας ψυχολογικά τους ενδιαφερόµενους για να ανταπεξέλθουν στο πένθος και τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων
του αγαπηµένου τους προσώπου. Στην Ισπανία δεν παραλείπεται
η ενηµέρωση και συγκατάθεση των συγγενών, που τόσο φορτισµένοι είναι τη στιγµή της απώλειας. Συµβαίνει µάλιστα το αντίθετο.
Για τον ΕΟΜ, θα ήθελα να πω µερικά πράγµατα. Με τις ρυθµίσεις του άρθρου επανιδρύεται ο ΕΟΜ, λες και αυτό έφταιξε που
µέχρι τώρα λειτουργεί µε ελάχιστα άτοµα, όπως είπα και πριν.
Αυτό, όµως, που προκαλεί πολλά ερωτηµατικά είναι ότι ο ΕΟΜ
δύναται να µεταβιβάσει σ’ άλλο φορέα, που εποπτεύεται από το
Υπουργείο και που κρίνεται κατάλληλος, µέρος ή το σύνολο των
καθηκόντων του. Ο φορέας αυτός µπορεί, επίσης, να επικουρεί
τον ΕΟΜ στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Τι σηµαίνει αυτό;
Ποιοι µπορεί να είναι αυτοί οι φορείς; Τι ανάγκες θα καλύπτουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λεπτά ακόµα.
Τέλος, δωρεά ιστών και κυττάρων για το οµφαλοπλακουντιακό
αίµα.
Στο άρθρο 2 του σχεδίου νόµου αναφέρεται ρητά ότι το παρόν
δεν εφαρµόζεται, πρώτον, στις αυτοµεταµοσχεύσεις και δεύτερον, στη δωρεά, στην προµήθεια, στον έλεγχο, στην κωδικοποίηση, στην επεξεργασία, στη συντήρηση, στην αποθήκευση και
στη διαδροµή ιστών και κυττάρων που προορίζονται για εφαρµογές στον άνθρωπο, που διέπονται από τις διατάξεις του π.δ.
26/2008. Επίσης, δεν εφαρµόζεται σε ιστούς και κύτταρα που
χρησιµοποιούνται ως αυτόλογα µοσχεύµατα κατά τη διάρκεια
µιας και της αυτής χειρουργικής διαδικασίας.
Με ποια λογική τότε εντάσσεται στο νοµοσχέδιο το κεφάλαιο
Ζ’ «Ρυθµίσεις για την αφαίρεση, τη δωρεά, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και διανοµή ιστών και
κυττάρων»; Επίσης, το κεφάλαιο Ζ’ δεν υπήρχε στην παρουσίαση
που έγινε στο Ζάππειο.
Εµείς πιστεύουµε ότι η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 52 στο
εδάφιο β της παραγράφου 2, όπου ρυθµίζονται τα των ιδιωτικών
τραπεζών. Εδώ αναφέρεται ότι οι ιδιωτικές τράπεζες πραγµατοποιούν και αλλογενή συγγενική. Μα, αυτή η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν από τις δηµόσιες τράπεζες. Συνεπώς, όλη η
ιστορία γίνεται για την προώθηση και τον παράλογο πλουτισµό
–κατά τη γνώµη µας, παράλογο πλουτισµό- των ιδιωτικών τραπεζών. Θα έπρεπε κανονικά να αποσυρθεί από το Yπουργείο το
άρθρο 52 παράγραφος 2 εδάφιο β και να αποσυρθεί ο όρος «είτε
αλλογενή», αλλά µόνο σε συγγενικό πρόσωπο. Γιατί ο πολίτης
να πληρώνει για µια υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν από δηµόσια τράπεζα; Στο θέµα αυτό δεν έχουµε πάρει απαντήσεις.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα λέγαµε ότι η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο µε την κατάθεση και την εσπευσµένη διαδικασία ψήφισης του σχεδίου νόµου «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων»
δεν επιδιώκει και δεν προσβλέπει, πραγµατικά, στη βελτίωση της
κατάστασης στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων ούτε στην αύξηση
των εθελοντών και των δοτών οργάνων και µοσχευµάτων. Αν το
επιδιώκει δεν θα το πετύχει επ’ ουδενί µε αυτόν τον τρόπο.
Ακόµη δεν θα πετύχει τη βελτίωση της υγείας και της ζωής των
πολιτών αυτής της χώρας. Θα καταφέρει όµως, την εγκαθίδρυση, την ενδυνάµωση και την ενίσχυση του ιδιωτικού κεφαλαίου στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων των οργάνων, των ιστών
και των κυττάρων. Αυτή νοµίζω ότι είναι η κεντρική ιδέα και ο κεντρικός στόχος, που περνά αυτό το νοµοσχέδιο, από την αρχή
µέχρι το τέλος του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όπως καταλαβαίνετε, µε όλα αυτά που είπαµε και µε αυτά που
πιστεύουµε εκ των πραγµάτων, τελικά είµαστε ενάντια σ’ αυτό
το νοµοσχέδιο. Θα πούµε βέβαια και στην κατ’ άρθρον συζήτηση
–την Πέµπτη µάλλον- για ένα προς ένα τα άρθρα, τι παρατηρήσεις έχουµε και πού εναντιωνόµαστε πιο συγκεκριµένα και πιο
ειδικά.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κριτσωτάκη.
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των αγορητών επί της
αρχής.
Πρώτος αγορητής είναι ο κ. Παύλος Στασινός, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Άρτας.
Ορίστε, κύριε Στασινέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
επιχειρείται η µεταρρύθµιση του µέχρι τώρα νοµοθετικού πλαισίου, που διέπει τον ευαίσθητο τοµέα των µεταµοσχεύσεων
ιστών και οργάνων.
Ο ν.2739/1999 ήταν ένα πολύ σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της βελτίωσης του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. Έγιναν
σοβαρές ρυθµίσεις, όπως η ίδρυση του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, η αδειοδότηση µονάδων µεταµόσχευσης, η καθιέρωση του Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Ληπτών, η
συγκατάθεση στη δωρεά οργάνων µετά θάνατο. Παρά όµως,
αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο, οι µεταµοσχεύσεις στη χώρα µας
εξακολουθούν να έχουν κατιούσα πορεία. Φτάσαµε να έχουµε
τη θλιβερή αρνητική πρωτιά, δηλαδή να είµαστε οι τελευταίοι
στην ευρωζώνη σε αριθµούς µεταµοσχεύσεων.
Στο σηµείο αυτό εγείρονται αµείλικτα ερωτήµατα: Ποιος έχει
την ευθύνη γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση; Είναι ευθύνη
της πολιτείας; Είναι ευθύνη των µεταµοσχευτικών κέντρων, τα
οποία κατακερµατισµένα εν πολλοίς και σκόπιµα υποβαθµισµένα
αδυνατούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους; Είναι ευθύνη των
µονάδων εντατικής θεραπείας, που αδυνατούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο τους στην προσφορά οργάνων; Είναι ευθύνη των πολιτών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ευθύνη είναι όλων µας. Η ζωή
είναι το πολυτιµότερο αγαθό και η διαφύλαξή της πρέπει να είναι
µέληµα όλων µας: Της πολιτείας, της ιατρικής επιστήµης και των
πολιτών. Κανείς δεν πρέπει να ολιγωρεί, να αµελεί, να κερδοσκοπεί, να κάνει διακρίσεις ή στο όνοµα οποιωνδήποτε δοξασιών ή
προκαταλήψεων να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Η ευθύνη της πολιτείας, λοιπόν, είναι να διαµορφώσει ένα προοδευτικό, ευέλικτο, λειτουργικό νοµοθετικό πλαίσιο, που θα διέπει το καθεστώς των µεταµοσχεύσεων. Ο πληθυσµός της χώρας
µας είναι περίπου έντεκα εκατοµµύρια κάτοικοι. Λαµβάνοντας,
λοιπόν, υπ’ όψιν το στοιχείο αυτό και το γεωγραφικό ανάγλυφο
της χώρας, πιστεύω ότι πρέπει να δηµιουργηθούν δύο σοβαρά
και κατάλληλα εξοπλισµένα και στελεχωµένα µεταµοσχευτικά κέντρα: ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Ο κατακερµατισµός σε διάφορα νοσοκοµεία ανά τη χώρα δεν παρέχει καµµία
σοβαρή υπηρεσία, αλλά αντιθέτως δηµιουργεί προβλήµατα λειτουργίας και ουσίας.
Πρέπει να γίνει, λοιπόν, άµεση στελέχωση των κέντρων αυτών
µε το κατάλληλο προσωπικό, επιστηµονικό και µη, καθώς και δηµιουργία ενός φορέα ευρείας συνεργασίας νότιας και νοτιανατολικής Ευρώπης µεταξύ της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κύπρου
και άλλων βαλκανικών χωρών στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων.
Το άνοιγµα αυτό θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης προσφοράς οργάνων, στην καταπολέµηση των οποιωνδήποτε συµφερόντων, που µας έχουν οδηγήσει σε αυτήν τη δεινή
κατάσταση. Καθήκον επίσης, της πολιτείας είναι η ενηµέρωση
του πληθυσµού. Ο ελληνικός λαός πρέπει να πληροφορηθεί και
να πειστεί για τη σηµασία και την αναγκαιότητα των µεταµοσχεύσεων.
Όσον αφορά τους εµπλεκόµενους φορείς των νοσοκοµείων,
γιατρούς ΜΕΘ, µεταµοσχευτές, κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να
εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την ενηµέρωση του πληθυσµού, πρωτίστως όµως των συγγενών των πιθανών δοτών.
Τέλος, θα ήθελα να απευθυνθώ προς τον ελληνικό λαό, αυτό
το λαό µε το υψηλό αίσθηµα αλληλεγγύης και αλτρουισµού.
Είναι απαράδεκτο σήµερα, όργανο που µπορεί να µεταµοσχευθεί, να καταστρέφεται. Δωρίζοντας ζωή µετριάζουµε και το δικό
µας πόνο για το χαµό των δικών µας ανθρώπων, αλλά και δίνουµε
ζωή σε συνανθρώπους µας σαν συνέχεια της ζωής των δικών µας
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ανθρώπων. Οι φορείς, οι σύλλογοι, οι οργανώσεις, η εκκλησία –
από άµβωνος µπορεί να έχει πολύ µεγάλη συνεισφορά στην προσπάθεια αυτή- πρέπει να δώσουν το µεγάλο αγώνα τους και την
προσφορά των οργάνων.
Ερχόµαστε τώρα στο νοµοσχέδιο αυτό καθ’ αυτό. Η αφαίρεση
των οργάνων γίνεται µόνο για θεραπευτικούς σκοπούς και όχι
για ερευνητικούς. Η αφαίρεση και η µεταµόσχευση οργάνων από
ζωντανό δότη γίνεται µόνο εφόσον δεν ανευρίσκεται µόσχευµα
από θανόντα δότη. Καθορίζονται οι διατάξεις που εφαρµόζονται
στη δωρεά, στον έλεγχο, τον χαρακτηρισµό, την αφαίρεση, τη
συντήρηση, τη µεταφορά και τη µεταµόσχευση των οργάνων.
Καθορίζονται σαφώς οι έννοιες, οι οργανισµοί, τα πρόσωπα που
εµπλέκονται στη διαδικασία της µεταµόσχευσης. Η αφαίρεση
των οργάνων είναι εθελοντική.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τύπου οικονοµική συναλλαγή
µεταξύ λήπτη και δότη, είτε µε τη µεσολάβηση τρίτων. Επίσης,
απαγορεύεται η οικονοµική συναλλαγή µε τους γιατρούς και
όλους τους υπόλοιπους επαγγελµατίες υγείας που εµπλέκονται
στη διαδικασία της µεταµόσχευσης. Οι δαπάνες για τη διαδικασία της µεταµόσχευσης βαρύνουν τον ασφαλιστικό φορέα του
λήπτη. Οι ανασφάλιστοι καλύπτονται από ειδικό λογαριασµό του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλύπτονται οι
οποιουδήποτε τύπου δαπάνες του ζώντα δότη, επίσης, και οι δαπάνες για πιθανές λειτουργικές επιπλοκές κατά τη διαδικασία
της µεταµόσχευσης.
Δίνεται έµφαση στην ενηµέρωση του ζώντα δότη, στους γονείς
ή στους κηδεµόνες των ανήλικων παιδιών και στους συγγενείς
του θανόντα δότη. Ενηµέρωση, επίσης, µπορεί να έχει ο κάθε
πολίτης. Η µεταµόσχευση από ζώντα δότη µπορεί να γίνει σε
συγγενείς εξ αίµατος, εξ αγχιστείας και σε όσους συνδέονται µε
σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης.
Όσον αφορά τη συναισθηµατική σχέση, πρέπει να δούµε πολύ
προσεχτικά το θέµα, γιατί εδώ µπορεί να αναπτυχθούν παραβατικές συµπεριφορές. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την αφαίρεση οργάνων από το θανόντα δότη. Η εικαζόµενη
συναίνεση όσον αφορά πιθανούς δότες, οι οποίοι εν ζωή δεν
είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στη δωρεά οργάνων, είναι ένα
πολύ ευαίσθητο σηµείο. Πιστεύω ότι η σοβαρή ενηµέρωση του
λαού, η σωστή ενηµέρωση των συγγενών θα είναι η εγγύηση για
την επίτευξη του ευγενούς στόχου των µεταµοσχεύσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τηρείται η ανωνυµία του νεκρού δότη και τα όργανά του δεν
µπορούν να δοθούν σε συγκεκριµένο λήπτη. Καθορίζεται το καθεστώς των οργανισµών αφαίρεσης, τα οποία είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Οι µεταµοσχεύσεις λειτουργούν υπό την εποπτεία
και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας είτε είναι νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου είτε είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη µεταφορά των οργάνων. Ορίζεται το
πλαίσιο των επαγγελµατιών υγείας και συντονιστών µεταµοσχεύσεων όσον αφορά τα πρόσωπα, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις τους. Καθορίζονται τα κριτήρια εγγραφής στο Εθνικό
Μητρώο Ληπτών και οι προϋποθέσεις για την προτεραιότητα µεταµόσχευσης όλων όσων είναι στις λίστες.
Δίνεται ειδική έµφαση στην εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας.
Συστηµατοποιείται η υποβολή στοιχείων και η διαχείριση ανεπιθύµητων συµβάντων και αντιδράσεων. Λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των ζώντων δοτών. Οι αρµόδιες
αρχές ελέγχουν κάθε βήµα στη διαδικασία των µεταµοσχεύσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αρµόδια αρχή για τις µεταµοσχεύσεις είναι ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων, του οποίου καθορίζονται σαφώς οι σκοποί, τα όργανα διοίκησης, οι πόροι του, το προσωπικό του και ο
κανονισµός της λειτουργίας του. Καθορίζονται τα πλαίσια συνεργασίας του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων µε άλλες
χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνονται όλες εκείνες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, ο εµπιστευτικός του χαρακτήρα και η ασφάλεια
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της επεξεργασίας τους.
Προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
των προϋποθέσεων των διαδικασιών που αφαιρούν όλους όσους
εµπλέκονται στη διαδικασία των µεταµοσχεύσεων. Καθορίζονται
οι προϋποθέσεις και οι οργανισµοί για την αφαίρεση και διαχείριση ιστών και κυττάρων, όπως το οµφαλοπλακουντιακό αίµατος.
Θεσπίζεται Εθνικό Μητρώο εθελοντών δοτών µυελού των οστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Η δωρεά οργάνων πρέπει να
γίνει συνείδηση όλων µας ότι δεν αντιβαίνει σε κανένα γραπτό
και σε κανένα άγραφο νόµο και όλοι µας οφείλουµε στην επιτυχία αυτής της δωρεάς ζωής σε όσους την έχουν ανάγκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παύλο Στασινό.
Παρακαλείται ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής Νέας
Δηµοκρατίας Α’ Αθηνών να λάβει το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είχα προγραµµατίσει να µιλήσω για το
θέµα της εικαζόµενης συναίνεσης, την οποία καθιερώνει το
άρθρο 9 του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου. Αλλά η πολιτική συγκυρία παίζει παράξενα παιχνίδια. Πάλι για εικαζόµενη συναίνεση
θα µιλήσω βεβαίως, και πάλι θα θέσω το θέµα, το οποίο αφορά
τη δωρεά οργάνων, αλλά πρέπει να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
Το επιβάλλει η ανάγκη σε ένα ζωντανό οργανισµό, όπως είναι το
Κοινοβούλιο. Γιατί ύστερα από όσα τεκταίνονται τις τελευταίες
ηµέρες εν όψει της αυριανής συζήτησης του µεσοπροθέσµου
και ιδίως µετά τη γενναία πραγµατικά πράξη του συναδέλφου
του κ. Λιάνη, το θέµα της εικαζόµενης συναίνεσης, πρώτα από
όλα, τίθεται για την Κυβέρνηση.
Η δεδηλωµένη, µόνο ως εικαζόµενη µπορεί να νοηθεί αυτήν
τη στιγµή για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Παπανδρέου. Και την πράξη
του κ. Λιάνη, αν τη δούµε υπό το φως του νοµοσχεδίου που συζητάµε, πρέπει να τη δούµε σαν άρνηση του κ. Λιάνη να γίνει δωρητής πολιτικής καρδιάς στην Κυβέρνηση, όπως του το ζητάει.
Και καλά το κάνει. Γιατί τούτες τις ώρες, κρίνεται η συνείδηση
του καθενός µας απέναντι στο συµφέρον του τόπου.
Ας µπω στην ουσία του θέµατος, όµως. Καθιερώνετε, κύριε
Υπουργέ, την εικαζόµενη συναίνεση ως τρόπο, ο οποίος, δήθεν,
θα διευκολύνει την δωρεά οργάνων και θα τονώσει την κοινωνική
αλληλεγγύη. Με απλές λέξεις –και αυτή είναι η κορωνίδα του νοµοσχεδίου- ούτε λίγο ούτε πολύ, τι µας λέτε; Να καθιερώσουµε
ένα σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο για εκείνον ο οποίος είναι
νεκρός πια και δεν µπορεί να µας πει τι θέλει, ισχύει ένα τεκµήριο
κατά το οποίο εάν ζων δεν είχε δηλώσει ρητώς την αντίθετη βούλησή του στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων, τεκµαίρεται
η βούλησή του να γίνει δωρητής οργάνων. Αυτή είναι η πεµπτουσία. Δεν θα µπω σε συγκριτικό δίκαιο, τι συµβαίνει σε όλες τις
χώρες και ότι µόνο η Αυστρία και εν µέρει η Ισπανία έχουν το
αντίστοιχο σύστηµα.
Εγώ θα µείνω µόνο σ’ αυτήν τη λύση που προτείνεται σε µια
χώρα σαν την Ελλάδα, µε τον πολιτισµό τον οποίο έχει, µε το Σύνταγµα το οποίο έχει και µε την παράδοση, την οποία έχουµε.
Και θα ξεκινήσω από το σηµείο εκείνο, το οποίο θεωρείται ως το
σηµείο αιχµής. Ούτε λίγο-ούτε πολύ –φαίνεται από την αιτιολογική έκθεση- µας λέτε ότι τονώνετε µέσω αυτού του συστήµατος
της εικαζόµενης συναίνεσης την κοινωνική αλληλεγγύη, έτσι
ώστε να υπάρχουν περισσότεροι δωρητές. Δεν αµφισβητώ –το
ξέρετε- ότι το ίδιο το άρθρο 25 του Συντάγµατος καθιερώνει την
αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι χρέος όλων των πολιτών η κοινωνική αλληλεγγύη υπό κάθε της µορφή και έκφανση.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εσάς που θα ψηφίσετε
αυτήν τη διάταξη θέλω να σας ρωτήσω ευθέως: Με βάση τον πολιτικό µας πολιτισµό και το δηµοκρατικό µας πολιτισµό, είναι ή
δεν είναι η κοινωνική αλληλεγγύη κατ’ εξοχήν πράξη ενσυνείδητη; Για να αποδώσει, δεν µπορεί παρά να είναι µια συνειδητή
πράξη. Με το να την εικάζουµε υποτιµούµε εκείνον προς τον
οποίο απευθυνόµαστε. Τον οδηγούµε στο αντίθετο αποτέλεσµα
και ανοίγουµε δρόµους περίεργους. Γιατί όταν από τη σιωπή και,
ενδεχοµένως, την άγνοια, τεκµαίρουµε συναίνεση, σκεφθείτε ότι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΓ ’ - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

αυτό µπορεί να έχει και άλλες αρνητικές προεκτάσεις προς
άλλες κατευθύνσεις.
Σας λέω, λοιπόν, ότι είναι contradictio in adjecto, κατά τη λατινική νοµική ορολογία, το να θεωρούµε ότι συµβάλλουµε προς
την κατεύθυνση κοινωνικής αλληλεγγύης, συνάγοντας τεκµήριο
συναίνεσης, από το γεγονός ότι κάποιος εν ζωή δεν θέλησε ή
δεν µπόρεσε ή δεν γνώριζε για να συναινέσει προς την κατεύθυνση εκείνη, η οποία λέει ότι «γίνοµαι δωρητής οργάνων». Αυτό
είναι το βασικότερο, αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Είναι η ίδια η συνταγµατική µας τάξη, βασικές διατάξεις του ελληνικού Συντάγµατος.
Το Σύνταγµά µας ξέρετε είναι το πιο προχωρηµένο, το πιο
προωθηµένο σε ό,τι αφορά την προστασία του ανθρώπου και της
προσωπικότητας. Γιατί κατ’ εξαίρεση η Ελλάδα –και αυτό είναι
ένα µεγάλο κεκτηµένο του Συντάγµατος του 1975 και µάλιστα µε
διατάξεις που δεν είναι αναθεωρητέες- έχει δυο διατάξεις για
την προστασία του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του.
Έχει, βεβαίως, το άρθρο 5, που σηµαίνει την προστασία της
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας µέσα από την ελεύθερη συµµετοχή στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας.
Αλλά εµείς δεν αρκεστήκαµε σ’ αυτό. Προχωρήσαµε έτι περαιτέρω. Θεσµοθετήσαµε το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο καθιερώνει και προστατεύει την αξία του ανθρώπου.
Προσέξτε εδώ, κύριοι συνάδελφοι. Αυτή η γενική ρήτρα του
άρθρου 2 παράγραφος 1 που αφορά την αξία του ανθρώπου,
από πλευράς διατύπωσης είναι η πιο ευρεία σε παγκόσµια κλίµακα, ούτε καν σε ευρωπαϊκή. Αντιθέτως, προς ό,τι συµβαίνει σε
άλλες χώρες –παραδείγµατος χάριν, στην Γερµανία που και αυτή
έχει ένα προχωρηµένο Σύνταγµα προς αυτήν την κατεύθυνσηεµείς δεν προστατεύουµε µόνο την αξιοπρέπεια, αλλά την αξία.
Η αξία του ανθρώπου ως έννοια νοµική, κοινωνική και πολιτική
είναι ευρυτέρα της έννοιας της αξιοπρέπειας. Και το κάναµε,
γιατί; Γιατί θελήσαµε να αναδείξουµε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Συντάγµατος. Και θέλαµε να δείξουµε επίσης, ότι
προστατεύεται ο άνθρωπος και µετά θάνατον.
Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στο άρθρο 5 παράγραφος 1, που προστατεύει τον άνθρωπο εν ζωή και το άρθρο 2, παράγραφος 1, το οποίο προστατεύει όλες τις εκφάνσεις του
ανθρώπου, ακόµα και όταν δεν έχει την ελευθερία βούλησης για
να αναπτύξει την προσωπικότητά του, ακόµα και µετά θάνατον
σε ορισµένες εκφάνσεις.
Αυτές τις δυο διατάξεις και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1
το παραβιάζετε ευθέως, κύριε Υπουργέ, µε τη διάταξη του άρθρου 9, όπως την έχετε σήµερα. Γιατί µας λέτε τι; Ότι ο άνθρωπος θα πρέπει εν ζωή να ξέρει, να έχει επιλέξει µάλιστα και το
χρόνο και να δηλώσει τη βούλησή του ότι δεν θέλει να γίνει δωρητής οργάνων, για να µη γίνει. Αν δεν το κάνει, από εκεί και
πέρα είναι δωρητής οργάνων. Εικάζεται η συναίνεσή του. Αυτό
αποτελεί προσβολή της αξίας του ανθρώπου, ενέχει δε και τις
εξής, επίσης, ρωγµές σε ό,τι αφορά το οικοδόµηµα του πολιτικού
και του δηµοκρατικού µας πολιτισµού.
Κύριε Υπουργέ, σας το λέει και η έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής. Ακόµα και αν υιοθετούσαµε το σύστηµα
που πάτε να υιοθετήσετε, αυτό προϋποθέτει µια πάρα πολύ καλή
ενηµέρωση του πολίτη. Είναι αντισυνταγµατική η διάταξη ούτως
ή άλλως, αυτό δεν το αµφισβητεί κανένας και σας το λέει η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Σας λέει ότι το
σύστηµα που εισάγεται, σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση δεν είναι
επαρκές.
Εγώ έχω βασική αντίρρηση και σ’ αυτό. Εγώ θεωρώ ανεξάρτητα από την ενηµέρωση ότι είναι αντισυνταγµατικό για τους λόγους που είπα, αλλά θα πάρω την έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής που ακολουθεί έναν ενδιάµεσο δρόµο.
Αλλά συµβαίνει και κάτι άλλο, το οποίο δεν έχετε λάβει υπ’
όψιν. Πότε άραγε ένας άνθρωπος είναι έτοιµος να πει ότι «εγώ
αύριο το πρωί θα πάω να δηλώσω ότι δεν θέλω να γίνω δωρητής
οργάνων»; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν ξέρει κανείς µας πότε
θα πεθάνει. Αυτό είναι άγνωστο. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος
θεωρεί ότι έχει το χρόνο µπροστά του, ακόµη και αν είναι ενηµερωµένος –γιατί σας λέω, δεν εισάγεται σύστηµα ενηµέρωσης µε
το νοµοσχέδιο, αλλά ας υποθέσουµε ότι αυτό που ισχύει ή που
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θα ισχύσει, είναι επαρκές- πώς θα θεωρήσουµε ότι είχε το χρόνο
µπροστά του;
Αν ο άνθρωπος αυτός, παραδείγµατος χάριν, πέθαινε πολύ
νέος και εν πάση περιπτώσει, νόµιζε ότι είχε το περιθώριο και δεν
πρόλαβε να το ξανασκεφθεί, τι είδους εικαζόµενη συναίνεση
είναι αυτή; Επίσης, ξέρετε ως γιατρός ότι η επιστήµη έχει κάνει
τεράστιες προόδους και για µεγάλο χρονικό διάστηµα ένας άνθρωπος διασωληνωµένος µπορεί να παραµείνει χωρίς συνείδηση
εν ζωή. Σ’ αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος όµως δεν µπορεί να δηλώσει την αρνητική βούλησή του, ενώ είναι εν ζωή, αλλά δεν µπορεί να κάνει καµµιά επιλογή, θα του χρεώσουµε και το γεγονός
ότι δεν πρόλαβε να το δηλώσει προηγουµένως;
Αντιλαµβάνεσθε τι βάρη προσθέτατε πάνω στους ανθρώπους
γενικότερα αυτή την ώρα για να δηλώσουν την κοινωνική τους
αλληλεγγύη;
Σας το λέω, λοιπόν, ότι συνταγµατικά αυτός ο θεσµός είναι
διάτρητος, πολιτικά αυτός ο θεσµός δεν οδηγεί πουθενά, δηµοκρατικά θίγει την ίδια την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Διότι σας είπα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι κατ’ εξοχήν ενσυνείδητη πράξη. Είµαι αλληλέγγυος σε κάτι, γιατί το θέλω, όχι
γιατί προσπαθώ να το βγάλω εµµέσως ή µέσα από µια εικαζόµενη συναίνεση.
Λυπάµαι που το λέω, αλλά είναι µια καρικατούρα αλληλεγγύης
αυτό το οποίο εισάγετε µε τη διάταξη αυτή. Δεν πρόκειται να
οδηγήσει πουθενά. Δεν πρόκειται να ωφελήσει. Φοβάµαι δε ότι
θα έχει και άλλες παρενέργειες. Παρενέργειες που δεν θέλω
αυτήν την ώρα ούτε καν να τις σκέφτοµαι µέσα στο Κοινοβούλιο.
Όµως, είναι καιρός τουλάχιστον να το διορθώσετε και µια διόρθωση θα ήταν προς την κατεύθυνση του να µπορούν οι συγγενείς -υπάρχει, άλλωστε, αυτό το σύστηµα- µετά θάνατο εκείνοι
οι ίδιοι να δίνουν τα στοιχεία από τα οποία να µπορεί να προκύπτει τι πραγµατικά συνάγεται από την προσωπικότητα ενός ανθρώπου.
Εγώ ούτε και αυτό το θεωρώ σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει, «βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας» σ’ αυτήν τη διάταξη, γιατί
όπως έχει -σας το είπα- είναι βαθύτατα αντισυνταγµατική, αλλά
και βαθύτατα αντιδηµοκρατική και εναντίον της έννοιας της προστασίας της αξίας του ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης
της προσωπικότητάς του.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την
ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παυλόπουλο.
Παρακαλείται ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού της Α’ Αθηνών κ. Αθανάσιος Πλεύρης να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ασχοληθώ και εγώ µε το θέµα της
κακώς λεγοµένης εικαζοµένης συναίνεσης, διότι πρόκειται για
ένα σηµείο κοµβικό, αναφορικά µε τη βιοηθική και αδικείτε και
την ίδια την εικαζοµένη συναίνεση, όπως έχετε φέρει το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Διότι αυτό το οποίο φέρνετε δεν είναι εικαζόµενη συναίνεση.
Η εικαζόµενη συναίνεση, κύριοι συνάδελφοι, διεθνώς έχει τον
εξής ορισµό: Είναι η υποθετική βούληση την οποία θα είχε εκφράσει ο ασθενής -στη συγκεκριµένη περίπτωση ο θανών- εάν
είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει.
Τι είναι, λοιπόν, η εικαζοµένη συναίνεση; Βρίσκεται κάποιος για να φύγουµε από τις µεταµοσχεύσεις- σε µια κωµατώδη κατάσταση, δεν µπορεί να αποφασίσει και προσπαθούµε να δούµε
στοιχεία από όπου θα εικάσουµε τι θα αποφάσιζε, εάν βρισκόταν
σε µια κατάσταση που θα είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει.
Εσείς εδώ ουσιαστικά βάζετε ένα αµάχητο τεκµήριο και λέτε:
Εάν κάποιος δεν έχει δηλώσει την αντίθεσή του στο να γίνει δωρητής οργάνων, εικάζεται ότι θέλει να είναι δωρητής οργάνων.
Άρα, δεν είναι εικαζοµένη συναίνεση. Την εικαζοµένη συναίνεση
δεν την ανακαλύψατε σήµερα εσείς ως Υπουργείο. Εφαρµόζεται
τουλάχιστον πενήντα χρόνια στη νοµική πρακτική. Εσείς βάζετε
ένα τεκµήριο ερµηνείας της εικαζοµένης συναίνεσης. Και θα σας
πω γιατί βιοηθικά και νοµικά είναι απαράδεκτο όπως το φέρνετε.
Αυτό που µας ενδιαφέρει πάντα είναι η ευθεία συναίνεση, η
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γνήσια συναίνεση και η εικαζοµένη συναίνεση πρέπει να είναι επικουρική. Δηλαδή, δεν έχει τη δυνατότητα ο άλλος να δώσει τη
συναίνεσή του, άρα επικουρικά πάµε να δούµε τι θα ήθελε. Και
κυρίως -σας το είπα- αντιµετωπίζεται σε καταστάσεις που έχει ο
άλλος ένα τροχαίο ατύχηµα και δεν µπορεί να αποφασίσει.
Είναι λάθος, κύριοι συνάδελφοι, αυτό που πιστεύουν πολλοί,
ότι επικρατεί στις περιπτώσεις, όπως εδώ, η δι’ αντιπροσώπου
συναίνεση. Όχι. Η δι’ αντιπροσώπου συναίνεση µας χρειάζεται,
προκειµένου να διαπιστώσουµε την εικαζόµενη συναίνεση. Δηλαδή, οι συγγενείς έχουν τη δυνατότητα, επειδή ακριβώς γνωρίζουν την προσωπικότητα του ατόµου, να πουν τι θα ήθελε το
συγκεκριµένο άτοµο. Δεν επικρατούν, όµως, οι αντιλήψεις των
συγγενών. Δηλαδή, εάν ο θανών είναι µάρτυρας του Ιεχωβά,
λόγου χάριν και ξέρουµε ότι από τη θρησκεία του δεν θέλει να
δώσει τα όργανά του, δεν επικρατεί επ’ ουδενί η επιθυµία των
συγγενών να δώσει τα όργανά του. Εάν ο γιατρός διαπιστώσει και αυτή είναι η σωστή έννοια της εικαζόµενης συναίνεσης- ότι
οι συγγενείς εκφράζουν την προσωπική τους θέση και όχι αυτό
που θα ήθελε ο θανών, δεν πρέπει να συνεχίσει.
Κύριε Υπουργέ, αυτό απασχόλησε έντονα το γερµανικό ακυρωτικό και µε µια περίφηµη απόφαση του Bundesgerichtshof είναι ο γερµανικός Άρειος Πάγος, για να καταλαβαίνει ο κόσµοςέκρινε ότι η εικαζοµένη συναίνεση µπορεί να έχει µόνο δυναµικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή, παίρνουµε στο παρελθόν προφορικές
και γραπτές επιθυµίες του θανόντος ή του ασθενούς, αν έχουµε
µια άλλη περίπτωση, λαµβάνουµε υπ’ όψιν τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, άρθρα που τυχόν έχει γράψει.
Εσείς ξέρετε τι λέτε σήµερα, κύριε Υπουργέ; Εάν από αυτό
εδώ το Βήµα σηκωθεί κάποιος και πει: «Εγώ δεν θέλω να είµαι
δωρητής οργάνων» και δεν κάνει δήλωση στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων και το ξέρει το πανελλήνιο -θα σας παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, να µε προσέξετε ιδιαίτερα
σε αυτό το σηµείο- και το πανελλήνιο ακούσει ότι για παράδειγµα, ο Υπουργός κ. Λοβέρδος δεν θέλει να είναι δωρητής οργάνων, το ακούσει να το λέει, αλλά δεν κάνει δήλωση, θα
εικάζεται ότι αυτός ήθελε να είναι δωρητής. Αυτό λέτε µε το νοµοσχέδιο.
Εάν για κάποιον σας φέρνουν στοιχεία ότι αποδεδειγµένως
είναι µάρτυς του Ιεχωβά και έρχονται και σας λένε: Μα, να, είναι
στην ενορία µας µάρτυρας του Ιεχωβά, η θρησκεία του το απαγορεύει, ο γιατρός οφείλει να πει: Όχι, δεν έκανε δήλωση στον
Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων, άρα εικάζουµε ότι ήθελε;
Καταλαβαίνετε ότι διαλύεται όλο το σύστηµα της συναίνεσης; Η
συναίνεση έχει µόνο δυναµικά χαρακτηριστικά.
Ακούστε τώρα κενό από το ίδιο το νοµοσχέδιό σας: Η βασική
αρχή της συναινέσεως, κύριοι συνάδελφοι -και όσοι είστε γιατροί
το ξέρετε- ποια είναι; Η ενηµέρωση. Και τι λέµε; Σε µια ιατρική
πράξη καταδικάζεται ο γιατρός που θα λάβει τη συναίνεση χωρίς
προηγουµένως να έχει ενηµερώσει. Το γνωρίζετε ως γιατροί.
Εσείς έρχεσθε τώρα εδώ, υπάρχει υποχρέωση ενηµέρωσης και
δέχεσθε την εικαζοµένη συναίνεση ενός ατόµου που δεν µπορείτε να διαπιστώσετε ότι θα ενηµερωθεί.
Η Γερµανία, κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησε να προχωρήσει
σε αυτό το πλαίσιο και τελικά δεν το προχώρησε. Η
Ethikkomission της Γερµανίας έθεσε το εξής: Πώς θα το προχωρήσουµε; Τελικά θεώρησαν ότι δεν καλύπτεται το θέµα της συναίνεσης. Είχαν πει: Υποχρεωτικά θα στείλουµε σε όλους τους
φορολογουµένους ενηµερωτικό έντυπο για το τι είναι οι µεταµοσχεύσεις και εν συνεχεία, αφού τους έχουµε στείλει ενηµερωτικό, θα πάµε και θα τους στείλουµε έντυπο, για να πουν αν
θέλουν ή δεν θέλουν να είναι. Και πάλι θεώρησαν ότι δεν πρέπει
να γίνει, γιατί λένε ότι δεν είναι υποχρεωµένος κάποιος που θα
λάβει ένα έγγραφο ενηµέρωσης να το διαβάσει. Και εσείς έρχεσθε εδώ και το περνάτε µε αυτόν τον τρόπο.
Η Σύµβαση Οβιέδο, που υπερέχει των ελληνικών νόµων και του
συγκεκριµένου νόµου, στο άρθρο 9 -βάλτε τους συνεργάτες σας
να το δούνε- ορίζει την εικαζοµένη συναίνεση και ξέρετε τι λέει;
Μόνο οι προγενέστερες εκφρασθείσες επιθυµίες µπορούν να τύχουν αποδοχής από τον ιατρό. Πώς έρχεσθε εσείς να πείτε όχι
προηγούµενες εκφρασθείσες επιθυµίες, αλλά η µη υποβολή του
στην αποστολή ενός εντύπου, η µη υποβολή του σε µια, αν θέ-
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λετε, οιονεί διοικητική πράξη, ότι θα πάω να πω ότι δεν θέλω να
είµαι;
Δεν θέλω να µπω σε περίεργες σκέψεις. Βιοηθικά προσπαθώ
να σας αναλύσω το θέµα, ότι εισάγετε µια διαδικασία η οποία και
βιοηθικά είναι επικίνδυνη και δικαιοπολιτικά είναι λανθασµένη.
Και ξέρετε τι γίνεται; Θα πρέπει να φύγουµε από αυτό το κοµµάτι
και τουλάχιστον σε αυτό το κοµµάτι, όπως το διατυπώνετε, να
βάλετε τη ρήτρα «εκτός αν από προηγούµενα στοιχεία της ζωής
του προκύπτει ότι δεν θα ήθελε να είναι δωρητής». Μην τους φοβάστε τους συγγενείς. Οι συγγενείς εκφράζουν καλύτερα εκείνη
τη χρονική στιγµή αυτόν ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, διότι τον γνωρίζουν, αλλά πάλι µε αυτήν την έννοια σας
λέµε τους συγγενείς.
Ακούστε τώρα άλλα φοβικά θέµατα που έχετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω.
Όσον αφορά το θέµα ανηλικότητας, κοιτάξτε τι κάνετε, για να
δείτε, ότι ενώ προσπαθείτε να παρουσιάσετε ότι είναι προοδευτικό το νοµοσχέδιό σας, τι αγκυλώσεις έχει. Ο ανήλικος, λοιπόν,
εάν έχει εκφράσει την επιθυµία του ότι δεν θέλει να είναι δωρητής και πεθάνει, εξαρτάται από τη βούληση των γονέων. Αυτό
δεν προσβάλλει τον ανήλικο; Στον πειραµατισµό, στην έρευνα,
στις κλινικές δοκιµές, σε όλα, υπάρχει το λεγόµενο vetorecht του
ανηλίκου. Ο ανήλικος, ό,τι ωριµότητα και να έχει, µπορεί να πει:
«Δεν θέλω να συµµετάσχω». Εδώ πέρα έρχεται ένας άνθρωπος
δεκαεπτά χρονών και θέλει να κάνει δήλωση στον ΕΟΜ και να
πει «δεν θέλω να είµαι δωρητής οργάνων». Εσείς ξέρετε τι λέτε
εδώ; Στον ανήλικο αποφασίζουν ελεύθερα οι γονείς. Εκεί δεν
έχει µια αναπτυσσόµενη προσωπικότητα ο ανήλικος, που πρέπει
να τη σεβαστείτε;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Πήγατε στην οριακή ηλικία, όµως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Στα δεκαπέντε σας λέω, στα δεκατέσσερα. Είναι ένα παιδί και λέει «δεν θέλω να είµαι δωρητής».
Δεν σας λέω ότι λέει: «Θέλω να είµαι δωρητής». Αυτό θα ήταν
το δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι µπορούµε να µπούµε και σε τέτοιες
σκέψεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την έννοια «δικαιοπρακτικά ανίκανος», κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να δείτε πως πολλές φορές
αντιµετωπίζουµε φοβικά τα πράγµατα. Αποκλείουµε το δικαιοπρακτικά ανίκανο, ο οποίος, όµως, µπορεί να έχει µια δυνατότητα
αντίληψης. Και σας ερωτώ: Είναι δικαιοπρακτικά ανίκανος ο πατέρας και πεθαίνει το παιδί του και χρειάζεται ένα νεφρό. Εσείς
πιστεύετε ότι αυτός ο δικαιοπρακτικά ανίκανος πατέρας δεν µπορεί να καταλάβει την κατάσταση, ότι κινδυνεύει το παιδί του και
αυτός ο δικαιοπρακτικά ανίκανος δεν µπορεί να συναινέσει να
σώσει το παιδί του; Τι πιστεύετε εσείς;
Βάζετε την εικαζόµενη συναίνεση «από το παράθυρο» και σας
ερωτώ: Ο πατέρας που έχει µία δικαιοπρακτική ανικανότητα και
του εξηγούµε ότι το παιδί του πεθαίνει, αυτός δεν µπορεί να έχει
τη δυνατότητα, αν του εξηγηθεί η κατάσταση πώς έχει, στο
µέτρο που µπορεί να έχει κάποια στοιχεία, που να καταλαβαίνει
την κατάσταση, να συναινέσει ώστε να σώσει το παιδί του; Γιατί
στον πρώτο βαθµό συγγένειας να µην µπορεί, υπό όρους ότι κατανοεί έστω και ελαφρώς, ο δικαιοπρακτικά ανίκανος να συναινέσει;
Αυτά ήταν σοβαρά τα θέµατα, που θα έπρεπε να µας απασχολούν και όχι πώς θα βάλουµε τη λεγόµενη εικαζόµενη συναίνεση
από το «παράθυρο» και να δηµιουργούµε αυτό το χαµό στην κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Πλεύρη.
Παρακαλείται ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, Βουλευτής Αττικής,
να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφότου έγινε η πρώτη µεταµό-
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σχευση καρδιάς πριν από περίπου σαράντα περίπου χρόνια
µέχρι σήµερα έχει υπάρξει τεράστια πρόοδος και κανένας δεν
φανταζόταν ότι θα είχαµε αυτήν την εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά,
όµως, στη χώρα µας ακόµη είµαστε προβληµατικοί κι υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη µεταµόσχευσης και λίγα µοσχεύµατα.
Το πρώτο, λοιπόν, που εγώ θα ήθελα να θέσω είναι γιατί να
έχουµε ανάγκη για τόσα µοσχεύµατα. Μήπως αντί να ψάχνουµε
για µοσχεύµατα, µπορούµε να ελαττώσουµε, τους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη για µοσχεύµατα;
Εάν, λοιπόν, µπορούσαµε να ελέγξουµε το κάπνισµα, θα είχαµε ανάγκη από πολύ λιγότερες µεταµοσχεύσεις καρδιάς και
πνευµόνων. Αυτό είναι δεδοµένο. Εάν µπορούσαµε να ελέγξουµε
τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται -πάρα πολλά από τα οποία
είναι νεφροτοξικά- θα µπορούσαµε να έχουµε ανάγκη από πολύ
λιγότερες µεταµοσχεύσεις νεφρών.
Εδώ, λοιπόν –το είχα πει και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριε Υπουργέ και το ξέρατε κι εσείς πολύ καλά- εάν
επισκεφθεί κανένας τις µονάδες αιµοκάθαρσης, θα πληροφορηθεί µε δέος ότι κάθε χρόνο αυξάνονται κατά 10% οι άρρωστοι,
οι οποίοι έχουν ανάγκη αιµοκάθαρσης και από αυτούς το 70%
είναι άνθρωποι, οι οποίοι πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.
Εάν, λοιπόν, µπορούσαµε να ελέγξουµε το σακχαρώδη διαβήτη –κάτι που όντως ελέγχεται σήµερα, οποιουδήποτε βαθµού
είναι ο σακχαρώδης διαβήτης- αν έγκαιρα εντοπιστεί, επισηµανθεί και αντιµετωπιστεί θεραπευτικώς,
µπορούµε
να αποφύγουµε την αιµοκάθαρση και, πολύ περισσότερο, τη µεταµόσχευση.
Αυτό, λοιπόν, δεν το κάνουµε γιατί στη χώρα µας είµαστε
πάρα πολύ πίσω όσον αφορά την πρόληψη κι αυτό είναι το πιο
τραγικό και αυτό είναι που θα µπορούσε και να µας γλυτώσει
από τις µεταµοσχεύσεις σε µεγάλο βαθµό, αλλά και από τις δαπάνες και από τις ταλαιπωρίες και από τους κινδύνους και, ενδεχοµένως, από τους θανάτους.
Θα αναφέρω ένα άλλο πρόβληµα, επίσης, που θα πρέπει να
αντιµετωπίσουµε. Από τη στιγµή που όντως χρειάζεται µία µεταµόσχευση, πόσο καλά είµαστε οργανωµένοι όσον αφορά την
εξασφάλιση των µοσχευµάτων;
Κύριε Υπουργέ, είστε γιατρός, είµαι γιατρός και επειδή ξέρουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν, οι Έλληνες κατ’ αρχάς γενικώς σεβόµαστε το νεκρό και δεν θέλουµε να ακουµπήσει
κανένας το νεκρό. Αυτό συµβαίνει από τα παλιά χρόνια, από την
εποχή της Αντιγόνης και πολύ παλιότερα, αλλά και σήµερα
ακόµη όταν χρειαστεί να γίνει νεκροτοµία, παραδείγµατος χάριν,
υπάρχουν µύριες όσες αντιρρήσεις και υπάρχουν ακόµη και
υποψίες για εγκληµατικές ενέργειες. Ακόµα και για να δώσουν
αίµα για αιµοδοσία, τέλος πάντως, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί.
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να τους πείσουµε ότι όντως αυτή
είναι µια µεγάλη κοινωνική προσφορά, την οποία έχει ανάγκη η
κοινωνία, την οποία έχει ανάγκη ο συνάνθρωπός µας, ο διπλανός
µας, ο µακρινός µας, την οποία µπορεί να την έχει ανάγκη και ο
καθένας από εµάς. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, πρέπει να περάσει το µήνυµα στην κοινωνία ότι η δωρεά οργάνων είναι κάτι
που είναι προσφορά και είναι ανιδιοτελής προσφορά.
Θα πρέπει, λοιπόν, να πεισθεί η ελληνική κοινωνία ότι εδώ δεν
υπεισέρχεται κανένας παράγων οικονοµικός ή κερδοσκοπικός,
γιατί, δυστυχώς, έχουν υπάρξει διάφοροι χειρισµοί, που έχουν
αφήσει τέτοιες υποψίες. Αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει
να εξαλειφθεί.
Από αυτήν την άποψη, κύριε Υπουργέ, εγώ είµαι και κατηγορηµατικά αντίθετος σε οποιαδήποτε µεταµόσχευση χρησιµοποιηθεί -όχι µόνο µοσχευµάτων, αλλά και ιστών ή και κυττάρων- να
υπεισέλθει ο κερδοσκοπικός παράγων, δηλαδή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, γιατί αυτό αυτοµάτως δηµιουργεί τα αντανακλαστικά
ότι ξέρετε, εδώ κάτι γίνεται, κάποιος επωφελείται, εποµένως
«κουµπώνοµαι» και δεν δίνω τα όργανά µου.
Επίσης, χρειάζεται ένας ειδικός χειρισµός, γιατί κατ’ αρχάς τα
µοσχεύµατα θα τα πάρουµε από ανθρώπους, των οποίων θα τελειώσει η ζωή τους και είναι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ένα τροχαίο ατύχηµα, κάποιο άλλο, τέλος πάντων, γεγονός, που τους
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οδήγησε εκεί. Σ’ αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, χρειάζεται ένας
πολύ λεπτός χειρισµός. Οι γιατροί, οι οποίοι έχουν τον άρρωστο
θα πρέπει να είναι κοντά στους συγγενείς, να εξηγήσουν πώς
έχει το πρόβληµα µην τυχόν και µπει η υποψία -τουλάχιστον,
προσωπικά το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές- και σκεφτούν: Θέλουν να πάρουν τα όργανα του παιδιού µου και γι’
αυτό µπορεί να του σταµατήσουν γρηγορότερα τα µηχανήµατα
και, ενδεχοµένως, το παιδί µου να ζήσει, ενώ µε αυτόν τον τρόπο
µπορεί να το σκοτώσουν.
Δυστυχώς, αυτό συµβαίνει και υπάρχει αυτή η κακή εντύπωση
και εδώ θέλει ένα πολύ-πολύ λεπτό χειρισµό και πρέπει να δούµε
η πολιτεία πώς θα οργανωθεί, κύριε Υπουργέ, ώστε και να ενηµερωθούν οι γιατροί και να ενηµερωθούν οι πολίτες, αλλά να οργανωθούν και οι υπηρεσίες.
Από τη στιγµή που τα εξασφαλίσαµε όλα αυτά, πρέπει να
υπάρχει τέτοια οργάνωση, να λειτουργήσουν οι µηχανισµοί, για
να ληφθούν τα µοσχεύµατα και να χρησιµοποιηθούν, επίσης, από
αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Δυστυχώς, έχουν υπάρξει περιπτώσεις -και προσωπικά µπορώ να το βεβαιώσω αυτό σε µερικές
περιπτώσεις- που οι µηχανισµοί δεν κινηθήκαν όσο έγκαιρα χρειαζόταν και χαθήκαν µοσχεύµατα.
Έρχοµαι στο τελευταίο για την εικαζόµενη συναίνεση, γιατί
πολλά θα µπορούσε να πει κανείς. Είναι µεγάλο νοµοσχέδιο και,
βέβαια, θα συζητήσουµε και αύριο και µεθαύριο επί των άρθρων.
Δεν νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η εικαζόµενη συναίνεση µπορεί
να λειτουργήσει µε τον τρόπο αυτό. Ας υποθέσουµε ότι το θεωρούµε δεδοµένο πως όποιος δεν είπε «όχι» στη µεταµόσχευση,
θέλει να δώσει τα όργανά του. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να
σκεφτεί ότι: εγώ πρέπει να δώσω τα όργανά µου; Είναι και λίγο
µακάβριο το θέµα, έτσι όπως το βάζουµε. Δεν µπορούµε να ζητήσουµε από τον καθένα να υπογράψει ότι θα δώσει ή δεν θα
δώσει τα όργανά του. Αλλά, έστω ότι αυτό ισχύει και λέµε ότι
εξασφαλίζουµε την εικαζόµενη συναίνεση νοµοθετικώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Πώς θα µπορέσετε να πείσετε το γονέα, ο οποίος ολοφύρεται,
ότι: εγώ θα σου πάρω τα όργανα του παιδιού σου, γιατί δεν έχει
πει «όχι», ότι δεν θέλει να τα δώσει;
Θα γίνουν, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά δράµατα, κύριε
Υπουργέ, και θα ήθελα από αυτήν την άποψη να προφυλάξω και
το Υπουργείο και την πολιτεία και όλους εµάς από µια τέτοιου
είδους ερµηνεία.
Θα πρέπει, λοιπόν, να ρίξουµε το βάρος στο να πείσουµε τους
Έλληνες συµπολίτες µας ότι αυτή είναι µία µεγάλη κοινωνική
προσφορά που πρέπει όλοι να την έχουµε κατά νου, αλλά όχι µε
αυτόν τον τρόπο, µε την, αν θέλετε, επιβολή της εικαζόµενης συναίνεσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λεβέντη.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Β’ Αθηνών, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Γείτονα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δωρεά οργάνων προς µεταµόσχευση αποτελεί ύψιστη προσφορά προς το συνάνθρωπο. Θα
έλεγα ότι είναι χορηγία, όχι µόνο ζωής, αλλά και υγείας.
Στη χώρα µας στο τέλος της δεκαετίας του 1990 διαµορφώθηκε θεσµικό πλαίσιο για τις µεταµοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, κυρίως µε τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Δωρητών
και την ίδρυση του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων. Παράλληλα, αναλάβαµε πολλές πρωτοβουλίες -από πλευράς πολιτείας εννοώ- συµµετείχε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και η
Βουλή και φυσικά η Κυβέρνηση τότε και τα Υπουργεία για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Δηµιουργήθηκε τότε, κύριε Πρόεδρε, µία δυναµική, η οποία δυστυχώς στην πορεία ανακόπηκε.
Είχα την ευκαιρία πρόσφατα σε µία ερώτησή µου να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτά, στο πώς φτάσαµε να υστερούµε πολύ
σηµαντικά στις µεταµοσχεύσεις οργάνων, σε σύγκριση µε τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Σήµερα, µε βάση τα νέα δεδοµένα, δυσµενή δεδοµένα, όπως
προανέφερα, στη χώρα µας, αλλά µε βάση και τις εξελίξεις και
στην ιατρική, αλλά και στο νοµικό οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπάρχει για µένα µια διπλή αναγκαιότητα. Από τη µια
µεριά να εναρµονίσουµε το εθνικό δίκαιο µε το κοινοτικό δίκαιο
-συγκεκριµένα αναφέροµαι στην οδηγία 53/2010- και να συµπληρώσουµε το θεσµικό πλαίσιο σε σχέση µε τη δωρεά και µε τη µεταµόσχευση ιστών και κυττάρων που δεν υπήρχε στο αρχικό
πλαίσιο -συµπεριλαµβανοµένων και των βλαστοκυττάρων, θέλω
να πω- και από την άλλη, να διευρύνουµε, τηρώντας φυσικά τις
αρχές που διέπουν τα θέµατα δωρεάς –και οι αρχές είναι δύο,
για θεραπευτικούς λόγους και χωρίς αντάλλαγµα- τη βάση των
δωρητών. Αυτές είναι οι δύο αναγκαιότητες. Κινείται το νοµοσχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση; Ανταποκρίνεται σε αυτές τις επιδιώξεις.
Θέλω, όµως, επί της αρχής να αναφέρω ορισµένες επιφυλάξεις, σε σχέση µε διατάξεις ιδιαίτερα που συγκεντρώνουν αµφιλεγόµενες προσεγγίσεις, κύριε Υπουργέ.
Πρώτον, αναφέροµαι στο άρθρο 8. Είναι σωστή η διεύρυνση
του συγγενικού κύκλου, είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης της βάσης των δωρητών. Άρα, είναι θετική, όπως είναι
θετική και η συµπερίληψη προσώπων -το δέχοµαι, αφού µπήκε
το όριο της τριετίας- που συνδέονται µε σύµφωνο συµβίωσης.
Είναι σωστό ότι προστέθηκε, γιατί χωρίς αυτό θα ήµουν και εγώ
αντίθετος.
Εκεί που υπάρχει ένας προβληµατισµός είναι σε σχέση µε
αυτό που λέγεται συναισθηµατική σύνδεση του δότη µε το
λήπτη. Αυτό είναι λίγο «φλου» και πρέπει να είµαστε προσεκτικοί.
Βέβαια υπάρχει δικλείδα για τη δικαστική απόφαση. Προβλέπεται
δικαστική απόφαση. Εγώ, όµως, δεν καταλαβαίνω, δεν είµαι νοµικός. Ας το πουν οι νοµικοί, πώς ένα δικαστήριο µπορεί µε
ασφάλεια να αποφαίνεται σε ζητήµατα προσωπικών σχέσεων.
Δεν το καταλαβαίνω. Άρα, εδώ υπάρχει ένα ερωτηµατικό.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά το άρθρο 9 για τη λεγόµενη τεκµαιρόµενη συναίνεση. Γι’ αυτό έγινε πολύς λόγος από ό,τι είδα
και στην επιτροπή. Εγώ δεν ήµουν στην επιτροπή, είδα τα Πρακτικά. Κύριε Υπουργέ, είναι ένα βήµα µε ρίσκο. Υπάρχει η εµπειρία από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου το πρόβληµα της
συναίνεσης αντιµετωπίζεται µε διαφορετικό τρόπο. Άκουσα κάποιον να λέει ότι είναι τοµή το θέµα της τεκµαιρόµενης συναίνεσης ή εικαζόµενης, όπως λέγεται, συναίνεσης. Αν ήταν τοµή, θα
το είχε περιλάβει και η κοινοτική οδηγία ως στοιχείο, ενώ αφήνει
τις χώρες να διαµορφώνουν διαφορετικά το θέµα αυτό.
Θέλω να πω ότι ακόµα και στην περίπτωση χωρών όπου υπάρχει τεκµαιρόµενη συναίνεση για λόγους ηθικής, αλλά και δικαίου
κυρίως ζητείται και επιδιώκεται συγκατάθεση των συγγενών.
Σωστά γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν δύο κίνδυνοι σε αυτό το
θέµα και πρέπει να το καταλάβουµε.
Ο ένας κίνδυνος είναι µε την τεκµαιρόµενη συναίνεση να αναστείλουµε, να αναχαιτιστεί το κίνηµα των εθελοντών –προσέξτεκαι να πάµε σε αντίθετο αποτέλεσµα.
Το δεύτερο και κυριότερο είναι ο φόβος ενδεχοµένως των γιατρών να πιστοποιήσουν εγκεφαλικό θάνατο ασθενούς, για να µην
εµπλακούν σε δικαστικές περιπέτειες µε τους συγγενείς, να οδηγήσει τότε στο να µην έχουµε τέτοιες διαπιστώσεις. Άρα, µπορεί,
ενώ πάµε να κάνουµε ένα βήµα µπροστά, να κάνουµε στην πράξη
δύο βήµατα πίσω. Γι’ αυτό χρειάζεται µία προσοχή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Και πώς θα το κάνουµε αυτό, κύριε Γείτονα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Θα σας πω, κύριε Υπουργέ.
Ακούστε µε. Εγώ, όπως ξέρετε, τον είχα κάνει το νόµο, τον ψήφισε ο κ. Παπαδήµας, γιατί µεσολάβησε ανασχηµατισµός και
ήταν τότε στην επεξεργασία και ο κ. Βλαχογιάννης και ο κ. Κουµάνταρος και το συζητήσαµε πολύ. Είχαµε κάνει διάλογο. Πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να µείνουµε στην υπάρχουσα
ρύθµιση και να επιχειρήσουµε µία νέα προσπάθεια-εκστρατεία
ενηµέρωσης των πολιτών και καταγραφής µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο είτε µε την έκδοση ταυτότητας είτε µε τα στοιχεία
της απογραφής της βούλησης των πολιτών. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να γίνει σε αυτήν τη φάση, γιατί αλλιώς µπορούµε να εµπλακούµε σε περιπέτειες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η τρίτη παρατήρηση αφορά τους ιδιωτικούς οργανισµούς
αφαίρεσης οργάνων. Είδα ότι υπήρξαν ενστάσεις από συναδέλφους και από τον ΕΟΜ. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση, βέβαια, από
τη στιγµή που αυτές οι δικλίδες ασφαλείας που έχει ο νόµος και πολύ σωστά, κύριε Υπουργέ- θα τηρηθούν. Επειδή, όµως,
ξέρω πώς λειτουργούν στην Ελλάδα οι υπηρεσίες –και το ξέρουµε όλοι- καλό είναι να είµαστε φειδωλοί στις άδειες προς
τους ιδιώτες. Εγώ θα έλεγα να εφαρµόσετε αυτήν τη διάταξη πιλοτικά και να το προβλέψετε, για να δούµε πώς θα πάει, γιατί
χρειάζεται προσοχή.
Τέταρτον, όσον αφορά τις ρυθµίσεις για τον ΕΟΜ, στα άρθρα
24 έως 28, εγώ πιστεύω ότι είναι θετικές. Ήθελα, όµως, να ρωτήσω κάτι µε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ. Δηµιουργήθηκε µία
κρίση στον οργανισµό. Ο παραιτηθείς πρόεδρος είχε µία καθοριστική συµβολή -τον είχα αξιοποιήσει και εγώ τότε που ήµουν
Υπουργός- στην ίδρυση του οργανισµού και είχε και ένα θετικό
έργο. Δεν υπεισέρχοµαι σε λεπτοµέρειες ούτε στις αρµοδιότητές
σας. Λύστε το θέµα. Εκείνο που θέλω να πω είναι να λυθεί το
θέµα της διοικητικής κρίσης που υπάρχει στον οργανισµό. Δεν
µπορεί να παραµένει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το λύσαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Το λύσατε; Δεν το ξέρω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ο κ. Αναστάσιος Χατζής είναι Πρόεδρος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Εντάξει. Χαίροµαι. Ουδείς αναντικατάστατος. Αν και σας λέω, εκτιµώ το έργο που έχει κάνει ο
κ. Βλαχογιάννης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ο κ. Βλαχογιάννης παραιτήθηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Εντάξει, καλό είναι να αποφεύγουµε τις κρίσεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο µικρά σχόλια.
Πρώτον, στην κοινή επιδίωξη της προώθησης της δωρεάς οργάνων κυρίαρχο θέµα είναι η κινητοποίηση των πολιτών. Αυτό
είναι το κυρίαρχο, µε συνεργασία φυσικά όλων των παραγόντων
της πολιτείας, µε σχέδιο και µε συνέχεια.
Πιστεύω ότι σε αυτό µπορεί να βοηθήσει το άρθρο 7 του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ. Αλλά χρειάζεται ένα σχέδιο γι’ αυτό,
γιατί πολλές φορές κάναµε κάποιες ευκαιριακές καµπάνιες, ήταν
«γιουρούσια». Θα πρέπει όλη αυτή η εκστρατεία ενηµέρωσης να
αποκτήσει συνέχεια, για να µη φθάσουµε στο σηµείο που έχουµε
φθάσει σήµερα.
Το δεύτερο που θέλω να πω –και µε αυτό τελειώνω- είναι ότι
µία αλυσίδα παραγόντων υπεισέρχεται σε όλο αυτό το θέµα δωρεάς και µεταµόσχευσης. Είναι κλειδί οι συντονιστές, οι λειτουργοί υγείας που εµπλέκονται. Άρα, χρειάζεται ένα σύστηµα
εκπαίδευσης. Επίσης, κυρίως –επειδή πιστεύω στους συντονιστές- χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συνεργασία µεταξύ του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, των συντονιστών και των
µονάδων εντατικής θεραπείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας πως είναι ένα ευαίσθητο ιατροκοινωνικό ζήτηµα το θέµα της δωρεάς οργάνων και της µεταµόσχευσης. Σύνθετο, πολυπαραγοντικό. Δεν αρκεί ένας
σύγχρονος νόµος. Γίνεται προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να υπάρξει, όµως, αποτέλεσµα, θέλουµε όλοι όσοι
εµπλέκονται να έχουν πλήρη συναίσθηση της αποστολής τους
και του καθήκοντός τους και να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους.
Ιδιαίτερα δε, για να µη «χαϊδεύουµε και τα αυτιά» των πολιτών,
θέλω να πούµε στους πολίτες ότι θα πρέπει να ξεπεράσουν φόβους, προλήψεις και προκαταλήψεις, για να προχωρήσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γείτονα.
Παρακαλείται ο κ. Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου της Νέας
Δηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Γείτονας αναφέρθηκε προηγουµένως
στο ζήτηµα της πρόληψης ως µέσου για τον περιορισµό των αναγκών µεταµοσχεύσεων και έφερε σαν παράδειγµα το κάπνισµα,
αλλά και τα φάρµακα. Θα προσέθετα επίσης και το ζήτηµα της
πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων. Για την πρόληψη δεν γίνεται καµµία αναφορά στο νοµοσχέδιο. Αποδεικνύοντας για άλλη
µια φορά, την σηµασία που αποδίδουµε σε αυτόν τον ευαίσθητο
τοµέα.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοθέτηµα διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια και περιλαµβάνει εξήντα οκτώ άρθρα, µε τα οποία ρυθµίζονται σύνθετα, πολύπλοκα και λεπτά, νοµικά, ηθικά, δεοντολογικά
οικονοµικά ακόµα και ιστορικά ζητήµατα, αλλά και ζητήµατα αντίληψης, προκατάληψης, ίσως και κοινωνικής παιδείας. Η ανάγκη
γι’ αυτό το νοµοθέτηµα οφείλεται, πράγµατι, στην υποχρέωση
προσαρµογής στις επιστηµονικές εξελίξεις και προφανώς αφορά
στα βλαστοκύτταρα, τα οποία χαράσσουν, αν θέλετε, το µέλλον
της ιατρικής. Όµως, αυτό είναι και ένα άλλοθι, προκειµένου να
περάσει µια συγκεκριµένη πολιτική µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα επεκταθώ σε αυτήν αργότερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θα επαναλάβω τρεις από τις διαπιστώσεις που έκαναν οι εισηγητές, πριν σας θέσω ένα ερώτηµα κύριε Υπουργέ. Πρώτον,
ο αριθµός των δωρητών στη χώρα µας φθίνει την τελευταία δεκαετία. Δεύτερον, το ποσοστό εκείνων που έχουν κάρτα δωρητών οργάνων, δηλαδή αυτοί που διαπιστωµένα είναι οι
πραγµατικοί εθελοντές, είναι από τα χαµηλότερα στην Ευρώπη.
Τρίτον, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τόσο ως προς
τις δωρεές από θανόντες δότες, όσο και από δότες εν ζωή. Άρα,
βρίσκεται και στην τελευταία θέση από πλευράς µεταµοσχεύσεων.
Κύριε Υπουργέ, ξέρουµε ότι ο Έλληνας έχει ανεπτυγµένο το
αίσθηµα της αλληλεγγύης και αυτό το έχει αποδείξει µε ανιδιοτελή προσφορά. Πώς εξηγούνται, λοιπόν, αυτές οι διαπιστώσεις;
Πρόκειται περί άγνοιας ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος; Μήπως
λείπουν τα κίνητρα; Και αν ναι, µπορεί να έχουν ηθική νοµιµοποίηση διάφορα κίνητρα; Και δεν µιλώ για οικονοµικά. Ή µήπως
πρόκειται για έλλειψη εµπιστοσύνης των πολιτών στις δοµές
υγείας της χώρας µας; Για όποιον είχε την υποµονή να διαβάσει
τα σχόλια της διαβούλευσης αυτό ακριβώς, αναδεικνύεται: η έλλειψη εµπιστοσύνης. Οι Έλληνες πολίτες δεν εµπιστεύονται αυτούς που θα εφαρµόσουν το νοµοσχέδιο.
Θεωρούν ότι η εικαζόµενη συναίνεση –και συµφωνώ απόλυταταιριάζει µόνο σε µια χώρα που λειτουργεί σωστά. Και γνωρίζουµε πολύ καλά ότι στη χώρα µας, ο τοµέας της υγείας ουδέποτε λειτούργησε σωστά.
Και κάτι ακόµη. Το σχέδιο νόµου αποπνέει, κύριε Υπουργέ µια
ιδιοκτησιακή αντίληψη της Κυβέρνησης για το ανθρώπινο σώµα.
Ίσως είναι βαριά η έκφραση, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι
θεωρείτε δηλαδή το ανθρώπινο σώµα ως κρατικό περιουσιακό
στοιχείο, εκτός αν κάποιος δηλώσει στις αρµόδιες αρχές την
αντίθεσή του και να ζητήσει να εξαιρεθεί.
Δηλαδή, καλείτε τον πολίτη να προβεί σε ενέργειες, έτσι ώστε
να µη θεωρούν οι αρµόδιες αρχές ότι το σώµα του αποτελεί κρατικό περιουσιακό στοιχείο. Και αν τελικά, προβεί στις ενέργειες
αυτές θα βρεθεί εγγεγραµµένος, παρά τη θέλησή του, σε κάποιο
αρχείο, το οποίο δεν ξέρει για ποιους σκοπούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην διάρκεια της ζωής του.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, αν αυτό είναι δεοντολογικό. Διαβάζω από
το προοίµιο της Οδηγίας: «Η διαθεσιµότητα οργάνων ανθρώπινης προέλευσης που χρησιµοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, εξαρτάται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
είναι διατεθειµένοι να γίνουν δότες».
Τι σηµαίνει «είναι διατεθειµένοι»; Η οδηγία δίνει δυο επιλογές.
Η πρώτη είναι η ρητή συγκατάθεση και η δεύτερη η ύπαρξη ένδειξης αντίρρησης.
Εσείς κάνατε την δεύτερη επιλογή χωρίς να την τεκµηριώσετε.
Τι θέµα είναι πώς θα αναπτυχθεί συλλογική συνείδηση για να
πάτε καλύτερα στον τοµέα που συζητάµε και όχι πως θα αλλοιωθεί η ατοµική βούληση όπως το επιχειρεί το νοµοσχέδιο.
Κλείνω µε πέντε παρατηρήσεις. Πρώτον, στο άρθρο 8 δεν κα-
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ταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, πώς µε µια απόφαση δικαστηρίου θα
προσδιορίζεται αν υπάρχει κάποια προσωπική σχέση. Μιλάµε για
µια δεσµευτική περιπτωσιολογία για την αφαίρεση οργάνων από
ζώντα δότη. Πώς καλείται ένα δικαστήριο να πάρει µια τέτοια
απόφαση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, στο άρθρο 13. Προβλέπεται προεδρικό διάταγµα
για τις προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν τους οργανισµούς
που αφαιρούν όργανα. Δεν θα έπρεπε µέσα στο νόµο να υπάρχουν πιο συγκεκριµένες κατευθύνσεις και µετά να ακολουθεί η
εξειδίκευση στο προεδρικό διάταγµα.
Τρίτον, στα άρθρα 24 έως 28. Γιατί προβαίνετε στην διάλυση
και την επανασύσταση του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων; Δεν θα µπορούσατε να επέµβετε εκεί όπου πραγµατικά
χρειάζονται αλλαγές στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο;
Τέταρτον, στο άρθρο 35. Κύριε Υπουργέ, η αφαίρεση οργάνων
µε οικονοµικό αντάλλαγµα, κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να επισείει πολύ πιο αυστηρές ποινές. Για παράδειγµα, η τετράµηνη
φυλάκιση είναι ελάχιστη. Θα πρέπει να το ξαναδείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω τις παρατηρήσεις µου µε το θέµα των κλειστών επαγγελµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Στα «ψιλά γράµµατα» του άρθρου 66, συγκεκριµένα στην παράγραφο 20 υπάρχει ρύθµιση που µε προκάλεσε να την δω σε
βάθος. Την ρύθµιση αυτή οι προβλεπόµενες στα άρθρα 2 και 3
του ν.3919/2011 προθεσµίες, παρατείνονται µέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2012.
Ξέρετε τι σηµαίνει κύριοι συνάδελφοι αυτό; Αυτό σηµαίνει ότι
το ίδιο το Υπουργείο αποδέχεται ότι ο ν. 3919/2011 που ρύθµισε
την απελευθέρωση επαγγελµάτων αρµοδιότητάς του, παραδέχεται ότι δεν µπορεί να εφαρµόσει στην πράξη την απελευθέρωση, και γι’ αυτό παρατείνει τις ηµεροµηνίες.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το βλέπουµε και σε άλλα Υπουργεία. Τλετοιου τύπου απελευθέρωση επαγγελµάτων κάνετε µε ασκήσεις
επί χάρτου.
Θα σας δώσω ένα άλλο πολύ πρόσφατο παράδειγµα. Στο
Υπουργείο Μεταφορών ο κ. Ρέππας έχει εδώ και πέντε-έξι µήνες
στο συρτάρι του την υπουργική απόφαση για το άνοιγµα του
κλειστού επαγγέλµατος των µεταφορών.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η ρύθµιση, αυτή η παράταση που δίνετε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν είµαι, κύριε συνάδελφε, και πολύ φανατικός
για τη ρύθµιση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αν δεν είστε πολύ φανατικός, κύριε Υπουργέ, για τη συγκεκριµένη ρύθµιση, θα µπορούσατε κάλλιστα να την αποσύρετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Τσούρας και µετά θα ακολουθήσει
ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Τσούρα, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι
απ’ αυτούς που θυµώνουν και θλίβονται, όταν πεθαίνουν χιλιάδες
άνθρωποι µόνο και µόνο γιατί δεν βρέθηκαν τότε που τα χρειάζονταν όργανα για µεταµόσχευση και, φυσικά, υποδοµές για την
όλη διαδικασία. Ακόµη χειρότερα είναι όταν βλέπεις ότι αυξάνεται, αντί να κλείνει, το χάσµα µεταξύ διαθέσιµων οργάνων και του
αριθµού των ασθενών στις λίστες αναµονής.
Τα στατιστικά στοιχεία, λοιπόν, είναι ανελέητα. Στην Ευρώπη,
όπου το 81% των κατοίκων δηλώνουν ότι στηρίζουν τη δωρεά
οργάνων, µόνο το 12% έχει κάρτα δωρητή.
Στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα. Λιγότερο από ένας στους
εκατό Έλληνες έχει κάρτα δωρητή. Ας το δούµε όµως πιο κοντά,
πιο ανθρώπινα. Πόσοι περιµένουν το δώρο ζωής µέσα από τις λί-

12110

στες αναµονής και τι τους δίνουµε εµείς ως κοινωνία, ως συνάνθρωποι; Είκοσι οχτώ ασθενείς είναι στη λίστα για µεταµόσχευση
καρδιάς και οι δωρεές είναι µόνο πέντε. Δεκαέξι ασθενείς είναι
στη λίστα για µεταµόσχευση πνεύµονα και οι δωρεές είναι δύο.
Κι εδώ η κοινωνική αλληλεγγύη, ο ανθρωπισµός, δεν είναι λέξεις.
Είναι η ίδια η ζωή. Γι αυτό συγχαίρω το Υπουργείο Υγείας που
µετά το ’99 κάνει σήµερα το δεύτερο µεγάλο ιστορικό βήµα προς
το θέµα των µεταµοσχεύσεων.
Σας είπα ότι θεωρώ απάνθρωπο και εγκληµατικό να πεθαίνουν
χιλιάδες άνθρωποι γιατί δεν υπάρχουν όργανα για µεταµόσχευση. Γι’ αυτό έχω προτείνει µία διαδικασία, µία απλή µέθοδο
για να µπορέσουµε να αυξήσουµε πολλαπλά και σηµαντικά τους
δότες. Να σπάσουµε αυτό το 1% των δωρητών, έτσι που να µπορεί ο καθένας που µπαίνει στη λίστα αναµονής να ελπίζει µε σιγουριά ότι θα ζήσει αυτό το τόσο απλό και τόσο µεγαλειώδες.
Για µένα πρέπει να υπάρχουν, να λειτουργούν παράλληλα τρεις
προϋποθέσεις, τρεις ικανές και αναγκαίες συνθήκες.
Πρώτη προϋπόθεση, όλος ο πληθυσµός πρέπει κάποια στιγµή
να ερωτάται εάν επιθυµεί να γίνει δότης ή όχι, ούτε να χρειάζεται
να πάει ο ίδιος να δηλώσει από σήµερα ότι είναι εθελοντής, αλλά
ούτε µε εικαζόµενη συναίνεση. Να ερωτώνται και να ερωτώνται
όλοι.
Δεύτερη προϋπόθεση, να αποφασίσει ο ίδιος όσο ζει κι όχι κάποιοι συγγενείς µετά θάνατον. Το θέµα αυτό, το µεγάλο θέµα
αφορά αυτόν και τις δικές του κοινωνικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές αλλά κι άλλες απόψεις, ιδέες, αναφορές.
Τρίτον, η διαπίστωση ότι πρόκειται για εθελοντή-δότη. Άρα να
µπορεί να διενεργηθεί η αφαίρεση οργάνων όταν χρειάζεται
χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, να γίνει γρήγορα.
Συνοψίζω, πρέπει να ερωτάται όλος ο ενήλικος πληθυσµός, να
αποφασίζει ο ίδιος εν ζωή και να καταγράφεται µε τέτοιο τρόπο
η θετική ή αρνητική βούληση, έτσι ώστε ο θεράπων ιατρός να
γνωρίζει αµέσως ποια είναι αυτή, για να προχωρήσει ταχύτατα
στις µετέπειτα ενέργειες.
Πώς, πού, πότε µπορεί να συµπέσουν κι αυτές οι τρεις προϋποθέσεις; Στην έκδοση αστυνοµικής ταυτότητας και στο βιβλιάριο υγείας κι όταν κάποτε προχωρήσουµε, στην κάρτα υγείας.
Γιατί όλοι υποχρεωτικά περνούν απ’ αυτήν τη διαδικασία, γιατί
αποφασίζει ο ίδιος εν ζωή και βέβαια µε δικαίωµα ανάκλησης,
γιατί είναι τα δύο πιστοποιητικά που κατατίθενται οπωσδήποτε
σε κάθε εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυµα.
Πιστεύω πως λύνονται τα προβλήµατα µ’ αυτό, πως καλύπτονται όλες οι αντιρρήσεις και τα διλήµµατα που έχουν τεθεί. Από
την εικαζόµενη συναίνεση που πραγµατικά ανοίγει δρόµους,
αλλά θα συναντήσει, είµαι σίγουρος, όπως και σε άλλες χώρες,
αντιρρήσεις από τους συγγενείς και τελικά θα εφαρµοστεί µερικώς µόνο, µέχρι τη σηµερινή διαδικασία που δεν αποδίδει, είναι
φανερό, τις χρειαζούµενες, τις αναγκαίες, τις επιθυµητές λύσεις
ζωής.
Γι’ αυτό πρότεινα και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, γι’ αυτό προτείνω και σήµερα την πιο κάτω προσθήκη. Κατά την έκδοση δελτίου ταυτότητας και την έκδοση ή
θεώρηση ατοµικού βιβλιαρίου νοσηλείας κάθε Έλληνα πολίτη,
αυτός δηλώνει εγγράφως αν συναινεί ή όχι στο να είναι δότης
οργάνων µετά θάνατον. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή. Η βούλησή του µπορεί να σηµειώνεται σε ειδική θέση στα
δύο αυτά έγγραφα και κοινοποιείται στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων. Όλες οι απαραίτητες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση
των αρµοδίων Υπουργών.
Είναι µία πρόταση που πιστεύω πως θα φέρει σίγουρα αποτελέσµατα, πως θα αυξήσει, πως θα πολλαπλασιάσει γεωµετρικά
τους δότες οργάνων. Και βέβαια και φυσικά παράλληλα και ταυτόχρονα απαιτούνται µέτρα, δράσεις, αποφάσεις, ενέργειες που
θα στηρίζουν την όλη προσπάθεια µε δύο βασικούς πυλώνες.
Πρώτον, διαρκές επιχειρησιακό σχέδιο γνώσης και ενηµέρωσης, στα σχολεία, στο στρατό, στους χώρους δουλειάς, παντού,
που όχι µόνο θα ευαισθητοποιεί και θα µαθαίνει αλλά ταυτόχρονα θα σταµατά και θα µηδενίζει την παραπληροφόρηση από
άγνοια ή από απίθανες δοξασίες.
Δεύτερον, ένα συντονισµένο, λεπτοµερές και σε πλήρη εικο-
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σιτετράωρη λειτουργία σχέδιο του όλου συστήµατος υγείας, που
θα χαραχτεί και θα υλοποιείται όχι µόνο µε τις υπάρχουσες δυνατότητες αλλά και από αυτές που πρέπει να προκύψουν από τις
αλλαγές που σήµερα συζητάµε, που θα καλύπτει τις νέες υποδοµές ως τη συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση του ιατρικού
προσωπικού και κυρίως αυτών που υπηρετούν σε θέση που
έχουν άµεση σχέση µε τις µεταµοσχεύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την τύχη να είµαι και επισήµως ο πρώτος Έλληνας που ήταν κυβερνητικό στέλεχος που
έγινε δωρητής σώµατος το ’82, πολλά χρόνια πριν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εσείς;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ: Εγώ. Στο πλαίσιο του µόνου τότε
υπάρχοντος –δεν υπήρχε από το κράτος- εθελοντικού συλλόγου
ΠΕΠΡΟΖΩ µε τη Νίκη Λεοντίου, µία µεγάλη µορφή γι’ αυτόν τον
αγώνα. Γιατί αληθινά πίστευα και πιστεύω πως οι αρχές και οι
αξίες, που πολλοί µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ασπάζονται, για
ουµανισµό και κοινωνική δικαιοσύνη περικλείουν πολλά και
σίγουρα το να είσαι εθελοντής-δότης είναι ένα απ’ αυτά που
περικλείουν.
Ας κάνουµε, λοιπόν, ό,τι µπορούµε κι όχι µόνο σήµερα, όχι
µόνο µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά µε ένα σωρό άλλες πράξεις,
δράσεις ενέργειες ώστε οι δωρεές-µεταµοσχεύσεις οργάνων να
σώσουν καθέναν που τις έχει ανάγκη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Τσούρα, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ της Α’ Αθηνών.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, προλογικά θα αναπτύξω
ορισµένα πράγµατα για το νοµοσχέδιό σας, καθόσον όλοι αντιλαµβάνονται εντός και εκτός Αιθούσης ότι είναι το έλασσον σε
ένα µείζον θέµα, που σήµερα, πράγµατι, κυριαρχεί στην πολιτική
ζωή της χώρας.
Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση να το ψηφίσουµε. Όµως σκοντάφτουµε στην εικαζοµένη -τεκµαιρόµενη θα την προτιµούσα, βέβαια, σαν έννοια- συναίνεση. Γιατί πρέπει να πάµε τόσο µακριά;
Κι άκουσα ενστάσεις και αιτιάσεις από σοβαρούς Βουλευτές και
του κυβερνώντος κόµµατος.
Εµείς έχουµε µία συγκεκριµένη πρόταση. Σε κάθε έγγραφο
που απευθύνεται στην πολιτεία είτε για έκδοση ταυτότητας είτε
για έκδοση διαβατηρίου είτε για έκδοση άδειας οδηγήσεως, να
υπάρχει υποχρεωτικά η δήλωση «δωρητής οργάνων, ναι ή όχι».
Αυτόµατα, λοιπόν, όλος ο λαός θα τοποθετηθεί. Δεν χρειάζεται,
λοιπόν, να προχωρήσουµε σε θέµατα τα οποία και εξτρεµ είναι
και όπου έγιναν δεν µπόρεσε να τα προωθήσει η οικογένεια και
η κοινωνία.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι πρέπει να το δείτε. Έχετε περιθώριο δύο
ηµέρες νοµοθετικά –αν και δεν ξέρω αν οι περιστάσεις µας
δίνουν δύο ηµέρες- για να προχωρήσετε σε µία διαρρύθµιση.
Από την άλλη πλευρά αυτός ο περιορισµός των δαπανών για
τον οποίο µιλήσατε, εµάς µας ενθουσιάζει διότι νοµίζω ότι όλες
οι κυβερνήσεις του παρελθόντος χωρίς καµία εξαίρεση, υπήρξαν
πολύ σπάταλες, πολύ large µε το φάρµακο, ιδίως τα τελευταία
χρόνια.
Και σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι έχετε στα χέρια
σας στοιχεία που θα µπορούσαν να φθάσουν στον εισαγγελέα.
Εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, καλύτερα
από εµένα, ως πολύ καλός νοµικός, ότι κινδυνεύετε κι εσείς και
κινδυνεύετε µε την έννοια ότι αποκρύπτετε στοιχεία εγκλήµατος.
Εάν τα έχετε, κύριε Υπουργέ, να κατατεθούν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ήµουν στην κ. Ράικου πριν από δεκαπέντε
ηµέρες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ωραία, αν υπάρχουν να προχωρήσουµε.
Κι εµείς µέσα εδώ -αν υπάρχει Βουλή την άλλη βδοµάδα- να
κάνουµε εξεταστική επιτροπή. Δεν µπορεί να σέρνεται αυτό το
πράγµα.
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Και βεβαίως, διαπίστωσα ότι από πλευράς Νέας Δηµοκρατίας
υπήρξε ένα περίεργο πινγκ-πονγκ που σηµατοδοτούσε πού είναι
οι ευθύνες. Μάλιστα, µου έκανε εντύπωση. Λέω «τι έγινε, καταργήθηκε η αλληλεγγύη στο κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;».
Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγµή που ο Υπουργός Υγείας
λέει ότι υπάρχει διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος για τα φάρµακα, δεν µπορεί να καθυστερεί η διαδικασία ούτε µία ηµέρα.
Και η έκκλησή µου αυτή δεν περιορίζεται στα όρια του Κοινοβουλίου, αλλά θέλω να φτάσει µέχρι και τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου για να ακούσει και εκείνος.
Και όταν, βεβαίως, ακούγονται τέτοια πράγµατα, όταν, βεβαίως, ο εισαγγελέας κάθε εβδοµάδα στέλνει και µια παραγγελία
εδώ να ελεγχθούν οι Υπουργοί Τουρισµού, οι Υπουργοί των Ενόπλων Δυνάµεων, όλα αυτά νοµίζω ότι τροφοδοτούν την πλατεία
και το κίνηµα των αγανακτισµένων. Και δυστυχώς κάποιοι απλουστεύουν τα πράγµατα λέγοντας «πόσοι είναι στις πλατείες; Διακόσιες, τριακόσιες χιλιάδες; Πάλι είναι µια µειοψηφία στα δέκα
εκατοµµύρια των Ελλήνων». Λανθάνουν λάθος µεγάλο! Όλοι οι
Έλληνες είναι αγανακτισµένοι! Απλώς αλλιώς το δείχνει ο ένας,
αλλιώς το δείχνει ο άλλος και αλλιώς ο τρίτος. Όλοι οι Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ είναι αγανακτισµένοι. Αλλιώς το δείχνει ο ένας, αλλιώς το δείχνει ο άλλος και αλλιώς το δείχνει ο τρίτος. Εγώ ικανοποιηµένο δεν έχω συναντήσει ακόµα στο Περιστύλιο ή στους
διαδρόµους που να λέει «µπράβο, πηγαίνουµε πάρα πολύ καλά».
Εποµένως, έχουµε µια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση. Η άµµος
είναι κινούµενη κάτω από τα πόδια της Κυβερνήσεώς σας και
αυτό θα πρέπει να το αντιλαµβάνεστε.
Πριν από λίγο, Βουλευτής που εκλέγεται στη βόρεια περιοχή
της χώρας, δήλωσε σε ένα µεγάλο κανάλι «εγώ δεν πρόκειται να
ψηφίσω το µεσοπρόθεσµο, έστω κι αν µε διαγράψουν». Ένας
άλλος µια ώρα πριν είπε «ανεξαρτητοποιούµαι, γιατί δεν θέλω να
το ψηφίσω». Άρα, οδεύουµε, κύριε Υπουργέ, στους εκατόν πενήντα δύο, αριθµός στον οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός εντός
και εκτός Αιθούσης ότι αν φτάσει, θα παραιτηθεί. Ερωτώ, λοιπόν,
το εξής: Δεν αντιλαµβάνεστε τη ρευστότητα των πραγµάτων; Δεν
αντιλαµβάνεστε την ασφυκτική πίεση που υπάρχει; Τα πάντα
σέρνονται, κάτι που δεν το βλέπει µόνο ο ελληνικός λαός διά της
πλατείας ή δια της τηλεοράσεως, αλλά το βλέπουν και οι δανειστές. Και αγωνιά και η Ευρώπη µαζί µας. Απλώς διαβλέπω έναν
εφησυχασµό σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών.
Πριν από λίγο, παλαίµαχος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ περνώντας
από κοντά µου, µου είπε ότι η χρυσή ευκαιρία χάθηκε στο Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Ναι, έπρεπε να βγούµε από εκεί
ενωµένοι σε µια κυβέρνηση συνευθύνης. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι.
Τώρα δεν είµαι σίγουρος εάν προλαβαίνουµε. Τώρα πλέον τα
πράγµατα έχουν πάρει ένα ρυθµό. Φοβούµαι εξαιρετικά ότι αν
δεν υπάρξει βαλβίδα εξαέρωσης, θα έχουµε τραγικές ιστορίες,
όπως «αναλήψεις» από τράπεζες, «αναλήψεις» από σούπερ µάρκετ –εντός εισαγωγικών οι λέξεις- και άλλα πράγµατα τα οποία
ζήσαµε στις 6 Δεκεµβρίου του 2008. Έρχονται και κάνουµε ότι
δεν τα βλέπουµε. Πόσο εύκολη λύση είναι ο στρουθοκαµηλισµός!
Πρέπει να υπάρξει συνευθύνη. Πρέπει να υπάρξει συλλειτουργία. Η Ελλάδα κινδυνεύει. Καµµία καρέκλα, από εκείνη του πρώτου πολίτη της χώρας µέχρι του άνεργου που βρίσκεται στην
άκρη της Ελλάδος, δεν µπορεί να τεθεί πάνω από το εθνικό συµφέρον. Δεν εξαιρείται καµµία καρέκλα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Εάν, λοιπόν, ακόµα παραµείνουµε στη στείρα νοοτροπία που
λέει ότι ο καθένας µετράει τα ποσοστά του και δεν αναλαµβάνουµε την ευθύνη να σώσουµε την πατρίδα, τότε η µόνη λύση
είναι οι εκλογές αύριο. Εκλογές για να καθαρίσει η κατάσταση.
Η Κυβέρνηση δεν µπορεί να νοµοθετήσει. Νοµοθετεί κάτω από
την απειλή Βουλευτών της. Η Αντιπολίτευση είναι σε ένα στείρο
«όχι». Οδεύει στην Ευρώπη.
Και ξεκινώντας το ταξίδι ο κ. Σαµαράς, του είπα να πάει µε τις
καλύτερες ευχές όλου του έθνους. Του είπα «πήγαινε στο Λαϊκό
Κόµµα και πες αυτό είναι το πρόγραµµα, εάν το υιοθετείτε, να
σε περιµένουµε µε κεριά». Και πήγε. Πολύ φοβούµαι, όµως, ότι
εκεί δεν βρήκε την ανταπόκριση που περίµενε. Αυτό σηµαίνει ότι
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περιµένουν από εµάς περισσότερη σοβαρότητα. Δεν την επιδεικνύουµε. Συµφώνησαν είκοσι επτά χώρες να µας δώσουν λεφτά
και εµείς δεν µπορούµε έξι, πέντε, τέσσερις –πόσοι είµαστε- να
συµφωνήσουµε να τα πάρουµε και πώς θα τα πάρουµε. Επιβάλλεται, λοιπόν, εάν δεν υπάρξει η δυνατότητα οικουµενικής κυβέρνησης, να πάµε σε εκλογές.
Εάν µου έλεγαν να είµαι κριτής προθέσεων, θα έβαζα άριστα
στις προθέσεις του Γιώργου Παπανδρέου. Όµως, είµαι κριτής
αποτελεσµάτων! Και εκεί του βάζω κάτω από το πέντε, ούτε καν
τη βάση! Και αυτό είναι τεράστιο πρόβληµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Εάν ο Πρωθυπουργός της χώρας -που είµαι σίγουρος ότι αγαπάει τη χώρα όσο όλοι οι άλλοι, ίσως περισσότερο από εµάς και
ίσως περισσότερο και από εµένα που έχω ένα πατριωτικό χώροενδιαφέρεται για τη χώρα και πιστεύει ότι εµπόδιο της λειτουργίας για τη Νέα Δηµοκρατία είναι η παρουσία του, ας βρει το µεγαλείο του Τσαλδάρη και να γράψει ιστορία και να αναδειχθεί
κάποιος άλλος από το ΠΑΣΟΚ για να προχωρήσουµε, γιατί η
βαλβίδα εξαέρωσης δεν έχει, κυρίες και κύριοι, ατελείωτο χρόνο.
Και ίσως σε µερικές ηµέρες να είναι πάρα πολύ αργά. Έχουµε
ιστορικές ευθύνες να προλάβουµε το κακό. Και αυτό το λέµε
εµείς που δεν έχουµε καµµία ευθύνη γι’ αυτά που συµβαίνουν
σήµερα. Δεν χρεώσαµε εµείς την Ελλάδα. Τα δύο µεγάλα κόµµατα που χρέωσαν την Ελλάδα, δεν αναλαµβάνουν τις ευθύνες
τους.
Ακούω καθηµερινά από τον κόσµο των πλατειών, αλλά και από
δηµοσιογράφους να λένε ότι ο ένας δεν µπορεί να κυβερνήσει
και ότι ο άλλος δεν θέλει να κυβερνήσει. Το πρωτοακούτε από
εµένα; Είναι µια πραγµατικότητα! Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί. Βουλιάζουµε! Θα πάρουµε, δεν θα πάρουµε το µεσοπρόθεσµο, θα πάρουµε την ένεση της ζωής ή όχι. Εµείς πιέζουµε όσο
µπορούµε για να γίνει κάτι. Και επαναλαµβάνω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι µια οικουµενική κυβέρνηση. Αλλιώς, εκλογές!
Εκλογές -για να το ακούσει καλά η Νέα Δηµοκρατία- οι οποίες
θα επιβάλουν πάλι οικουµενική κυβέρνηση.
Για να το ξεκαθαρίσουµε, καλώ το 31%. Δεν κάνει αυτοδύναµη
κυβέρνηση. Και αν περιµένατε από εµάς να πούµε το «ναι», σας
λέµε ότι µόνοι δεν ερχόµαστε. Ό,τι λέµε τώρα στον Παπανδρέου,
λέµε και σε σας. Όλοι µαζί! Καλύτερα τώρα, χωρίς εκλογές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Όµως, αν χρειάζεται να γίνουν εκλογές, αυτό το πράγµα δεν
µπορεί να συνεχιστεί. Δεν µπορεί να συνεχιστεί! Είναι περιττή πολυτέλεια.
Και κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό. Την Πέµπτη θα µου
δοθεί µια ευκαιρία να έχω συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για ένα αίτηµα που εκκρεµούσε από τότε που ήταν
στο εξωτερικό.
Κάνω, λοιπόν, έκκληση στον Πρωθυπουργό. Το µεγαλείο είναι
να παραδίδεις τα καπρίτσια σου, τις επιθυµίες σου, τα οράµατά
σου, εάν πρόκειται να φωτιστεί η Ελλάδα. Είναι χρυσή ευκαιρία
ο Παπανδρέου να γράψει ιστορία, να δώσει µια ευκαιρία στην
Ελλάδα να προχωρήσει µε ένα οικουµενικό σύστηµα, µε µια οικουµενική κυβέρνηση, εάν πιστεύει ότι αυτός είναι το εµπόδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και ας έρθει µετά ο κ. Σαµαράς να αρνηθεί να κυβερνήσουµε
τον τόπο, να αρνηθεί να πάρουµε τα λεφτά, να αρνηθεί να προχωρήσουµε ένα βήµα προς τα εµπρός!
Είχε πει κάποτε από εδώ ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σηµίτης
«τσάµπα µάγκες». Δυστυχώς, τα χρόνια περνάνε, οι κυβερνήσεις
αλλάζουν, αλλά η «τσάµπα µαγκιά» παραµένει. Ίσως είναι αυτή
που µας έφερε εδώ. Ίσως είναι αυτή που έφερε τα πράγµατα σ’
αυτό το σηµείο, να ερχόµαστε αύριο να νοµοθετήσουµε υπό την
πίεση της πλατείας και να ρωτούν οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων πώς θα µπουν µέσα. Ήδη δύο κόµµατα δήλωσαν ότι δεν
θα είναι στη Βουλή.
Όλα αυτά προάγουν τη δηµοκρατία; Πού οδηγούµεθα; Δεν
βλέπετε εσείς του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ένα 1993, πώς έφευγαν τότε
ένας-ένας οι Βουλευτές; Τότε, βέβαια, έφευγαν µε µια στρατηγική που υπήρχε, τώρα ως ελεύθεροι σκοπευτές. Δεν το βλέπετε;
Γιατί αποζητάτε την τύχη του κ. Καραµανλή και της Νέας Δηµοκρατίας του 2009; Χρειάζεται θάρρος, αυτοπεποίθηση, τόλµη,
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µεγάλες αποφάσεις που θα γράψουν ιστορία, όπως ο Τσαλδάρης την εποχή του εµφυλίου.
Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να ταρακουνήσει τα νερά και
αυτό θα ήταν µια γενναία αλλαγή στην ηγεσία του τόπου. Ας τολµήσετε επιτέλους, γιατί διαφορετικά η χώρα χάνεται µέσα σε
αυτό το βάραθρο που ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία την οδηγήσατε.
Εµείς είµαστε έτοιµοι να δώσουµε τη µάχη από κάθε µετερίζι.
Είµαστε έτοιµοι να βοηθήσουµε µια οικουµενική κυβέρνηση,
χωρίς τη δική µας αν θέλετε αξιοποίηση κανενός Βουλευτή.
Βάλτε µας στην αποθήκη, αρκεί εσείς να είστε όλοι µαζί στη βιτρίνα, µια βιτρίνα που δεν θα φτύνει ο ελληνικός λαός, αλλά θα
λέει είναι µια χρυσή ευκαιρία για µια αναγέννηση του έθνους!
Προσβλέπουµε στην αναγέννηση του έθνους. Προσβλέπετε στο
µνηµόσυνο της Ελλάδας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος, για δεκαοκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αισθάνοµαι την υποχρέωση ως
µέλος της Κυβέρνησης να κάνω δυο παρατηρήσεις, παρατηρήσεις που έκανα και στην πολύ µικρή παρέµβαση µου στην αρχή
της σηµερινής διαδικασίας.
Για εµάς που έχουµε στις πλάτες µας την πορεία της χώρας
τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, ειδικά τον τελευταίο καιρό, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, κάθε µέρα κάτι βαρύ και δύσκολο, κάθε
µέρα και κάτι ανάποδο, κάθε µέρα και µια επιπρόσθετη δυσκολία
βαραίνει πάνω στην ηµερήσια διάταξή µας και στις υποχρεώσεις
µας. Μια τέτοια µέρα είναι και η σηµερινή.
Υπάρχει όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια µεγάλη αλήθεια, την οποία κανένας δεν µπορεί να κρύψει και από την οποία
κανένας δεν µπορεί να κρυφτεί. Υπάρχει µε την πάροδο του χρόνου και έχω όλα τα στοιχεία για όσα λέω, που προκύπτουν από
την πορεία του κυβερνητικού έργου, την πορεία της χώρας και
από το πώς αυτή αναλύεται εκτός των συνόρων µας. Υπάρχει,
λοιπόν, µια αλήθεια αδυσώπητη, βαριά, µια αλήθεια την οποία
κανένας δεν µπορεί να πει ότι δεν βλέπει και από την οποία κανένας δεν µπορεί να κρυφτεί. Με κάθε µήνα που χάνεται, επιβαρύνονται οι υποχρεώσεις της χώρας να πείσει ότι µπορεί, ότι ο
λαός της, ένας λαός που έδειξε µέχρι στιγµής και θα δείξει –
όπως πιστεύω- αξιοθαύµαστη υποµονή και ενέκρινε επί της ουσίας είτε ψηφίζοντας είτε δηµοσκοπούµενος, µια δύσκολη
πορεία, ένας λαός, λοιπόν, που µπορεί και ένα πολιτικό σύστηµα
που ξέρει και που και αυτό µε τη σειρά του µπορεί, θα βγάλουν
τη χώρα από αυτήν την περιπέτεια. Όσο χάνεται καιρός άπρακτος, όλοι επιβεβαιώνουν το συµπέρασµά τους.
Κυρίες και κύριοι, την περασµένη εβδοµάδα στη Νέα Υόρκη ο
πρέσβης µας στον ΟΗΕ µου έλεγε ότι η διαδικτυακή του έρευνα
εντόπισε είκοσι επτά χιλιάδες αρνητικά δηµοσιεύµατα για τη
χώρα, πολλά εκ των οποίων έχουµε την ευκαιρία να βλέπουµε
εδώ και στην καθηµερινότητά µας, παρακολουθώντας το διεθνή
Τύπο. Όσο επιβεβαιώνουµε, εντός και εκτός της χώρας, ότι κάτι
µας εµποδίζει και δεν µπορούµε, τόσο επιβαρύνεται η ηµερήσια
διάταξη αυτών που είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε για να
αντιστρέψουµε το κλίµα.
Όταν το Μάρτιο στη Σύνοδο Κορυφής η Ελλάδα αναφερόταν
ως παράδειγµα, εν αντιθέσει µε την Ιρλανδία που αναφερόταν
ως κακό παράδειγµα, η συγκυρία εκείνη, το momentum όπως
λέµε πολλές φορές, ήταν το momentum για µια σειρά από πράξεις και ενέργειες. Ο Απρίλιος, λίγες εβδοµάδες µετά, έφερε
στην ηµερήσια διάταξη της χώρας τα λεγόµενα collaterals, οι εγγυήσεις, που δεν υπήρχαν µέχρι το Μάρτιο. Τη διαπραγµάτευση
που έκανε η Κυβέρνηση, αυτά τα collaterals δηλαδή, δεν τα πήρε
ο άνεµος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές –και αναφέροµαι στους
ανειλικρινείς του εγχώριου διαλόγου. Αυτές τις εγγυήσεις, οι
οποίες µε το µηχανισµό που είχαν καταγράφονταν στη διεθνή βι-
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βλιογραφία των κρίσεων και στη διεθνή πολιτική ατζέντα των κρίσεων ως πολύ βαρύ φορτίο για όποιον τις συναποφάσιζε, έφυγαν
από το τραπέζι. Έµειναν όµως άλλα επώδυνα µέτρα, που έχουν
να κάνουν µε την οικονοµική και την κοινωνική µας πολιτική.
Εάν, κύριοι συνάδελφοι, χαθεί και η παρούσα ευκαιρία, αυτό
που αποσοβήθηκε τελευταία στιγµή πριν από δυο εβδοµάδες,
δηλαδή οι απολύσεις, θα είναι πια το ελάχιστο απαιτούµενο για
τα µεθεπόµενα βήµατα. Όποιος θα πάρει την ευθύνη να στείλει
τη χώρα σε εκλογές, δηλαδή να τη στείλει πίσω, να της διατηρήσει τα ίδια ακριβώς προβλήµατα, αλλά να την καλεί να τα αντιµετωπίσει από χειρότερες θέσεις, αυτός θα δώσει λόγο στον
ελληνικό λαό, ίσως όχι την ηµέρα του πανηγυρισµού µιας προσωπικής ή συλλογικής εκλογής, αλλά στον λίγο µετέπειτα αδυσώπητο χρόνο. Όποιος έχει τη βούληση να στείλει τη χώρα σε
αυτήν τη διαδικασία –και δεν αναφέροµαι στον κ. Καρατζαφέρη,
ο οποίος ανέφερε ένα σχέδιο, είχε τα στάδιά του, αναφέροµαι
σε όποιον θα πάρει την ευθύνη να στείλει τη χώρα σε εκλογές
σε αυτήν τη συγκυρία- να ξέρει ότι θα πάρει και την ευθύνη απέναντι στα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσει ο ελληνικός λαός
αµέσως µετά.
Εµείς περνάµε δύσκολες ώρες, αλλά έχουµε πίστη ότι ο δρόµος είναι δύσβατος, είναι κακοτράχαλος και γεµάτος από µηνύµατα, στα δυο σκέλη των οποίων δεν υπάρχει ένα καλό και το
άλλο να είναι το κακό. Το ένα κακό και το άλλο ακόµη χειρότερο.
Τέτοια διλήµµατα καλούµαστε να λύσουµε εµείς ως Υπουργοί
της Κυβέρνησης Παπανδρέου.
Όποιος αψηφά τους κινδύνους ψευτολεονταρίζοντας, κάνοντας τρικυµία µέσα σε ένα ποτήρι και µη βλέποντας τι γίνεται
γύρω του, τότε θα έρθει να προσθέσει τον εαυτό του στη σειρά
των Ελλήνων πολιτικών που δεν φύλαξαν τη χώρα τους εδώ και
δυο αιώνες, αλλά που την έδιναν στην πρώτη ευκαιρία.
Για εµάς που είµαστε στη Βουλή δεν είναι δύσκολο να δούµε
τη διαµαρτυρία ενός λαού. Τι θέλαµε; Να µας χειροκροτεί επειδή
του µειώνουµε το εισόδηµα; Και αυτές οι ειρηνικές διαδηλώσεις,
ειδικά όταν είναι µαζικότερες, αλλά όποιες και αν είναι, είναι διαδηλώσεις και κινήσεις τις οποίες ένας πολιτικός που έχει τριβή
µε την κοινωνία γιατί εκλέγεται, τις βλέπει µε πολιτική κατανόηση. Καταλαβαίνει το µήνυµά τους. Μέχρις εδώ, όµως. Εδώ
έχουµε εκλεγεί από τον ελληνικό λαό να του λύσουµε τα προβλήµατα.
Όποιος θέλει να µην είναι εδώ, αλλά να είναι έξω, δεν µπορεί
να διατηρεί και τα δυο, να θωπεύει τη διαµαρτυρία εναντίον του
Σώµατος, να γίνεται αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και αυτός
που τις κρίνει από το πεζοδρόµιο. Αυτός ο φακίρικος δυισµός
δεν ταιριάζει σε σύγχρονους πολιτικούς που µπορούν να πάρουν
στις πλάτες τους την τύχη της πατρίδας. Όποιος δεν µπορεί ή
όποιος αισθάνεται ενοχές για αυτά που ο τόπος χρειάζεται,
υπάρχει και ο δρόµος που δείχνουν οι πολίτες.
Όταν όµως είσαι εδώ, δεν είσαι ούτε για να θωπεύεις ούτε για
να καλοπιάνεις –και θα το πω όπως εγώ το καταλαβαίνω καλύτερα- ούτε για να γλύφεις την κοινωνική διαµαρτυρία. Είσαι για
να λύνεις τα προβλήµατα. Αυτό για µένα είναι «πιστεύω», κυρίες
και κύριοι Βουλευτές. Ειδάλλως, γιατί να µας εκλέγει ο ελληνικός
λαός; Για να του λέµε πόσο καλός είναι; Μας εκλέγει, ειδικά σε
αυτήν την κρίσιµη περίσταση µας εξέλεξε, για να του πούµε πώς
πρέπει να διορθωθούν τα πράγµατα.
Έχω το θάρρος να τα λέω αυτά, διότι από αυτό ακριβώς το
Βήµα το Δεκέµβριο του 2008 στη συζήτηση του προϋπολογισµού
έλεγα αυτό που λέει η Νέα Δηµοκρατία σήµερα και χρειάζεται ο
τόπος. Δηλαδή, ότι ο τόπος θα χρειαστεί χρήµατα για να κινήσει
την οικονοµία και να ξεπεράσει την ύφεση.
Κι αυτά τα χρήµατα δεν θα τα βρίσκει. Και η χώρα θα τεθεί υπό
µία µορφή διεθνούς εποπτείας. Δεν ήξερα ποια θα είναι. Δεν
ήµουν µάντης. Έτσι έγινε.
Ήταν φανερά τα πράγµατα στα τέλη του 2008. Όποιος, λοιπόν, ήθελε να συµµετάσχει στον στίβο των εκλογών του 2009 για
να έρθει εδώ, ήρθε για να αντιµετωπίσει δυσκολίες και όχι για να
κάνει χαρούλες σ’ αυτούς που διαµαρτύρονται. Είναι βαριά η καλογερική. Και είναι βαρύ το έργο που έχουµε να σηκώσουµε στις
πλάτες µας.
Και µέσα σ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή είπατε ότι το σχέδιο
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νόµου σήµερα είναι µέσα στο µείζον της χώρας ένα άλλο θέµα,
να σας πω το εξής. Ναι, έτσι είναι. Και τούτο ποιείν κακείνο µη
αφιέναι. Και εµείς είµαστε Υπουργείο Υγείας. Και εµείς έχουµε
την αδυσώπητη ανάγκη να καλύψουµε να είναι η χώρα ένας ουραγός στο πεδίο των µεταµοσχεύσεων. Δεν ήταν, κατάντησε.
Όταν είσαι ουραγός στον τοµέα αυτό, κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν αβοήθητοι. Και θέλω να µου επιτρέψετε –δεν το συνηθίζωνα αναφέρω κάτι. Και δεν µου είναι συµπαθείς αυτοί που κάνουν
παραποµπές για να δείξουν πόσο ξέρουν. Παραποµπές συνήθως
στη Βουλή ή στα κείµενα στις εφηµερίδες κάνουν αυτοί που δεν
ξέρουν, για να αποκτήσουν εγκυρότητα. Ωστόσο µου έκανε πολύ
µεγάλη εντύπωση ένα κείµενο στο οποίο παρέπεµψε σήµερα ο
συνάδελφος Ηλίας Καρανίκας του Γιάννη Παπαδηµητρίου, του
οµότιµου καθηγητή της Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών –δεν τον ξέρω τον άνθρωπο- και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Λέει ο άνθρωπος: «Άλλωστε όπως αναφέρει
ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, το αρνητικό καθήκον, δηλαδή το
καθήκον να µη βλάψεις ένα συνάνθρωπό σου και βλάπτεις ασφαλώς τον πάσχοντα συνάνθρωπό σου, όταν του αρνείσαι το µοναδικό µέσο θεραπείας που έχει…» -τη µεταµόσχευση οργάνου
δηλαδή- «…έχει µείζονα ηθική αξία. Με το να εναντιώνεται κάποιος προς την τεκµαιρόµενη θετική βούληση του υποψηφίου
δότη, παραβαίνει το αρνητικό του καθήκον, την ιπποκράτειο
εντολή, του «µη βλάπτειν». Τότε οι αρνητικώς τοποθετούµενοι
είναι και ηθικώς κατακριτέοι». Βρίσκω εκπληκτική την παράγραφο αυτή και αισθάνοµαι τιµή που την ανέγνωσα στο Σώµα.
Πώς το Υπουργείο εν µέσω της καταιγίδας που περνάει, θα
µαζέψει 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα φάρµακα φέτος, µετά
από τα περσινά 750 εκατοµµύρια ευρώ; Θα το κάνουµε και µε
βάση την τροπολογία που το Υπουργείο έχει φέρει ενώπιόν σας.
Μου ζητήθηκε για λόγους δηµοκρατικής ισορροπίας και τάξης,
επειδή είναι µεγάλη η τροπολογία, να την πάρω πίσω. Η Αριστερά το είπε αυτό. Το κατανοώ.
Δεν κατανοώ, όµως, από πού θα βρούµε τα 620 εκατοµµύρια
ευρώ που αυτή η τροπολογία θα µας δώσει. Και όσοι µας κάλεσαν –όχι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, από αλλού από την Αίθουσα αυτή- να
αποσύρουµε µια παρέµβαση που δίνει στα ασφαλιστικά ταµεία
620 εκατοµµύρια ευρώ οπωσδήποτε µέχρι το τέλος του 2011 και
δούλεψαν τα συστηµατάκια το οκταήµερο της δικής µου απουσίας, θα πρέπει να σκεφτούν και λίγο ότι τους καταλαβαίνουµε
καλά, πάρα πολύ καλά, µάλιστα όπου κι αν απευθύνονται.
Ωστόσο το βασικό αντικείµενο του σχεδίου νόµου είναι οι µεταµοσχεύσεις.
Το 2007 ήµουν στην Αίθουσα αυτή από σύµπτωση –δεν ήταν
θέµα µου- όταν άκουσα τον κ. Διαµαντίδη –Υπουργό τώρα- και
το συνάδελφο κ. Πιπεργιά, να καταθέτουν µια πρόταση νόµου.
Και µάλιστα θεώρησα ότι ο κ. Αβραµόπουλος την έκανε δεκτή,
γιατί από το Βήµα αυτό µίλησε πολύ καλά για την πρόταση νόµου
των συναδέλφων. Έµαθα, όµως, στη συνέχεια –ως Υπουργός
Υγείας το έµαθα- πως αυτή η πρόταση δεν είχε γίνει δεκτή. Και
πώς το έµαθα; Όταν η συνάδελφος κ. Ράπτη µου έκανε µια επίκαιρη ερώτηση λέγοντάς µου: «Τις προτάσεις των δύο Βουλευτών ως αντιπολίτευση τις θέλατε, τώρα ως Κυβέρνηση δεν τις
θέλετε».
Συζήτησα το θέµα µε τον Υφυπουργό κ. Τιµοσίδη και µε τον
Υφυπουργό κ. Αηδόνη, τον κ. Δηµόπουλο, τον κ. Πολύζο, τον κ.
Κατριβάνο, την ηγεσία του Υπουργείου και είπαµε να το φέρουµε. Και φέραµε τη βάση των προτάσεων των συναδέλφων
όπως όµως ένα Υπουργείο φέρνει τα νοµοθετικά κείµενα, δηλαδή µε περισσότερη τεχνική επάρκεια, για να καλύψουµε το
κενό να υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν και εµείς δεν τους
βοηθάµε, ενώ θα θέλαµε. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Το ξέραµε και
το καταλάβαµε περισσότερο όταν κάναµε την εθνική συνδιάσκεψη για τις µεταµοσχεύσεις στο Ζάππειο, όπου έγινε κατανοητό σε µένα που είµαι δικηγόρος και δεν είµαι γιατρός, ότι
πολύ περισσότερο χρήσιµο, ακόµη και από διατάξεις νόµου, είναι
να εκπαιδεύσεις ορισµένους συντονιστές στις µονάδες εντατικής
θεραπείας. Και το έχουµε ξεκινήσει αυτό εδώ και δύο µήνες
µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ για να µπορούµε να εκπαιδεύσουµε ανθρώπους, οι οποίοι θα µπορούν να πείσουν συγγενείς σε πολύ κρίσιµες ώρες ότι αξίζει τον κόπο να σωθεί ένας άνθρωπος επειδή ο
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δικός τους που χάνεται θα δώσει ένα όργανό του.
Κύριε Τσούρα, δεν ήξερα ότι είστε ο πρώτος, από το 1982. Σας
αξίζουν συγχαρητήρια.
Θέλω, όµως, να προσθέσω ότι όταν εισηγήθηκα στο Υπουργικό Συµβούλιο αυτό το σχέδιο νόµου και είπα «και εγώ είµαι δωρητής», ο Πρωθυπουργός, ο κ. Αηδόνης και άλλοι επτά, οκτώ
συνάδελφοι, είπαν «κι εγώ, κι εγώ». Πολύς κόσµος ανήκει στους
συνανθρώπους µας που έχουν πάρει την απόφαση, που δεν φοβούνται την περίπτωση αναστάσεως -της προσωπικής τους
εννοώ- και θέλουν να βοηθήσουν και κανέναν άλλο. Αυτό, λοιπόν,
πρέπει να το κάνουµε θέµα της Ελλάδας, των Ελλήνων και των
Ελληνίδων.
Παραιτήθηκε ο κ. Βλαχογιάννης του ΕΟΜ. Δεν ήθελα εγώ να
φύγει -ούτε καν τον ήξερα- αλλά δεν του άρεσε το σχέδιο νόµου,
παρότι ήταν στο Ζάππειο. Ήθελε πιο στενή επαφή. Διαµαρτυρόµενος ο άνθρωπος έφυγε. Από χθες Πρόεδρος του Οργανισµού
είναι ο κ. Αναστάσιος Χατζής –και ευχαριστώ, κυρία Παπανδρέου
–Παπαδάκη, για τα καλά σας λόγια για τον άνθρωπο- και Αντιπρόεδρός του θα είναι ο κ. Δηµήτριος Γάκης. Είναι δύο άνθρωποι
της πράξης, που θα δώσουν πνοή στον ΕΟΜ.
Αυτόν τον καιρό που δεν είχαµε προεδρείο, υπέγραφα εγώ µεταµοσχεύσεις. Δυσάρεστο πράγµα, µια που δεν είναι και αρµοδιότητά µου. Υπήρχαν, όµως, άνθρωποι που περίµεναν. Θα µου
πεις: «Δεν φοβήθηκες µήπως εµπλακείς;». Ένας άνθρωπος θα
ζήσει, ας εµπλακώ εγώ. Δεν µπορεί, όµως, µια πολιτεία να δουλεύει έτσι, επειδή ένας το είδε κάπως. Πρέπει τα πράγµατα να
πάνε µε ένα ρυθµό ορθολογικό.
Κατ’ αρχάς αισθάνοµαι τιµή που τρία κόµµατα της Βουλής είπανε «ναι» επί της αρχής. Άρα, η συντριπτική πλειοψηφία του
Κοινοβουλίου δέχεται ότι γίνεται µια παρέµβαση µε τρόπο ουσιώδη.
Τι κάναµε, λοιπόν; Διευρύναµε τον κύκλο των συγγενών. Ποιος
θα πει κάτι κακό γι’ αυτό; Αναφέραµε και το συναισθηµατικό δότη
βάση διεθνών συνθηκών, αλλά και του παραδείγµατος πολλών
χωρών της Ευρώπης. Ενηµερώνοµαι για τη Γαλλία, όπου στον
συναισθηµατικό δότη µπορείς να δώσεις την ευκαιρία να δώσει
ένα όργανό του, πάντα µε δικαστική απόφαση, η οποία παρέχει
εγγυήσεις. Και αποδεχόµενοι την πρόταση της κ. Ράπτη της
Νέας Δηµοκρατίας, της κ. Παπανδρέου -Παπαδάκη του ΛΑΟΣ
και του κ. Παρασύρη από την πλευρά µας, να βάλουµε µια τριετή
χρονική προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή.
Επιµείναµε –παρ’ ότι πιεστήκαµε και παρ’ ότι είναι πάρα πολύ
εύκολο εδώ να τα πάρεις πίσω φοβούµενος- στη λεγόµενη εικαζόµενη, την οποία, αγαπητέ κύριε Γειτόνα, είχε θεσπίσει το ελληνικό δηµόσιο από τη δεκαετία του ’70. Η κυβέρνηση του
αείµνηστου Καραµανλή την είχε. Εµείς το συζητήσαµε µετά.
Και γιατί χρειάζεται κανείς την εικαζοµένη; Εγώ λέω ότι ένας
καλός συντονιστής είναι καλύτερος θεσµός ασυζητητί. Η εικαζοµένη συναίνεση εξακτινώνει το θέµα σε όλους τους πολίτες µε
τρόπο άµεσο. Τι προϋποθέτει για να είναι δίκαιη και σωστή; Προϋποθέτει ενηµέρωση, την πληρέστερη δυνατή. Γι’ αυτό είπαµε
ότι το 2012 θα είναι έτος πληθωρικής ενηµέρωσης. Θα έλθει ο
κ. Τζάκης εδώ. Τη δεκαετία του 2000 του είχαν χτυπήσει την
πόρτα κάποιοι συνάδελφοι Υπουργοί Υγείας, πλην όµως αυτός
την άνοιξε και δεν τον κάλεσαν. Θα τον φέρουµε εδώ. Θα πάµε
από νοµό σε νοµό. Θα ξεκινήσουµε από την Κρήτη. Θα κάνουµε
µία πολύ πληθωρική δηµόσια ενηµέρωση. Αν θέλετε –εγώ το λέω
από τώρα γιατί είναι άδικο ένα τέτοιο εγχείρηµα να επικεντρώνει
την προσοχή του διαλόγου στην εικαζόµενη όταν έχει τόσους άλλους θεσµούς- δεν θα είχα καµµία αντίρρηση να αυξήσουµε το
χρόνο προσαρµογής στα δύο χρόνια. Το συζητώ. Πάντως δεν
συζητώ επιχειρήµατα περί αντισυνταγµατικότητας.
Είπα στην επιτροπή –θα το θυµούνται οι συνάδελφοι που ήταν
παρόντες και παρούσες- ότι περιµένω τι θα πει και η Διεύθυνση
Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής διότι, αν πει ότι είναι αντισυνταγµατική η διάταξη, δεν θα πάω αντίθετα σ’ αυτήν τη διαπίστωση για να µου λένε ότι παρανοµώ κιόλας.
Εκείνο, λοιπόν, που είπε η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών
είναι ότι µε την προϋπόθεση της ενηµέρωσης, θέµα συνταγµατικότητας δεν τίθεται, κάτι που συγκροτεί και τη δική µου επιστηµονική άποψη, αφού µπορώ να διαβάζω ακόµη το Σύνταγµα στις
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βασικές του τουλάχιστον γραµµές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος,
συνάδελφος και φίλος προσωπικός, µου απέστειλε προ ολίγου
καιρού ένα δικό του γνωµοδοτικό σηµείωµα περί αντισυνταγµατικότητας της ρύθµισης. Η δική του επιχειρηµατολογία ήταν βασισµένη στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στην ελευθερία του,
δηλαδή σε ορισµένες διατάξεις που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Εγώ όµως γνωρίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι περίπου
όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου δεκαεπτά
χώρες, έχουν την εικαζόµενη συναίνεση στο νοµικό τους «οπλοστάσιο». Η συνάφεια του συνταγµατικού πολιτισµού στα δικαιώµατα του ανθρώπου των κρατών-µελών της Ένωσης είναι
παραπάνω από δεδοµένη, εξου και ανήκουµε όλοι στο Συµβούλιο της Ευρώπης και εξ’ ου και έχουµε υιοθετήσει δικό µας στη
Συνθήκη της Λισαβόνας –αλλά και πριν- κείµενο δικαιωµάτων.
Όχι σε µας αυτά. Τι ξεχωρίζει την Ελλάδα από τους άλλους στα
νοµικά; Αν µου έλεγε κάποιος στην ιδεολογική στάση, θα έλεγα
να το κουβεντιάσουµε.
Καταθέτω προς ενηµέρωση ένα σχετικό γνωµοδοτικό σηµείωµα της νεαρής διδάκτορος κ. Μαραγκάκη και παρακαλώ πάρα
πολύ να το διατρέξετε γιατί έχει επάρκεια από πλευράς συγκριτικών δεδοµένων και επιχειρηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε να προχωρήσουµε
στην πράξη γρήγορα. Η διαδικασία, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής και η Διάσκεψη των Προέδρων την καθόρισαν, ολοκληρώνεται την Πέµπτη. Την Πέµπτη θα έχουµε την ευκαιρία να
συζητήσουµε και τις τροπολογίες για τα φάρµακα µε όποιους
όρους θέλει ο καθείς στην Αίθουσα αυτή. Το πρωί στην επιτροπή
«ανοίξαµε τη βεντάλια» των δικών µας επιχειρηµάτων. Όποιος
θέλει ας πάρει όποιο «φύλλο» θέλει απ’ αυτά τα «φύλλα» που
ανοίξαµε. Εµείς θέλουµε να κάνουµε το συµµάζεµα του ελληνικού δηµοσίου και τα φάρµακα είναι ένας παραδειγµατικός τοµέας στον οποίο πηγαίνουµε καλά. Έχουµε κάνει λάθη, αλλά
διορθώνουµε τον εαυτό µας και προχωράµε.
Κόβουµε την –µην τη χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς- ιδιόρρυθµη
κατάσταση των αδειών των ακτινολόγων κατά σαράντα πέντε
µέρες παραπάνω από τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαράντα πέντε µέρες. Μία ανάλυση λέει ότι
είναι δεκάδες οι ακτινολόγοι που θα γλιτώσει το σύστηµα µε την
παρέµβαση αυτή. Κάνουµε και µία σειρά από παρεµβάσεις που
θα τις αναφέρουµε την Πέµπτη, όταν θα συζητήσουµε κατ’
άρθρο το συγκεκριµένο κοµµάτι του σχεδίου νόµου. Σήµερα
όµως µε την τιµή που µας δίνει η τεράστια πλειοψηφία της Εθνικής Αντιπροσωπείας να λέει «ναι» σ’ αυτό µας το βήµα, εµείς σας
λέµε ότι γι’ αυτό το πολύ ευαίσθητο θέµα που αφορά συνανθρώπους µας θα προχωρήσουµε. Την Πέµπτη ελπίζουµε ότι η ψηφοφορία θα είναι θετική –δεν λέω σε όλες τις διατάξεις, αλλά
πάντως στις περισσότερες- από την Εθνική Αντιπροσωπεία και
από την Παρασκευή θα υπάρξει ενηµέρωση του Έλληνα πολίτη.
Κάθε ενδιαφέρουσα σκέψη που θα µπορούσε να βελτιώσει ρυθµίσεις έντονες όπως αυτή της εικαζόµενης, τις ακούµε, τις ακούσαµε και στην επιτροπή και θα χαρούµε πολύ να
συµπεριλάβουµε γνώµες απ’ οπουδήποτε αυτές κατατίθενται.
Άλλωστε όποιος δέχεται τις απόψεις της Βουλής, Μειοψηφίας ή
Πλειοψηφίας, νίκη στη λογική επιχειρεί και επιτυγχάνει και σ’
αυτήν την πορεία δεν θέλουµε να είµαστε ελλειµµατικοί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω προκαταβολικά να
ζητήσω συγγνώµη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ και τους άλλους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Είχα
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πει ότι δεν θα µιλούσα σήµερα. Ελπίζω να υπάρχει κατανόηση.
Εξάλλου θα µας δοθεί ευκαιρία να µιλήσουµε και αύριο και µεθαύριο.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας ενηµέρωσε πριν από λίγα λεπτά
–ενδεχοµένως ο κ. Λοβέρδος, επειδή ήταν στην Αίθουσα, να µην
το ξέρει- ότι αύριο θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Δεν ξέρω τι σηµαίνει αυτό, ούτε είναι η θέση κανενός από µας
να εικάζει ή να προβλέπει. Θέλω όµως να πω ότι δώδεκα µέρες
πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής, µέσα σε µία τροµακτική περιδίνηση της χώρας από την κρίση που σοβεί, µε την πρόσφατη καταδίκη της χώρας από µία εταιρεία αξιολόγησης σε CCC, που
σηµαίνει junk, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα
εγγυοδοσίας από κανένα τραπεζικό σύστηµα, είναι η ώρα στην
οποία η ελληνική Κυβέρνηση καλείται να σταθεί όρθια παρά τις
αντίξοες συνθήκες οι οποίες διαµορφώνονται στην ελληνική κοινωνία, µε ό,τι αιτιολογία µπορούµε να δώσουµε και οφείλουµε
ως χώρα να µη χάσουµε το τελευταίο ιµάτιον αξιοπρέπειας. Πρέπει η Κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι µ’ αυτό το διχασµό και την
εσωτερική αναµέτρηση η οποία εµφανίζεται τις τελευταίες ώρες
και ηµέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση µεταξύ EUROGROUP, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ECOFIN, η Κυβέρνηση µπορεί
να εκµεταλλευθεί µε την καλή έννοια για το συµφέρον του τόπου
αυτόν το διχασµό. Πρέπει να πιστέψουµε ότι η λύση, πριν από
το να είναι οικονοµική, είναι πρώτα απ’ όλα πολιτική και για την
Ευρώπη και για την Ελλάδα και πρέπει να σταµατήσουµε να υποχωρούµε διαρκώς στους εκβιασµούς τους οποίους ανέφερε πριν
από λίγο ο κ. Λοβέρδος –που πάντα υπάρχουν στην πολιτική και
στη ζωή- να σταµατήσουµε να υποχωρούµε και να εξαντλούµε
την αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών από τους οποίους
αντλούµε δύναµη και που σ’ αυτούς αποδίδουµε τη δική µας
απόδοση ο καθείς ξεχωριστά και τα κόµµατα, να σταµατήσουµε
να τους αφαιρούµε την αξιοπρέπεια και την ποιότητα της ζωής
τους πάνω σ’ ένα «τρένο» σωτηρίας το οποίο µέχρι τώρα δεν
απέδωσε.
Αναρωτιέται ο πολίτης που διαµαρτύρεται έξω: «Γιατί σήµερα
βρισκόµαστε εκεί που βρισκόµασταν πέρυσι την ίδια εποχή; Γιατί
τέτοια δραµατοποίηση των γεγονότων;». Λέει η Νέα Δηµοκρατία:
«Πώς είναι δυνατό να ζητάτε από µας να συµφωνήσουµε σε κάτι
στο οποίο εσείς µεταξύ σας ως Κοινοβουλευτική Οµάδα δεν µπορείτε να τα βρείτε και γιατί θα πρέπει αυτό στο οποίο εσείς δεν
συµφωνείτε να πάει καλύτερα αν εµείς συµφωνήσουµε; Αν είναι
τόσο καλό και πάει καλά, τι µας χρειάζεστε σε τελική ανάλυση;».
Κύριε Λοβέρδο, πράγµατι, σας θυµάµαι εγώ προσωπικά το
2008 ότι είχατε χτυπήσει την καµπάνα του κινδύνου, όµως
οφείλω να σας πω σήµερα ότι αυτήν την εκπληκτική και ειλικρινή
σας αποστροφή για τα τότε και τα µετέπειτα δεδοµένα της οικονοµίας και για τις χαρούλες των εκλογών του 2009, όλα αυτά να
τα αφιερώσετε στον Πρωθυπουργό της χώρας, διότι εκείνος
ήλθε και είπε ότι «όλα αυτά τα οποία είχαµε πει προεκλογικά το
2009 ότι θα «παγώσουµε» µισθούς, ότι έχουµε δυσκολίες µπροστά µας, ότι πρέπει να βρούµε έναν κοινό βηµατισµό», εκείνος
τα απέρριψε. Εκείνος είπε εντελώς διαφορετικά. Εκείνος
«έσπειρε» ελπίδες σε µία κοινωνία. Εκείνος είναι ο οποίος φαίνεται σήµερα ως απολύτως αναληθής. Ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος
αύξησε το έλλειµµα της χώρας κατά 2,5 µονάδες στους τρεις
µήνες που κυβερνήσατε το 2009 και τώρα υπερηφανεύεστε γιατί
το µειώσατε 5, δηλαδή 2,5. Ο ίδιος είναι ο οποίος συµφώνησε το
Μάιο µήνα, χωρίς να δανειστεί Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο,
Απρίλιο, σ’ ένα µνηµόνιο µε τις ίδιες δραµατικές εκφράσεις που
ακούω σήµερα εντός και εκτός Βουλής, για να φτάσουµε ένα
χρόνο µετά στο δεύτερο µνηµόνιο γιατί προφανώς δεν µπορούµε
να βγούµε στις αγορές.
Οι χαρούλες, λοιπόν, επιστρέφουν σε εσάς, κύριε Λοβέρδο. Η
δυσκολία όµως της χώρας παραµένει. Την ύστατη, λοιπόν, αυτή
ώρα αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να ενώσουµε δυνάµεις
στο σωστό. Να ενώσουµε δυνάµεις σ’ αυτά που µπορούµε να
συµφωνήσουµε. Να αλλάξετε πολιτική. Να πάρετε πάνω σας τη
δύναµη του πολιτικού συστήµατος και το µεδούλι της δύναµης
της κοινωνίας και να επαναδιαπραγµατευθείτε.
Και επειδή µιλώ –πιστέψτε µε, µε απόλυτο σεβασµό- σε έναν
Υπουργό της Κυβέρνησης που έχετε το θάρρος και λέτε τη
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γνώµη σας και λέτε ό,τι πιστεύετε σ’ αυτόν το δρόµο, θέλω να
σας ρωτήσω το εξής: Ποιες είναι οι εγγυήσεις που δίνει η δική
σας Κυβέρνηση ότι η επανάληψη του ίδιου δρόµου θα µας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα από τα ήδη κακά που έχουµε
σήµερα; Ποιες είναι, δηλαδή, εκείνες οι αξιόπιστες εκφράσεις
και οι πολιτικές στρατηγικές ότι του χρόνου τέτοια εποχή, αν
είστε Κυβέρνηση, δεν θα έχουµε την ίδια δραµατοποίηση, δεν
θα έχουµε κανά δυο ακόµα Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να φεύγουν,
δεν θα έχουµε πάλι τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας;
Ποιες είναι αυτές οι στρατηγικές και οι πρακτικές που µας εγγυώνται ότι θα πάτε καλύτερα πιο αδύναµοι απ’ ό,τι πέρυσι και
χωρίς το κυριότερο που χρειάζεται µια κυβέρνηση: όχι τη συναίνεση των κοµµάτων, αλλά τη συναίνεση του λαού; Πώς, λοιπόν,
εγγυάστε ότι χωρίς τη συναίνεση των πολιτών χωρίς να τους δίνετε ελπίδα χωρίς να µπορείτε να περιγράψετε το τέρµα αυτού
του βάναυσου µονοπατιού και της απελπισίας της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς να έχετε τη συναίνεση αυτών των πολιτών, πώς
µπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα έχετε κάτι τις το καλύτερο και διαφορετικό;
Εγώ, λοιπόν, δεν θέλω να σας πω ευθέως ότι φταίτε εσείς. Σας
λέω πολύ πιο απλά ότι φταίει ο σχεδιασµός σας. Δεν έχω καµµία
προσωπική, ούτε κανείς από µας, στρεβλή και περίεργη εικόνα
και κρίση για τον καθένα προσωπικά από τα µέλη της Κυβέρνησης. Έχουµε όµως, και είχαµε εξαρχής πολλές και βάσιµες αµφιβολίες και αντιρρήσεις για το σχεδιασµό. Και εσείς
επαναλαµβάνετε τον ίδιο σχεδιασµό πιο βαθιά.
Πώς µπορείτε να πείσετε το συνταξιούχο των 530 ευρώ ότι
πρέπει να δώσει άλλα 3% σαν µια εγγύηση για το ασφαλιστικό
σύστηµα; Ήσασταν Υπουργός Εργασίας. Εσείς σ’ αυτήν την Αίθουσα αφού µας είπατε τα τρία «δεν», ότι δεν θα αυξηθούν τα
όρια ηλικίας, δεν θα µειωθούν οι συντάξεις και δεν θα αυξηθούν
οι εισφορές –αφού το κάνατε αυτό και αφού το ανέχθηκε η ελληνική κοινωνία γιατί πίστεψε σε εσάς ως Κυβέρνηση- δεν είχατε
πει ότι το ασφαλιστικό σύστηµα σώθηκε για τα επόµενα τριάντα
χρόνια; Τώρα τι έγινε; Θέλει πάλι σώσιµο;
Για ποιο λόγο αυτήν τη στιγµή αφαιρείτε διαρκώς από την πενιχρή σύνταξη του συνταξιούχου σταδιακά, ρυθµικά, αλλά σταθερά µικρά ποσά; Τα αφαιρείτε για τη σωτηρία του ασφαλιστικού
συστήµατος. Τα αφαιρείτε για την εισφορά για τους ανέργους.
Τα αφαιρείτε εσείς τώρα ως Υπουργός Υγείας από τη πλειάδα
των φαρµάκων που έφυγαν από τη συνταγογράφηση και πήγαν
στην αγορά. Πότε θα σταµατήσει αυτή η διαρκής αφαίρεση εισοδήµατος και ευρώ από τους χαµηλοσυνταξιούχους; Πώς µπορείτε, δηλαδή, ως Κυβέρνηση να πείσετε αυτούς τους
ανθρώπους ότι µπορούν να επιβιώσουν, όταν τα παιδιά τους ή
τα εγγόνια τους είναι άνεργα;
Να, λοιπόν, γιατί σας λέω στη δραµατοποίηση ενδεχοµένως
της αυριανής επίσκεψης του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας –γιατί περί δραµατοποίησης πρόκειται τούτες τις
ώρες- ότι δεν µπορεί η χώρα να αφαιρέσει το τελευταίο ιµάτιο
της αξιοπρέπειας.
Κι αν αισθάνεστε ότι η χώρα εκβιάζεται τόσο πολύ σκληρά σε
µια Ευρώπη της αλληλεγγύης οφείλετε την ύστατη στιγµή να κάνετε τις αναγκαίες πολιτικές συµµαχίες για να διαµορφώσετε ένα
διαφορετικό σχέδιο. Γιατί σήµερα, αυτήν την ώρα που µιλάµε
εδώ στην Αίθουσα, σε ολόκληρο τον κόσµο σοβεί µια τεράστια
αναταραχή και ανησυχία για το παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό
σύστηµα, µε τα τρισεκατοµµύρια του χρέους των Ηνωµένων Πολιτειών µέχρι τα πολλά δισεκατοµµύρια κυρίως της Ευρώπης του
Νότου.
Αυτό που σας ζητάµε τούτην την ώρα είναι να εξαντλήσετε την
πολιτική και όχι την ανοχή σ’ αυτούς που δηλώσατε ή δηλώνετε
ότι µας εκβιάζουν. Να δώσετε δηλαδή, δύναµη σ’ αυτήν την κοινωνία και ελπίδα και να περιγράψετε την έξοδο κατά πως την
έχετε σχεδιάσει. Αν δεν το έχετε σχεδιάσει, αν δεν το ξέρετε, αν
δεν µπορείτε να το προβλέψετε, αν είστε τόσο µοιραίοι σ’ αυτό
τότε µην είστε τόσο πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό που κάνετε. Και
µη δραµατοποιείτε όλα αυτά τα µέτρα για τη σωτηρία µιας
χώρας η οποία βλέπει µήνα µε το µήνα να κατηφορίζει.
Τώρα για τα άλλα, για να έρθω στο σχέδιο νόµου, πρέπει να
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σας πω ότι στο επίµαχο θέµα της εικαζόµενης επιθυµίας, εγώ
δεν θα σας παλέψω στο Σύνταγµα γιατί θα ήταν εξαιρετικά αγενές εκ µέρους µου. Αλλά θέλω και εσείς να δεχθείτε ότι δεν µπορείτε να παλέψετε την άποψή µου ως γιατρού µέχρι χθες µιας
βαριάς χειρουργικής ειδικότητας, ότι ο πιο σταθερός σύµµαχος
των µεταµοσχεύσεων είναι ο γιατρός στο προσκεφάλι του ασθενούς και δίπλα στους συγγενείς.
Αν µπορέσατε, αν µπορέσετε, αν µπορέσουµε –διότι δεν είναι
κοµµατικό, δεν µας χωρίζει αυτό- να κινητοποιήσουµε αξιακά,
προοπτικά τον ιατρικό και νοσηλευτικό κόσµο της χώρας στην
κατεύθυνση του να προωθήσουµε τις µεταµοσχεύσεις, δεν χρειάζονται νόµοι, κύριε Υπουργέ. Δεν χρειάζεται κανένας νόµος για
να πείσουµε τον Έλληνα ότι αυτό που κάνει είναι απολύτως ανθρωπιστικό. Όµως, αυτό δε γίνεται.
Αντί, λοιπόν, να περάσουµε διατητώντας τον ψυχισµό και αν
το θέλετε, κάποια ιδεολογικά πιστεύω του Έλληνα, που δεν θέλει
να τα πειράξουµε εύκολα, µε αυτήν την εικαζόµενη, θα σας
έλεγα, πράγµατι, δώστε αυτόν το χρόνο της διετίας να βάλουµε
όµως, όλοι µαζί –γιατί αυτό µας ενώνει- όλη µας τη δύναµη για
να ανεβάσουµε το αξιακό σύστηµα της χώρας, για να κινητοποιήσουµε τον ιατρικό και νοσηλευτικό κόσµο για να πετύχουµε το
ποθητό αποτέλεσµα. Και πιστέψτε µε αυτό θα είναι µια ακτίνα –
απαντώ στην πρότασή σας µε την οποία απολύτως συµφωνώστη γκρίζα και µίζερη εικόνα που υπάρχει στον τόπο από την
οποία υπάρχουν πάρα πολλοί αριθµοί. Υπάρχει πάρα πολλή
απελπισία, αλλά δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει µοναχικότης,
υπάρχει ανθρωποφαγία.
Και αυτό το πράγµα που προτείνετε είναι αυτό που µπορεί να
ενώσει µια κοινωνία. η οποία απελπισµένη βλέπει τον αντίπαλό
της: ο ιδιωτικός υπάλληλος στον δηµόσιο, και ο δηµόσιος στον
άνεργο και ο άνεργος στον πλούσιο ως αντίπαλο και ως εχθρό.
Και αυτό το πράγµα είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος για την ανατροπή της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ, µαζί θα είµαστε στο θέµα των µεταµοσχεύσεων. Απάντησα στην πρότασή σας. Κινητοποιείστε τον ανθρωπισµό και το αξιακό σύστηµα του Έλληνα. Χρησιµοποιήστε τον
ιατρικό και νοσηλευτικό κόσµο της χώρας. Εκεί θα είµαστε µαζί.
Στα άλλα όµως, στα οικονοµικά και τα κοινωνικά ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι δεν θα είµαστε µαζί.
Την ύστατη αυτή, λοιπόν, ώρα σας λέµε ότι ο τόπος, πράγµατι,
θέλει λύσεις και όχι ανταγωνισµούς και θέλει πειθώ. Λυπάµαι,
όµως. Η πειθώ τώρα πρέπει να είναι από την πλευρά της Κυβέρνησης. Δεν είναι απώλεια πολιτικού εγωισµού, ούτε ήττα να αποδεχθείτε ότι κάποια από τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Θα είναι
κέρδος σας να αλλάξετε το σχεδιασµό. Θα είναι ευθύνη µεγάλη
και θα είναι στεφάνωµα της πολιτικής σας αν πειστείτε να πάµε
να επαναδιαπραγµατευθούµε. Δεν το θέλουµε µόνο εµείς. Το
θέλει µια ολόκληρη κοινωνία που θέλει να ζήσει αξιοπρεπώς.
Εδώ, λοιπόν, είναι η ευθύνη όχι µόνο της Κυβέρνησης, όχι
µόνο των µελών του Κοινοβουλίου, αλλά καθενός ξεχωριστά από
εσάς τα µέλη της ελληνικής Κυβέρνησης. Δεν εξατοµικεύω την
πολιτική. Αλλά τι να κάνουµε; Μέσα στα σύνολα που ανήκουµε
που λέγονται κόµµατα, του καθενός την κρίσιµη ώρα ο ρόλος και
η κατεύθυνση είναι σηµαντικός όχι µόνο για τον εαυτό του και
την προοπτική του, αλλά και τη στιγµιαία εγγραφή των απόψεών
του, των απόψεών µας. Και αυτό θα το γράψει η ιστορία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Από τη στιγµή που ο συνάδελφος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας συµφωνεί ότι µια διετής προθεσµία µέσα στην οποία θα επιδοθούµε στην ενηµέρωση
ολόπλευρα και όλοι µαζί, θα µπορούσε να καταστήσει ακίνδυνη
την ιστορία της εικαζοµένης, εµείς ταυτιζόµαστε µ’ αυτό. Αυτό
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είπα κι εγώ από το Βήµα. Εφόσον υπάρχει πια τόσο µεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή, η εισήγηση του Υπουργείου είναι αυτή ακριβώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να το ψηφίσουµε µε
διετή αναστολή ή να το αφαιρέσουµε τελείως και να βάλουµε
όλα τα άλλα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι, διετής περίοδος προσαρµογής για την
εφαρµογή της διατάξεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε. Αν κατάλαβα, είπατε ότι θα περιληφθεί, σε αυτό που
θα ψηφίσουµε, αυτό που αναφέρατε µόλις;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν µπορώ τώρα να διατυπώσω. Δεν είµαι νοµοτεχνικά πρόχειρος. Θα το δω απόψε και αύριο το πρωί, ξεκινώντας τη διαδικασία, θα προσθέσω στο σχετικό άρθρο τρεις
σειρές που θα λένε ότι η εικαζοµένη πηγαίνει δύο χρόνια µετά
και αυτή η διετία -είναι διετία και όχι ένα έτος όπως είχα σκεφτείείναι διετία ενηµέρωσης και προσαρµογής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βεβαίως, κύριε
Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνω κατάχρηση.
Διευκρινιστικά, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι συµφωνούµε. Θα πρότεινα, όµως, από πλευράς Νέας Δηµοκρατίας, για
να συµφωνήσουµε, αφού για δύο χρόνια δεν θα το εφαρµόσουµε
και αφού αναλαµβάνετε κι εσείς κι εµείς και όλο το πολιτικό σύστηµα την ευθύνη των προωθητικών ενεργειών σε αυτήν την κατεύθυνση, να το αφαιρέσουµε τελείως. Να το ξαναδούµε, υπό
οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε µία διετία. Διαφορετικά, δεν έχει έννοια να ψηφίζουµε κάτι που δεν θα εφαρµόσουµε. Δηλαδή, µοιάζει για το πολιτικό σύστηµα λίγο περίεργο.
Έχετε καλή πρόθεση. Δεν αφαιρώ καθόλου την πίστη σας σε
αυτόν το σχεδιασµό. Θέλω, όµως, να σας ζητήσω να το αφαιρέσετε και να δούµε όλα τα άλλα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αγαπητέ συνάδελφε, δεν µπορώ να το κάνω
αυτό. Εγώ πιστεύω στο µέτρο. Θέλω να κάνω πολιτικές ριζοσπαστικές και όχι να αναδιπλώνοµαι. Θα επιµείνω. Απλώς η διετία
είναι µία περίοδος προσαρµογής. Άλλωστε, κάπου το αβγό µε
την κότα αρχίζουµε να συζητάµε. Πιστεύω στη διάταξη. Πιστεύω
στη σηµασία της. Πιστεύω στην εξακτίνωση στην ελληνική κοινή
γνώµη που δι’ αυτής της διατάξεως συντελείται. Θα επιµείνουµε
ως Υπουργείο σε αυτή µε τη διετία της προσαρµογής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Συνεχίζουµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης για έξι λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούγεται πολλές φορές στην Αίθουσα
αυτή η φράση «να ενώσουµε δυνάµεις». Κάποιοι τη χρησιµοποιούν, όµως, υποκριτικά. Στα λόγια να ενώσουµε δυνάµεις. Στην
πράξη αυτό που σκέπτονται είναι οι θώκοι, οι καρέκλες τους.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι το εξής: Έστω ότι ο κ. Σαµαράς
αναλαµβάνει ως µετέπειτα Πρωθυπουργός της χώρας. Θα του
αρέσει να είναι ο Πρωθυπουργός της χρεοκοπίας; Θα του αρέσει
να είναι ο Πρωθυπουργός της καταρρεύσεως;
Άρα, το µείζον διακύβευµα αυτήν τη στιγµή είναι να οργανωθεί, να συγκροτηθεί µία κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Διαφορετικά, ο δρόµος γίνεται µονόδροµος. Είναι ο δρόµος των
εκλογών.
Ας αναλάβουν, λοιπόν, όλοι τις ευθύνες τους, ούτως ώστε τα
λόγια για οµόνοια, για συνένωση δυνάµεων να γίνουν πράξη και
να µη µείνουν έπεα πτερόεντα.
Επειδή, όµως, το µείζον ετέθη από την πλευρά του Προέδρου
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του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, εγώ θα έρθω στο έλασσον
και θα ασχοληθώ ιδιαιτέρως µε το ζήτηµα το ακανθώδες της εικαζοµένης συναίνεσης υπό την οπτική, κύριε Υπουργέ, της πολιτικής φιλοσοφίας του πράγµατος. Και θα το κάνω αυτό, γιατί
βλέπω από την πλευρά της Κυβέρνησης µία υπαναχώρηση,
πράγµα που σηµαίνει ότι αρχίζει να κάµπτεται –και καλά κάνει- η
διάθεσή της για την εφαρµογή της εικαζοµένης συναίνεσης.
Προσωπικά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι είµαι εθελοντής δότης µε δελτίο στο Σύλλογο Δοτών της Λαρίσης. Άρα,
λοιπόν, νοµίζω ότι έχω το τεκµήριο να µιλήσω χωρίς φόβο και
πάθος για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Γι’ αυτό θα το οριοθετήσω
στη διάσταση της πολιτικής φιλοσοφίας των πραγµάτων.
Δύο πολιτικοί στοχαστές, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Σανστέιν
και ο Σάλεµ, συνέγραψαν ένα βιβλίο και του έδωσαν ένα τίτλο.
Το ονόµασαν «Το σπρώξιµο», «Το σκούντηµα». Τι έκαναν µε το
βιβλίο αυτό; Προέβαλαν την αντίληψη του φιλελεύθερου πατερναλισµού. Τι λέει η αντίληψη αυτή;
Κατ’ αρχάς, θέτει ένα ερώτηµα: Πώς µπορούµε, ως πολιτικοί
ιθύνοντες νόες, να κατευθύνουµε, να πείσουµε τους πολίτες µιας
χώρας να ακολουθήσουν µία κατεύθυνση συµπεριφοράς που
εµείς επιθυµούµε, χωρίς να τους στερήσουµε τη δυνατότητα της
ελεύθερης επιλογής; Αυτό είναι το ερώτηµα. Και δίδει αυτή η
αντίληψη την εξής απάντηση: Μα, εκµεταλλευόµενοι τη δύναµη
της αδρανείας.
Ποια είναι η βασική ιδέα στο επιχείρηµα του φιλελεύθερου πατερναλισµού; Εκ προοιµίου η πολιτεία παίρνει αυτήν την αρχική
απόφαση ενός πράγµατος, µιας κατευθύνσεως και αφήνει στον
πολίτη τη δυνατότητα να απορρίψει την αρχική αυτή επιλογή.
Τι κάνει, λοιπόν; Δεν εξαναγκάζει τον πολίτη να ακολουθήσει
µία συµπεριφορά. Τον σπρώχνει, τον σκουντάει –εξ ου και ο τίτλος του βιβλίου- να ακολουθήσει αυτή την αρχική συµπεριφορά.
Αυτή είναι η αντίληψη του φιλελεύθερου πατερναλισµού.
Άρα, λοιπόν, χωρίς να εξαναγκάσουµε τον πολίτη, χωρίς να
του περιορίσουµε τις επιλογές του, τον ωθούµε προς µία κατεύθυνση πραγµάτων.
Κοιτάξτε να δείτε όµως: Αυτή η αντίληψη είναι εγγενώς προβληµατική. Διότι είναι λογικόν οξύµωρο η έννοια και µόνο «φιλελεύθερος πατερναλισµός», γιατί ο πατερναλισµός σε καµµία
περίπτωση δεν µπορεί να είναι φιλελεύθερος.
Άρα, λοιπόν, εσείς τι κάνετε ως Κυβέρνηση; Αυτό ακριβώς.
Εφαρµόζετε αυτήν την αντίληψη του φιλελεύθερου πατερναλισµού -είναι ακριβώς η θεωρία που σας περιέγραψα- και πέφτετε
σε αυτήν τη λογική ανακολουθία, σε αυτό το λογικόν οξύµωρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας.
Κλιµακώνοντας, θα σας πω το εξής: Ωραία, αυτό είναι το
πρώτο σπρώξιµο, σκούντηµα προς µία κατεύθυνση. Ποιος µας
εγγυάται ότι δεν θα ακολουθήσουν και έτερα σπρωξίµατα προς
άλλες κατευθύνσεις; Ποιος εγγυάται στον Έλληνα πολίτη ότι οι
πολιτικοί ιθύνοντες νόες δεν θα κάνουν χρήση του «δικαιώµατος»
της πολιτείας να επιλέγει για εµάς πριν από εµάς;
Άρα, λοιπόν, εκεί είναι το µείζον διακύβευµα. Διότι θα σας ρωτήσω και θέλω µία ξεκάθαρη απάντηση: Με ποιο κοινωνικό ή πολιτικό συµβόλαιο παραχωρήθηκε στην εκάστοτε κυβέρνηση
–σήµερα είναι το ΠΑΣΟΚ, αύριο µία άλλη- το δικαίωµα να προκαθορίζει τη µοίρα του ελληνικού λαού, να σπρώχνει, δηλαδή,
τον Έλληνα προς µία κατεύθυνση που αυτή η κυβέρνηση έχει
προεπιλέξει;
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εδώ το ζήτηµα που τίθεται δεν είναι
συνταγµατικής τάξεως, όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν. Δεν υπάρχει αντισυνταγµατικότητα. Γι’ αυτό εγώ το έθεσα
ως ζήτηµα πολιτικής φιλοσοφίας.
Για εµένα το ζήτηµα είναι το εξής: Έχουµε µια Κυβέρνηση,
που εδράζει -αν θέλετε- όλη αυτήν την αντίληψη περί εικαζοµένης συναίνεσης σε µια αυταρχική αντίληψη των πραγµάτων περί
κράτους, δηλαδή, δοµεί όλη αυτήν την αντίληψη πάνω στην έννοια ενός κράτους, που µε αυταρχικό τρόπο λέει ότι έχει το δικαίωµα να καθορίζει αυτό τα δικαιώµατα των πολιτών και να τα
χειραγωγεί κατά τον κατάλληλο τρόπο ή βεβαίως το άτοµο, ο πολίτης έχει το δικαίωµα να αντιδράσει σε µια τέτοια αυταρχική
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µορφή κράτους; Για εµάς εκεί είναι το ζήτηµα. Θεωρούµε ότι
υπάρχει λογική ανακολουθία στην πολιτική σας σκέψη και γι’
αυτό αρχίζετε και κάνετε σωστά βήµατα πίσω.
Εµείς, συνεισφέροντας στο γόνιµο διάλογο που έχει αναπτυχθεί στη Βουλή -γιατί και η υπαναχώρηση από µια αρχική θέση
µέσα από ένα κοινοβουλευτικό διάλογο είναι κάτι το θεµιτό, θέλει
και γενναιότητα ξέρετε αυτό το πράγµα και το επικροτούµε- θα
λέγαµε το εξής: Στη διετία της αναστολής να εφαρµοστεί η πρόταση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, προκειµένου σε οποιαδήποτε αίτηση κάνει ο πολίτης για να λάβει κάποιο δηµόσιο
έγγραφο είτε πρόκειται για διαβατήριο είτε πρόκειται για δίπλωµα είτε για ο,τιδήποτε άλλο να υπάρχει πάντα δίπλα ένα τετραγωνίδιο, που θα τον ρωτά: Ναι ή όχι, εάν θέλει να γίνει δότης
οργάνου.
Άρα, σ’ αυτήν τη διετία µπορεί να υπάρξει αυτή η εναλλακτική
λύση, πάντα, βεβαίως, στο πλαίσιο της γενικότερης ενηµέρωσης,
που είναι βασικό προαπαιτούµενο του όλου χειρισµού και νοµίζω
ότι όλες οι παρατάξεις το έχουν αποδεχτεί.
Εµείς, λοιπόν, επί της αρχής θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, αλλά καταθέτουµε σε κάποια άρθρα τις αντιρρήσεις µας, ιδιαιτέρως, δε, στο ζήτηµα της εικαζοµένης ή τεκµαιροµένης
συναινέσεως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αστέριο Ροντούλη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για δώδεκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Διαισθάνοµαι -και νοµίζω όχι αβάσιµα- ότι, ήδη, και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες εµφανίζεται η κόπωση αυτής της Κυβέρνησης και, ήδη, συνειδητοποιείται και από το Κοινοβούλιο ότι
ο πολιτικός χρόνος αυτής της Κυβέρνησης έχει εξαντληθεί, αναζητώντας διάφορες λύσεις µήπως και στο τέλος µπορέσουµε να
βρούµε κάποιες φόρµουλες να αποφύγουµε το µοιραίο, δηλαδή
την κατάρρευση της Κυβέρνησης µαζί µε την πολιτική της ή µάλλον, θα έλεγα καλύτερα, γίνονται προσπάθειες και από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και από την πλευρά του Λαϊκού
Ορθοδόξου Συναγερµού, από το τόξο, δηλαδή, των µνηµονιακών
να αλλάξει η Κυβέρνηση, αλλά να µην καταρρεύσει η πολιτική
της.
Είµαι εντυπωσιασµένος από τον τρόπο που ο Υπουργός, ο κ.
Λοβέρδος, παρουσίασε τα πράγµατα που η ελληνική κοινωνία
βιώνει. Είναι ιστορικές οι στιγµές που καθηµερινά και όσοι συµµετέχουν και όσοι δεν µπορούν να συµµετάσχουν και τις παρακολουθούν, τις βιώνουν µε αγωνία, αλλά και µε ελπίδα και µε
σταθερή αποφασιστικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει δηµοκρατία που να
είναι σε κρίση και που η απάντηση να µην είναι µια: Περισσότερη
δηµοκρατία. Και όσο τραγικό, ανεύθυνο και επικίνδυνο και αντιδηµοκρατικό, προφανώς, είναι να επικαλείται κανείς αυθαιρέτως
τη λαϊκή βούληση και να ισχυρίζεται ότι αυτό θέλει ο λαός ή εν
ονόµατι του λαού χωρίς να έχει την πραγµατική του έγκριση,
άλλο τόσο επικίνδυνο είναι όταν η κοινωνία µιλά, όταν η κοινωνία
εισέρχεται στο προσκήνιο των γεγονότων και της ιστορίας να
ακούµε κριτικές για «χαρούλες». Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική, είναι τραγικά χαρακτηριστική αυτή η λέξη, που εκστόµισε
ο κύριος Υπουργός. «Χαρούλες» σ’ αυτούς που διαµαρτύρονται.
Διανοείστε πόσο έχει καταρρεύσει όλη η πολιτική υπόσταση
και η πολιτική αξιοπιστία των κυβερνώντων; Είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι µια κυβέρνηση µπορεί να κυβερνήσει χωρίς
τη λαϊκή συναίνεση;
Όσα είπε ο κύριος Υπουργός, πέρα από τις αλλοιώσεις της
πραγµατικότητας ότι ο λαός ενέκρινε αυτήν την πολιτική -αυτό
δεν µπορεί να το δεχτεί κανένας άνθρωπος µε στοιχειώδη ορθολογισµό- άλλο τόσο ήταν χαρακτηριστικό µιας ελιτίστικης προσέγγισης, µιας αριστοκρατικής προσέγγισης περιφρόνησης της
κοινωνίας. «Έχω δίκαιο, θα το κάνω θέλει δεν θέλει η κοινωνία,
γιατί είµαι σωτήρας.» Αυτή η φόρµουλα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
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Κύριοι της Κυβέρνησης, η πολιτική σας ήταν από την αρχή
αδιέξοδη και µε τα νούµερα και µε τα ίδια τα περιεχόµενα του
µνηµονίου και της σύµβασης που υπογράψατε, τις ίδιες τις προβλέψεις που αυτό περιείχε για το που θα έφτανε το χρέος, πόσο
θα αυξανόταν η ανεργία, πόσο θα υπήρχε µείωση του βιοτικού
επιπέδου. Όλα αυτά τα περιέγραφε από την αρχή το µνηµόνιο
και η µνηµονιακή σύµβαση. Πολύ περισσότερο, όµως, όταν µετά
από ένα, ενάµιση χρόνο αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και όταν η προοπτική είναι, επίσης, µε βεβαιότητα και στις επιστηµονικές προσεγγίσεις και στις πολιτικές αξιολογήσεις και στις παραδοχές και
των ευρωπαίων και διεθνών πιστωτών, αλλά και κάθε εχέφρονα
ανθρώπου που προσεγγίζει αυτά τα θέµατα, ότι µ’ αυτόν τον
τρόπο δεν µπορεί να υπάρξει όχι απλά κοινωνική δικαιοσύνη, όχι
απλά στοιχειώδης δηµοκρατία, αλλά δεν µπορεί να υπάρξει ούτε
καν πληρωµή του χρέους. Είναι απολύτως αδιέξοδο.
Αυτή η πολιτική, λοιπόν, η οποία έχει αιτία -γιατί παράφρονες
δεν είναι οι κυβερνώντες, δεν είναι αυτή η ερµηνεία- είναι ο
εγκλωβισµός σ’ ένα πλέγµα ευρωπαϊκών και διεθνών συµφερόντων µε κυρίαρχες και ηγεµονικές δυνάµεις το τραπεζικό και το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, στο οποίο υπόλογοι είναι οι κυβερνώντες σ’ όλο τον κόσµο, γιατί η οικονοµία έχει νικήσει την πολιτική.
Και όταν στη χώρα µας -και όχι µόνο, γιατί πια το ζήτηµα γίνεται πανευρωπαϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει στη χώρα µας µε
τη µεγαλύτερη οξύτητα- αναδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της βαθύτατης αµφισβήτησης αυτής της καταστροφικής
και απαξιωτικής για την ιστορία της ανθρωπότητας πραγµατικότητας, όταν στις πλατείες και όχι µόνο, βοά η πραγµατικότητα
ότι η πολιτική πρέπει να νικήσει -και η πολιτική για να νικήσει
θέλει ενεργούς πολίτες, θέλει στήριξη, θέλει σχέσεις δηµοκρατικής εκπροσώπησης των πολιτών από τα πολιτικά κόµµατα- και
όταν αυτά έχουν διαρραγεί απολύτως, κανείς δεν δικαιούται µε
τέτοια ανευθυνότητα να ισχυρίζεται ότι αυτά είναι κάποιοι που
διαµαρτύρονται και κάποιοι άλλοι που τους κάνουν «χαρούλες».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο δεν θα είναι
στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Θα συµµετέχει στην πανεργατική κινητοποίηση, όπως πάντα το κάνει και όπως ενηµέρωσε,
ήδη, το Σώµα, ο ειδικός αγορητής, κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης. Θα
συνεχίσει να δίνει τη µάχη για να αποκατασταθεί η δηµοκρατία
στον τόπο και να ανοίξει ο δρόµος µε πραγµατικούς όρους για
µια πολιτική που θα την στηρίζει η κοινωνία. Αυτός ο τόσο επικίνδυνος διχασµός δεν µπορεί να συνεχίζεται άλλο.
Μα, η κοινωνία θα επιβάλει εκλογές; Καλοδεχούµενες. Μα, η
κοινωνία θα επιβάλει νέες πολιτικές δυνάµεις και νέες ηγεσίες;
Καλοδεχούµενες. Αυτός ο δρόµος άνοιξε και δεν µπορεί να πάει
πίσω. Όποιος προσπαθεί να συµπιέσει αυτήν τη δύναµη που παράγεται µέσα από τη δυστυχία, µέσα από τη φτώχεια, µέσα από
την ανασφάλεια των πολιτών όχι µόνο είναι εκτός πραγµατικότητας, αλλά είναι και επικίνδυνος.
Από αυτήν την άποψη δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται άλλο
αυτή η κωµωδία, η τραγική φαρσοκωµωδία, γιατί οι Βουλευτές
δεν µπορούν να εκβιάζονται άλλο. Φυσικά έχουν την απόλυτη ευθύνη, όπως έκανε σήµερα ο κ. Λιάνης, να κρατήσουν τη δική
τους στάση µε βάση τη συνείδηση που ο καθένας συγκροτεί και
την εκθέτει απέναντι στον ελληνικό λαό και πρώτα απ’ όλα απέναντι στον εαυτό του. Από τη δική µας τη µεριά, εµείς σε αυτό
το φιάσκο της προσπάθειας νοµιµοποίησης πραξικοπηµάτων δεν
θα συµµετάσχουµε.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το σχέδιο νόµου και η εξέλιξη
του µόλις πριν από λίγο µε τη δήλωση του κυρίου Υπουργού ότι
θα δώσει δύο χρόνια παράταση µε ρύθµιση που θα φέρει αύριο
το πρωί στην εφαρµογή του περίφηµου θεσµού –πώς να το πωτης εικαζόµενης βούλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική είναι πράξη που συµπυκνώνει σχέδιο, πρόγραµµα, κοινωνική σχέση και σχέση εκπροσώπησης, διάλογο µε τους πολίτες, φιλοσοφία –αν θέλετεκαι πάρα πολλά άλλα πράγµατα. Είναι όµως, πράξη, τελικό διά
ταύτα. Αυτό δεν εξαντλείται στη νοµοθέτηση νέων και νέων και
νέων διατάξεων. Η νοµοθέτηση από µια κυβέρνηση, οι προτάσεις
νόµου τις οποίες εγκρίνει ή απορρίπτει ή διαµορφώνει το Κοινοβούλιο δεν είναι πολιτική ή δεν είναι κατ’ ανάγκη πολιτική.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Τι είναι αυτό, λοιπόν, που στο ζήτηµα των µεταµοσχεύσεων
έλειπε, ώστε να χρειάζεται ασµένως µια νέα νοµοθετική ρύθµιση;
Το ότι δεν υπήρχε το σύστηµα εκείνο που µε αποτελεσµατικότητα να δηµιουργεί πληθώρα από δότες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να προσέρχονται ως δότες. Μα, γι’ αυτό δεν χρειάζεται να
αναλωθούµε για πολύ. Μπορούµε να περιγράψουµε ποιες πολιτικές εφαρµόστηκαν, πόση φροντίδα υπήρξε επί σειρά δεκαετιών
στο θέµα αυτό, πόσες προσπάθειες έγιναν συστηµατικά και σε
µήκος χρόνου, τι οργανώθηκε και τι δεν οργανώθηκε, τι στελεχώθηκε και τι δεν στελεχώθηκε, τι χρηµατοδοτήθηκε και τι δεν
χρηµατοδοτήθηκε για να βρούµε τις αιτίες µαζί µε πολλά άλλα –
δεν εξαντλώ τα θέµατα- γιατί δεν είχαµε ένα ικανοποιητικό ποσοστό από δότες. Τα άλλα είναι τεχνικά ζητήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο κ. Τσούρας έκανε τις προτάσεις του που είναι πάρα πολύ
θετικές και πολύ σηµαντικές, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Και
είπαν πάρα πολλοί –και προς τιµή τους- ότι είναι οι ίδιοι δότες.
Μα, εγώ θα σας θυµίσω κάτι που νοµίζω ότι θα το θυµηθείτε οι
περισσότεροι από εσάς ότι στην προηγούµενη απογραφή, αν δεν
κάνω λάθος, του 2001 υπήρχε ακριβώς µαζί µε το απογραφικό
δελτίο και το συµπληρωµατικό δελτίο που οι Έλληνες πολίτες,
όσοι ήθελαν, συµπλήρωναν γι’ αυτό το λόγο. Εγώ το έχω συµπληρώσει. Νοµίζω ότι µάλλον όλοι σας θα το έχετε συµπληρώσει όσοι τότε απογραφήκατε. Αξιοποιήθηκε αυτό; Διαµορφώθηκε
µια τράπεζα; Όχι ιδιωτική τράπεζα µοσχευµάτων που εισάγει
αυτό το νοµοσχέδιο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
…αλλά µια τράπεζα πληροφοριών ικανή να θέσει σε κίνηση µια
τέτοια διαδικασία ώστε να σχηµατιστεί το κρίσιµο µέγεθος των
ανθρώπων και να ενθαρρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι που δήλωσαν
να µπουν και σε πιο ενεργητική σχέση µε αυτή την πολύ σηµαντική ανθρώπινη προσφορά, να γίνουν κήρυκες, να µεταλαµπαδεύσουν στις οικογένειες τους και στα παιδιά τους αυτήν τη
πρόθεση, αυτή τη πρόθεση προσφοράς. Αυτά αξιοποιήθηκαν;
Χρειαζόταν νοµοθεσία για να γίνουν αυτά; Χρειαζόταν η εικαζόµενη βούληση; Χρειαζόταν οι ιδιωτικές τράπεζες µοσχευµάτων;
Αυτή είναι εικονική πολιτική. Νοµοθετώ άρα υπάρχω. Νοµοθετώ
άρα κάνω πολιτική. Πώς να το πω, όπως το έλεγε η γνωστή ελληνική ταινία: «Στρίβειν διά της νοµοθεσίας». Απαλλάσσεστε από
την ευθύνη να εφαρµόσετε πολιτικές νοµοθετώντας. Είναι άλλοθι
η νοµοθεσία. Δεν θέλω να είµαι απόλυτος, νοµίζω όµως ότι αυτό
το νοµοσχέδιο αυτά τουλάχιστον τα ζητήµατα φέρνει, δυο πράγµατα φέρνει, την εικαζόµενη βούληση και την εισαγωγή των ιδιωτικών φορέων στη διαδικασία της αξιοποίησης των δωρεών
οργάνων. Αυτά κάνει κατά βάση. Χρειαζόταν νοµοθεσία γι’ αυτό;
Για το δεύτερο και βέβαια χρειαζόταν νοµοθεσία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι προχωράει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται αυτό πολιτική. Χρειάζεται επιτέλους ένα κριτήριο και αυτό πρέπει να είναι οι συγκεκριµένες
ανάγκες της κοινωνίας. Και χρειάζεται και µια πολιτική που θα
την παίρνει η κοινωνία στα χέρια της και θα την τρέχει εκείνη.
Αυτή όµως τη σχέση δεν την έχετε πια. Έχετε αποκοπεί πια απολύτως από αυτήν τη διαδικασία της κοινωνικής συµµετοχής. Εποµένως, γι’ αυτό όσο συνεχίζετε να κυβερνάτε παράγετε
αντιδηµοκρατικές εκτροπές.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιµείνει ότι, πράγµατι,
οι πλατείες πρέπει να επιβάλουν εκλογές, πρέπει να επιβάλουν
δραστικές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα. Όλη η κοινωνία πρέπει να ορθωθεί µαζί µε τις νέες πολιτικές ηγεσίες απέναντι σε
αυτόν τον εξαναγκασµό του χρέους που πρέπει να αµφισβητηθεί
στη ρίζα του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δρίτσα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ.
Εµµανουήλ Μπεντενιώτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για λόγους κοινοβουλευτικής
δεοντολογίας πρέπει να επιµείνουµε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου που είναι και κρίσιµο και ιδιαίτερα σπουδαίο. Κρίνεται όµως,
σκόπιµο µόνο ένα σχόλιο: Όσοι προωθούν εκλογές, όσοι θέλουν
να εκβιάσουν εκλογές, µεταξύ των άλλων, προωθούν και την παραγραφή των σκανδάλων µε τη διάλυση της Βουλής. Αυτό ας
µείνει βαθιά χαραγµένο στη σκέψη κάθε πατριώτη αυτής της
χώρας, που θέλει ηθική στην πολιτική και διαφάνεια στη διακυβέρνηση.
Το σχέδιο νόµου: «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων» είναι
ιδιαίτερα προωθηµένο αφού ενσωµατώνει µεν στην ελληνική νοµοθεσία την οδηγία 20110/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά µε τα πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση, αλλά κινείται ακόµη και σε προοδευτικότερο πλαίσιο.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου
όλοι οι Έλληνες πολίτες, είναι µετά το θάνατό τους, εν δυνάµει
δότες οργάνων προς µεταµόσχευση -αυτό είναι µια σπουδαία
κατάκτηση- εκτός αν εν ζωή είχαν εκφράσει εγγράφως την αντίθεσή τους. Για τη δήλωση δε αυτή, δεν απαιτείται συγκεκριµένος
τύπος, αρκεί να συνάγεται ρητά και αβίαστα, η ακριβής βούληση
του προσώπου, ενώ η δήλωση είναι ελεύθερα ανακλητή. Η ανάκληση γίνεται µε νεότερη δήλωση ανάκλησης η οποία αποστέλλεται στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων, έτσι ώστε να
τηρείται απαρέγκλιτα η ισορροπία των βουλήσεων.
Στη συνέχεια, η αρχική δήλωση διαγράφεται από το αρχείο και
θεωρείται µη γενόµενη.
Ακόµα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να επισηµανθεί –και αυτό µε έµφαση µάλιστα- ότι διευρύνεται η οµάδα
των ανθρώπων, οι οποίοι µπορούν να λάβουν µόσχευµα από τον
ζώντα δότη. Συγκεκριµένα, επιτρέπεται η δωρεά οργάνων στο
σύζυγο του δότη, σε ασθενή µε τον οποίο συνδέεται µε το σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης, σε συγγενή µέχρι και τον τέταρτο
βαθµό εξ αίµατος σε ευθεία ή πλάγια γραµµή, που σηµαίνει γονείς, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέρφια, ξαδέρφια, ανίψια,
φίλοι, σε συγγενή µέχρι τον δεύτερο βαθµό εξ αγχιστείας, που
σηµαίνει γονείς και αδέρφια συζύγου, καθώς και σε πρόσωπο µε
το οποίο έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηµατικά.
Παράλληλα, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου,
επιτρέπεται η αφαίρεση οργάνων να γίνεται και σε ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχουν πάρει άδεια του Υπουργείου Υγείας και του
Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων. Ενώ µέχρι τώρα επιτρεπόταν η αφαίρεση οργάνων σε ιδιωτικές κλινικές, µόνο από
οµάδα Κέντρου Μεταµόσχευσης Δηµόσιου Νοσοκοµείου. Και
εδώ –πρέπει να το σηµειώσουµε και αυτό- η άδεια ισχύει για τρία
χρόνια και θα ανανεώνεται µετά από κάθε επανέλεγχο.
Περαιτέρω, στο νοµοσχέδιο γίνεται ειδική µέριµνα στην ουσιαστική αναβάθµιση της λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, ο οποίος πλέον αποτελεί την αρµόδια αρχή για
την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στις µεταµοσχεύσεις. Έτσι
ακριβώς καθορίζονται οι αρµοδιότητες του οργανισµού, η διοίκηση και οι κανόνες λειτουργίας του, η χρηµατοδότησή του,
αλλά και τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας προσωπικού.
Ενώ παράλληλα, στο προσωπικό συµπεριλαµβάνονται και οχτώ
ειδικοί επιστήµονες ιατροί, ως συντονιστές των µεταµοσχεύσεων, οι οποίοι αναλαµβάνουν το έργο της προώθησης της δωρεάς οργάνων και της υποβοήθησης των µεταµοσχεύσεων.
Ακριβώς δε για την ενίσχυση του θεσµού του συντονιστή µεταµοσχεύσεων, ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων είναι
υπεύθυνος να οργανώνει ειδικό ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα,
έτσι ώστε να επιτηρείται, να καθοδηγείται και να ελέγχεται η
υψηλή ποιότητα παροχής των υπηρεσιών.
Έχουν ενδιαφέρον ακόµα οι διατάξεις µε τις οποίες διατυπώνεται µια σειρά από ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νοµοσχεδίου, ειδικότερα
η παράβαση των διατάξεων που επιφέρει ποινές, στις οποίες επιβαρυντικές περιστάσεις µπορεί να ισοδυναµούν και µε κάθειρξη
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τουλάχιστον δέκα ετών και ισχύουν ανεξαιρέτως του τόπου τέλεσής τους, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θλιβερό φαινόµενο της εµπορίας των ανθρώπων που δεν εξαντλείται σε
γεωγραφικά όρια.
Επίσης, είναι υποχρεωτική η δήµευση του παρανόµως δοθέντος οικονοµικού ανταλλάγµατος, όπως και των περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν µε αυτό. Ακόµα στις περιπτώσεις
εκείνες, όπου ο γιατρός καταγγέλλεται για αδικήµατα που σχετίζονται µε την αφαίρεση και τη µεταµόσχευση των οργάνων,
προβλέπεται η απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος και αυτό επιτέλους είναι άκρως σοβαρό.
Ποινικά κολάσιµες, τέλος, είναι οι πράξεις που σχετίζονται µε
την εµπορία ανθρώπων, µε σκοπό την αφαίρεση όχι µόνο των οργάνων τους, αλλά και των ιστών και των κυττάρων.
Περαιτέρω, άλλη παρέµβαση του νοµοσχεδίου αφορά το
χώρο τραπεζών φύλαξης κυττάρων, βλαστοκυττάρων, µια διευθέτηση-ρύθµιση που καθυστερούσε επί σειρά ετών και είχε απασχολήσει έντονα, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε, το σύνολο
σχεδόν της κοινωνίας µας.
Στο πεδίο των βλαστοκυττάρων ο στόχος του νοµοσχεδίου
είναι τριπλός. Η ενηµέρωση των πολιτών, ο έλεγχος των ιδιωτικών τραπεζών, η ενίσχυση των δηµόσιων τραπεζών. Με το νοµοσχέδιο το Υπουργείο Υγείας παίρνει σαφή θέση στο τριπλό αυτό
ζήτηµα, τοποθετώντας τις δηµόσιες τράπεζες στο επίκεντρο και
αντιµετωπίζοντας µε αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες τη λειτουργία των ιδιωτικών τραπεζών.
Στο νοµοσχέδιο ακόµα ένα µεγάλο µέρος της επιτήρησης των
ιδιωτικών τραπεζών επαφίεται στην ευθύνη του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, ενώ βασική επιλογή είναι να υπάρχουν
ιδιωτικές τράπεζες αίµατος, ώστε στους ειδικότερους όρους λειτουργίας που καθορίζει ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων, να επιβάλλεται αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Έτσι οι τράπεζες ιστών θα διαχωρίζονται πλέον σε τρεις κατηγορίες. Τις τράπεζες ιστών και κυττάρων στα δηµόσια νοσοκοµεία, τις ιδιωτικές τράπεζες και τις τράπεζες αίµατος σε
δηµόσια νοσοκοµεία, όπου πραγµατοποιείται αποθήκευση αποκλειστικά για µελλοντική χρήση.
Όπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις µεταµοσχεύσεις οργάνων. Στοιχεία δε του Εθνικού
Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων δείχνουν ότι ο αριθµός της δωρεάς οργάνων από το 2001 έως το 2010 φθίνει σταθερά. Η µεταµοσχευτική δραστηριότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη των
αναγκών των ασθενών και ο χρόνος αναµονής είναι µεγάλος.
Έτσι πρέπει να παραδεχθούµε ότι είναι λυπηρό όταν δώδεκα
χρόνια µετά την ψήφιση του ν.2737/1999, που αποτέλεσε το
πρώτο βασικό νοµοθετικό πλαίσιο για τις µεταµοσχεύσεις στη
χώρα µας, τα αποτελέσµατα είναι τόσο θλιβερά, τόσο φτωχά.
Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα µε έρευνα του Εθνικού Οργανισµού
Μεταµοσχεύσεων, το 45% είναι αντίθετο στις µεταµοσχεύσεις
εξαιτίας της έλλειψης αξιοπιστίας του συστήµατος.
Εποµένως ο επόµενος στόχος µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας είναι η σωστή ενηµέρωση, η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
απέναντι στους πολίτες για τη σωτηρία των ζωών, για τη σωτηρία
των συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκη. Έτσι µε αυτά τα δεδοµένα το νοµοσχέδιο επιτυγχάνει να είναι ένα ιδιαίτερα προοδευτικό νοµοθετικό πλαίσιο για τις µεταµοσχεύσεις αλλά και για
µια σύγχρονη προοπτική στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Εµείς θα
προσθέταµε, όµως, και µια σύγχρονη προοπτική στο κοινωνικό
κράτος, που είµαστε υποχρεωµένοι να υπηρετήσουµε ως Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπεντενιώτη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αικατερίνη ΠερλεπέΣηφουνάκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα, είναι νοµοσχέδιο ζωής στην κυριολεξία. Βέβαια εδώ
θέλω να πω ότι και το νοµοθέτηµα του 1999 για τις µεταµοσχεύσεις ήταν ένα καλό νοµοθέτηµα, το οποίο, όµως, ήθελε τροποποιήσεις και έτσι, µε την ευκαιρία της ενσωµάτωσης της
κοινοτικής οδηγίας, µπορούν να γίνουν και οι βελτιώσεις σε
εκείνο το σχέδιο νόµου, που πράγµατι ήταν παρά πολύ καλό σε
ό,τι αφορά τις µεταµοσχεύσεις για την εποχή.
Τώρα οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις, η ηθική ανάλυση, η επιστηµονική λεπτοµέρεια πρέπει να έχουν ένα όριο ή καλύτερα ένα
στόχο να επιτύχουν. Να καταλήγουν σε αποφάσεις που θα βοηθήσουν άµεσα και πραγµατικά, όσους χρειάζονται ή θα χρειαστούν µεταµόσχευση, ακόµα και αν υπάρχουν επιφυλάξεις για
τη νέα αυτή ρύθµιση του µεταµοσχευτικού πλαισίου στη χώρα
µας.
Έχω και εγώ ενστάσεις, επιφυλάξεις και προβληµατισµούς και
θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά νοµίζω ότι το πρωτεύον είναι
να κάνουµε το αποφασιστικό βήµα. Τα άλλα µπορούµε να τα θεραπεύσουµε, να τα βελτιώσουµε, ή και να τα αλλάξουµε αν χρειαστεί. Όµως, πρώτα πρέπει να εξασφαλιστούν οι δότες και να
αυξηθεί το ποσοστό τους, ώστε να µπορούµε να φτάσουµε στο
σηµείο που επιθυµούµε για τις µεταµοσχευτικές ανάγκες στη
χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αξιακό επίπεδο του πολιτισµού µας λέει ότι, πάνω απ’ όλα είναι η ζωή. Βέβαια, πρέπει να
πάρουµε όλα τα µέτρα για να χτυπηθεί κάθε προσπάθεια εµπορευµατοποίησης του ανθρώπινου πόνου και της ύψιστης αυτής
ανάγκης πολλών συνανθρώπων µας. Επίσης, πρέπει να αυστηροποιήσουµε το νοµοθετικό πλαίσιο για όσους επιχειρήσουν να
κερδοσκοπήσουν πάνω στις ζωές άλλων ανθρώπων.
Πρέπει να ενισχύσουµε µε τον καλύτερο τρόπο την ασφάλεια
στη διαδικασία των µεταµοσχεύσεων σε όλες τις φάσεις και τα
στάδια. Άλλωστε, αυτό επιδιώκουµε µε αυτήν την ευρωπαϊκή
οδηγία που ενσωµατώνουµε σήµερα. Να ασκήσουµε τον πιο σφικτό και αποτελεσµατικό έλεγχο στον ιδιωτικό τοµέα, σε εκείνους
τους κρίκους που αυτός εµπλέκεται στην όλη διαδικασία. Κυρίως, πρέπει να λειτουργήσουµε µε τις καλύτερες προϋποθέσεις
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, ενισχύοντάς το εκεί που χρειάζεται, στο µεταµοσχευτικό τοµέα, για να έχουµε τις κατά το δυνατό
υψηλότερες επιδόσεις, µε τους ασφαλέστερους όρους υπό την
πλήρη ευθύνη του δηµοσίου. Βέβαια, την ευθύνη για την εφαρµογή αυτού του νοµοθετήµατος την έχει η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας και το Υπουργείο Υγείας.
Δεδοµένων, λοιπόν, όλων αυτών των παρατηρήσεών µου, οι
επιµέρους επισηµάνσεις που θα κάνω και κάποιες επιφυλάξεις
έχουν στόχο την καλύτερη θωράκιση του εγχειρήµατος και τη
βελτίωση αυτής της τεράστιας προσπάθειας.
Πρώτα από όλα, θέλω να πω ότι θα πρέπει να γίνει µια µεγάλη
καµπάνια ενηµέρωσης, η οποία λείπει µέχρι σήµερα από την ελληνική κοινωνία. Ενηµέρωση και εκπαίδευση ταυτόχρονα. Αυτό
είναι η δηµοκρατική προϋπόθεση για τη συνειδητή αποδοχή από
την κοινωνία της έννοιας της δωρεάς ζωής και βελτίωσης της
ζωής άλλων ανθρώπων.
Κατά τη γνώµη µου, το µικρό ποσοστό πολιτών που είναι δότες
οργάνων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη ενηµέρωσης
και εκπαίδευσης. Άρα δεν πρέπει να χρεώσουµε την κοινωνία
µας ούτε µε συντηρητισµό ούτε µε έλλειψη αλτρουισµού. Η πολιτεία δεν έκανε µέχρι σήµερα όλα αυτά που θα έπρεπε να κάνει
σε αυτό τον τοµέα. Το παρόν σχέδιο νόµου προσπαθεί να διορθώσει όλες αυτές τις καταστάσεις.
Άλλο ένα κοµβικό σηµείο για την επιτυχία του νέου πλαισίου
είναι ο συντονιστής των µεταµοσχεύσεων. Θα πρέπει να είναι ένα
άτοµο που να πληροί τις καλύτερες προϋποθέσεις και το οποίο,
βέβαια, θα αποκτήσει και όλη την εξειδίκευση που χρειάζεται για
να ανταποκριθεί σε αυτόν τον πολύ µεγάλο τοµέα που θα αναλάβει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω δύο ιδιαίτερες παρατηρήσεις, µία για το άρθρο 8 και µία για το άρθρο 9. Εγώ είµαι
πολύ επιφυλακτική σε ό,τι αφορά τους δότες και το συναισθηµατικό δέσιµο. Φοβάµαι πάρα πολύ, διότι υπάρχουν τριτοκοσµικές χώρες που µ’ αυτό το σκεπτικό των συναισθηµατικών δοτών

12120

ή της προσωπικής σχέσης, έχουν κάνει τη µεταµόσχευση οργάνων εµπορία. Είναι γνωστό σε όλους µας σε ποιες χώρες αναφέροµαι.
Είµαι, λοιπόν, πάρα πολύ επιφυλακτική σε ό,τι αφορά το συναισθηµατικό δότη και παρ’ ότι υπάρχει ο δικαστής ο οποίος θα
κρίνει αυτήν τη συναισθηµατική σχέση, διατηρώ τις επιφυλάξεις
µου επάνω σ’ αυτό.
Το άλλο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι διαφωνώ σε ό,τι
αφορά την εικαζόµενη συναίνεση και τον εικαζόµενο δότη. Ξέρετε ότι είµαι µία απ’ αυτούς που, πέρα από εθελόντρια αιµοδότρια, είµαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δωρητής οργάνων, µε την
κάρτα του δωρητή πάντα µέσα στο πορτοφόλι µου, στην τσάντα
µου, για ό,τι προκύψει.
Θεωρώ ότι Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη,
ότι δεν έχει υπάρξει ενηµέρωση στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν
µπορούν όλοι αυτοί που ζουν στην επαρχία και στα χωριά να
είχαν την ενηµέρωση που πρέπει. Θα πρέπει να γίνει µία καµπάνια. Χάσαµε την ευκαιρία τώρα µε την απογραφή να έχει προηγηθεί µία µεγάλη καµπάνια και παράλληλα µε την απογραφή, να
δινόταν και το δελτίο, ώστε να γίνουν δωρητές. Είχε ξεκινήσει η
προσπάθεια το 2001. Τότε δεν πέτυχε πάρα πολύ. Θα µπορούσε
να είχε γίνει. Θεωρώ, πάντως, ότι δεν πρέπει de facto να θεωρείται ο άλλος δωρητής. Θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος και να
το ζητάει ο ίδιος να είναι δωρητής και να βρούµε τον τρόπο πώς
θα γίνει αυτό.
Βέβαια, θέλω να πω µε αυτές τις σκέψεις και µε αυτές τις παρατηρήσεις ότι ψηφίζω αυτό το σχέδιο νόµου που αποτελεί,
πράγµατι, πρωτοβουλία ζωής, αλλά και µήνυµα ελπίδας από τη
Βουλή προς την κοινωνία, µε ξεχωριστή, βέβαια, σηµασία στις
µέρες µας, που είναι πάρα πολύ δύσκολες και για την κοινωνία,
αλλά και για τους πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο έρχεται σε µία στιγµή στην οποία ο ελληνικός
κοινοβουλευτισµός, τουλάχιστον όπως οικοδοµήθηκε από το
1974 και µετά, είναι, πράγµατι, σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου. Τύποις λειτουργεί, αλλά στην πράξη έχει χάσει οποιαδήποτε δυνατότητα αυτενεργείας και γι’ αυτό είναι, πράγµατι, πολύ
επίκαιρο, γιατί µας δίνει και τη δυνατότητα να σκεφτούµε πάνω
στο πώς θα υπάρξει η επόµενη µέρα σ’ αυτό το πολιτικό σύστηµα
στο οποίο ζούµε.
Το νοµοσχέδιο το ψηφίζουµε επί της αρχής, θέλοντας να δείξουµε ότι πράγµατι δεν µπορούµε να διαφωνούµε µε τη βασική
του αρχή και τη βασική του φιλοσοφία, αλλά από εκεί και πέρα,
το θέµα είναι εάν θα µπορέσει, πραγµατικά, να υλοποιήσει αυτά
τα οποία υπόσχεται και αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Διότι αυτό
είναι το βασικό ζητούµενο.
Υπάρχουν εδώ, κύριε Υπουργέ, οι βασικοί στόχοι και οι µετρήσιµοι οι οποίοι θα µας δείξουν εάν θα µπορέσει και µε ποιους
όρους να επιτύχει πραγµατικά το νοµοσχέδιο αυτά τα οποία υπόσχεται; Μετρήσιµοι στόχοι, συγκεκριµένοι. Δηλαδή, πάµε από τις
τρεις µεταµοσχεύσεις στις δέκα, πάµε από τις πέντε στις εκατό
ή δεν ξέρω. Μετρήσιµοι στόχοι υπάρχουν; Όχι. Θεωρητικά πράγµατα. Και συνήθως αυτό που λείπει από τα νοµοσχέδια -και εγώ
λόγω της παιδείας µου ως µηχανικός, αλλά και όσοι έχουν καλύτερη σχέση µε τα νούµερα απ’ ό,τι έχουν οι γιατροί ή οι νοµικοί,
που κυριαρχούν σε αυτήν την Αίθουσα- είναι ότι θέλουµε να βλέπουµε και κάποιους ποσοτικούς στόχους, τους οποίους ουδέποτε, για να µην πω τουλάχιστον στα τέσσερα χρόνια που
περίπου είµαι Βουλευτής, είδα.
Δεν κάνει τα απλά το νοµοσχέδιο, όπως µεγαλύτερη ενηµέρωση. Εγώ είµαι δωρητής ούτως ή άλλως από µία καµπάνια η
οποία είχε γίνει στην προηγούµενη βουλευτική περίοδο. Και δέχθηκαν πολλοί. Ήταν η πρώτη φορά που εγώ τουλάχιστον ήρθα
σε επαφή σε κάποιον, ας τον πούµε, επαγγελµατικό χώρο µε ένα
φυλλάδιο το οποίο έλεγε αν θέλει κάποιος να γίνει δωρητής. Νοµίζω ότι την προηγούµενη βουλευτική περίοδο ήταν και πάρα
πολλοί οι Βουλευτές οι οποίοι δέχθηκαν να γίνουν δωρητές ορ-
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γάνων.
Έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα µέτρα; Θεωρώ ότι όχι και
θα ήθελα να ακούσω και τον αντίλογο, αν υπάρχει. Εξαντλήσαµε
τα πάντα; Κάναµε τις διαφηµιστικές καµπάνιες; Ενηµερώσαµε
τον κόσµο γι’ αυτό; Νοµίζω ότι έγιναν σε πολύ µικρό βαθµό, εάν
έγιναν, οι οποιεσδήποτε διαφηµιστικές εκστρατείες. Ερχόµαστε
εδώ και παίρνουµε πολύ βαριά µέτρα, γιατί η λεγόµενη «εικαζόµενη τεκµηριωµένη συναίνεση» είναι το «βαρύ πυροβολικό». Φέρνουµε τα «τεθωρακισµένα», πάµε, δηλαδή, στο πιο ακραίο µέτρο
στο οποίο θα µπορούσα να πάµε, ούτως ώστε να φέρουµε αποτελέσµατα, αν θεωρούµε ότι το πρόβληµα για το µειωµένο
αριθµό µεταµοσχεύσεων είναι η έλλειψη οργάνων και όχι τα υπόλοιπα.
Νοµίζω ότι υπάρχει µία πολύ µεγάλη σειρά άλλων προβληµάτων τα οποία δεν αντιµετωπίζονται ή αντιµετωπίζονται µερικώς
ή έχουν αδικηθεί από το συγκεκριµένο «βαρύ πυροβολικό» της
τεκµηριωµένης συναινέσεως, το οποίο µπαίνει µέσα στο νοµοσχέδιο και εξ ορισµού αφήνει όλα τα υπόλοιπα θέµατα στο περιθώριο.
Υπάρχει, όµως, εδώ και ένα θέµα το οποίο θα πρέπει να το
δούµε, γιατί ο ελληνικός πολιτισµός, τουλάχιστον από την εποχή
της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, θεωρεί ότι το σώµα του νεκρού
είναι κάτι ιερό. Είτε ως αρχαίος ελληνικός πολιτισµός, λοιπόν,
είτε ως Ορθοδοξία, θεωρούµε ότι το σώµα είναι ιερό. Η Αντιγόνη
χάνει τα πάντα στη ζωή, γιατί δεν θέλει να αφήσει κάποιοι, η κρατική εξουσία, να φερθεί άσχηµα στο σώµα του νεκρού αδελφού
της. Περί αυτού πρόκειται.
Νοµίζω ότι δεν πρέπει να τα περνάµε αυτά τόσο ελαφρά τη
καρδία, θεωρώντας ότι θα πάµε σε αντιµετώπιση του σώµατος
ως ένα χρηστικό αντικείµενο, το οποίο µετά το πέρας της ζωής
δεν έχει καµµία ιερότητα και αντιµετωπίζεται όπως βλέπουµε
στις σειρές που προβάλλονται µετά τις 22.00’ σε πάρα πολλά τηλεοπτικά κανάλια.
Δεν πρέπει να πάµε στην αµερικάνικη λογική που υπάρχει.
Εκεί, για άλλους λόγους, βέβαια, λόγω του ότι είναι µια πολυπολιτισµική κοινωνία και στην ουσία είχαν πρόβληµα αν θα έχουν
πολλαπλά νεκροταφεία, βρήκαν τη λύση της καύσεως. Ήταν µια
πρακτική λύση η καύση και ήταν πολύ λιγότερο φιλοσοφική,
αλλά καταδεικνύει ότι έχουν πάψει να θεωρούν -τουλάχιστον
αυτές οι κοινωνίες, αλλά και το πολιτιστικό πρότυπο των δυο µεγάλων κοµµάτων εδώ- ότι υπάρχει ιερότητα του σώµατος. Δεν
πρέπει, µε πρόσχηµα το, πράγµατι, σοβαρό κοινωνικό θέµα των
µεταµοσχεύσεων και της ευρέσεως οργάνων µε τις πάρα πολλές
πτυχές του, να ακυρώσουν την ιερότητα του σώµατος και µετά
θάνατον, που είναι ένα βασικό στοιχείο του ελληνικού πολιτισµού
είτε του αρχαίου είτε του νεοτέρου.
Θέλω να θίξω, όµως, ιδιαιτέρως ένα θέµα, το οποίο το θίξαµε
και στην επιτροπή. Δεν βλέπω να έχετε ανταποκριθεί σ’ αυτό,
ενώ σε άλλα θέµατα ανταποκριθήκατε. Πρόκειται για το θέµα
των ποινών. Στο Κοσσυφοπέδιο γνωρίζετε νοµίζω το τι έγινε µε
τον Χασίµ Θάτσι, τον Πρόεδρο, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι
έπαιρνε αιχµαλώτους Σέρβους, τους αφαιρούσε τα όργανα και,
µάλιστα, σε συνεργασία µε Τούρκους γιατρούς και νοσοκόµους
κ.λπ.. Όταν η κ. Κάρλα ντελ Πόντε, η εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Χάγης, ήθελε να θέσει και αυτό το θέµα, επενέβησαν οι
πολιτικοί παράγοντες της υπερατλαντικής δυνάµεως και το θέµα
αυτό µπήκε στον «πάγο». Δεν είναι έτσι. Γνωρίζουµε ότι πάρα
πολλά τέτοια πράγµατα γίνονται.
Δυστυχώς η τεχνολογία µας είναι απηρχαιωµένη και νοµίζω ότι
πρέπει να λάβουµε και αυτό υπ’ όψιν ότι η λήψη οργάνων από
δότες είναι µια τεχνολογία σηµερινή, η οποία δεν θα υπάρχει για
πάνω από είκοσι έως τριάντα χρόνια, γιατί είναι λογικό και
σωστό να πάµε στη δηµιουργία από βλαστοκύτταρα, το οποίο
υπάρχει, βέβαια, σήµερα, αλλά σε εµβρυακή κατάσταση µέσα
στο νοµοσχέδιό σας.
Θα έπρεπε, όµως, παρ’ όλα αυτά να υπάρξει και η δυνατότητα
και η χρηµατοδότηση, ούτως ώστε να πάµε και στην έρευνα, η
οποία θα µας απαλλάξει και θα µας δώσει -το σηµαντικότεροπολύ καλύτερη ποιότητα οργάνων από ότι θα µας δώσει η λήψη,
γιατί οπωσδήποτε η ιστοσυµβατότητα πάντοτε είναι κάτι σχετικό.
Όσον αφορά το θέµα των ποινών, λοιπόν, οι ποινές που δια-
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τηρείτε µέσα είναι αστείες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν να διατηρείτε ότι θα επανέρχεται …
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τις αυξήσαµε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Τις αυξήσατε, αλλά είναι δυνατόν να λέτε
ότι θα επανέρχεται κάποιος γιατρός, ο οποίος συνήργησε στην
αφαίρεση οργάνων µετά από τέσσερα-πέντε χρόνια –πόσο το
έχετε κάνει- στο επάγγελµά του; Αν δεν είναι αυτός ένας λόγος
οριστικής παύσεως ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος, τι
άλλο µπορεί να είναι; Είναι δυνατόν να παραµείνει αυτός και όσοι
συµµετέχουν µέσα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, µπορώ;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Βεβαίως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτή, κύριε συνάδελφε, είναι παρεπόµενη ποινή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να ρωτάτε το Προεδρείο πριν µπορέσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Με συγχωρείτε. Θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι παρεπόµενη ποινή αυτή. Η παρεπόµενη ποινή συνοδεύει
την κυρία. Δεν είναι κάθειρξη ή είναι κάθειρξη. Η πειθαρχική
δίωξη οδηγεί στην απόλυση.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ένας άνθρωπος µε κάθειρξη δεν υπάρχει περίπτωση να παραµείνει στην υπηρεσία. Το πειθαρχικό δίκαιο τον
αποβάλλει.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Άρα θα µπορεί να ασκεί ιδιωτικά το ιατρικό επάγγελµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Αυτό λέτε. Εφόσον λήξει η ποινή µετά
από κάποια χρόνια, αυτό λέτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Η ποινή επιβάλλεται από το ποινικό δικαστήριο
και σχετίζεται µε την έννοµη τάξη και το σύστηµα κυρώσεων.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ωραία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Η πειθαρχική κύρωση που σχετίζεται µε το επάγγελµά του αντιστοιχείται στην κάθειρξη ή απόλυση.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Συνεχίζετε, κύριε Υπουργέ; Διαβάστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, πρέπει να
ολοκληρώσετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Νοµίζω ότι είναι πολύ απλό. Νοµίζω ότι
πρέπει αυτός, ο οποίος ξεκάθαρα και σε όλους τους βαθµούς
έχει καταδικαστεί ότι συνήργησε στην παράνοµη λήψη οργάνων,
να χάνει οριστικά την ιατρική άδεια. Αυτό λέω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το λέµε κι εµείς.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Και νοµίζω ότι πρέπει να είναι σαφές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, θα ήταν ευχάριστο στην έρευνα των βλαστοκυττάρων, όπου η ιστοσυµβατότητα δεν είναι πρόβληµα, µέσα σε µια
δεκαετία να το κάνει ανενεργές το νοµοσχέδιο.
Δεν χωράει ούτε συζήτηση ότι το τελετουργικό είναι ένα θέµα.
Αν δεν υπήρχαν οστά για να προσκυνούµε σήµερα που είναι
θαυµατουργά -σε αυτά τα ζητήµατα πίστης- αν, παραδείγµατος
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χάριν, όλα τα οστά -θεωρητικά µε την καύση ή αν κάποιος θα
µπορούσε να τα κάνει µεταµόσχευση- δεν υπήρχαν και αυτό είναι
ένα ζήτηµα.
Όµως, αυτό δεν λέει τίποτα µπροστά σε έναν αριθµό ότι στα
δέκα εκατοµµύρια Έλληνες προσφέρθηκαν µόνο δέκα –ένα νούµερο- και έκλεισε µια χρονιά πέρυσι µε χίλιους διακόσιους εβδοµήντα έξι νεφροπαθείς, που είχαν µια επιτυχία µόνο εβδοµήντα
ένα άτοµα. Είναι νούµερα πρωτόγνωρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στην τελευταία θέση.
Οι θρησκευτικές παρανοηµένες ιδεοληψίες, η έλλειψη εµπιστοσύνης στο εγχείρηµα όσον αφορά την αξιοπιστία του, η όχι
καλή ενηµέρωση, η µη σωστή στάση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και στα νοσοκοµεία και στα ΜΕΘ και, σαφώς,
το πρόβληµα της ενηµέρωσης της οικογένειας που εισχωρεί σε
τέτοιες αποφάσεις, δηµιούργησαν το πρόβληµα και την αναγκαιότητα του να έρθει αυτό το νοµοσχέδιο.
Δεν χωράει ούτε συζήτηση -και χαίροµαι που ο εισηγητής το
λέει, γιατί γνωρίζει ιατρική και µιλώ ως γιατρός- ότι, πράγµατι,
µοναδική θεραπεία στη βαριά ηπατική ανεπάρκεια, στην πνευµονική ανεπάρκεια και στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι αυτό. Αυτή
είναι η µοναδική θεραπεία και η πλέον ενδεδειγµένη είναι στη νεφρική ανεπάρκεια.
Διευρύνω τον κύκλο λέγοντας σαφώς ότι είτε σε ευθεία είτε
σε πλαγία γραµµή ο τέταρτος βαθµός δίδει λύσεις, καθώς και ο
δεύτερος βαθµός εξ αγχιστείας και ο συναισθηµατικός δότης µε
τις δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες µπαίνουν και µε την ποινική
ρήτρα και το δικαστικό «περιτύλιγµα». Είναι µια προσπάθεια, η
οποία θα αποδώσει.
Δεν χωράει ούτε συζήτηση ότι και τα αποτελέσµατα του σύµφωνου της συµβίωσης αρχίζουν και αυτά πλέον στην ελληνική
κοινωνία και παίζουν σοβαρό ρόλο και θα τα βρούµε µπροστά
µας.
Σαφώς, η χωρίς ιστοσυµβατότητα που χρησιµοποιείται στη
χιαστή µεταµόσχευση και αυτό είναι σοβαρό, καθώς παίρνει τη
θέση του άλλου, οπότε υπάρχει ισονοµία µέσα σ’ αυτό και δεν
χάνει τη θέση του.
Σαφώς και η εικαζόµενη συναίνεση, όπως είναι η εικαζόµενη
συναίνεση, θέλει ενηµέρωση, περισσότερη κουλτούρα, αλλαγή
νοοτροπίας για να µπορέσει κανείς να την περάσει, αλλά είναι
και αυτή µια πρωτοποριακή αντίληψη.
Όσον αφορά τις µονάδες µεταµόσχευσης, είχαν πολλά τρωτά.
Όπως και οι οργανισµοί αφαίρεσης που σήµερα γίνονται, πρέπει
να γίνουν σωστά, γιατί είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο και
ιατρικά πρέπει να γίνουν µέσα σε ένα επίπεδο που να είναι και
ασφαλές και πάνω από όλα, εκτός από ασφαλές, να έχει και ποιότητα, η οποία να είναι συµβατή µε τη µετεξέλιξη µετά της ιατρικής πράξης.
Δεν χωράει ούτε συζήτηση ότι το Εθνικό Μητρώο των Ληπτών,
όπως θα είναι και µοναδικό και κυρίαρχο, µαζί µε τη δυνατότητα
ανταλλαγής πληροφοριών και τον Ποινικό Κώδικα, είναι κάτι σηµαντικό.
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το ζήτηµα των βλαστοκυττάρων,
είναι ένα θέµα που χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, γιατί αρχίζετε και
κάνετε νοµοθετική παρέµβαση σε ένα χώρο που και φιλοσοφικά
και κοινωνικά και πολιτικά θα τον βρούµε µπροστά µας. Εδώ,
πραγµατικά, και ο δηµόσιος χαρακτήρας που επικρατεί στις δυο
µορφές όσον αφορά και στο αίµα του οµφαλού πλακούντα, αλλά
και στους ιστούς και στα κύτταρα και ο ιδιωτικός παράγοντας,
όπως τον ορίζετε µέσα, είναι πιστεύω µια «τρίλιζα», η οποία είναι
συµβατή –για να χρησιµοποιήσω τον όρο της συµβατότητας- µε
την έννοια και τη µετεξέλιξη που θα έχει η επιστήµη µας εκεί.
Δεν εφαρµόζεται στο νόµο αυτό -και καλά κάνει και δεν εφαρµόζεται- ούτε η αυτοµεταµόσχευση, ούτε η δωρεά αίµατος, ούτε
τα αναπαραγωγικά κύτταρα -που είναι ένα άλλο κεφάλαιο τεράστιο- ούτε σαφώς και η µεταµόσχευση ιστών και κυττάρων, που
και αυτό έχει πολλή συζήτηση ανάλογη µε αυτό εδώ και σε επίπεδο φιλοσοφικό και πολιτικό.
Η τήρηση της ανωνυµίας δε και η ιχνηλασιµότητα, το να µπορεί κάποιος να έχει το αρχείο, ασχέτως του δότη-λήπτη, ασχέτως
του ότι το σέβεται, είναι σηµαντική.
Στο ποινικό κοµµάτι που άκουσα πριν και το δεκαετές και η
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ρητή –ως γιατρός µιλάω τώρα και όχι ως πολιτικός- απαγόρευση
της άρσης του ιατρικού επαγγέλµατος είναι κάτι το οποίο είναι
προς τιµήν σου.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα, πραγµατικά, η χώρα µας βρίσκεται
σε µια βαριά πολιτική ανεπάρκεια. Βρισκόµαστε σε µια βαριά πολιτική ανεπάρκεια του συστήµατος και χρειάζεται χρηστή µεταµόσχευση. Σε αυτήν τη µεταµόσχευση σίγουρα ο λήπτης είναι η
χώρα µας. Ο δότης είναι πλέον αυτός που θα φέρει την ισονοµία,
τη δικαιοσύνη και την προστασία των αδυνάτων. Σε αυτόν το
δότη οφείλουν όλα τα κόµµατα και όχι ο πολιτικός φορέας –στον
οποίο και εσείς προΐστασθε τώρα ως Υπουργός- να δείξουν και
συναίνεση. Συγχρόνως και οι αγανακτισµένοι έξω οφείλουν να
δείξουν συναίνεση, γιατί, πραγµατικά, αν η µεταµόσχευση αυτή
στη βαριά πολιτική ανεπάρκεια του συστήµατος αποτύχει, θα
έχει την αποτυχία που και ο νόµος έχει. Αποτυχία στη µεταµόσχευση σηµαίνει θάνατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η τελευταία λέξη µε
την οποία κλείσατε δεν ήταν και η καλύτερη για αυτήν την περίσταση.
Κύριε Γεωργιάδη, µπορείτε τώρα να µιλήσετε στη σειρά σας
και όχι στη σειρά του κ. Πολατίδη. Δεν σας βοηθάει κατ’ αρχάς
ο σωµατότυπος, για να µιλήσετε στη σειρά του κ. Πολατίδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Μια και έγινε αυτό πριν µε τον αγαπηµένο µου τον Ηλία Πολατίδη, θα ήθελα να ξεκινήσω µε αυτό που είπε, κύριε Υπουργέ.
Έτσι όπως το καταλαβαίνουµε εµείς το άρθρο –µπορεί να κάνουµε λάθος, να µας το εξηγήσετε- έχει δίκιο ο κ. Πολατίδης.
Εµείς λέµε ότι όταν κάποιος γιατρός αποδειχθεί και καταδικαστεί
ότι συνήργησε στην παράβαση του συγκεκριµένου άρθρου, δηλαδή ότι συνήργησε στην αφαίρεση των οργάνων, θα πρέπει να
χάνει την άδεια του ιατρικού επαγγέλµατος για πάντα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το βάλαµε αυτό ως εκ περισσού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το βάλατε; Εντάξει. Αν το
βάλατε, δεν υπάρχει διαφωνία. Εµείς αυτό θέλαµε. Θεωρούµε,
δηλαδή, ότι είναι αδιανόητο να είναι γιατρός κάποιος που έχει
κάνει κάτι τέτοιο. Ο γιατρός πρέπει να είναι ένα ιερό και σεβαστό
πρόσωπο που του έχουµε εµπιστοσύνη και του εµπιστευόµαστε
τη ζωή µας. Αν κάνει τέτοια, δεν έχει νόηµα.
Πάµε, όµως, τώρα να µπούµε στη σηµερινή κουβέντα, αν και
όλοι καταλαβαίνουµε ότι το να νοµοθετεί ένα Κοινοβούλιο εν
κενώ δεν είναι δυνατόν. Είναι προφανές ότι όλοι καταλαβαίνουµε
ποιες στιγµές ζούµε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ήθελα να φύγω,
αλλά σκέφτηκα ότι µπορεί να είναι και η τελευταία οµιλία και η
τελευταία συνεδρίαση του παρόντος Κοινοβουλίου, οπότε µπορεί να µην προλάβουµε καν να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα, λοιπόν, πρώτον, να σας πω ότι σας συγχαίρω για
τη νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία. Είναι σωστή αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία. Εγώ τυγχάνει να είµαι ο ίδιος δωρητής –έχω
πάρει και τη σχετική κάρτα- γιατί πιστεύω ότι είναι ένα κοινωνικό
καθήκον των ανθρώπων να κάνουν αυτήν την κοινωνική προσφορά προς το συνάνθρωπό τους, εάν και εφόσον έλθουν τα
πράγµατα στη ζωή τους έτσι. Γι’ αυτό και θα πρέπει να λάβετε
σοβαρά υπ’ όψιν ότι αυτά που θα σας πω για την εικαζοµένη συναίνεση δεν σας τα λέει κάποιος που είναι αντίθετος επί της
αρχής ούτε στο νοµοσχέδιο, ούτε στην ίδια την πράξη της δωρεάς οργάνων. Εγώ προσωπικά σάς λέω για τον εαυτό µου ότι
έχω δηλώσει δωρητής και έχω πάρει και την κάρτα.
Σας λέω, όµως, ότι, πράγµατι, αυτή η εικαζοµένη συναίνεση,
την οποία έχετε βάλει στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, είναι ένα
πολύ µεγάλο λογικό άλµα. Είναι ένα πολύ µεγάλο λογικό και
ηθικό άλµα, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει πολλά
προβλήµατα στην πορεία. Το κυριότερο πρόβληµα που θα δηµιουργήσει, κύριε Υπουργέ –και θα κάνω µια σύγκριση µε τα παρόντα- είναι ότι θα δώσει τεράστιο χώρο στη συνωµοσιολογία.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, η συνωµοσιολογία είναι το αγαπηµένο
µας εθνικό άθληµα.
Θα φέρω ένα παράδειγµα. Πέρυσι, όταν ήλθε εδώ η ψηφοφο-
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ρία του µνηµονίου, εµείς σας λέγαµε –και κάναµε τη σχετική συζήτηση και ένσταση- να το φέρετε και να το ψηφίσετε µε εκατόν
ογδόντα ψήφους και όχι µε εκατόν πενήντα µία. Γιατί πέφταµε
στα πόδια σας γονυπετώς και σας παρακαλάγαµε; Είχαµε καµµιά
καούρα; Όχι. Βλέπαµε, όµως, αυτό που θα γινόταν, αυτό που δεν
βλέπατε εσείς, η Κυβέρνησή σας. Τι βλέπαµε, δηλαδή; Ότι αν
δεν πάρουµε όλοι την ευθύνη τού να αλλάξουµε την Ελλάδα, θα
βρεθούν κάποιοι έξυπνοι που θα θρέψουν τον κόσµο µε αντιµνηµόνια. Τα αντιµνηµόνια, όσο θα ανέβαινε η ανηφόρα –γιατί όλοι
ξέραµε ότι επρόκειτο περί ανηφορικού δρόµου, δεν επρόκειτο
περί κατηφόρας- θα έβρισκαν ευήκοα ώτα στην κοινωνία, γιατί
φυσικά η κοινωνία δεν µπορεί να ξέρει όλα αυτά που ξέρουµε
εµείς. Εγώ πέρασα, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβετε, ολόκληρες τις περιφερειακές εκλογές απαντώντας για το αν µας έδιναν
λεφτά οι Κινέζοι, για το αν µας έδιναν λεφτά οι εξωγήινοι, για το
αν υπήρχε άλλος δρόµος και σε διάφορες άλλες τέτοιες µπαρούφες.
Όµως, ως αποτέλεσµα της δικής σας πολιτικής βουλήσεως να
µην πάτε µε εκατόν ογδόντα, για να αναγκάσετε και το άλλο
κόµµα, που ήταν εξίσου υπεύθυνο για την καταστροφή της
χώρας, να πάρει ευθύνες, δώσατε περιθώριο στη συνωµοσιολογία, δώσατε περιθώριο στο αντιµνηµόνιο και το αποτέλεσµα ξέρετε ποιο είναι; Είναι όλοι αυτοί που είναι έξω στην πλατεία, οι
οποίοι δεν ξέρουν τι θέλουν, γιατί δεν έχουν καταλάβει το «δεν
πληρώνω, δεν χρωστάω, δεν πουλάω» τι σηµαίνει. Γιατί; Γιατί δώσατε περιθώριο στη συνωµοσιολογία. Πώς το δώσατε; Με µία
λανθασµένη πολιτική επιλογή.
Το ίδιο κάνετε και τώρα στο παρόν νοµοσχέδιο. Με την εικαζοµένη συναίνεση δώσατε την ευκαιρία σε µια νοµοθετική πρωτοβουλία, στην οποία επί της αρχής συµφωνούµε όλοι και λέµε
όλοι να συµµετάσχουµε στην εκστρατεία για να πείσουµε τον
κόσµο να γίνει δωρητής οργάνων, αντί να µιλάµε για τη δωρεά
οργάνων που είναι το µείζον, να µιλάµε στα blogs, στο διαδίκτυο,
στις εφηµερίδες, παντού για την εικαζοµένη συναίνεση. Και αρχίζουν τώρα οι θεωρίες «µα, πώς το ψηφίσατε αυτό, που θα πηγαίνουν να σκοτώνουν το παιδί µου για να του πάρουν τα
όργανα;». Ξέρετε τι ζηµιά θα κάνετε; Σας µιλάω ειλικρινά, αντί
να κάνετε καλό, θα κάνετε ζηµιά.
Ενώ, εάν υιοθετούσατε την πρόταση της Ουρανίας Παπανδρέου –που εγώ προσωπικά δεν την είχα σκεφτεί ο ίδιος, η Ουρανία ως γιατρός µου την εξήγησε και θεωρώ ότι είναι εξαιρετική
πρόταση- σε όλες τις συναλλαγές µας µε το δηµόσιο ή σε δύοτρεις βασικές που τις κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες να µπει
ένα κουτάκι και όταν πας να βγάλεις το δελτίο ταυτότητάς σου
ή όταν πας να καταθέσεις τη φορολογική σου δήλωση να γράφεις «ναι, θέλω να είµαι δωρητής οργάνων ή δεν θέλω». Τελείωσε η υπόθεση. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Όλο το άλλο θα δώσει
περιθώριο στο να αρχίσουν τα σενάρια. Τα σενάρια είναι αυτό
που θρέφει τη συνωµοσία. Η συνωµοσία θα φέρει το αντίθετο
αποτέλεσµα από το επιδιωκόµενο. Αντί να αυξήσουµε τους δωρητές οργάνων, θα τους µειώσουµε. Γιατί τώρα ξέρετε τι θα
γίνει; Θα πηγαίνουν όλοι και θα δηλώνουν «όχι» για να είναι αυτοί
που θα είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να πέσουν θύµατα όλης
αυτής της τακτικής της εµπορίας οργάνων κ.λπ.. Άρα θα λειτουργήσει επί ζηµία, ενώ εµείς θέλουµε να λειτουργήσει επ’ ωφελεία.
Κλείνοντας δε –γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο των
συναδέλφων στην ενδεχοµένως τελευταία, επαναλαµβάνω, συνεδρίαση- θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, επειδή άκουσα την
οµιλία σας, ότι ήταν µια εξαιρετική οµιλία. Εκτιµώ πάρα πολύ και
το έργο σας ως τώρα και στο προηγούµενο Υπουργείο που ήσασταν και τώρα στο Υπουργείο Υγείας. Εκτιµώ πολύ την οµιλία
που κάνατε. Ως ιστορικός σας λέω ότι τέτοιου είδους οµιλίες θα
τις βλέπουν οι ιστορικοί του µέλλοντος, γιατί όλους µας κρίνουν
οι ιστορικοί του µέλλοντος εδώ. Δεν υπάρχει κανείς που θα τη
γλιτώσει. Ό,τι λέµε τώρα εδώ θα έλθουν οι ιστορικοί του µέλλοντος -εάν τη γλιτώσουµε λίγο, εάν δεν καταστραφούµε- θα έλθουν πολλοί και όπως ασχολούνται –ξέρω εγώ- µε το τι γινόταν
στο Κοινοβούλιο στη Βουλή των Λαζάρων προ της Μικρασιατικής
Καταστροφής ή µετά τις εκλογές του 1920, θα ασχολούνται µε
µας, να δουν τι είπε καθένας. Εσείς κάνατε ειλικρινείς προσπάθειες.
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Θέλω να πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν σκοπεύει ο κύριος
Πρωθυπουργός να πάει αύριο στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
να πιει καφέ. Δεν πιστεύω να ζήσουµε µια επανάληψη της τραγικής εκείνης Παρασκευής, όπου όλη η Ελλάδα περίµενε ότι ή θα
τα βρούµε ή θα πάµε σε εκλογές και βγήκαµε και ούτε τα βρήκαµε ούτε εκλογές έγιναν, για να µείνει άταφο ένα πολιτικό
πτώµα που είναι η παρούσα Κυβέρνηση.
Η παρούσα Κυβέρνηση, χωρίς καµµιά προσωπική αιχµή, είναι
ένα πολιτικό πτώµα. Αυτό το οποίο ζούµε είναι η σήψις αυτού
του πτώµατος. Όσο µένει αυτό το πολιτικό πτώµα τόσο θα σήπεται η κοινωνία περισσότερο, γιατί η κοινωνία περιµένει κάτι
τώρα. Δεν µπορώ να πιστέψω, κύριε Υπουργέ, ότι θα πάει αύριο
ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να διαιωνίσει
τη µούµια. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει για να δώσει µια λύση.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Μία µεταµόσχευση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μεταµόσχευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα πάει ο κύριος Πρωθυπουργός εκεί και θα βγει από µέσα και θα µας δώσει µια λύση.
Δεν θα βγει για να ακούσουµε στα κανάλια, κύριοι συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ, ποιοι είναι τα παλικάρια από εσάς και ποιοι δεν είναι
παλικάρια, γιατί είδα δελτίο ειδήσεων σήµερα που έλεγε «παλικάρι ο Αθανασιάδης, παλικάρι ο Λιάνης». Δηλαδή, εσείς όλοι οι
υπόλοιποι, αν δεν το καταλάβατε, είστε «ρόµπες». Αυτό είπαν τα
κανάλια σήµερα. Τα παλικάρια είναι αυτοί οι δύο και οι «ρόµπες»
είναι όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό λένε σήµερα τα κανάλια. Αν εσάς
σας αρέσει να σας λένε «ρόµπες», εµένα δεν µου αρέσει. Δεν το
θεωρώ καλό για το Κοινοβούλιο πρώτα απ’ όλα. Άρα να το ξεκαθαρίσουµε. Είστε παλικάρια ή «ρόµπες»; Για να καταλάβουµε τι
θα γίνει όµως, πρέπει να πάρετε µια απόφαση. Γιατί αν δεν πάρετε µια απόφαση, η χώρα θα καταστραφεί και τότε οι ωραίες
οµιλίες θα πάνε στράφι.
Κύριε Υπουργέ, για να κλείσω –κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ- υπερψηφίζουµε φυσικά την τροπολογία
για τα φάρµακα -εάν προλάβουµε δηλαδή, εννοώ. Θεωρούµε
σωστή την πρωτοβουλία σας και µπράβο σας που µειώσατε το
κόστος.
Θα ήθελα να σας κάνω µόνο µια παρατήρηση. Θα πρέπει να
βρείτε τον τρόπο –ξέρετε ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει τόσο φανερά και για λόγους κοινοτικής νοµοθεσίας- να ενισχύετε παράλληλα µε τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης –που πρέπει να
γίνει και µπράβο και όσο περισσότερη µείωση δαπάνης τόσο καλύτερο για µένα- την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία.
Αυτό είναι το µείζον, γιατί όταν κερδίζει η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, τα λεφτά µένουν στους εργαζοµένους στην Ελλάδα,
τα ασφαλιστικά τους ένσηµα πηγαίνουν στα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία, τα έξοδα που κάνουν πηγαίνουν στα ελληνικά καταστήµατα! Άρα υπάρχει µία προστιθέµενη αξία που µένει στη
χώρα! Αν µειώσετε, όµως, τη δαπάνη καταστρέφοντας µία ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, τότε, σας µιλώ ειλικρινά, κάνετε µία
τρύπα στο νερό, γιατί θα µειώνονται τα έξοδα σε εκατοµµύρια
ευρώ, αλλά στην πραγµατικότητα θα φεύγουν περισσότερα
λεφτά έξω! Άρα αποτύχαµε!
Αυτά ήθελα να πω, χωρίς να µπω σε περισσότερες λεπτοµέρειες, γιατί κανονικά είναι να τα πούµε την Πέµπτη στις τροπολογίες, αν προλάβουµε. Δεν ήξερα, κύριε Πρόεδρε, χίλια
συγγνώµη, αλλιώς θα τα έλεγα την Πέµπτη, αλλά ήθελα να ακουστεί.
Ας στηρίξουµε, λοιπόν, την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία!
Είναι εθνικό µας καθήκον αυτήν την ώρα επιχειρήσεις που εξάγουν και που δίνουν δουλειά στον κόσµο, να στηρίζονται και όχι
να αφήνονται στο έλεος της µοίρας!
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να υπάρχει
αυτοσυγκράτηση στο χρόνο, γιατί είναι είκοσι οι οµιλητές.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορας Νασιώκας.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνά-
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δελφοι, κύριοι Υπουργοί, είναι πολύ σηµαντικό το θέµα των µεταµοσχεύσεων. Εάν οι µεταµοσχεύσεις ήταν το θαύµα του προηγούµενου αιώνα, εµείς, δυστυχώς, είµαστε πίσω ακόµα ως χώρα.
Ένα κοµµάτι που νοµοθετείται µε κανονιστικό πλαίσιο, τα βλαστοκύτταρα, είναι η επανάσταση αυτού του αιώνα που τρέχουµε
τώρα.
Δυστυχώς δεν είµαστε πίσω µόνο στις µεταµοσχεύσεις. Τα τελευταία χρόνια ακολουθούµε µια φθίνουσα πορεία και αυτό είναι
δυσάρεστο. Αυτό, βεβαίως, δεν οφείλεται στην έλλειψη νόµου.
Ο νόµος είναι πολύ χρήσιµος. Είναι απαραίτητος, κυρίως γιατί
διευκρινίζει κάποια πράγµατα, αλλά και γιατί ενσωµατώνει την
οδηγία για την ασφάλεια των ιστών και των κυττάρων και κυρίως
για τα βλαστοκύτταρα, για τα οποία θα πω µερικά πράγµατα στο
τέλος. Αλλού, όµως, είναι το πρόβληµα, εξαιτίας του οποίου είµαστε πίσω στις µεταµοσχεύσεις. Θα αναφερθώ σ’ αυτό σε λίγο.
Θα ήθελα να κάνω εδώ ένα σχόλιο για τη δύσκολη κατάσταση
που περνά η χώρα µας σήµερα. Πολλοί λένε «τι θα κάνουν οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ», «θα σώσουν τη χώρα οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ;», «βρίσκονται υπό πίεση ή υπό εκβιασµό».
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι κανένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
δεν θα ψηφίσει µε πίεση ή µε εκβιασµό, αλλά θα σταθµίσει τη
δική του προσωπική πορεία και την πορεία της χώρας και θα
αποφασίσει.
Έχω να πω, όµως, ότι η χώρα βρίσκεται υπό πίεση, η Κυβέρνηση, όλα τα κόµµατα, οι πολιτικοί Αρχηγοί, οι τριακόσιοι Βουλευτές, γιατί, όπως είπε ο προηγούµενος οµιλητής, αυτά που
λέµε σήµερα ή αυτά που θα πράξουµε θα µας ακολουθούν και
εµάς και τις επόµενες γενιές και την πορεία της χώρας.
Εδώ έχουµε να κάνουµε και άλλες παρατηρήσεις, γιατί κυριαρχεί ο λαϊκισµός σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αλήθεια, από όλα αυτά τα
σκληρά µέτρα που αρχίσαµε να παίρνουµε σταδιακά και αργά,
θα έλεγα, αλλά και αναποτελεσµατικά τις περισσότερες φορές,
κύριοι Υπουργοί, πόσα νοµίζετε ότι θα χρειάζονταν, αν τα παίρναµε το 2008, την περίοδο που δειλά ξεκίνησε ο κ. Αλογοσκούφης και σταµάτησε µετά στον κ. Παπαθανασίου και πήρε και
αυτός κάποια µέτρα δειλά; Ούτε το ένα τρίτον, λένε έγκυροι οικονοµολόγοι αναλυτές. Μιλάµε για µέτρα και αλλαγές, για αποτελεσµατικότητα. Πόσα µέτρα νοµίζετε ότι θα χρειάζονταν, αν τα
παίρναµε εµείς τον Οκτώβρη του 2009; Τα µισά, λένε. Μιλάµε για
µέτρα, αλλαγές και αποτελεσµατικότητα!
Δεν ξεχνάµε στην Αίθουσα ότι στις 10 Ιανουαρίου 2010 η χώρα
ακόµα δανειζόταν µε 1%! Μιλάµε για 10 Ιανουαρίου 2010! Και
µετά, κυριάρχησε ο λαϊκισµός! Και ποιος είναι ο λαϊκισµός;
Φταίνε τα µέτρα! Δεν λέµε ότι δεν παίρνουµε τα σωστά µέτρα ή
ότι δεν τα υλοποιούµε, αλλά λέµε ότι φταίει το φάρµακο! Πρέπει
να το διορθώσουµε το φάρµακο! Εγώ γιατρός είµαι, ογκολόγος
και ξέρω. Δοκιµάζουµε φάρµακο, αλλάζουµε φάρµακο. Τι φταίει,
όµως, στον ασθενή; Το φάρµακο ή η ασθένεια; Και ποια είναι η
ασθένεια, για την οποία πολλά χρόνια κλείναµε τα µάτια µας; Είχαµε µικρή παραγωγή, µεγάλη κατανάλωση και ένα σπάταλο δηµόσιο που δεν οδηγούσε πουθενά!
Τώρα, δεκαεννέα µήνες µετά, κύριε Υπουργέ, ελάχιστα απ’
αυτά έχουµε διορθώσει! Γι’ αυτό είµαστε σε τόσο κρίσιµη φάση,
γι’ αυτό έχουµε όλοι ευθύνες και γι’ αυτό πρέπει να αναλάβουµε
τις ευθύνες µας τώρα! Αν δεν µπορούµε εµείς οι τριακόσιοι, ο
λαός!
Όσον αφορά τις µεταµοσχεύσεις, λοιπόν, δεν πάµε καλά, αλλά
όχι γιατί λείπει ο απαραίτητος νόµος. Θα πω πολύ θετικά πράγµατα, κύριε Υπουργέ και για την πορεία σας και για το νόµο. Η
µάχη των µεταµοσχεύσεων δεν είναι µόνο στα µοσχεύµατα ή
στην έλλειψη µοσχευµάτων στην Ελλάδα. Η µάχη δίνεται στα µεταµοσχευτικά κέντρα που ποτέ δεν είχαµε συγκροτηµένα. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται µεταξύ µας. Σήµερα ακόµα φθίνουν. Δεν
έχουµε χρόνο να εξηγήσουµε ότι στις µονάδες εντατικής θεραπείας δίνεται η µάχη της µεταµόσχευσης! Εκεί πείθονται οι συγγενείς, εκεί κρατάµε ένα κρεββάτι είκοσι τέσσερις ώρες ακόµα,
αφού έχει διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός θάνατος, εκεί έρχεται η
οµάδα µεταµοσχευτών που παίρνει τα όργανα!
Θα ήθελα να πω και κάτι που προχθές συνέβη στη Λάρισα.
Πρέπει να τιµήσουµε ένα νεκρό, έναν επιφανή νεκρό για τη Λάρισα, ένα συνάδελφο γιατρό, αντιδήµαρχο, πολύ σηµαντικό
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µέλος του ΚΚΕ, ο οποίος, βεβαίως, ήταν δωρητής οργάνων,
όπως είµαστε πάρα πολλοί και ο οποίος κρατήθηκε στη µονάδα
από τους συναδέλφους, δόθηκαν όλα τα όργανα και έγιναν οι
µεταµοσχεύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιµο.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την ενηµέρωση, την εκπαίδευση και τους συντονιστές µεταµοσχεύσεων κατά νοσοκοµείο, γιατρούς και νοσηλευτές, χαίροµαι που είπατε ότι έχει
ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει ή θα προχωρήσει ένα όργανο εκπαίδευσης συντονιστών.
Όργανα έχει η Ελλάδα; Μα, µιλάµε για µία χώρα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, που τα τροχαία φθάνουν σε τόσο µεγάλο ποσοστό, τόσο µεγάλο αριθµό, που χάνονται όργανα! Υπάρχει µία
πειθώ, µία απλή λογική, µε την οποία µπορούµε να πείσουµε
όλους τους ανθρώπους ότι είναι πολύ σηµαντικό ο καθένας να
δωρίσει εν ζωή –αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό- ή οι συγγενείς
µετά θάνατον τα όργανα του συγγενούς τους, διότι µέσω αυτών
των οργάνων θα ζει ο δικός τους άνθρωπος σε πολλούς άλλους
ανθρώπους! Η προσφορά θα είναι τεράστια!
Το θέµα, όµως, που τίθεται εδώ, τίθεται και στην κοινωνία και
στη Βουλή και στην προηγούµενη Βουλή, είναι το εξής: Ζώντες
δότες ή πτωµατικοί δότες; Είναι ψευδοδίληµµα, κυρίες και κύριοι! Μεταµόσχευση σηµαίνει «πτωµατικός δότης». Αυτό σηµαίνει
µεταµόσχευση. Εµείς δεν έχουµε ιδιαίτερο λόγο απ’ αυτήν τη
Βουλή και µε το σηµερινό νοµοθέτηµα να στείλουµε µήνυµα
υπέρ των δοτών που είναι ζώντες. Άλλωστε, εµείς που είµαστε
τελευταίοι στην Ευρώπη σε µεταµοσχεύσεις, εν τούτοις στους
ζώντες δότες, δηλαδή στους νεφρούς, είµαστε πρώτοι! Και τώρα
είµαστε πρώτοι!
Το θέµα, λοιπόν, δεν λύνεται εκεί και δεν λύνεται µε τη διεύρυνση της συγγενικής σχέσης. Εγώ δεν συµφωνώ! Μπορώ να
δεχθώ τη διεύρυνση της συγγενικής σχέσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μπορώ να σας πω ένα απλό παράδειγµα. Κάποιος έχει ένα νεφροπαθή στο σπίτι του και οι συγγενείς πρώτου βαθµού, δευτέρου βαθµού, ακόµα και τα τρίτα ξαδέλφια τώρα µε τη διεύρυνση,
πιέζονται µε το επιχείρηµα «κάνε και εσύ µήπως έχεις ιστοσυµβατότητα». Και αν έχει; Γιατί θα δεχθεί ο τρίτος ξάδελφος να
δώσει; Εσείς ξέρετε πολλά τρίτα ξαδέλφια που θα δώσουν το
νεφρό για να σωθεί κάποιος; Δεν θέλει, λέτε. Άµα δεν θέλει, δεν
θα δώσει. Συµφωνώ µαζί σας. Όµως, δεν ξέρετε πώς είναι η κατακραυγή! Είναι η πίεση που είπαµε πριν στους Βουλευτές για τι
θα ψηφίσουν ή δεν θα ψηφίσουν! Αυτό θα γίνει ή θα µοιραστούν
οι περιουσίες;
Η διεύρυνση των ζώντων δοτών δεν λύνει το πρόβληµα. Βεβαίως, είµαι και τελείως αντίθετος στο συναισθηµατικό δότη,
όπως είµαι και τελείως αντίθετος στη χιαστή, στο παζάρεµα δηλαδή, γιατί ξέρω σε τι κοινωνία ζούµε και ξέρω ότι δεν θα πάει
καλά. Αντίθετα, στα ζευγάρια και σ’ αυτά που ζουν µε σύµβαση,
αφού περάσουν τρία χρόνια και ζουν µαζί, µπαίνουν στην ίδια κατηγορία. Αυτό µπορούµε να το δεχθούµε.
Όσον αφορά το δεύτερο που είπαµε, τον πτωµατικό δότη,
αφού γίνουν όλα τα άλλα, κύριε Υπουργέ –και είµαι βέβαιος ότι
κάνετε και θα κάνετε πολλά απ’ αυτά, γιατί εκεί θα δοθεί η µάχη,
µε κύρια την ενηµέρωση- θα ήθελα να πω δύο πράγµατα. Πρέπει
να πείσουµε τους ανθρώπους να γίνουν δότες. Πρέπει να εκµεταλλευτούµε κάθε ευκαιρία που ένας πολίτης προσέρχεται στο
δηµόσιο ή οπουδήποτε, για να το δηλώσει. Αν θέλετε, να πάµε
και στην εικαζόµενη, ότι συµφωνεί, θα σας πω ποιο είναι το αρνητικό. Μπορούµε να κάνουµε και το δεύτερο, να συνεχιστεί η
ενηµέρωση και η δήλωση ότι θέλει να γίνει δότης παράλληλα.
Γιατί πού θα φτάσουµε; Θα φτάσουµε σε ένα σηµείο που θα
σταµατήσουν να υπάρχουν δότες, αφού διά νόµου είµαστε όλοι
µόνο µε αρνητική δήλωση. Αυτό είναι λάθος. Άρα να δεχθούµε,
την εικαζόµενη συναίνεση αλλά υπό τον όρο –όχι τα ένα, δύο
χρόνια που είπατε εσείς- ότι θα ενηµερώνονται και θα συναινούν
οι οικείοι. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ προωθητικά. Διαφορετικά, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ζούµε σε µια κοινωνία που έχει
τεράστια προβλήµατα.
Όσον αφορά τώρα τα βλαστοκύτταρα, νοµίζω ότι η ρύθµιση
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είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θα δούµε λεπτοµέρειες στα
άρθρα. Είναι ώρα, όµως, όχι να φτιάξουµε ένα κρατικό σύστηµα
τραπεζών, αλλά να αναλάβει το κράτος απόλυτα τον έλεγχο
αυτού του δικτύου των τραπεζών. Και νοµίζω ότι προς αυτήν την
κατεύθυνση η Ελλάδα έχει να δώσει πολλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, θα κλείσω λέγοντας ότι πρόκειται για µια σηµαντική πρωτοβουλία. Χρειάζεται απλά να δούµε ένα, δύο σηµεία
στη συζήτηση των άρθρων. Όµως, πρόκειται για µια σηµαντική
πρωτοβουλία που µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην ενηµέρωση των πολιτών, προκειµένου να ανάψει ξανά η σπίθα που
ξεκίνησε µετά το ’97, ’98, όταν η Εκκλησία µας συναίνεσε –γιατί
µέχρι τότε υπήρχε πρόβληµα µε την Εκκλησία- και µετά κάποια
στιγµή πέσαµε ξανά σε λήθαργο. Θα πρέπει, λοιπόν, να κάνουµε
µια επανεκκίνηση και σ’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μετά την έκκλησή µου
να τηρείτε το χρόνο, τον παραβιάζετε περισσότερο.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Αφού, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, µπορεί να είναι και η τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Άδωνις άναψε τη
φωτιά, κύριε Νασιώκα;
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Έτσι είπε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν υπάρχει ποτέ τελευταία φορά. Πάντα θα υπάρχει και επόµενη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ηλίας Καρανίκας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργέ, άκουσα µε πολλή προσοχή την οµιλία σας και
στο ειδικό και στο γενικό µέρος. Θα µπορούσα, βέβαια, να προσυπογράψω πάρα πολλά από αυτά που είπατε, σε ότι αφορά στο
γενικό µέρος. Εδώ µέσα δεν πρέπει να µπαίνουµε µε φοβικά σύνδροµα. Εδώ εκπροσωπούµε τους συµπατριώτες µας, τους ψηφοφόρους µας, αλλά και αυτούς που δεν µας ψήφισαν από τον
τόπο µας και πρέπει να έχουµε άποψη, να ενηµερωνόµαστε και
να παίρνουµε θέση.
Παρ’ όλη την πολιτική κατάσταση, είναι γεγονός ότι αυτό το
σχέδιο νόµου είναι ένα σηµαντικότατο σχέδιο νόµου, γιατί κανείς
δεν µπορεί να καταλάβει πώς γίνεται ένας λαός σαν το δικό µας,
ένας λαός αλληλέγγυος, µεγάθυµος, µε αγάπη για τον πλησίον
του, να είναι τελευταίος στις δωρεές οργάνων.
Και, βέβαια, κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι τα ζωτικά µας
όργανα µας χρειάζονται µετά θάνατον, έστω κι αν πρόκειται γι’
αυτούς που πιστεύουν στη δευτέρα παρουσία. Εκεί τουλάχιστον
είναι άυλη. Και ασφαλώς εδώ ήρθε η Εκκλησία να συµπληρώσει
και να αποδεχθεί τη µεταµόσχευση οργάνων.
Τι φταίει, όµως, και έχουµε τόσους λίγους δότες; Εγώ πιστεύω
ότι η ενηµέρωση αποτελεί ένα σηµαντικότατο στοιχείο για την
πολύ µικρή προσφορά οργάνων. Ο κλινικά νεκρός, αν έβλεπε
αυτόν που έχει νεφροπάθεια, τον καρδιοπαθή και αυτόν που ζει
µε το αίσθηµα του επικείµενου θανάτου, και µπορούσε να πάρει
θέση, δεν θα έλεγε ποτέ «όχι» για κάποιον που χρειαζόταν τα όργανα την εποµένη.
Να γιατί λέω ακριβώς «ναι» στην εικαζόµενη, στην τεκµαιρόµενη συναίνεση, αλλά µε µία προϋπόθεση, όπως είπατε και αυτή
είναι η µεγάλη και πληρέστατη ενηµέρωση που πρέπει να γίνεται
από τους πιο κοντινούς στον ασθενή ανθρώπους, τους πιο κοντινούς συγγενείς και αυτοί είναι οι µοναδολόγοι, οι γιατροί που
παρακολουθούν τον ασθενή, είναι αυτοί ακριβώς που τον περιθάλπουν µέχρι την τελευταία στιγµή, είναι αυτοί που δένονται και
µε τον άρρωστο, αλλά και µε τους συγγενείς. Αυτοί µπορούν να
το κάνουν, αλλά και οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκοµείων.
Θα συµφωνήσω µε τον κ. Νασιώκα, σε ότι αφορά στα µεταµοσχευτικά κέντρα. Δεν µπορεί ο κάθε ειδικός να θέλει το µαγαζί
γωνία και κάθε νοσοκοµείο να θέλει να στήσει και ένα µεταµοσχευτικό κέντρο. Πρέπει να κάνετε δύο, το πολύ τρία πληρέστατα µεταµοσχευτικά κέντρα, που να λειτουργούν επί
εικοσιτετραώρου βάσεως και να µπορούν να κάνουν και τη λήψη
αλλά και τη µεταµόσχευση.
Εκεί που θα σταθώ, βέβαια, είναι η φρασεολογία. Μου είπατε
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και στην επιτροπή ότι θα το απαλείψετε. Πάντα µιλάµε για αφαίρεση και πάντα για λήψη και είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Εµείς
που ασχολούµασταν µε την ιατρική πριν έρθουµε στην πολιτική,
µιλάγαµε για «λήψη οστικού µοσχεύµατος», για λήψη …
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Πώς είναι ο όρος «αφαίρεση»…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Λέµε «αφαίρεση νεκρωµάτων». Η «αφαίρεση» σηµαίνει ακρωτηριασµό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Συµφωνώ, αλλά ο όρος νοµικά…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Εγώ µιλάω ιατρικά, γιατί θα έλεγα κάτι
που είπε ένας πολύ µεγάλος φιλόλογος, δηλαδή ότι «η κρατούσα
άποψη, έστω και λανθασµένη, πρέπει να υπερισχύει».
Πάω, λοιπόν, στο κεφάλαιο Β’ του σχεδίου νόµου, δηλαδή στις
ρυθµίσεις για την αφαίρεση, δωρεά, έλεγχο, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση και διανοµή ιστών και κυττάρων.
Το π.δ. 26, που αφορά την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 2004/23/ΕΚ και συγκεκριµένα το παράρτηµα
Ι παραθέτει επακριβώς µε σαφήνεια τις πληροφορίες που πρέπει
να παρέχονται στην έγκυο µητέρα και από ποιον.
Σε καµµιά περίπτωση, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί αυτός ο
οποίος ενηµερώνει την έγκυο γυναίκα να είναι ο µαιευτήρ γυναικολόγος, ο άνθρωπος µε τον οποίο έχει τέτοιο συναισθηµατικό
δέσιµο η έγκυος που ό,τι κι να της πει, δεν πρόκειται να πει «όχι».
Και µε δεδοµένο ότι τα περισσότερα µαιευτήρια είναι ιδιωτικά, ο
µαιευτήρας θα καθοδηγήσει την έγκυο γυναίκα, την αυριανή µητέρα, προς τα ιδιωτικά κέντρα.
Όσον αφορά τώρα τις τράπεζες, η ανεπάρκεια της πολιτείας
τόσα χρόνια έδωσε ακριβώς την ευκαιρία στους ιδιώτες να αναπτύξουν είκοσι δύο τράπεζες -όσα δεν έχει καµµία άλλη χώρακαι µόνο δύο δηµόσιες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι
κρατικές.
Τα προβλήµατα είναι πάρα πολλά. Όχι µόνο σε ό,τι αφορά
στην σαφή ενηµέρωση, αλλά και στην ενηµέρωση για τα οικονοµικά και το για πόσο θα κρατήσουν και θα διατηρήσουν τα βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα αυτά είναι µόνο για χρήση του
ίδιου του παιδιού, άντε και της οικογένειας. Παράδειγµα αποτελούν οι µεταµοσχεύσεις που έγιναν µέχρι τώρα. Οι ιδιωτικές τράπεζες είναι πολύ παλαιότερες των δύο δηµοσίων τραπεζών. Από
τις δηµόσιες έχουν γίνει οκτώ µεταµοσχεύσεις, γιατί δίνουν σε
όλον τον κόσµο ενώ από τις ιδιωτικές καµµία. Κατά συνέπεια,
πρέπει να µπει αυστηρός κανόνας και ουσιαστικά διαπίστευση.
Ασφαλώς είµαι αντίθετος στις ιδιωτικές, αλλά από τη στιγµή που
υπάρχουν, δεν µπορεί κανείς να τις καταργήσει όλες.
Εκεί, όµως, που θα ήθελα να σταθώ είναι στο ποιες έχουν τις
προϋποθέσεις να διατηρηθούν. Και εκεί ο έλεγχος της διαπίστευσης θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Διαπίστευσης και από πουθενά αλλού.
Θα κλείσω µε µια παρατήρηση.
Σωστά αποσύρατε την παράγραφο 21 από το άρθρο 66.
Όµως, θα ήθελα να κάνω και µια παράκληση που έγκειται στο να
αποσύρετε και την παράγραφο 31, η οποία µοιάζει πολύ φωτογραφική. Θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου, ειδικά τώρα που οι
διορισµοί και οι προσλήψεις των γιατρών είναι στο ένα προς
πέντε ή ένα προς δέκα. Ο κάθε γιατρός από τη Γρανίτσα Ευρυτανίας θα βρίσκεται στον «Ευαγγελισµό» στην ίδια οµοιόβαθµη
θέση µε άλλου είδους προσόντα και χωρίς να περάσει από κρίση.
Επειδή ακριβώς τώρα µένουν πάρα πολλές κενές θέσεις, αυτό
θα γίνει κερκόπορτα.
Εγώ, λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αποσύρετε
αυτήν την παράγραφο, όπως αποσύρατε και την παράγραφο 21.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καρανίκα.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, προφανώς δεν µπορεί
κανένας να αποφύγει το σχολιασµό της επικαιρότητας.
Και επειδή το θίξατε κατά κόρον και εσείς αλλά και όλοι οι συ-

12125

νάδελφοι, µε αφορµή και αυτό το σχέδιο νόµου, θα ήθελα να πω
πως φοβούµαι ότι απωλέσθη ο καθοδηγητικός ρόλος της πολιτικής, όπως έχει απολεσθεί και ο καθοδηγητικός ρόλος που
έπρεπε να υπάρχει στις µεταµοσχεύσεις.
Και αφ’ ης στιγµής έχει απολεσθεί ο καθοδηγητικός ρόλος της
πολιτικής είτε συµφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, η χώρα βιώνει αυτό
το οποίο όλοι, λίγο ή πολύ, περιγράφουν.
Δεν αρκούν οι προσευχές, οι επικλήσεις, αλλά σίγουρα πρέπει
κάποτε οι λέξεις, όχι η κρατούσα αντίληψη, φίλε Ηλία, να έχουν
το νόηµά τους το εννοιολογικό, όπως πρέπει να το έχουν. Γιατί
δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε. Άλλα λέει ο ένας, άλλα εννοεί
ο άλλος. Εδώ είδαµε και πάθαµε κάποιοι να βάλουµε µία σειρά
στην αλληλουχία των λέξεων «συνεννόηση, συναίνεση», ποια
λέξη προηγείται και ποια έπεται. Ήταν απίστευτα αυτά που ακούγονταν. Και οι παρεµβάσεις -και µέσα σ’ αυτούς ήµουν κι εγώήταν πιστεύω καταλυτικές για να µπει µία σειρά. Ειλικρινά πιστεύω ότι ότι πρέπει να πάµε ή όλοι µαζί όσοι υπηρετούν αυτήν
την πατρίδα και την αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία ή µιλήσει ο λαός. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, νόµοι –και συµφωνώ µε τον κ. Δρίτσαγια τις µεταµοσχεύσεις υπήρχαν. Ίσως να µην ήταν οι καλύτεροι.
Οι ασκούντες όµως, την ιατρική ή ευρύτερα υγειονοµικό επάγγελµα και την επιστήµη, ξέραµε ότι είχε εκφυλιστεί η διαδικασία.
Είχαν συσταθεί κέντρα, τα οποία δεν λειτουργούσαν. Βιώσαµε
βεβαίως και την ιστορία του «Ωνασείου». Χρειαζόταν ένα µεθοδικό σχέδιο δράσης και ιδίως ενηµέρωσης. Εκείνο ήταν το ζητούµενο.
Προτιµήσατε να οδηγηθείτε σε ένα νοµοθετικό δηµιούργηµα
το οποίο το φέρνετε, κατά τη δική σας άποψη, ολοκληρωµένα.
Και ανοίγετε και τον ασκό του Αιόλου, που δεν λέω εγώ ότι αυτό
απαραιτήτως θα βλάψει την υπόθεση, αλλά σίγουρα όµως δεν
έπρεπε να ανοιχθεί αυτήν την περίοδο.
Κρατικοποίηση νεκρών δεν µπορεί να γίνει, κύριε Υπουργέ. Και
όσοι επιχείρησαν άλλου είδους κρατικοποιήσεις -και προέρχεστε
από ένα χώρο που είχατε κορωνίδα την όποια κρατική παρέµβαση- δεν πέτυχαν. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ ότι ανήκω τουλάχιστον
στη διάστασή αυτή, στην έννοια του γνησίου φιλελευθέρου, όχι
µε άλλα προσδιοριστικά επίθετα γιατί µία είναι η έννοια για µένα,
η γνήσια αποτύπωση αυτού του πράγµατος. Κρατικοποιήσεις
δεν πέτυχαν αλλού. Και θα πετύχουν στους νεκρούς;
Υπάρχουν τρόποι να λυθεί το ζήτηµα. Πρώτον, η καθολική ενηµέρωση. Δεύτερον, η παρέµβαση της πολιτείας. Εκδίδεται βιβλιάριο υγείας και ερωτάται αυτός που το παραλαµβάνει αν
θέλει να είναι δότης και οµολογεί τη θέλησή του.
Διάβασα το κείµενο της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής,
κύριε Υπουργέ. Καταβάλλουν µία προσπάθεια οι συνάδελφοί
σας, κατά την επιστήµη, εναγώνια -ειλικρινώς διαβάστε το σειράσειρά- να µην πουν ότι είναι ευθέως αντισυνταγµατικό, κατά το
άρθρο 2 παράγραφος 1. Χίλιες δύο βιβλιογραφίες είναι αντίθετες
και διεθνείς και ελληνικές. Και στο τέλος, µου άρεσε πάρα πολύ
-και χαµογελώ, γιατί ο Πρόεδρος τυγχάνει να είναι και φίλος µουαυτή η διατύπωση που τίθεται για να ωραιοποιήσει πλέον το κείµενο αυτό που συνέταξε η Επιστηµονική Επιτροπή: Ότι θα µπορούσε να είναι ακυρωτικό αυτό το περιεχόµενο, εάν δεν υπήρχε
η πλήρης ενηµέρωση. Σοφιστεία.
Εκτιµώ ότι δεν είναι µόνο θέµα το τι λέει το Σύνταγµα της
χώρας, που έχει τη δική του αυθύπαρκτη αξία, αλλά η ελευθερία
και η αξία του ανθρώπου εκφράζονται µε θετικό πρόσηµο, κύριε
Υπουργέ. Είναι αδιανόητο να εκφραστούν µε σιωπή ή µε αρνητικό πρόσηµο. Κάτι λάθος γίνεται.
Όπως είπε και άλλος συνάδελφος η συνωµοσιολογία έρχεται
εύκολα, προπάντων στην ύποπτη περίοδο που ζούµε και στην
αποτυχία που είχαµε µέχρι τώρα στο θέµα της ενηµέρωσης και
της καταγραφής ενός ικανού αριθµού δοτών. Ούτε όµως, χάνει
την αξία του και η φιλοσοφική θεώρηση. Για ποιον άνθρωπο θέλουµε στο µέλλον; Μήπως πιθανόν θέλουµε να βιώσουµε κι εµείς
αυτά που βλέπουµε ως έργα φαντασίας, περί εξωγήινων οι
οποίοι χρησιµοποιούν πτώµατα εδώ κι εκεί για να φέρουν µία
µορφή ενός άλλου ανθρώπου;
Δεν είναι µόνο θρησκευτική, είτε αρχαιοελληνική προσέγγιση.
Έχει να κάνει µε αυτό καθεαυτό το µέλλον της ανθρωπότητας,
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όπως θέλει ο καθένας να το προσδιορίσει. Με την έννοια του ανθρώπου, όπως γνωρίζουµε, και µε την αλληλεγγύη των συνανθρώπων, κύριε Υπουργέ. Χάνει την αξία αν δεν υπάρχει η
συναίνεση του ιδίου προπάντων, ή της οικογενείας. Αυτό θα το
βρούµε µπροστά µας.
Ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων, κύριε Υπουργέ, φοβούµαι ότι θα ξεστρατίσει και τον ξεστρατίζουν συνήθως τα νοµοθετήµατα
που
δεν
είναι
στην
πραγµατικότητα
προσδιορισµένα. Ο ΕΟΜ πρέπει να γίνει ένα στρατηγικό όργανο.
Εσείς τον εµπλέκετε παντού. Φοβούµαι -και για µένα δεν είναι
φόβος, είναι βεβαιότητα, εύχοµαι να διαψευστώ- ότι δεν µπορεί
να ανακατευθεί και µε τα βλαστοκύτταρα και µε τις τράπεζες.
Βάλτε µία άλλη επιτροπή, µία επιτροπή εµπειρογνωµόνων, όπως
είναι στα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής. Κάτι άλλο πρέπει να
υπάρχει. Δεν µπορεί ο ΕΟΜ να καταστεί διοικητικό όργανο. Θα
ακυρωθεί, θυµηθείτε το.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχοµαι στη λίστα φαρµάκων, κύριε Υπουργέ. Εγώ έχω διακηρύξει και επιµένω στην άποψή µου, ας είµαι και µοναχικός διαβάτης. Η λίστα φαρµάκων δεν έφταιγε για ό,τι έγινε σ’ αυτόν τον
τόπο. Κι ούτε είναι το φάρµακο εκείνο το οποίο διόγκωσε τα
χρέη. Τα εγκλήµατα έγιναν αλλού και τα ξέρουµε όλοι και κάποτε
πρέπει η δικαιοσύνη να επιληφθεί αυτών των εγκληµάτων που
έγιναν την τελευταία δεκαετία στον υγειονοµικό χώρο και που
µας οδήγησαν εδώ που µας οδήγησαν. Λίστα φαρµάκων; Ελεύθερα τα φάρµακα.
Τι τους εµπόδιζε τόσα χρόνια όσοι είχαν τη διαχείριση των
φαρµάκων να προβούν στη λίστα την ασφαλιστική; Αυτό, δηλαδή, που διαπραγµατεύεται ο ιδιώτης κλινικάρχης και κερδίζει
30%, αυτό που και το νοσοκοµείο µερικώς µε 9% το κερδίζει;
Γιατί δεν έγινε αυτό; Μας φταίει η λίστα; Η λίστα και οι ληστές
θα ξανάρθουν µε τη λίστα! Έτσι ήρθε και επί ηµερών ΠΑΣΟΚ,
όταν κάνατε λίστα πάλι. Και θα αρχίσει το παζάρι αυτό που εσείς
τώρα ενοχλήστε και αντιδράτε αλλά θα το βρείτε µπροστά σας.
Έρχοµαι στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» και κλείνω, κύριε
Υπουργέ. Το «Ωνάσειο» προφανώς έχει τη δική του ιδιοπροσωπεία και πρέπει να τη σεβαστείτε κατ’ αρχάς, για να µην το βρείτε
µπροστά σας. Φοβούµαι ότι θα το βρείτε κι αυτό. Όµως, το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» λειτουργεί µε ΑΣΕΠ µε Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Είπατε ότι θα το διορθώσετε. Είναι δυνατόν;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μην ανησυχείτε, θα το διορθώσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Δεν το είδα στις νοµοτεχνικές
διορθώσεις. Δεν είναι δυνατόν να συµβεί αυτό µε το Νοσοκοµείο
«Παπαγεωργίου» και στο άρθρο 66 και στην παράγραφο 17 και
στην 31 και στην 34.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τις κάνουν µε αρνητική …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Δεν είναι καθόλου µία χαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ,
κλείστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θυµούνται ότι τις κάνουν µε ΔΕΚΟ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Όχι. Τους εξαιρείτε από ό,τι
δικαιούνται όλα τα άλλα νοσοκοµεία, που είναι νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου. Διορθώστε το, διότι νοµίζω ότι αδικεί κατ’
αρχάς, ένα νοσοκοµείο, που τολµώ να πω ότι είναι η ναυαρχίδα
στο υγειονοµικό µας σύστηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος Βαγιωνάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι
συνάδελφοι, δεν θα επεκταθώ σε όλο το νοµοσχέδιο αλλά θα
περιοριστώ µόνο στο κύριο θέµα του νοµοσχεδίου, που είναι οι
µεταµοσχεύσεις.
Με φέρνετε σαράντα τέσσερα χρόνια πίσω, φίλοι Υπουργοί,
όταν έγινε η πρώτη µεταµόσχευση στην Ελλάδα: Νοσοκοµείο
ΑΧΕΠΑ, καθηγητής Τούντας, νεαρός γιατρός και ο τελευταίος
τροχός της αµάξης στο χειρουργείο.
Πέρασαν πολλά χρόνια. Είχα ερωµένες και αγαπηµένες της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ιατρικής, τη διαβητολογία, τη νεφρολογία, την υπέρταση. Κάποια
στιγµή επεκράτησε η ερωµένη, που κράτησε πολλά χρόνια και
εξακολουθεί να µε βασανίζει.
Δεν θα συµφωνήσω µαζί σου, κύριε Κώστα Κιλτίδη. Δεν είναι
θέµα συνταγµατικό. Όχι απλά το ψηφίζω επί της αρχής, αλλά
είπα ότι βιωµατικά τα υπερψηφίζω όλα. Σας είπα και στην
επιτροπή, κύριε Υπουργέ, για να µην καταπίνουµε την κάµηλο
και διυλίζουµε τον κώνωπα, ότι στο πρόβληµα της
µεταµοσχεύσεως, η µεγάλη πληγή είναι οι µονάδες εντατικής
θεραπείας.
Θα συµφωνούσα και µε το συναισθηµατικό και µε τον
εικαζόµενο και µε όλα, βιωµατικά. Πάρτε τα, διαγράψτε τα, γιατί
και από τη δική σας πτέρυγα αλλά και απ’ όλες τις πτέρυγες της
Βουλής, βλέπω αιτιάσεις.
Ακούστε έναν άνθρωπο που το ζει βιωµατικά. Χιλιάδες αιµοκαθαρώµενοι άρρωστοι! Και να µην ακούω µεγάλα και τρανταχτά
νούµερα ότι έχουµε δέκα χιλιάδες και δώδεκα χιλιάδες νεφροπαθείς που κάνουν τεχνητό νεφρό και περιτοναϊκή κάθαρση και
είναι στη λίστα. Από αυτούς τους δέκα χιλιάδες – δώδεκα χιλιάδες η λίστα θα έχει δύο χιλιάδες µε δυόµισι χιλιάδες. Δεν µπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν µεταµόσχευση. Όποιος είναι
πάνω από εξήντα ετών, όση ηλικία κι αν έχει, από τη στιγµή κατά
την οποία κάνει µεταµόσχευση, µέσα σε ένα εξάµηνο δεν θα µπορεί να πάρει τα πόδια του. Η κορτιζόνη θα τον διαλύσει στην κυριολεξία. Προσοχή σε ό,τι λέµε, για να λέµε πράγµατα τα οποία
είναι πραγµατικά.
Έχουµε σήµερα ανθρώπους µε µεταµόσχευση νεφρού σαράντα πέντε χρόνια, καρδιάς τριάντα πέντε χρόνια, πνευµόνων είκοσι πέντε χρόνια. Είναι φυσική συνέπεια, φίλτατε Κώστα
Κιλτίδη, να χρειάζονται οι µεταµοσχεύσεις. Δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία. Απορώ πώς ακούστηκε η λέξη «αντισυνταγµατικότητα».
Δηλαδή, όλοι αυτοί Εγγλέζοι, Αµερικάνοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι,
Ολλανδοί δεν έχουν Σύνταγµα; Εµείς έχουµε µόνο Σύνταγµα;
Έλεος!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σωστά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Επειδή είπα πως µιλάω βιωµατικά,
θέλω να σας πω πως πέρασα σκληρές εποχές. Ως πολύ ενεργό
µέλος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας επί είκοσι πέντε
χρόνια ήρθαµε σε σύγκρουση µε εκκλησίες. Μαλάκωσε η Εκκλησία όταν ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείµ έκανε τεχνητό
νεφρό και όταν αργότερα ο Μητροπολίτης Δηµητριάδος, που τον
είδα ως Πρόεδρος της Νεφρολογικής Εταιρείας και κουβέντιασα
επί µακρόν µαζί του, άρχισε να συναινεί.
Ο µεγαλύτερος αριθµός µεταµοσχεύσεων έγινε το 1992. Έγιναν εκατόν δύο µεταµοσχεύσεις. Βγήκε όµως, µια καθηγήτρια
της Νοµικής –δεν θέλω να πω το όνοµα- και πολλοί άλλοι, που
είπαν ακατανόµαστα πράγµατα και έβαλαν ταφόπλακα στις µεταµοσχεύσεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ποια είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Η κ. Μαραγκοπούλου, αφού το θέλετε.
Αυτά τα πράγµατα αφήνουν κατάλοιπα και αφήνουν σκληρά
κατάλοιπα. Το πιο σκληρό κατάλοιπο είναι εάν αδικήσουµε το νοµοσχέδιο σας µε τις διαµάχες µας γιατί βλέπω ότι όλοι περιστρέφονται περί τον αισθηµατικό δότη µε τον εικαζόµενο δότη. Ο
τεθνεών δότης δεν έχει ζωή.
Εγώ θα περιοριστώ πολύ λίγο στον εγκεφαλικό θάνατο είτε
φλοιϊκός είναι ο θάνατος είτε βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους,
είναι κλινικά νεκρός. Η µια διαφορά είναι ότι ο εγκεφαλικά νεκρός, δηλαδή από τον εµπρόσθιο λοβό, τη γέφυρα και τον προµήκη εκεί είναι τα κέντρα αναπνοής και κυκλοφορίας, µπορούµε
να κρατήσουµε τον άνθρωπο ζωντανό µηχανικά. Δεν µπορεί να
ακούτε ή και να διαβάζετε δηµοσιεύµατα έγκυρων δηµοσιογράφων ότι τον σκότωσαν για να του πάρουν τα νεφρά. Ή ότι πούλησαν τον άλλον ή αγόρασαν το παιδί, για να του πάρουν τα
νεφρά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα! Είναι φαντασιώσεις.
Είχα πολλά τέτοια βιώµατα. Δεν µπορούν να γίνουν αυτά τα
πράγµατα. Υπάρχει οµάδα ανθρώπων που προετοιµάζει τη µεταµόσχευση και άλλη οµάδα ανθρώπων που κάνει τη µεταµό-
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σχευση. Δεν θέλω να τα ακούω αυτά. Η πείρα και η ζωή αυτά θα
τα αφοµοιώσει.
Συναισθηµατικά και κοινωνικά ήταν καταπληκτική η εισηγήτριά
µας. Πραγµατικά όµως, δεν είναι θέµα κοινωνικό, είναι θέµα επιστήµης και η εµπειρία του επιστήµονος και αυτού που το βίωσε
είναι αυτό που θα δείξει το δρόµο.
Δεν µπορεί η οποιαδήποτε οµάδα των χειρουργών να πάρει
καρδιά ή να πάρει νεφρό ή να πάρει πνεύµονα. Χρειάζεται να
ξέρει από µεταµόσχευση. Μπορεί να είναι άριστος χειρουργός.
Πώς όµως, θα κόψει τη νεφρική αρτηρία –λέω το πιο απλό- ή τη
νεφρική φλέβα χρειάζεται πολύ µεγάλη τέχνη και από τη πράξη
αυτή εξαρτάται το πόσο πετυχηµένη µεταµόσχευση θα γίνει.
Αυτές οι µεταµοσχεύσεις που ζουν πολλά χρόνια έχουν άριστους
λήπτες και άριστους µεταµοσχευτές. Δεν γίνεται αλλιώς. Χωρίς
αυτήν την εµπειρία δεν πάνε µπροστά οι µεταµοσχεύσεις. Άρα
χρειάζονται ειδικές οµάδες µεταµοσχεύσεων, που δεν µπορεί ο
κάθε γιατρός νοσοκοµείου να πάρει ένα όργανο και να το πάει
για µεταµόρφωση. Δεν έχουµε ζωντανές µεταµοσχεύσεις καρδιάς ή πνευµόνων ή ήπατος, διότι δεν υπάρχει κανείς εν ζωή
δότης.
Το 1992 είχαµε εισηγηθεί Νεφρολογική Εταιρία στην ταυτότητα, στο δίπλωµα, στο ΑΜΚΑ ή στον αριθµό φορολογικού µητρώου να δηλώνει όποιος είναι ενήλικας –όχι δηλαδή, από τη
γέννησή του ή από την ταυτότητα που θα βγάλει όταν θα γίνει
δεκαοκτώ χρονών- αν θέλει να είναι δότης. Υπάρχουν χιλιάδες
τρόποι. Αν δεν κάνω λάθος στην επιτροπή ακούστηκε από τον
Θανάση Τσούρα ότι στην ταυτότητα όταν ανανεώνεται να γράφει
κανείς κάθε φορά ότι όταν πεθάνω και είµαι κατάλληλος, να πάρουν το νεφρό µου. Δεν θα πεθάνει κανείς στο σπίτι του και θα
του πάρουν εκεί τα νεφρά. Θα πεθάνει στη µονάδα εντατικής θεραπείας.
Πρέπει γρήγορα να γίνει ενηµέρωση για τον εγκεφαλικό θάνατο. Χρειάζεται µεθοδικότητα και ο ίδιος έκανα σεµινάρια σε
πολλούς κοινωνικούς λειτουργούς. Όµως, οι µονάδες εντατικής
θεραπείας, κύριε Υπουργέ, την τελευταία δεκαετία είναι νεκρές.
Ιδιαίτερα αυτές της Αθήνας και λιγότερο της Θεσσαλονίκης γιατί
έχουν το 80% των µονάδων εντατικής θεραπείας. Από πτωµατικά
νεφρά, δηλαδή θανόντες δότες, στα δέκα τελευταία χρόνια περισσότερα έδωσε η επαρχία που έχει το 20% των µονάδων εντατικής θεραπείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, το κλειδί, το κοµβικό σηµείο είναι η µονάδα εντατικής θεραπείας. Χρειάζονται δέκα, δεκαπέντε εθελοντές που να πιστεύουν στη µεταµόσχευση να ξέρουν πώς θα πλησιάσουν τη
χαροκαµένη µάνα που έγινε «πίτα» -ας µου επιτραπεί η έκφρασητο κεφάλι του γιου της, του ανιψιού της πέφτοντας από τη µοτοσυκλέτα για να πάρουν τα νεφρά.
Εγώ λέω ότι ήµουν κάποτε δότης. Τώρα δεν µπορώ να γίνω
δότης, διότι έφτασα το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας. Τα νεφρά
µου είναι όχι και τόσο καλά, όπως είναι όλων των εβδοµηντάχρονων, ανεξάρτητα εάν οι περισσότεροι ζώντες δότες είναι πάνω
από εβδοµήντα πέντε χρονών. Πήραµε από γιαγιά ογδόντα οκτώ
χρονών νεφρό και το δώσαµε στον εγγονό. Αυτά τα πράγµατα
γίνονται.
Αφήστε, λοιπόν, την πηγή των ζώντων δοτών και ελάτε στην
πηγή των θανόντων δοτών. Δηλαδή, πριν ανακοινωθεί και ο εγκεφαλικός θάνατος, δεν υπάρχει κανείς από αυτούς τους ανθρώπους που να µη µείνει στη µονάδα εντατικής θεραπείας
τουλάχιστον ένα µήνα και ας είναι νέος άνθρωπος. Εκεί χρειάζεται η κοινωνική λειτουργός µε πραγµατική µεθοδικότητα, βήµαβήµα, να πλησιάσει τη µάνα, τον πατέρα, να τους πείσει γιατί
χάρις στο παιδί τους ο τάδε άνθρωπος θα ζει µε το νεφρό του, ο
βήτα άνθρωπος µε τα µάτια του, ο γάµα άνθρωπος µε την καρδιά
του. Με τον εγκέφαλό του δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο εγκεφαλικά νεκρός από φλοιϊκή νέκρωση µπορεί να λέει «α, είναι ζωντανό το παιδί, κουνάει χέρι, κουνάει πόδι». Μπορεί να το κάνει
για χρόνια αυτό. Όµως, επιστροφή συνείδησης δεν θα έχει ποτέ.
Άρα, η πηγή των νεφρών και των οργάνων, καρδιάς, ήπατος,
πνευµόνων, είναι οι µονάδες εντατικής θεραπείας. Εκεί είναι το
κλειδί και αυτό καλύπτει περίπου το 98% παγκοσµίως. Οι ζώντες
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δότες από παντού και για τα άλλα όργανα είναι αυτό που σας
λέω: 1,8%-1,9%. Ας πιάσουµε, λοιπόν, το 98% και ας αφήσουµε
τους ζώντες δότες που δηµιουργούν µε τους συναισθηµατικούς
δότες ή µε τους χιαστούς εντελώς τριτεύουσα πηγή που δεν καλύπτει ούτε το ένα στα χίλια µοσχεύµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Νοµίζω ότι σαν βίωµα
το αποδώσατε στο Βήµα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Γι’ αυτό και τον χειροκροτήσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Υπάρχουν πολλά βιωµατικά που αν τα απαριθµήσουµε, θα µας πάρει χρόνο.
Θα κλείσουµε σήµερα τη συνεδρίαση µε τον τελευταίο οµιλητή
τον κ. Αθανάσιο Οικονόµου, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τέτοιες µέρες ή και ώρες είναι
πολύ δελεαστικό να σχολιάζουµε ή να παρεµβαίνουµε στην επικαιρότητα και τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά είναι και µία άσκηση
–και είµαι βέβαιος ότι συµφωνείτε- πειθαρχίας να ασχολούµαστε
µε µια πραγµατικότητα που έχει να κάνει µε χιλιάδες συµπολίτες
µας. Βέβαια είναι µια συζήτηση που απασχολεί την ίδια την έννοια της ανθρωπιάς.
Είµαι, βέβαιος, ότι δεν υπάρχει κανείς εντός και εκτός της Αιθούσης που να µην αντιλαµβάνεται τη σηµασία, τη σπουδαιότητα
και την αναγκαιότητα του παρόντος νοµοσχεδίου. Την ίδια ώρα,
αυτό το κρίσιµο νοµοσχέδιο φέρνει ξανά στην επιφάνεια αγωνίες, επιφυλάξεις, κοινωνικούς και επιστηµονικούς δισταγµούς.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι η δωρεά οργάνων αποτελεί για τη χώρα
µας ένα ζήτηµα ταµπού, έρµαιο πολλές φορές της παραπληροφόρησης και της συκοφάντησης, ένα ζήτηµα που προτιµούµε να
το ξορκίζουµε και ως εκ τούτου µην το συζητούµε, παρά εκτός
αν η ανάγκη το φέρει στην πόρτα µας σε συνθήκες που η θλίψη,
ο πόνος και η αγωνία καθιστούν πολύ δύσκολη µια ψύχραιµη και
νηφάλια απόφαση.
Αν, λοιπόν, οφείλουµε να κάνουµε κάτι πρώτα απ’ όλα αυτό
είναι να προβληµατιστούµε και να αποφασίσουµε χωρίς την
πίεση των συνθηκών και του χρόνου.
Στο κρίσιµο πεδίο της δωρεά οργάνων -όπως και σε τόσα άλλα
ζητήµατα- έγινε κάποια στιγµή µια καλή αρχή στη χώρα µας,
όµως στην πορεία κάπου χάθηκε. Έτσι, ο πρώτος νόµος του
1999 έθεσε ένα πρώτο και πρωτοπόρο για την εποχή του πλαισίου. Η εξέλιξη, όµως, των πραγµάτων και ειδικότερα ο συνεχώς
µειούµενος ρυθµός της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας, έχει
φέρει τη χώρα µας στην τελευταία θέση όσον αφορά τις µεταµοσχεύσεις οργάνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έχει νόηµα να αναζητήσουµε σε τι οφείλεται αυτή η αρνητική
εξέλιξη; Έχει, γιατί ιχνηλατώντας αυτά τα βήµατα, θα εντοπίσουµε σε ποια ζητήµατα δίνει απάντηση το παρόν νοµοσχέδιο.
Πρωτίστως φταίει η έλλειψη ενηµέρωσης και καλλιέργειας
µιας ανάλογης νοοτροπίας. Όταν οι µεταµοσχεύσεις από θανόντες ή εν ζωή δότες δεν υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις εκατόν
πενήντα, διακόσιες, είναι σαφές ότι η πλειονότητα των συµπολιτών µας δεν έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη της δωρεάς οργάνων.
Λιγότερο από το 1% των συµπολιτών µας, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, έχουν δηλωθεί ως δωρητές οργάνων. Αριθµός
πολύ µικρός σε µια χώρα που χάνει ετησίως χιλιάδες συνανθρώπους µας σε τροχαία δυστυχήµατα. Την ίδια στιγµή, εκατοντάδες
συνάνθρωποι περιµένουν στις λίστες ληπτών για δέκα, δεκαπέντε ή και είκοσι χρόνια.
Αρνητικός παράγοντας είναι και η γενική αναξιοπιστία του ιατρικού µας συστήµατος. Ο φόβος για αδιαφανείς διαδικασίες, η
έλλειψη αξιοπιστίας, αλλά και ενηµέρωσης του ίδιου του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, δηµιούργησαν ένα κλίµα ανασφάλειας. Είναι πολύ χαρακτηριστική η έρευνα του
Ευρωβαρόµετρου, που λέει ότι το 43% των Ελλήνων θα ήθελε
θεωρητικά να είναι δωρητής, αλλά αρνούνται λόγω έλλειψης
εµπιστοσύνης στο σύστηµα. Και σ’ αυτήν την έννοια συγκαταλέγουν από το σύστηµα υγείας µέχρι το σύστηµα κοινωνικής και
διοικητικής οργάνωσης της χώρας γενικότερα.
Άρα, το κοµµάτι των µεταµοσχεύσεων έχει να κάνει και µε την

12128

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εµπιστοσύνη µας στους θεσµούς γενικότερα, στην αίσθηση του
«πώς δουλεύουν» τα πράγµατα κι αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Είναι, λοιπόν, απολύτως αναγκαίο να ορίσουµε τα πράγµατα
από µια διαφορετική αφετηρία. Να ξαναδούµε τους κανόνες, τις
εξαιρέσεις, τις ευαισθησίες µας µε µια οπτική ρεαλιστική και
προπάντων ανθρώπινη.
Πρώτα και κύρια να κάνουµε οτιδήποτε µπορούµε ως οργανωµένη πολιτεία, για να διασφαλίσουµε τη ζωή σε όσους έχουν
ανάγκη λήψης οργάνων.
Δεύτερον, να καλλιεργήσουµε µια διαφορετική αντίληψη στην
κοινωνία. Να κάνουµε τη δωρεά οργάνων από το «καλό αλλά βλέπουµε» στο «αναγκαίο και άµεσο».
Τρίτον, να καταπολεµήσουµε ουσιαστικά τα κυκλώµατα εκµετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου που εµπορεύονται τη ζωή και
την ελπίδα.
Τέταρτον, να γλιτώσουµε την πολιτεία και τα ασφαλιστικά ταµεία από ένα διαρκές και τεράστιο έξοδο που φτάνει τα δεκάδες
εκατοµµύρια κάθε χρόνο συντηρώντας µηχανισµούς που εν τέλει
δεν δίνουν οριστική λύση στο πρόβληµα.
Πέµπτον, να εισάγουµε ένα πλαίσιο διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης όλων των πολιτών απέναντι στο δικαίωµα της ζωής και
µακριά από τη σηµερινή πραγµατικότητα, όπου άλλοι µπορεί να
περιµένουν χρόνια στις λίστες αναµονής και άλλοι να καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία και να µεταβαίνουν στο εξωτερικό για µεταµόσχευση. Σύστηµα που εύλογα γεννά υπόνοιες
διακριτής µεταχείρισης των υποψηφίων ληπτών και εστίες διαφθοράς.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχειρείται να τεθούν µε το παρόν νοµοσχέδιο σε ένα συνολικό και σύγχρονο
πλαίσιο για το ζήτηµα της δωρεάς οργάνων.
Κατ’ αρχάς, µια ριζική αλλαγή στη δοµή και τη φιλοσοφία του
συστήµατος, εισάγεται µε την «εικαζόµενη συναίνεση». Σύµφωνα
µε την παραπάνω αρχή, κάθε θανών θεωρείται δότης οργάνων,
εκτός κι αν στη διάρκεια της ζωής του έχει εκφράσει εγγράφως
την άρνησή του. Άµεσο αποτέλεσµα αυτής της καινοτοµίας είναι
η σηµαντική άνοδος των προσφερόµενων προς µεταµόσχευση
οργάνων.
Κατανοώ ότι η επικείµενη αυτή αλλαγή έχει φέρει κάποιες ανησυχίες. Όµως, κανείς δεν µπορεί να κάνει ότι δεν έχει ακούσει
για κυκλώµατα εµπορίας ή πολύ περισσότερο για το Γολγοθά
ανθρώπων που αναζητούν όργανα στο εξωτερικό συχνά µε ύποπτες διαδικασίες.
Η υπερεπάρκεια, λοιπόν, οργάνων χτυπά στη ρίζα την ίδια την
ύπαρξη αυτών τω προβληµάτων. Άλλωστε, αυτό έχει αποδείξει
και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή πρακτική.
Εκτός από τα παραπάνω, εξίσου σηµαντική κρίνεται η εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Ληπτών για την ενιαία, ίση,
δίκαιη και διαφανή αντιµετώπιση όλων των υποψηφίων, αλλά και
η διεύρυνση του κύκλου δοτών µε τη χιαστή µεταµόσχευση και
τις πιο αυστηρές ποινικές διατάξεις που επισείονται σε τυχόν παράβασή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µέχρι σήµερα πραγµατικότητα στο χώρο της δωρεάς οργάνων, είναι απολύτως συµβατή
µε την Ελλάδα του χθες, απολύτως ασυµβίβαστη, όµως, µε την
Ελλάδα που πρέπει να ανταποκριθεί επιτέλους στις ανάγκες των
πολιτών της, σε όλα τα επίπεδα.
Το υπάρχον σύστηµα µεταµοσχεύσεων στοιχίζει εκατοντάδες
εκατοµµύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Δεν είναι, όµως, το ζήτηµα η
οικονοµική πλευρά του θέµατος. Στέκοµαι στην κοινωνική, στην
ποιότητα ζωής που µπορούµε να προσφέρουµε στον συνάνθρωπό µας.
Σήµερα λειτουργούµε ένα σύστηµα µεταµοσχεύσεων ασύµβατο µε την εφικτή και ρεαλιστική ελπίδα που µπορεί να προσφερθεί. Μπορούµε να έχουµε ένα σύστηµα µεταµοσχεύσεων,
που να ευνοεί τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Και σ’ αυτό οφείλουµε
να είµαστε τολµηροί και αποφασιστικοί στα βήµατα που χρειάζεται να γίνουν για να τα καταφέρουµε. Η αλλαγή νοοτροπίας
που απαιτείται για να εκσυγχρονίσουµε τη δωρεά οργάνων, δεν
είναι ζήτηµα ενός νόµου. Η επιτυχία του δεν µπορεί να επαφίεται
στο νοµοθέτη.
Η πολιτεία, ο επιστηµονικός κόσµος, η κοινωνία, το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό είναι οι συντελεστές που θα αποτυπώσουν στην πράξη την επιτυχία αυτής της νέας νοοτροπίας.
Χαίροµαι πραγµατικά που σ’ αυτή την προσπάθεια η Εκκλησία
της Ελλάδος δείχνει σε όλους µας το δρόµο, προτάσσοντας την
αµοιβαιότητα µε πνεύµα ευθυκρισίας και απόλυτου σεβασµού
στο αγαθό της ζωής.
Εκτιµώ ότι είµαστε έτοιµοι και εµείς και µπορούµε και οφείλουµε να προτάξουµε την αµοιβαιότητα και να ξαναδούµε τον
κανόνα, έτσι ώστε το δικαίωµα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, δεν
θα είναι η εξαίρεση.
Σας ευχαριστώ.
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