ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’
Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 2011
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Λάρυµνας Φθιώτιδας και
τριάντα τρεις Γάλλοι τραπεζικοί, οι οποίοι πραγµατοποιούν
επίσκεψη στη χώρα, σελ. 314,330
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 305,306,337
3. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2001
"Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφία
κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.
Γεωργίου Αλογοσκούφη, του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων κ. Γεωργίου Σουφλιά,
του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα και κατά του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανασίου Νάκου,
σελ. 323
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 327,346
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 285-287
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
287-298
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14 Οκτωβρίου 2011, σελ. 339
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις άδειες εξόρυξης πετρελαίου, σελ. 299
β) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), σελ. 301
γ) Προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων:
i) σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των σχολείων, σελ. 303
ii) σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της
χώρας, σελ. 305
iii)σχετικά µε τις µεταγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, σελ. 306
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις", σελ. 309
2. Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο έλαβε επιστολή από τον
ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη, όπου
κάνει γνωστή τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για καθένα από τα άρθρα
και για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για θέµατα
των ΑΕΙ, σελ. 356-358
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
ΖΗΣΗ Ρ.,
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β.,
ΝΙΩΤΗΣ Γ.,
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,

σελ.309-325
σελ.325-336
σελ.285-309
σελ.349-359
σελ.337-349

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ.337
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ.305-306
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ.337
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β. ,
σελ.306
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., σελ.306
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ Β. ,
σελ.346
ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κ. ,
σελ.327
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
σελ.346
Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ.299,300,301
ΔΙΩΤΗ Η. ,
σελ.301,302
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ.302,303
ΚΟΛΛΙΑΣ Κ. ,
σελ.303,304,305
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ.299,300,301
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. ,
σελ.306,307
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., σελ.304,305,307,308
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ. ,
σελ.313
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Γ. ,
σελ.332
ΒΑΡΔΙΚΟΣ Π. ,
σελ.334
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ.314,315
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ.345,349
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ.310,345,349,350
ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ Β. ,
σελ.322
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ.316,317
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ.310
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ. ,
σελ.333
ΚΑΣΣΑΡΑΣ Γ. ,
σελ.316
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ.331
ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κ. ,
σελ.324,325
ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δ. ,
σελ.322,323
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ.346,347,348
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ.335,337,338,343,344,347,
348,349
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ.339,340,341,348
ΜΙΧΟΥ Μ. ,
σελ.325,326
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ.311,312
ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜ.,
σελ. 310
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 311,331,344,345,352
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ.330
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο. ,
σελ.352
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Φ. ,
σελ.329
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ.309,310
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ.337,343,344,345,346
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μ. ,
σελ.309,310,312,317,326,327,
329,330,335,341,346,351
ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ Ε. ,
σελ.323
ΤΣΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ.315
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ.342
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. ,
σελ.351

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’
Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 13 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.35’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): 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. Κυριάκο Βελόπουλο, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
A. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας αιτείται την εξαίρεση των Θαλασσαιµικών και των οικογενειών τους από τα νέα οικονοµικά µέτρα.
2) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Διρφυών -Μεσσαπίων Νoµού Ευβοίας αιτείται τη διευκόλυνση µαθητών τριών οικογενειών από τις Στράπωνες για να συνεχίσουν τη λυκειακή
εκπαίδευση στο κοντινότερο σχολείο στον τόπο κατοικίας τους.
3) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Μεσσήνης αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά στη µεταφορά των µαθητών της περιοχής στα σχολεία τους.

απέναντι στην παράγραφο κγ’του άρθρου 9 του υπ’ αριθµόν
85/2011 προεδρικού διατάγµατος.
7) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά
σε συνέδριο για τα γνωστά και άγνωστα κάστρα της Πελοποννήσου που πρόκειται να διεξαχθεί στην Κόρινθο.
8) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά
στη συνεχιζόµενη αποχή των δικηγόρων της Κυπαρισσίας από
τα καθήκοντά τους.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αρκαδίας καταγγέλλει τον αποχαρακτηρισµό δεκάδων επαγγελµάτων από τα βαρέα και ανθυγιεινά,
καθώς και την εφαρµογή των λεγόµενων προγραµµάτων «κοινωνικής εργασίας».
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος
Αχαΐας αιτείται την ακύρωση της αναµενόµενης υπουργικής απόφασης για το νέο ωράριο εργασίας των φαρµακείων.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος δυτικής Αχαΐας αιτείται τη διάσωση του Φράγκικου κάστρου Ζησιµέικων.

4) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του
Επιµελητηρίου Μεσσηνίας αιτείται τη µη κατάργηση της νυχτερινής βάρδιας τεχνικών της ΔΕΗ στη Μεσσηνία.

12) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Νοµού Καβάλας αιτείται τη λήψη µέτρων για τη διάσωση του κλάδου των κτηνοτρόφων.

5) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την κατάργηση των βασικών κοινωνικών- οικονοµικών-εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων και κατακτήσεων και δηλώνει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του Αντικειµενικού Κώδικα Μεταθέσεων.

13) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβόµενων
Ποδοσφαιριστών αιτείται την επίλυση του θέµατος που αφορά
στη δυνατότητα εξαγοράς ενσήµων προηγούµενων ετών από παλαίµαχους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές.

6) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας εκφράζουν την αντίθεσή τους

14) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων
Πυρόσβεσης -Διάσωσης αιτείται την τροποποίηση των διατάξεων
που αφορούν στους συµβασιούχους πυροσβέστες.
15) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος του Δήµου Χαλκιδέων αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν στην εύρυθµη
λειτουργία του αστυνοµικού τµήµατος Νέας Αρτάκης.
16) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και
κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δασικός Συνεταιρισµός Αλώνων Φλώρινας καταγγέλλει την άδικη και άνιση µεταχείριση του Συνεταιρισµού από το Δήµαρχο και την πλειοψηφία του Δηµοτικού Συµβουλίου Φλώρινας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λούθησης Αλιευτικών Σκαφών».
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη σύγκληση εκτάκτου
δηµοτικού συµβουλίου για τη διεκδίκηση του θαλασσίου µετώπου.
29) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Αλµωπίας εκφράζει την αντίθεσή του στην επικείµενη
κατάργηση της µαθητικής εστίας του Δήµου Αλµωπίας.

17) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες αιτείται την προστασία των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους µε την πλήρη εξαίρεσή
τους από το µέτρο της εργασιακής εφεδρείας.

30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο δίκτυο «επιβάτης» και
την κατάθεση στοιχείων καταγγελίας του στο αρµόδιο Υπουργείο σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το καθεστώς λειτουργία των ΚΤΕΛ.

18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Ηρακλείου αιτούνται την εκταµίευση του ποσού των 50.000 ευρώ,
ώστε να µπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα το κολυµβητήριο
και να προπονηθούν οι αθλητές.

31) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ‘Ενωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώµατος εκφράζει την αντίθεσή της στο σχέδιο νόµου για
τον «Εθελοντισµό στο Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο
Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις» το οποίο κινείται στην
κατεύθυνση της υποβάθµισης του θεσµού του εθελοντή πυροσβέστη.

19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Κρήτης κ. Ζαχαρίας Καψαλάκης αιτείται τη µέριµνα του Υπουργείου για την
αντιµετώπιση των µεγάλων προβληµάτων των σχολείων του
νοµού.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού αιτείται την
κατάρτιση ενός πλήρους αναπτυξιακού πλάνου δράσης που θα
δίνει κίνητρα στον αγροτικό κόσµο.
21) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία παρασκευαστών από τα µικροβιολογικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας Μαγνησίας.
22) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Παραγωγικός Συνεταιρισµός
Νέας Αγχιάλου «Η Δήµητρα» αιτείται την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης µη εµφιαλωµένου τσίπουρου στην Ελλάδα.
23) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων, Νοµού Ηλείας αιτείται την αναστολή αποπληρωµής των δανείων µε αντίστοιχη επιµήκυνση της συνολικής
διάρκειας των δανείων που έχουν λάβει οι έµποροι και βιοτέχνες
του πυρόπληκτου Νοµού Ηλείας.
24) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων
Εξωτερικής Φρούρησης αιτείται την εφαρµογή ειδικού µισθολογίου για τους υπηρετούντες ως εξωτερικοί φρουροί στα Καταστήµατα Κράτησης.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε αποκαλύψεις εν ενεργεία δικαστικού λειτουργού για παρεµβάσεις στο έργο του.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε ερώτηση της γραµµατέως του Δηµοτικού Συµβουλίου προς το Δήµαρχο Πατρέων για
ελλειµµατική περιοδεία των απορριµµατοφόρων της ανακύκλωσης στην περιοχή.
27) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αλιευτικός Σύλλογος Μηχανοτρατών
Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης «Ο Φάρος» αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά στο «Δορυφορικό Σύστηµα Παρακο-

32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο πόρισµα του Γενικού
Χηµείου του Κράτους σχετικά µε το περιεχόµενο σαράντα βαρελιών, αποβλήτων βιοµηχανικού τύπου, εύφλεκτων υλικών, τα
οποία βρέθηκαν σε περιοχή του Δρεπάνου.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε «πάγωµα» των δανείων
που συνάπτονται µεταξύ Ταµείου Παρακαταθηκών και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
34) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήµητρα»
αιτείται τη συνέχιση της δραστηριότητας των Κέντρων του ΟΓΕΕΚΑ «Δήµητρα» Φιλιατρών και Κυπαρισσίας.
35) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Ηρακλείου αιτούνται την άµεση εκταµίευση ποσού 50.000 ευρώ για
την εύρυθµη λειτουργία του κολυµβητηρίου.
36) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε καθυστέρηση στην κατασκευή φράγµατος -που αποτελεί αναγκαιότητα
για την οριοθέτηση του Ξηροπόταµου- από το Δήµο Ηρακλείου
στον ΟΑΝΑΚ.
37) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κρήτης αιτείται την αναγνώριση
της προϋπηρεσίας όσων έχουν εργαστεί στα ΚΕΠ.
38) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην αναγκαιότητα
παρέµβασης για την επίλυση του θέµατος της διαχείρισης του
κατσίγαρου.
39) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο σταµάτηµα
των εργασιών για την ανέγερση του Κλειστού Γυµναστηρίου Τυµπακίου.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην αναγκαιότητα δηµι-
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ουργίας ΧΥΤΑ στην περιοχή «Παπανικολού» του Δήµου Αιγιαλείας.
41) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη λήψη µέτρων για τη
στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο δεύτερο πόρισµα για
το οικονοµικό «κουβάρι» του Νοσοκοµείου Αιγίου µε αφορµή την
κλοπή του χρηµατοκιιβωτίου του.
43) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ
«ΑΡΙΑΔΝΗ» εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την εφαρµογή του
µέτρου της εργασιακής εφεδρείας και την περικοπή επιχορηγήσεων στο ΚΕΘΕΑ «ΑΡΙΑΔΝΗ».
44) Η Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜ-
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ΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Δηµοτικό Συµβούλιο’Εδεσσας, Νοµού Πέλλης εκφράζει την αντίθεσή του για τα φορολογικά µέτρα της Κυβέρνησης και αιτείται
τη µείωση των εξοπλιστικών δαπανών, καθώς και τη φορολόγηση
των καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού.
45) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επικινδυνότητα για την υγεία των επισκεπτών, καθώς και στις καταστροφές
του κτηρίου στέγασης του «Κέντρου Προστασίας Μάνας και Παιδιού» του ΙΚΑ Τρικάλων.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 18183/20-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-309/15-092011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 21527/18-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Παπαδηµούλη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-2634/15-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

092011 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 21580/22-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8782/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12155/15-09-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 21706/24-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6089 Β15-
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092011 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 21965/30-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Σταϊκούρα Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8802/
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12179/15-09-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 21971/30-08-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανασίου
και Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/546/ΑΣ 39723δις/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

15-09-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 21996/30-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαΐτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./

297

ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1781/15-09-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 22007/30-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Παναγιωτόπουλου Πάνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/549/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΣ39734δις/15-09-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 52/10-10-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις
άδειες εξόρυξης πετρελαίου.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Βελόπουλου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ιωάννης Μανιάτης, αφού πρώτα ο κ. Βελόπουλος µας την παρουσιάσει πολύ σύντοµα.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι είναι
ευτυχής συγκυρία η συγκεκριµένη εποχή και περίοδος στην
οποία βρίσκεστε εσείς στο Υπουργείο. Το λέω µετά λόγου γνώσεως, διότι είστε ίσως ο µοναδικός που πήρε σοβαρά την υπόθεση πετρελαίου στην Ελλάδα τα τελευταία σαράντα και πλέον
χρόνια. Όταν λέω «σοβαρά» εννοώ ως προϋπόθεση και προαπαιτούµενο τουλάχιστον να διενεργηθεί από την πλευρά µας µία σοβαρή έρευνα.
Πρέπει όµως να αναφέρω ότι πριν τέσσερα χρόνια και κάτι παραπάνω, όταν εισήλθα στην ελληνική Βουλή και πρωτοανέφερα
ότι υπάρχει βασιµότητα στο θέµα των πετρελαίων, µε πέρασαν
πολλοί για γραφικό. Με πέρασαν για λίγο φαντασιόπληκτο και
ευφάνταστο. Σήµερα οι περισσότεροι συνάδελφοι και δηµοσιογράφοι οι οποίοι ελάχιστα το έψαξαν, άρχισαν να ασχολούνται
σοβαρά µε το θέµα.
Αυτό που πρέπει να πω όµως, είναι ότι έψαξα λίγο το ιστορικό
της υποθέσεως, κύριε Υπουργέ. Και λέω «ιστορικό» γιατί; Ξέρουµε πολύ καλά ότι το ’65, ’66, ’67, ’68, ’69, ’70 η Ελλάδα άρχισε
να ψάχνει το θέµα των πετρελαίων έντονα.
Θα καταθέσω, κυρία Πρόεδρε στο Κοινοβούλιο, Φύλλα της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως του ’73 που πιστοποιούν –είναι
δύο τα Φύλλα- ότι και βορειοδυτικά της Πελοποννήσου και βορειανατολικά αυτής είχαν δοθεί άδειες για πετρέλαιο. Μιλάµε για
το Μάιο του ’73. Το Μάιο του ’73 δίνουµε και για τη Λεκάνη Θεσσαλονίκης άδειες. Είναι ΦΕΚ της Κυβερνήσεως. Και αναρωτιέται
κάποιος, Μάιο γίνονται αυτά, γιατί αποφάσισε ο Παπαδόπουλος
ο χουντικός να εξορύξει το πετρέλαιο σε δραχµή. Έχουµε το Νοέµβριο αλλαγή ηγεσίας της χούντας και έρχεται ο Ιωαννίδης. Από
κει και πέρα θάφτηκε το θέµα των πετρελαίων.
Επίσης, έχω µπροστά µου το Φύλλο 2289. Είναι συγκλονιστικό
γιατί δείχνει τουλάχιστον την έλλειψη πρόνοιας, µέριµνας να ψάξουµε σοβαρά το θέµα. Για να είµαι ακριβοδίκαιος κάποιοι σποραδικά µίλησαν για το θέµα µέσα στη Βουλή και σαράνταπενήντα χρόνια. Έχουν εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη
όµως. Το ξέρετε καλύτερα από εµένα, όσοι συνάδελφοι, κυρία
Πρόεδρε, µιλούσαν για το πετρέλαιο είτε από την αριστερά είτε
από τη δεξιά και κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης ως πολιτικά πρόσωπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω µπροστά µου λοιπόν το Φύλλο 2289 του κ. Σηµίτη, µε
υπογραφές του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι αποκάλυψη, κύριε
Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να το δούµε σοβαρά. Είναι τα
ίδια περίπου σηµεία που δίνονται σήµερα. Αναρωτιέµαι λοιπόν,
προς τι η επαναπροκήρυξη των ιδίων σηµείων, αφού ο κ. Σηµίτης
το 1995 προκήρυξε τις ίδιες τοποθεσίες και θέσεις;
Κυρία Πρόεδρε, εδώ είναι το µεγαλύτερο θέµα. Θέλω να µου
απαντήσει ο Υπουργός -και το κάνω για πρώτη φορά, γιατί εδώ
και µήνες φωνάζω- υπάρχει επιστολή, υπήρχε επιστολή νορβηγικής εταιρείας, κύριε Υπουργέ, προς τον προηγούµενο αρµόδιο
Υπουργό της Νέας Δηµοκρατίας για έρευνα σε ολόκληρη την Ελλάδα και δη στο Ιόνιο δωρεάν; Θα την καταθέσω στα Πρακτικά
και το κάνω γιατί κάποια στιγµή πρέπει ο ελληνικός λαός να µάθει
την αλήθεια.
Επί Νέας Δηµοκρατίας εστάλη, κυρία Πρόεδρε, επιστολή από
νορβηγική εταιρεία για δωρεάν έρευνα στο Ιόνιο και ουδέποτε
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απάντησε ο Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν µε ενδιαφέρει
το όνοµά του, δεν µε ενδιαφέρει ποιος είναι, δεν µε ενδιαφέρει
αν είναι ο Βελόπουλος, ο Νικολόπουλος, ο Σταυρακόπουλος. Αν
ισχύει αυτό, ότι δηλαδή η εταιρεία θα έκανε την έρευνα δωρεάν,
αλλά η Ελλάδα σιώπησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ ολοκληρώστε την πρωτολογία σας, κύριε συνάδελφε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, µε
συγχωρείτε.
Αυτά ως αρχή γιατί έχουµε κι άλλες ερωτήσεις, κύριε
Υπουργέ, στην πορεία. Είναι µεγάλο θέµα δυστυχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε το λόγο, κύριε
Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας
ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια.
Θεωρώ ότι η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε ένα καλό στάδιο
σ’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα και οφείλω να σηµειώσω ότι και η
δική σας προσωπική συµβολή, δηµοσιογραφική και πολιτική, στο
συγκεκριµένο ζήτηµα έχει βοηθήσει θετικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Πριν απαντήσω στα δύο ερωτήµατα που θέσατε, επιτρέψτε
µου να σας πω πού βρισκόµαστε σήµερα. Στις 22 Αυγούστου,
πριν από περίπου δύο µήνες, ψηφίστηκε ο νόµος από τη Βουλή
των Ελλήνων. Είναι ο νόµος µε τον οποίο κάνουµε δύο βασικά
πράγµατα. Πρώτον, θεσµοθετούµε τον Εθνικό Φορέα Έρευνας
Υδρογονανθράκων και δεύτερον, εκσυγχρονίζουµε το θεσµικό
µας πλαίσιο, έτσι ώστε η πατρίδα µας να είναι οχυρωµένη µε
βάση τις νεότερες, αλλά και περιβαλλοντικά αυστηρότερες διαδικασίες, προκειµένου να κάνουµε έρευνες πετρελαίου.
Άρα τέλος Αυγούστου ψηφίστηκε ο νόµος. Συνήθως στα ελληνικά δρώµενα από την ψήφιση ενός νόµου µέχρι την έναρξη
υλοποίησης των προβλέψεων του συγκεκριµένου νόµου µεσολαβούν αρκετοί µήνες. Εµείς προσπαθήσαµε το διάστηµα αυτό
να το κάνουµε πάρα πολύ σύντοµο.
Ας δούµε, λοιπόν, τι έχουµε κάνει µέχρι τώρα. Λίγες µέρες αργότερα, στις 2 Σεπτεµβρίου 2011, προκηρύξαµε για πρώτη φορά
στα ελληνικά χρονικά ένα διεθνή διαγωνισµό, προκειµένου να γίνουν σεισµικές έρευνες µη αποκλειστικής χρήσης στο Ιόνιο και
νότια της Κρήτης.
Αµέσως µετά, στις 26 Σεπτεµβρίου, δώσαµε στη δηµόσια διαβούλευση δύο πολύ σοβαρά κείµενα. Το ένα κείµενο ήταν το
προεδρικό διάταγµα για τη δηµιουργία του φορέα και το δεύτερο κείµενο ήταν το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, προκειµένου να στελεχωθεί το διοικητικό συµβούλιο του φορέα. Προσπαθούµε, λοιπόν, να µη χάσουµε, αν αυτό είναι δυνατόν, ούτε
µια µέρα. Άρα θέλω να πω ότι βρισκόµαστε σε έναν καλό δρόµο,
προκειµένου να κερδίσουµε το χαµένο χρόνο των προηγούµενων
δεκαετιών.
Τώρα θα απαντήσω στα ερωτήµατα που θέσατε, όπως στο
γιατί οι περιοχές τις οποίες προτιθέµεθα να βγάλουµε µε το νέο
έτος σε διαγωνισµό είναι κάποιες από αυτές που είχαν ήδη δοθεί.
Είναι έτσι ακριβώς. Και θα σας το εξηγήσω αµέσως. Το 1997
ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα έβγαλε γύρο παραχωρήσεων και έβγαλε έξι περιοχές: τα Ιωάννινα, τους Παξούς, τον Πατραϊκό Κόλπο, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και το Κατάκολο.
Από αυτές, λοιπόν, τις περιοχές που δόθηκαν σε διεθνείς διαγωνισµούς, υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος µόνο σε τρεις, αν θυµάµαι καλά. Για µία µάλιστα από αυτές υπήρξαν τεχνικά προβλήµατα και δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα και θα ολοκληρώσω στη δευτερολογία µου.
Επειδή, λοιπόν, εκσυγχρονίσαµε το νόµο και προβλέψαµε να
υπάρχει η διαδικασία του «open door», της «ανοιχτής πρόσκλησης», για πρώτη φορά µας επιτρέπεται να δώσουµε µε πιο ευέλικτη διαδικασία σε διεθνή διαγωνισµό κάποια από αυτές τις
περιοχές και µόνο. Το πρόβληµα που ετίθετο ήταν το εξής: Να
δώσουµε και τις έξι; Να δώσουµε µία;
Πρέπει να σας πω ότι σε µια πολύ ευρεία συζήτηση µε ειδικούς
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ανθρώπους του χώρου, µου εισηγήθηκαν –και το αποδέχθηκααπό τις έξι αυτές περιοχές να δώσουµε µόνο τις τρεις, δηλαδή
το Κατάκολο που έχει ένα µικρό κοίτασµα –αλλά το γνωρίζει
όλος ο κόσµος και νοµίζουµε ότι θα έχει ενδιαφέρον- τον Πατραϊκό, ο οποίος έχει καλές προβλέψεις, παρά τα δύσκολα σεισµοτεκτονικά του χαρακτηριστικά και τα Ιωάννινα στα οποία
προσβλέπουµε να έχουµε ακόµα καλύτερα ευρήµατα από αυτά
που ξέρουµε µέχρι τώρα, κυρίως επειδή στα βορειότερα σύνορά
µας προς την Αλβανία υπάρχουν αρκετά κοιτάσµατα φυσικού αερίου.
Άρα η απάντηση είναι «ναι, δώσαµε τρεις από τις έξι περιοχές
που είχαν βγει σε διαγωνισµό το 1997, διότι αυτό για πρώτη
φορά επιτρέπεται». Θα µπορούσατε να µου πείτε γιατί δεν δίνουµε και τις έξι. Θεωρώ ότι το πρώτο βήµα µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το πρώτο βήµα µας πρέπει να
είναι µετρηµένο και συγκρατηµένο, για να δούµε πώς ανταποκρίνεται και η διεθνής κοινότητα.
Όσον αφορά το ερώτηµα για τη νορβηγική εταιρεία, επιτρέψτε
µου να σας µιλήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, περιµένω µε ιδιαίτερη αγωνία την ύπαρξη ή µη της επιστολής. Για µένα αυτό
φτάνει στο όριο της εσχάτης προδοσίας! Είναι µια κόκκινη
γραµµή!
Όταν σου λέει ο άλλος «σου στέλνω µια επιστολή…» –είναι η
µεγαλύτερη νορβηγική εταιρεία, είναι από τις µεγαλύτερες στον
κόσµο, δεν είναι µια απλή εταιρεία ΕΠΕ ή µονοπρόσωπη ΕΠΕ και
η δουλειά της είναι αυτή- «…έρχοµαι δωρεάν, άσε µε να ψάξω
και να σε βοηθήσω» και δεν απαντάς ως Υπουργός, αν αυτό δεν
λέγεται είτε ανικανότητα είτε προδοσία –ο καθένας ορίζει τη
λέξη όπως θέλει- τότε τι λέγεται; Ντρέποµαι ειλικρινά αν στο Κοινοβούλιο υπάρχουν Υπουργοί, οι οποίοι κρύβουν στα συρτάρια
τους τέτοιες επιστολές.
Και ας έρθουµε τώρα στην ουσία.
Με λίγα λόγια, µας είπατε ότι από το 1973 η Ελλάδα έπραξε
ουδέν στο θέµα των πετρελαίων!
Για µένα δεν είναι συµπτωµατικό αυτό που σας είπα ότι το
Μάιο του 1973 γίνονται οι προκηρύξεις και το Νοέµβριο φεύγει
ο Παπαδόπουλος, ο οποίος σε δραχµή –παρακαλώ!- µε βάση τα
χαρτιά είχε ορίσει την πώληση. Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ σηµαντικό να πωλεί η Ελλάδα σε δραχµή και όχι σε δολάριο, σε πετροδόλαρο, που είναι σκληρό νόµισµα, το πετρέλαιό της. Ίσως
γι’ αυτό κάποιοι την αµερικανοκίνητη επταετία -γιατί αυτή είναι
η αλήθεια- αυτοί τη φέρανε την επταετία, αυτοί τη βγάλανε από
τη χώρα.
Πάµε και στα υπόλοιπα. Δώσατε, λοιπόν, µε ανοιχτές θύρες
κάποιες περιοχές. Συµφωνούµε σ’ αυτό. Γιατί δεν στελεχώνετε
τον φορέα, κύριε Υπουργέ; Δηλαδή, λέγαµε εδώ και δύο χρόνια
να κάνουµε το φορέα. Αγωνιστήκατε, µοχθήσατε και η Κυβέρνησή σας, µια κυβέρνηση η οποία δεν αντιλαµβάνεται ότι πρέπει
να βοηθήσει τον Υπουργό της, γιατί από εδώ θα βγάλουµε
λεφτά. Όταν µου λέτε 200 εκατοµµύρια, µιλάµε για 1 δισεκατοµµύριο το χρόνο κέρδη για την Ελλάδα περίπου, λέω εγώ ένα νούµερο. Για 1 δισεκατοµµύριο πουλήσατε τον ΟΤΕ, 1 δισεκατοµµύριο θα πουλήσουµε το νερό. Αφού µπορούµε να βγάλουµε
κέρδη, επιταχύνετε τη διαδικασία. Να σας βοηθήσει η Κυβέρνηση.
Είπατε –το τονίζω- ότι περιµένετε από όλους όσους έχουν
στοιχεία να τα δώσουν στο Υπουργείο. Το είπατε στο «ΣΚΑΙ», αν
δεν κάνω λάθος. Ρωτώ εσάς: Καλέσατε όλους τους αρµοδίους
καθηγητές, όλων των ελληνικών πανεπιστηµίων;
Είναι ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν, κύριε Υπουργέ,
γιατί είναι τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ξεπουλιούνται δηµόσιες
περιουσίες όταν υπάρχουν χρήµατα, απ’ όσα τουλάχιστον λέτε
εσείς.
Τα διακόσια εκατοµµύρια βαρέλια είναι 20 δισεκατοµµύρια για
την Ελλάδα. Αν λέµε, λοιπόν, ότι ο Πατραϊκός έχει διακόσια εκα-
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τοµµύρια βαρέλια, από τα αρχεία της Triton το ξέρετε αυτό;
Έχετε νέα σεισµικά, νέα γεωλογικά; Τι έχετε και λέτε διακόσια
εκατοµµύρια βαρέλια; Πού το βρήκατε αυτό;
Πάµε στο επόµενο. Όταν έγινε εκτίµηση για τα Γιάννενα µάλλον από την Enterprise για ογδόντα εκατοµµύρια βαρέλια, δεν
γνωρίζαµε, κύριε Υπουργέ -το αφήσατε εµµέσως να εννοηθείότι η Αλβανία έχει πέντε δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου
ήδη και τα έχει βρει. Και για να έχουµε «γεωλογική ισορροπία»
στην περιοχή, για να έχει πέντε δισεκατοµµύρια η Αλβανία, πρέπει να έχει και η Ελλάδα πέντε δισεκατοµµύρια από κάτω, γιατί
«λέει» η γεωλογία. Κι αν δεν το πιστεύουν κάποιοι, κυρία Πρόεδρε, θα καταθέσω για τα Πρακτικά -γιατί έχω ψάξει το θέµα, το
ξέρει και ο Υπουργός αυτό- τα σεισµικά της περιοχής. Να τα σεισµικά, κύριε Μανιάτη. Ας σταµατήσουµε τα παραµύθια στον ελληνικό λαό. Όταν η Αλβανία έχει πέντε δισεκατοµµύρια, πρέπει
και η Ελλάδα ενδεικτικά, κατά ένα µεγάλο ποσοστό, να έχει µια
ισόποση ποσότητα. Αν δεν είναι µια ισόποση, µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη. Πέντε δισεκατοµµύρια βαρέλια, κυρία
Πρόεδρε, επί 100 δολάρια είναι 500 δισεκατοµµύρια δολάρια,
µπορεί να είναι και περισσότερα. Θα τα καταθέσω για τα Πρακτικά, για να ενηµερωθούν οι Έλληνες.
Γιατί δεν πάτε στο Καστελόριζο; Γιατί δεν πάτε στο Αιγαίο;
Μόνο στο Ιόνιο; Έχετε µία εµµονή µε το Ιόνιο. Και αναρωτιέµαι,
ο κ. Κασίνης δεν σας είπε να κάνετε την ΑΟΖ; Δεν µιλήσατε µαζί
του τηλεφωνικά, ναι ή όχι, ως Κυβέρνηση; Μιλήσατε, κύριε
Υπουργέ; Γιατί έχω πληροφορία από την Κύπρο. Σας είπε να κάνετε την ΑΟΖ, όχι σε εσάς προσωπικά, αλλά στην Κυβέρνησή
σας εδώ και δύο χρόνια; Κάντε την ΑΟΖ για να τελειώνουµε µ’
αυτό το θέµα. Φωνάζουµε χρόνια για την ΑΟΖ.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, το µεγαλύτερο ή τα καλύτερα σεισµικά είναι του Mascle. Θα τα καταθέσω. Είναι από τον καθηγητή
Μαραβέλη. Από τη Ρόδο και το Καστελόριζο υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τρισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα µεθανίου. Το λέει όχι
ο Βελόπουλος, αλλά ευρωπαίοι ειδικοί, καθηγητές πανεπιστηµίου. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κάποια στιγµή, κυρία Πρόεδρε, αν βγουν τα πετρέλαια, ούτε
θα πουλήσουµε ούτε θα κόψουµε µισθούς -και όχι πετρέλαια γενικά, φυσικό αέριο και ορυκτά στην Ελλάδα- ούτε θα ξεπουλήσουµε, κύριε Υπουργέ µου, αυτό που δεν µας ανήκει. Ούτε σε
εσάς ανήκει ο ΟΤΕ ή το νερό, ούτε σε µένα. Είναι αγαθό του ελληνικού λαού. Ας κάνουµε το χρέος πράξη, όλα µαζί τα κόµµατα,
να κάνουµε έρευνες για την εξόρυξη πετρελαίου.
Ήµουν ο γραφικός, ο τρελός εδώ µέσα όταν τα έλεγα. Δεν
ξέρω αν ήσασταν στην προηγούµενη περίοδο εσείς. Ήµουν ο
τρελός του χωριού εδώ µέσα. Θα συνεχίσω να επιµένω µέχρι να
φάει ο ελληνικός λαός ψωµάκι που του το στέρησε η πολιτεία.
Γιατί µπορεί να φάει ψωµάκι απ’ αυτήν την ιστορία, όχι παντεσπάνι. Χαίροµαι που είστε εσείς απέναντί µου. Αν ήταν άλλος, θα
ήταν διαφορετική και η συµπεριφορά µου, αλλά και η κριτική
µου. Γιατί ξέρω ότι κάνετε αγώνα, αλλά είστε µόνος σας, κύριε
Υπουργέ!.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο
συνάδελφο για τα καλά του λόγια, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτά που κάνουµε στο Υπουργείο έχουν την πλήρη στήριξη ολόκληρης της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού.
Κύριε συνάδελφε, επειδή ακριβώς αναφέρατε ότι επί τόσα
χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, επιτρέψτε µου να σας πω
ότι αυτή η Κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά
τολµά και κάνει αυτό που δεν είχαν διανοηθεί να κάνουν τα προηγούµενα δεκαπέντε χρόνια οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Άρα
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έχουµε τη στήριξη ολόκληρης της Κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και προχωράµε µε τους ταχύτερους δυνατούς ρυθµούς.
Έχετε θέσει πέντε ερωτήµατα. Θα προσπαθήσω να είµαι τηλεγραφικός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για την επιστολή πείτε µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ακριβώς, θα ξεκινήσω από εκεί.
Ερώτηµα: Υπάρχει επιστολή στην προηγούµενη ηγεσία του
Υπουργείου για έρευνες; Έχω απαντήσει και σε άλλη ερώτησή
σας: Στα επίσηµα αρχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου, του
γραφείου του Υπουργού, δεν υπάρχει τέτοια επιστολή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει επιστολή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ξαναλέω, στα επίσηµα αρχεία
της υπηρεσίας που διαχειρίζεται τα θέµατα και στο γραφείο του
Υπουργού, δεν υπάρχει τέτοια επίσηµη επιστολή. Δεν µπορώ,
όµως, να αποκλείσω ότι µπορεί να έχει σταλεί τέτοια επιστολή.
Αλλά επισήµως δεν µπορώ να το πω, διότι οι υπηρεσίες µούυ
είπαν ότι δεν έχουν στα αρχεία τους τέτοια επιστολή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, είναι εµπιστευτική, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Πρέπει να σας πω ότι νορβηγικές εταιρείες τώρα που εµείς εκδηλώσαµε το ενδιαφέρον να
προχωρήσουµε σε τέτοιες έρευνες, έχουν έρθει και µας έχουν
κάνει παρουσιάσεις του έργου τους. Οι νορβηγικές εταιρείες που
κάνουν σεισµικές έρευνες –δεν θέλω να θεωρηθεί διαφήµισηείναι από τις καλύτερες του κόσµου. Πραγµατικά είναι από τους
ηγέτες σε παγκόσµιο επίπεδο. Υπάρχουν φυσικά ανάλογες εταιρείες και σε άλλες χώρες.
Ερώτηµα: Το Υπουργείο έχει όλα τα στοιχεία που έχουν διαθέσιµα οι Έλληνες επιστήµονες; Όχι και λυπάµαι γι’ αυτό. Κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια. Και κάνω και µια δηµόσια
έκκληση σε όλους τους Έλληνες επιστήµονες εντός και εκτός
Ελλάδος, να δώσουν στο Υπουργείο, στο Εθνικό Αρχείο Υδρογονανθράκων ό,τι υλικό έχει συγκεντρωθεί κυρίως από ερευνητικές δουλειές σε επίπεδο διδακτορικών, µεταπτυχιακών κ.λπ..
Να σας δώσω και µια πληροφορία. Προτιθέµεθα την ακριβώς
επόµενη εβδοµάδα να κάνουµε την πρώτη συνάντηση αυτού που
εµείς ονοµάζουµε «ανοιχτό φόρουµ υδρογονανθράκων». Δηλαδή, θα καλέσουµε όλα τα πανεπιστήµια που έχουν σχέση µε
το χώρο, όλους τους επιστήµονες και όλους τους φορείς, που
είτε άµεσα είτε έµµεσα σχετίζονται µε τις έρευνες των υδρογονανθράκων και θα ζητήσουµε δύο βασικά πράγµατα:
Πρώτον, να είµαστε σε µία ανοιχτή, διαρκή συζήτηση –γιατί
τώρα στα πρώτα βήµατα χρειαζόµαστε τη βοήθεια όλων των επιστηµόνων- και δεύτερον, να στείλουν επισήµως στο Υπουργείο,
στην αρµόδια υπηρεσία, ό,τι υλικό έχει συγκεντρωθεί κατά το
παρελθόν, κατά τα προηγούµενα δεκαπέντε χρόνια που δεν
υπήρχε ένας κεντρικός φορέας να τα συγκεντρώνει, ώστε όταν
θα βγούµε σε διαγωνισµό ο αντίστοιχος φάκελος που θα συµπληρωθεί από την ελληνική πολιτεία να είναι όσο το δυνατόν πιο
πλήρης και άρα να προσελκύσουµε και περισσότερους επενδυτές.
Αναφερθήκατε στα διακόσια εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου
του Πατραϊκού Κόλπου και στην αντίστοιχη εκτίµηση για τα Ιωάννινα. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι τα στοιχεία που δίνουµε στη δηµοσιότητα είναι της προηγούµενης δεκαπενταετίας. Δεν υπάρχουν νεώτερα δεδοµένα.
Εγώ έχω χρέος από τη θέση του πολιτικά υπεύθυνου, να σταµατώ εκεί που έχω τεκµηριωµένα και πλήρως αξιόπιστα στοιχεία.
Δεν αποκλείω –και µου το λένε πάρα πολλοί επιστήµονες και το
ακούω και εύχοµαι να έχουν δίκιο- τα αποθέµατα να είναι µεγαλύτερα. Όµως, κύριε συνάδελφε, να ξέρετε ότι αν δεν κάνουµε
µεγάλες σεισµικές έρευνες, κανένας µας δεν µπορεί να είναι σίγουρος.
Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Η Αλβανία έχει κάνει δυόµισι χιλιάδες γεωτρήσεις και άρα ξέρει απολύτως τον ορυκτό της
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πλούτο και εµείς έχουµε κάνει εκατόν ογδόντα γεωτρήσεις. Αυτό
είναι ένα στοιχείο. Προσπαθούµε να κερδίσουµε το χαµένο
χρόνο.
Όσον αφορά την τελευταία ερώτησή σας για το Αιγαίο και το
Καστελόριζο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με τον κ. Κασίνη µιλήσατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ο κ. Κασίνης είναι ένας από τους
καλύτερους σε διεθνές επίπεδο. Έχουµε συνεργασία. Δουλεύει
πολύ καλά στο κυπριακό κοµµάτι. Είµαστε σε επικοινωνία. Ασφαλώς η Ελλάδα έχει και τις δικές της εµπειρίες, τους δικούς της
επιστήµονες. Υπάρχει µια συνεργασία.
Πρέπει να σας πω ότι έχουµε συνεργασία και µε τη Δανία και
µε τη Γαλλία και µε τη Νορβηγία. Προσπαθούµε τώρα που στήνουµε αυτόν τον φορέα, να συγκεντρώσουµε ό,τι καλύτερο µπορεί να µας δοθεί.
Όσον αφορά τις ΑΟΖ, θεωρώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών
της Ελλάδας µε πολλή υπευθυνότητα, µε πολύ σοβαρούς υπηρεσιακούς παράγοντες και πρέσβεις που έχει και µε την πολιτική
του ηγεσία, χειρίζεται µε το βέλτιστο και για το καλό του εθνικού
συµφέροντος τρόπο το συγκεκριµένο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Η δεύτερη µε αριθµό 46/10-10-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευγενίας
Τσουµάνη-Σπέντζα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή των
αρχών προσβασιµότητας σε κτήρια και χώρους δηµόσιας συνάθροισης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 55/10-10-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, σχετικά µε τα «ορφανά λιµάνια» της Κέρκυρας και
των Διαποντίων Νήσων δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 49/10-10-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρούς Διώτη προς τους Υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ).
Κυρία Διώτη, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την επίκαιρη
ερώτησή σας.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι παρούσες συζητήσεις και εξελίξεις για την
αποκρατικοποίηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης µε την
πώληση του µεριδίου συµµετοχής της Αγροτικής Τράπεζας στη
βιοµηχανία σε ποσοστό 82,33% µέσω διαγωνισµού έχουν µία
κοινή συνιστώσα: Δείχνουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης και
την απουσία στρατηγικού σχεδιασµού σε όλο το φάσµα της
αγροτικής παραγωγής από τις κυβερνήσεις που διαχρονικά
εναλλάσσονται στην εξουσία. Η καµπάνια που ολοκληρώθηκε
στα τρία εργοστάσια επεξεργασίας ζαχαρότευτλων που έχουν
µείνει, έδωσε παραγωγή περίπου τριάντα πέντε χιλιάδες τόνους,
καταρρίπτοντας τους όποιους στόχους της διοίκησης για την
επίτευξη της ποσόστωσης των εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων
τόνων. Λέµε για διαχρονική απαξίωση διότι οι ανάγκες της χώρας
–και το γνωρίζετε- ανέρχονται σε τριακόσιες χιλιάδες τόνους,
όµως η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έκλεισε δύο εργοστάσια σε Λάρισα και Ξάνθη και περιόρισε την ποσόστωση στο 50%
των αναγκών της χώρας.
Το ΠΑΣΟΚ, που τότε κοπτόταν και ωρυόταν, έρχεται σήµερα
και κάνει τα εξής απλά πράγµατα: Πρώτον, δεν δίνει κανένα κίνητρο στους τευτλοπαραγωγούς να καλλιεργήσουν. Όποιον και
να ρωτήσετε –και νοµίζω ότι εσείς το ξέρετε καλά- θα σας πει ότι
µε την ενίσχυση των 25 ευρώ ανά στρέµµα κανείς δεν πρόκειται
να σπείρει τεύτλα ούτε και το επόµενο έτος. Η φετινή χρονιά,
όπως λένε οι εργαζόµενοι, είχε την καλύτερη ποιότητα τεύτλων
της τελευταίας εικοσαετίας.
Δεύτερον, µε τις ευλογίες της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά-
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δος ξεκινάει µία διαδικασία να πουλήσει για λιγότερο από ένα
κοµµάτι ψωµί το ποσοστό της και οι κολοσσοί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, γιατί άραγε λέτε να το κάνουν; Να σας πω:
Επειδή η τιµή της ζάχαρης είναι στο ζενίθ αφ’ ενός και αφ’ ετέρου επειδή η τιµή στην οποία αναµένεται να διαµορφωθεί η πώληση της πάλαι ποτέ κραταιάς Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
είναι στο ναδίρ.
Ας παραδεχθείτε, κύριε Υπουργέ, ότι ευθύνεστε για την καθυστέρηση στην ένταξη της τευτλοκαλλιέργειας στο πρόγραµµα
της ολοκληρωµένης διαχείρισης. Αντιληφθείτε επιτέλους ότι επικείµενη παύση της καταβολής της ενίσχυσης περιορίζει δραστικά την τευτλοκαλλιέργεια, οδηγώντας µε µαθηµατική ακρίβεια
στο κλείσιµο των εργοστασίων που έχουν αποµείνει.
Κύριε Υπουργέ, σας καλούµε να απαντήσετε και να πάρετε
επίσηµα θέση σήµερα απ’ αυτό το Βήµα πώς θα διασφαλίσετε
τη λειτουργία των εργοστασίων και τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας µόνιµου και εποχικού προσωπικού στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, καθώς και τι µέτρα θα λάβετε για τη στήριξη της
τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα, την επίτευξη της εθνικής ποσόστωσης και την κάλυψη των εγχωρίων αναγκών σε ζάχαρη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Διώτη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε, πράγµατι υπήρξε µία άστοχη –να
µην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά- ενέργεια της προηγούµενης
κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας σ’ ό,τι αφορά το θέµα της
ζάχαρης στην Ελλάδα. Από τριακόσιους είκοσι χιλιάδες τόνους
δεχθήκαµε ποσόστωση εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τόνους και
το θέµα δεν είναι ότι δεχθήκαµε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες
µόνο, αλλά δεν µπήκαν καν στον κόπο αυτή η ποσόστωση να παράγεται από Έλληνες τευτλοπαραγωγούς. Έτσι λοιπόν δηµιουργήθηκαν όλα αυτά που σωστά επισηµαίνετε.
Σ’ ό,τι αφορά το κλείσιµο των δύο εργοστασίων, πρέπει να ξέρετε ότι η προηγούµενη κυβέρνηση υπέγραψε αυτήν τη συµφωνία και µάλιστα τώρα είµαστε στο στάδιο της αποξήλωσης, διότι
πήραµε και χρήµατα γι’ αυτήν τη διαδικασία. Εποµένως, εµείς
δεν µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά σε ό,τι αφορά το εργοστάσιο της Λάρισας και της Ξάνθης.
Επίσης, είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι δεν θα µπορούν να
καλλιεργηθούν, αν δεν υπάρχει στήριξη. Σε αυτήν τη συγκυρία,
λοιπόν, κάνουµε τεράστιες προσπάθειες, για να µπορέσουµε να
δώσουµε ενίσχυση στους παραγωγούς να παράγουν τεύτλα.
Είµαι σήµερα στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πέρα
από τη συνδεδεµένη, που έχουµε πει, ενίσχυση κατά 25 ευρώ περίπου το στρέµµα, χθες ολοκληρώθηκε η συνεργασία που είχαµε
µε το Υπουργείο Οικονοµικών -θέλω µάλιστα να ευχαριστήσω και
προσωπικά τον Υφυπουργό κ. Σαχινίδη- και πήραµε άλλα 2 εκατοµµύρια ευρώ, µε τα οποία θα ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο
την καλλιέργεια των τευτλοπαραγωγών.
Εποµένως, σε αυτό που λέτε, δηλαδή τι κάνει η Κυβέρνηση,
σας απαντώ ότι η Κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει σε δύσκολες συγκυρίες, τώρα που δεν υπάρχουν και χρήµατα, παρά τις
δεσµεύσεις που είχαµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω κακής
πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουµε
µία καλή παραγωγή που θα ξεπεράσει τις εκατό χιλιάδες στρέµµατα, ώστε να καλύψουµε την ποσόστωση που έχουµε ως χώρα,
για να µπορέσουµε να δώσουµε ζάχαρη στους Έλληνες καταναλωτές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα περιµένουµε να δούµε αν πραγµατικά θα
τηρήσετε τις δεσµεύσεις σας, διότι από το Βήµα διάφοροι
Υπουργοί σε όλα τα Υπουργεία έχουν δεσµευτεί ότι θα κάνουν
πράγµατα και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα.
Έχει σηµασία αυτό που λέτε πολύ απλά γιατί γνωρίζετε ότι το
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κόστος εισαγωγής ζάχαρης από τη Γερµανία και τη Γαλλία, για
να µπορέσουν να καλυφθούν οι εθνικές ανάγκες, είναι περίπου
12 εκατοµµύρια ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά και σε αυτά που λέτε -γιατί κατηγορείτε µόνο
τη Νέα Δηµοκρατία- και µε αφορµή µία ερώτηση που έκανε την
προηγούµενη εβδοµάδα µια συνάδελφος Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας, εµείς έχουµε να πούµε ότι «όταν µαλώνουν το βουβάλι, την πληρώνει το βατράχι».
Έχουµε πει πάρα πολλές φορές και απ’ αυτό εδώ το Βήµα ότι
η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας –Αντιπολίτευση τώρα- ρίχνει
τα βάρη στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τώρα και το αντίθετο.
Πάντως για τα µεγάλα αντιπολιτευτικά λόγια του ΠΑΣΟΚ για
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης και τα κλειστά εργοστάσια
πριν από τον Οκτώβριο του 2009 –διότι µετά, βέβαια, δεν βρήκε
κάτι να πει, όπως λέτε εσείς- οι µύδροι που εκτόξευαν κατά
µόνας, όπως γνωρίζετε –θα σας καταθέσω µάλιστα και µια επίκαιρη ερώτηση του τότε Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορα Νασιώκα- ή όλοι µαζί, όταν σαράντα έξι Βουλευτές είχατε καταθέσει
µια επίκαιρη επερώτηση, το σηµερινό ξεπούληµα της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης µέσω της Αγροτικής Τράπεζας για λόγους
δηµοσιονοµικού συµφέροντος, οι παραπεµπτικές δηλώσεις διά
στόµατος Υπουργού για επαναλειτουργία των εργοστασίων σε
Ξάνθη και Λάρισα, σας ερωτώ: Ποιο εργοστάσιο Λάρισας, κύριε
Υπουργέ; Το ίδιο για το οποίο επίκειται, όπως είπατε και εσείς, η
αποξήλωση των µηχανηµάτων, άρα και το τέλος κάθε προοπτικής επαναλειτουργίας ως παραγωγική µονάδα;
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ. Οπότε καλύτερα να
µη φιλονικείτε και να µη λογοµαχείτε για το ποιος έβλαψε περισσότερο την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, γιατί οι ευθύνες σας
είναι κοινές.
Κύριε Υπουργέ, το 2008 οι Βουλευτές του κόµµατός σας ισχυρίζονταν –συµπεριλαµβάνεται και η δική σας υπογραφή- ότι η
υπολειτουργία των τριών εργοστασίων που παρέµειναν ανοικτά
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εργασιακή ασφάλεια των εργαζοµένων σε αυτά, το κλείσιµό τους δε θα προσθέσει ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα σε περιοχές που ήδη πλήττονται από τη
βιοµηχανοποίηση και την ανεργία. Την επερώτηση αυτή την υπογράφετε και εσείς. Δεν ασπάζεστε σήµερα αυτήν την άποψη;
Σήµερα τόσο οι µόνιµοι όσο και οι εποχικοί εργαζόµενοι δεν
κινδυνεύουν να µείνουν στο δρόµο, αν η Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδας φύγει από την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης; Αν µπει
µέσα µε τα τσαρούχια, όπως λένε στα µέρη µου, ιδιώτης, ποιος
εγγυάται σε αυτούς τους ανθρώπους το µέλλον τους; Ποιος εγγυάται στις τοπικές κοινωνίες και στις τοπικές οικονοµίες, κλίµακες που ήδη αντιµετωπίζουν ανισορροπίες και χασούρα, τι θα
συµβεί, εφόσον κλείσουν τα εργοστάσια ή αλλάξουν τελείως παραγωγικό προσανατολισµό;
Οι αριθµοί που έχω, κύριε Υπουργέ, να σας δώσω είναι αµείλικτοι από το 2006 και µετά για το πόσοι εργαζόµενοι δούλευαν,
για το πόσο παρήγαγαν τα εργοστάσια.
Το µόνο που θέλω να πω –και θα κλείσω µε αυτό- είναι ότι η
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, κύριε Υπουργέ, είναι η µεγαλύτερη Γεωργική Βιοµηχανία στη βόρειο Ελλάδα. Σε µια περίοδο,
όπου η τιµή της ζάχαρης διεθνώς ανεβαίνει, και η Κυβέρνηση
ψάχνει ανάπτυξη, την ίδια ώρα ελέω µνηµονίου και µεσοπρόθεσµου θέλετε να την εκποιήσετε προς όφελος των ιδιωτών. Η αποκρατικοποίησή της θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις για χιλιάδες
οικογενειών που δραστηριοποιούνται γύρω από τη λειτουργία
των εργοστασίων που έχουν µείνει, των Πλαταιών, των Σερρών
και της Ορεστιάδας, αλλά και για την ελληνική οικονοµία.
Θα ήθελα να κλείσω µε το εξής: Η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης πρέπει να παραµείνει ανοικτή και υπό δηµόσιο έλεγχο και
θα πρέπει να αξιοποιηθούν από το δηµόσιο οι παραγωγικές δυνατότητές της που σήµερα δεν αξιοποιούνται, αν θέλετε, κύριε
Υπουργέ, να µιλάµε για ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ηρώ Διώτη καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαρι-
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στώ.
Ο κ. Δριβελέγκας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ειλικρινά δεν µπορώ να κατανοήσω την κυρία συνάδελφο όταν
γνωρίζει και η ίδια –αν δε γνωρίζει τουλάχιστον να το πληροφορηθεί- ότι αυτή η στρατηγική για την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης έχει υπογραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας. Και µας βάζει στο ίδιο τσουβάλι. Τι θέλετε να κάνουµε εµείς; Να ακυρώσουµε αυτήν τη συµφωνία; Δε
γίνεται άλλα να κάνει η µια κυβέρνηση και άλλα η άλλη. Υπάρχει
συνέχεια σ’ αυτό το κράτος.
Σ’ αυτήν εδώ τη συγκυρία εµείς κάνουµε παραπάνω απ’ ό,τι
πρέπει για να διασφαλίσουµε την παραγωγή και τους εργαζόµενους, στους οποίους τώρα αναφερθήκατε. Πρέπει να ξέρετε –
και το ξέρετε- ότι το καλοκαίρι στο νόµο για το ΣΕΠΕ ψηφίσαµε
ότι εντός πενταετίας όσοι θα βγουν στη σύνταξη θα διασφαλιστούν και θα αποχωρίσουν µε πλήρη δικαιώµατα, µε 80% του µισθού τους κ.λπ.. Και έτσι µένουν ελάχιστοι.
Οι εργαζόµενοι της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης όχι µόνο
δεν περισσεύουν αλλά είναι πολύ λίγοι. Εποµένως, όταν αυτή θα
περάσει στα χέρια των ιδιωτών θα χρειαστούν και άλλοι εργαζόµενοι. Ιδιαίτερα σε ορισµένες ειδικότητες θα χρειαστούν πάρα
πολύ. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Και αυτό στις διαπραγµατεύσεις θα το διασφαλίσουµε.
Κυρία συνάδελφε, ξέρουµε τι είναι η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης ιδιαίτερα για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη βόρεια Ελλάδα.
Είναι µια πολύ µεγάλη επιχείρηση. Γι’ αυτό και κατατέθηκαν δώδεκα προσφορές εταιρειών από όλο τον κόσµο. Και πιστεύω ότι
θα βρεθεί η καλύτερη προσφορά για να διασφαλίσει και την παραγωγή, που δεν την είχαν διασφαλίσει, αλλά θα διασφαλίσει και
τους εργαζόµενους.
Κάνουµε πολλά. Να µην ανησυχούν οι τευτλοπαραγωγοί της
Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Θα συνεχίσουµε
αυτά που σας είπα στην πρωτολογία µου.
Επειδή βλέπω και άλλους συναδέλφους θα σας δώσω και µια
πληροφορία γιατί είχα πάρα πολλές παραστάσεις από τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων -ιδιαίτερα από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ και από τον γραµµατέα της, τον κ. Έξαρχογια το θέµα της διαδικασίας άδειας γεωτρήσεων. Λύσαµε ένα
θέµα και έδωσα παράταση µέχρι 16 Ιουνίου 2012, έτσι ώστε να
δοθεί ο χρόνος σε εµάς να αλλάξουµε αυτήν τη γραφειοκρατική,
χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία έγκρισης, να την κάνουµε
πιο απλή και χωρίς να κοστίζει στον παραγωγό. Έτσι, λύνουµε
και αυτό το θέµα που απασχολούσε πάρα πολλούς αγρότες της
χώρας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η τρίτη µε αριθµό 54/10-10-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Παπακωνσταντίνου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων
στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), δε
συζητείται λόγω κωλύµατος Βουλευτή και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 53/10-10-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κυρίας Ουρανίας Παπανδρέου - Παπαδάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη
δηµιουργία Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ-ΠΕ) στο Μαντούδι Ευβοίας, δε συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 48/10-10-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κριτσάς Λασιθίου, δε συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 45/10-10-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κόλλια προς τους Υπουργούς Παιδείας,
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Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν
από τις συγχωνεύσεις των σχολείων.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κόλλια θα απαντήσει η Υφυπουργός, κ. Χριστοφιλοπούλου.
Το λόγο έχει ο κ. Κόλλιας για να παρουσιάσει την ερώτησή
του.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα σας παρακαλώ να µου δώσετε ένα λεπτό, µιας και
είναι η κυρία Υπουργός εδώ σήµερα, προκειµένου να αναφερθώ
στις εικόνες ντροπής που άναυδος παρακολούθησε ο ελληνικός
λαός. Βεβαίως, κυρία Υπουργέ, αναφέροµαι στις καταστροφές,
στις λεηλασίες, στους βανδαλισµούς που προξενήθηκαν µέσα
στα σχολεία της χώρας µας.
Είναι αδιανόητο, κυρία Υπουργέ, εδώ και ένα µήνα να καταστρέφονται τα σχολεία, να προκαλούνται ζηµιές εκατοµµυρίων
και η πολιτεία να παρακολουθεί τα γεγονότα απαθής και να αρκείται στο να εκφράζει τη λύπη της ή στην καλύτερη περίπτωση
να υποβάλλει και µια µήνυση κατ’ αγνώστων.
Υπάρχουν ευθύνες, κυρία Υπουργέ, ευθύνες ηθικές, ευθύνες
πολιτικές, ευθύνες ποινικές. Αυτές θα πρέπει να τις βρείτε και να
τις καταλογίσετε, γιατί δεν είναι δυνατόν σ’ αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία να κληθεί πάλι ο ελληνικός λαός να πληρώσει
τα σπασµένα όταν αυτός ο ελληνικός λαός σήµερα δεν έχει τη
δυνατότητα να ανταποκριθεί ως προς τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του.
Ως προς την επίκαιρη ερώτηση, κυρία Υπουργέ, απευθύνεται
στα δύο Υπουργεία: το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Μεταφορών. Ελπίζω να έχετε έρθει σε συνεννόηση, ώστε οι απαντήσεις που θα µας δώσετε να καλύψουν όλες τις πτυχές του
ζητήµατος.
Κυρία Υπουργέ, όταν εξαγγέλθηκαν οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις, το Υπουργείο σας διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους
ότι οι νέες σχολικές µονάδες θα είναι εξοπλισµένες, θα έχουν τις
υποδοµές για να δεχτούν τα παιδιά που προέρχονται από αυτά
τα σχολεία. Δυστυχώς, συνέβη το αντίθετο. Στην Κορινθία, όχι
µόνο δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τη σωστή φιλοξενία των παιδιών, αλλά αντίθετα απουσιάζουν και οι βασικές υποδοµές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Θα αναφέρω για παράδειγµα το Γυµνάσιο Καλιάνων, όπου
αυτήν τη στιγµή ο διευθυντής καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να εξασφαλίσει συνθήκες υγιεινής, για να εξασφαλίσει
τον προαυλισµό των παιδιών, για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα
που προβλέπονται από µια σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασίας.
Το πρόβληµα, όµως, δεν περιορίζεται εκεί, κυρία Υπουργέ,
έχει να κάνει και µε τις µεταφορές. Οι µεταφορές αποτελούν ένα
τεράστιο ζήτηµα, έχουν φέρει σε απόγνωση τους γονείς, γιατί
ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές θα πρέπει τα παιδιά να µετακινούνται έξι µήνες περίπου το χειµώνα µέσα σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες µε πάγο, µε χιόνια κ.λπ.. Αυτό είναι το ένα σκέλος
του προβλήµατος.
Το άλλο σκέλος του προβλήµατος, κυρία Υπουργέ, αφορά την
ασφάλεια αυτών των µεταφορών. Δεν είναι δυνατόν να µεταφέρονται παιδιά του νηπιαγωγείου, του δηµοτικού χωρίς να υπάρχει συνοδός. Από µια αναζήτηση που έκανα στο νοµικό πλαίσιο,
κυρία Υπουργέ, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο
πέρα από την υποχρεωτική ύπαρξη της ζώνης ασφαλείας.
Μέσα από τα έγγραφα των Υπουργείων Μεταφορών και του
δικού σας, κυρία Υπουργέ, προκύπτουν αντιφατικές θέσεις. Το
Υπουργείο Μεταφορών σε τρεις επιστολές που έχω µπροστά
µου, κυρία Υπουργέ, αναφέρει στη µια ότι δεν απαιτείται συνοδός, στην άλλη ότι απαιτείται και σε µια τρίτη αναφέρει ότι είναι
αντικείµενο διαβούλευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει µια συγκεκριµένη θέση και λέει
ότι πραγµατικά απαιτείται.
Θέλω, κυρία Υπουργέ, µια ξεκάθαρη απάντηση εάν πραγµατικά είναι υποχρεωτική η παρουσία συνοδού στα λεωφορεία δηµοσίας χρήσεως, ώστε πραγµατικά να καθησυχάσουµε και τους
γονείς. Περιµένω, βεβαίως και συγκεκριµένες δεσµεύσεις, ώστε
το θέµα να διευθετηθεί το ταχύτερο.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ήθελα την ανοχή σας, παρακαλώ, για ένα λεπτό επειδή
είναι ανάγκη, γιατί ο συνάδελφος αναφέρθηκε στο θέµα των
καταλήψεων, στις καταστροφές και στις ζηµιές που έχουν
υποστεί αρκετές σχολικές µονάδες στη χώρα, ευτυχώς όχι
πολλές.
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς, είµαι στη σχετικά ευχάριστη
θέση να σας πω ότι οι καταλήψεις µειώνονται συνεχώς. Έχουµε
φτάσει σε λιγότερο πια από διακόσια σχολεία σε σύνολο περίπου
έξι χιλιάδων µονάδων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Θέλω,
όµως, να σας πω ότι δεν αµελήσαµε, δεν ολιγωρήσαµε.
Ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε φθινόπωρο
υπάρχει αυτό το φαινόµενο. θέλετε να το πούµε µόδα; Θέλετε
να το πούµε ίωση; Δεν ξέρω πως θα το πούµε, αλλά είναι πια
συνήθεια.
Πρέπει να πω, βεβαίως, ότι οι σηµερινές συνθήκες κρίσης στη
χώρα επιτείνουν κατά τι τον αριθµό των καταλήψεων. Φτάσαµε,
σε σχέση µε τα περσινά επίπεδα των πεντακοσίων, εξακοσίων
σχολείων, φέτος κάποια στιγµή να έχουµε οκτακόσια σχολεία
υπό κατάληψη. Πράγµατι, λοιπόν, είναι κατά τι αυξηµένα.
Εκείνο που έχει, όµως, πολύ µεγάλη σηµασία είναι να εφαρµόσουµε όλοι –και το Υπουργείο Παιδείας το έκανε από την
πρώτη στιγµή και επιµένει µε συνεχείς εγκυκλίους, συµπληρωµατικές οδηγίες για κάθε µορφή ευθύνης- το ν.1566 –είναι εδώ
και ο κύριος Πρόεδρος ο κ. Κακλαµάνης που ήταν τότε Υπουργός Παιδείας- που είναι ένας θεµελιώδης νόµος της παιδείας και
που έχει προβλέψει πάρα πολλά και δεν εφαρµόζεται ως θα
όφειλε.
Αναφορικά µε το θεσµό του σχολικού συµβουλίου ήδη, κύριε
συνάδελφε, από τις πρώτες µέρες των καταλήψεων µε εγκύκλιό
µου παρότρυνα τα στελέχη της εκπαίδευσης να δώσουν κατεύθυνση στους διευθυντές του σχολείου να λειτουργήσει ο θεσµός
του σχολικού συµβουλίου, έτσι ώστε η δηµοκρατία µέσα στο
σχολειό που είναι καλό πράγµα να γίνει πραγµατικά µε συνθήκες
διαβούλευσης, να δούµε τα προβλήµατα των παιδιών, να κατανοήσουµε και τη νεανική διαµαρτυρία. Όλα να τα κατανοήσουµε.
Όχι, όµως, να έχουµε καταλήψεις εις βάρος των µαθητών.
Ακόµη και η εγκύκλιος που εκδόθηκε επί υπουργίας Στυλιανίδη
-η οποία επισήµανα ότι ισχύει- έχει παραµεληθεί. Λέγαµε: «Άσε
δεν πειράζει, θα κόψουµε µια εκδροµή και θα πούµε ότι τα µαθήµατα αναπληρώθηκαν». Τα µαθήµατα θα αναπληρωθούν εις
το ακέραιο. Θα γίνουν µαθήµατα και Σάββατα και αν χρειαστεί –
το έχω ξαναπεί- θα παραταθεί το διδακτικό έτος.
Πρέπει, επίσης, να πω ότι για τις ζηµιές έχουν κινηθεί διαδικασίες. Οι αρµόδιες αρχές, όπως γνωρίζετε, ο διευθυντής της σχολικής µονάδας είναι υπεύθυνος κατά το ν.1566 για την τήρηση
των νόµων και την οµαλή σχολική ζωή. Αυτό σηµαίνει ότι ο ίδιος
ενέχει πολλών ειδών ευθύνες, πρώτα και κύρια εκπαιδευτικές,
αλλά και άλλης µορφής ευθύνες, όπως αστικές. Γνωρίζετε, επίσης, ότι αυτεπαγγέλτως διώκεται το ποινικό αδίκηµα της κατάληψης δηµοσίων χώρων. Νοµίζω ότι αυτή είναι µια καλή ευκαιρία
να το θυµηθούµε αυτό όταν έχουµε καταλήψεις
Ναι, είναι χαράτσια αυτά που καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός και είναι σκληρά τα µέτρα, αλλά η χώρα πρέπει να επιβιώσει. Έχουµε καταλήψεις σε ΧΥΤΑ και πληρώνονται οι υπάλληλοι και δεν γίνεται τίποτα. Έχουµε ανοµία. Αυτή η κατάσταση
πρέπει να τελειώσει. Είµαστε όλοι συνυπεύθυνοι γι’ αυτό, η Κυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βέρνηση, οι φορείς της αυτοδιοίκησης, συνδικάτα, αλλά και οι
δικαστικές αρχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Επί του προκειµένου, όµως, κύριε συνάδελφε, οι µεταφορές
µαθητών είναι αρµοδιότητα, βεβαίως, του κράτους. Η αρµοδιότητα αυτή έχει µεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είπατε, υπήρξε συστηµατική συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι το κατ’ εξοχήν αρµόδιο. Υπάρχει κοινή
υπουργική απόφαση, η οποία διέπει πλέον ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, γιατί γνωρίζετε –είµαι σίγουρη ότι έχετε δείξει και εσείς ως
Βουλευτής και ως στέλεχος της αυτοδιοίκησης στο νοµό σας την
αναγκαία ευαισθησία- ότι υπήρχαν, κύριε Κόλλια, πάρα πολλές
διασπαθίσεις στο παρελθόν και κατασπατάληση χρηµάτων στον
τοµέα της µεταφοράς των µαθητών. Κάνουµε, λοιπόν, µια προσπάθεια.
Η προσπάθεια ήταν διπλή. Με τροπολογία που περάσαµε παρατάθηκαν έως το τελευταίο τρίµηνο του 2011, δηλαδή µέχρι και
το Δεκέµβρη που θα διανύσουµε, οι παλιοί διαγωνισµοί µε τα νέα
όµως, δροµολόγια, τα οποία είναι κατά τι αυξηµένα. Συνολικά για
τη χώρα είναι αυξηµένα κατά 10% από τις συγχωνεύσεις. Αυτό
είναι το πρώτο.
Το δεύτερο που κάναµε είναι µέσω της κοινής υπουργικής
απόφασης να προβλέψουµε ένα νέο πλαίσιο διαγωνισµών. Είµαι
στην ευχάριστη θέση να σας πω τα στοιχεία που µου έδωσε χθες
το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Κουκουλόπουλος. Η πλειοψηφία
των δήµων έχει κάνει αυτούς τους διαγωνισµούς µεταφοράς µαθητών. Μάλιστα, έχουµε σε πάρα πολλούς από αυτούς τους διαγωνισµούς να έχουν βεβαιωθεί και οι διαπιστωτικές τους πράξεις
από τους γενικούς γραµµατείς των αποκεντρωµένων διοικήσεων.
Θα είµαστε έτοιµοι, λοιπόν, από την 1η Ιανουαρίου να πάµε
στους περισσότερους δήµους µε το νέο καθεστώς. Ταυτόχρονα,
µπορέσαµε να συνεχίσουµε τις µεταφορές όπως είχαν προβλεφθεί από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για το πρώτο τρίµηνο
µέσω περιφερειακών ενοτήτων για να µην υπάρξει κανένα κενό
στην εξυπηρέτηση των µαθητών.
Κυρία Πρόεδρε, τα θέµατα είναι πολλά και δεν µπορώ να απαντήσω σε όλα µέσα σε τόσο λίγο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίστε στη δευτερολογία σας, παρακαλώ, κυρία Υφυπουργέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ολοκληρώνω µε µια
φράση και θα απαντήσω στα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
Στο θέµα του συνοδού, όπου είναι ένα θέµα για το οποίο συνυπογράψαµε κοινή υπουργική απόφαση τα τρία Υπουργεία,
έχουν τη δυνατότητα οι δήµοι –και εµείς σαν Υπουργείο Παιδείας
θεωρούµε ότι είναι σωστό να υπάρχει συνοδός, ιδιαίτερα στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα- να προκηρύξουν
τις µεταφορές µε συνοδό. Γνωρίζω πάρα πολλούς δήµους και
στη δική µου εκλογική περιφέρεια και αλλού, όπου στους διαγωνισµούς έχουν προβλέψει την ύπαρξη συνοδού. Θα µπορούσε,
λοιπόν, ο κάθε δήµος –και ελπίζω αυτό να γίνει και στην Κορινθία- να προβλέψει το συνοδό. Καταλάβατε;
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι θέµα και των δήµων να αναλάβουν.
Τώρα, δεν πρόλαβα να σας απαντήσω για τα άλλα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα τα πείτε στη δευτερολογία σας.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρία Υπουργέ, είναι θετική, εν
µέρει, η απάντησή σας, πλην όµως δεν µε κάλυψε και δεν µε κάλυψε καθόλου σε ό,τι αφορά το συνοδό.
Θέλω να σας κάνω ένα ερώτηµα, κυρία Υπουργέ. Ο συνοδός
γιατί είναι υποχρεωτικός στη µετακίνηση των παιδιών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία; Δηλαδή, τα φτωχά παιδιά της περιφέρειας είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού;
Το ερώτηµά µου, κυρία Υπουργέ, ήταν συγκεκριµένο. Θα πρέπει να υπάρξει νοµοθετική κάλυψη, να το γνωρίζει ο δήµος, να
το γνωρίζει η νοµαρχία, να το γνωρίζει η Αστυνοµία κυρίως, ώστε
όταν θα γίνεται ένας έλεγχος σε ένα λεωφορείο δηµοσίας χρήσεως, η Αστυνοµία να απαιτεί την ύπαρξη συνοδού. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες
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κυρώσεις. Σ’ αυτό, κυρία Υπουργέ, δεν µου απαντήσατε. Διότι
αν εσείς µας παραπέµπετε στο δήµο, ο γονιός θα πάει αύριο στο
δήµαρχο, θα πάρει στο ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ θα τον παραπέµψει στο
δήµαρχο, ο δήµαρχος θα πει «Ξέρετε, ναι µεν µπορώ να το κάνω,
αλλά δεν έχω τα χρήµατα. Πηγαίνετε στην κυρία Υπουργό να
δώσει τα χρήµατα» και πάει λέγοντας.
Αυτό το οποίο ζητώ, κυρία Υπουργέ, είναι το νοµικό ξεκαθάρισµα. Ό,τι ισχύει για τα παιδιά των πλουσίων που µετακινούνται
µε ασφάλεια µε ιδιωτικά λεωφορεία, θα πρέπει να ισχύει και για
το παιδί του φτωχού αγρότη της επαρχίας. Και αυτό έχετε υποχρέωση να το διασφαλίσετε. Θα πρέπει να πάρετε µια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά το νοµοθετικό σκέλος. Έχω τέσσερις
εγκυκλίους µε διαφορετικές θέσεις. Αυτό που λέει το Υπουργείο,
ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία συνοδού, να το φέρετε µε µία
τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο δικό σας ή του Υπουργείου Μεταφορών, να το διασφαλίσετε, γιατί ο γονιός σήµερα στέλνει το
παιδί του στο νηπιαγωγείο και το παιδί αυτό είναι µόνο του µέσα
σε ένα λεωφορείο, σηκώνεται, µετακινείται και θέτει σε κίνδυνο
τη σωµατική του ακεραιότητα, αλλά και τη σωµατική ακεραιότητα των άλλων συµµαθητών του.
Περιµένω, κυρία Υπουργέ, στη δευτερολογία σας µία συγκεκριµένη απάντηση που θα λέει ότι το θέµα θα λυθεί νοµοθετικά.
Όλα αυτά τα βασιλικά διατάγµατα που προσπάθησα να βρω για
να δω τι ακριβώς γίνεται, πρέπει να τα ξεκαθαρίσετε. Πρέπει να
υπάρξει µία ρητή, συγκεκριµένη δέσµευση ότι θα υποχρεώσετε
τους δήµους, τις νοµαρχίες, τα ΚΤΕΛ να έχουν συνοδό κατά τη
µετακίνηση των µαθητών και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές,
ώστε και οι γονείς πραγµατικά να έχουν τη δυνατότητα να κοιµούνται ήσυχοι και να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Γιατί
σήµερα γνωρίζετε πολύ καλά ότι γίνονται αγώνες και από εµάς,
ώστε οι γονείς να πειστούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς έφυγαν από τα σχολεία που εσείς καταργήσατε και
µετακινούνται µία ώρα, από τις έξι το πρωί µέχρι τις τέσσερις το
απόγευµα, προκειµένου να πάνε στο σχολείο της περιφέρειάς
τους.
Μία συγκεκριµένη απάντηση, κυρία Υπουργέ, ως προς τη νοµοθεσία και ως προς το κόστος. Να εξασφαλίσετε κονδύλια,
ώστε οι δήµοι να έχουν το αντίστοιχο ποσό, για να καλύψουν το
συνοδό κατά τη µετακίνηση των µαθητών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, συµµερίζοµαι την αγωνία σας για την ασφάλεια των παιδιών και
πολλά απ’ όσα επισηµάνατε. Όµως, θέλω να είµαι ξεκάθαρη. Δεν
υπάρχει καµµία ειδική µεταχείριση στα ιδιωτικά σχολεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ο νόµος το προβλέπει σαφώς,
κυρία Υπουργέ. Έχω και τις αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, µη διακόπτετε. Αφήστε την Υφυπουργό να απαντήσει.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Εµείς, λοιπόν, δίνουµε
τη δυνατότητα µε το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο στους δήµους να
προκηρύσσουν διαγωνισµούς. Αυτήν τη στιγµή στα σχολειά που
αναφέρατε, ισχύει µέχρι τη λήξη του έτους ο προηγούµενος διαγωνισµός, όπως είπαµε, για να µην υπάρξει πρόβληµα στην κάλυψη των µαθητών. Ο προηγούµενος διαγωνισµός δεν είχε
συνοδούς. Ξαναλέω, µέσα στην ΚΥΑ υπάρχει δυνατότητα. Ακούω
το αίτηµά σας και θέλω αυτό να γίνει υποχρέωση. Θέλω να µου
δώσετε το χρόνο να το επεξεργαστώ και νοµικά και σε σχέση µε
τις αρµοδιότητες των άλλων Υπουργείων. Θα έρθω σε επαφή µε
τον κ. Κουκουλόπουλο και µε τον κ. Ραγκούση στο Υπουργείο
Υποδοµών.
Νοµίζω πως οτιδήποτε θεσµοθετήσουµε προς την περαιτέρω
ασφάλεια των παιδιών είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θέλω
να σας πω ότι εν µέσω κρίσης, έχει δεσµευθεί ένα κονδύλι της
τάξεως των 140.000.000 ευρώ για τις σχολικές µετακινήσεις σ’
όλη τη χώρα, που αφορούν και τα παιδιά µε αναπηρίες.
Η πρότασή σας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα την
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εξετάσουµε. Εν τω µεταξύ όµως η παραίνεση είναι οι δήµοι –και
χαίροµαι που η πλειοψηφία των δήµων το έχει κάνει- να προκηρύξουν τους νέους διαγωνισµούς µε συνοδό.
Κυρία Πρόεδρε, στο χρόνο που µου αποµένει, επιτρέψτε µου
να ξεκαθαρίσω το θέµα των συγχωνεύσεων των σχολείων. Κατ’
αρχάς είναι όντως ορεινά τα χωριά που αναφέρατε. Γνωρίζετε –
δεν χρειάζεται να το ξαναπώ- το µεγάλο εκπαιδευτικό όφελος
της συνένωσης σχολείων. Είναι ένας νόµος που ισχύει εδώ και
πολλά χρόνια και έπρεπε να τον αναβιώσουµε. Μιλώ για τον
ν.1566. Πρέπει να µην υπάρχει πρόβληµα στην ασφαλή µεταφορά των µαθητών ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του
σχολείου.
Όσον αφορά τη συγκεκριµένη περίπτωση της περιφέρειάς
σας, έχω ενηµερωθεί ότι γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες
από το δήµο για τους Καλιάνους, ώστε να υπάρξουν ειδικοί
χώροι και για τουαλέτες. Γενικά γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια
ως προς τις εγκαταστάσεις.
Λυπάµαι όµως ιδιαίτερα που µαθαίνω ότι οι γονείς των παιδιών
από δυο χωριά, που βρίσκονται λίγα χιλιόµετρα µακριά από τους
Καλιάνους, το Ψάρι και το Καίσαρι, δεν στέλνουν τα παιδιά τους
στο σχολείο.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό αποτελεί παραµέληση ανηλίκου και διώκεται ποινικά. Δεν θέλω να πω βεβαίως ότι κάποιος θα στραφεί κατά των γονέων. Είναι ανάγκη
όµως τα παιδιά να πάνε σχολείο. Στο εξαθέσιο σχολείο που πάνε
υπάρχει ένας δάσκαλος για κάθε τάξη, γυµναστής και καθηγητής
αγγλικών.
Ο λόγος που γίνεται όλη η φασαρία είναι για να έχουµε ένα
εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο και καλή παιδεία για την ορεινή Κορινθία, όπως υπάρχει στο Μαρούσι, στο Αιγάλεω και σε όλες τις
συνοικίες της Αθήνας. Την ίδια παιδεία θέλουµε και για τα παιδιά
που είναι στο Καλλιάνι. Παρακαλώ θερµά και µε δική σας συµβολή οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Τακτοποιήθηκε το θέµα, κυρία
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Τώρα θα συζητηθεί η
πρώτη µε αριθµό 44/10-10-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς την Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κακλαµάνη θα απαντήσει η Υφυπουργός κ. Χριστοφιλοπούλου.
Το λόγο έχει ο κύριος Πρόεδρος για να παρουσιάσει την ερώτησή του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο Κανονισµός
προβλέπει να διαβάζεται η ερώτηση του Βουλευτή. Αν την διαβάζατε, θα βλέπατε ότι απευθύνεται προς την Υπουργό κ. Άννα
Διαµαντοπούλου.
Η ερώτηση αφορά ένα µείζον θέµα κυβερνητικής πολιτικής.
Βέβαια αφορά πρωτίστως το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και τη
στάση γενικότερα της Κυβερνήσεως, όπως αυτή εφαρµόζεται κι
από άλλα Υπουργεία, για µία από τις κατευθύνσεις της ανώτατης
εκπαίδευσης, τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Δεν κατέθεσα την ερώτηση αυτή για τον κύριο Πρωθυπουργό,
ώστε να εκθέσει την πολιτική της Κυβέρνησης στο µεγάλο αυτό
θέµα και ήλπιζα ότι θα είναι εδώ σήµερα η κυρία Υπουργός. Προφανώς κάποιο κώλυµα έχει. Δεν είχα καµµία ενηµέρωση για την
αδυναµία της να προσέλθει, γι’ αυτό και ήρθα ελπίζοντας ότι θα
είναι εδώ.
Με απόλυτο σεβασµό και εκτίµηση προς την Υφυπουργό κ.
Χριστοφιλοπούλου, τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν
αποτελούν τµήµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην οποία
έχει την αρµοδιότητα, που ασκεί πολύ καλώς.
Θα παρακαλέσω το εξής. Επειδή στα ΤΕΙ σε σχέση µε την αναστάτωση που υπάρχει στα πανεπιστήµια είναι άλλο το κλίµα, δεν
νοµίζω ότι πρέπει να αφήσουµε, ώστε να εξελιχθούν και εκεί ανάλογες καταστάσεις. Γι’ αυτό, θα την ξανακαταθέσω την ερώτησή
µου αυτή. Ελπίζω ότι θα µπορέσει να είναι εδώ την επόµενη
φορά η κυρία Υπουργός. Εάν δεν µπορέσει, θα πρέπει να απαν-
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τήσει ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω πώς, αλλά θέλω απάντηση
από την Κυβέρνηση και προφανώς διά του αρµοδίου Υπουργού
που εφαρµόζει την πολιτική αυτή, βοηθούµενος από στελέχη
όπως η κ. Χριστοφιλοπούλου. Διότι το θέµα δεν είναι απλώς η αίτηση κάποιας πληροφορίας, για την οποία θα µπορούσα να
απευθυνθώ άλλωστε και στον έχοντα την ευθύνη για τους χειρισµούς αυτούς καθηγητή του Πολυτεχνείου, ο οποίος µε τις γνωστές αντιθέσεις που υπάρχουν, ιδιαίτερα µεταξύ Τεχνικού
Επιµελητηρίου και ΤΕΙ, δυστυχώς ασκεί ως µέλος του ΤΕΕ -σε
επίπεδο τουλάχιστον εφαρµογής υπηρεσιακής- την κυβερνητική
πολιτική για τα ΤΕΙ.
Παρακαλώ, λοιπόν, να διαγραφεί σήµερα η επίκαιρη ερώτησή
µου και θα επανακατατεθεί για την Υπουργό ή αν χρειασθεί για
τον Πρωθυπουργό. Ελπίζω ότι η κυρία Υπουργός θα είναι εδώ
και δεν θα χρειαστεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είστε σαφής. Έχετε το
δικαίωµα οπωσδήποτε να την ξανακαταθέσετε και πιστεύω η
Υφυπουργός θα το διαβιβάσει στην κ. Διαµαντοπούλου.
Εφόσον επιµένει προσωπικά, υπάρχει αυτό το δικαίωµα, κυρία
Υπουργέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, και σέβοµαι απολύτως τα όσα είπε ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης. Όµως, θέλω να επισηµάνω το εξής.
Τότε θα πρέπει να µην απαντήσω και την επόµενη ερώτηση.
Θέλω όµως να σας θυµίσω, κυρία Πρόεδρε, από τη δική µου
σειρά ότι γνωρίζει και ο κύριος Πρόεδρος και όλοι οι συνάδελφοι
ότι η πολιτική ηγεσία σε ένα Υπουργείο είναι ενιαία, ότι τα αρµόδια όργανα εκφράζουν µε όση πολιτική επάρκεια διαθέτει κανείς
και καµµιά φορά, κύριε Πρόεδρε, η πολιτική επάρκεια ενός στελέχους δεν είναι ευθέως ανάλογη των αρµοδιοτήτων του. Το
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό νοµίζω, έχετε θητεύσει πλούσια,
µε την έννοια ότι έχετε µία πολύ πλούσια εµπειρία και προσφορά
ο ίδιος στην πολιτική για να γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι τυπικές
αρµοδιότητες πολλές φορές κατά πολύ εκφεύγουν. Και δεν
οµιλώ για το πρόσωπό µου, οµιλώ γενικότερα, πέρα από κυβερνήσεις, γιατί σήµερα είµαι εγώ εδώ, αύριο θα είναι κάποιος
άλλος.
Όµως, κυρία Πρόεδρε, επειδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και
ταξίδια και θέτω και ένα θέµα τώρα για το ίδιο το Κοινοβούλιο,
επιτρέψτε µου για µισό λεπτό. Έχω έρθει πολλές φορές εδώ και
έχω χειριστεί θέµατα τα οποία αφορούν την τριτοβάθµια ή αφορούν την έρευνα και εγώ και η κ. Γεννηµατά, γιατί βεβαίως η
Υπουργός, ασκώντας όλες τις αρµοδιότητες, µπορεί να έρθει για
όλα. Το έχουµε κάνει και εγώ και η κ. Γεννηµατά. Θεωρώ ότι το
έχουν κάνει και άλλα Υπουργεία, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, και θεωρώ ότι διευκολύνει την κοινοβουλευτική λειτουργία, γιατί, κυρία Πρόεδρε, εάν είχατε σήµερα δύο-τρεις ακυρώσεις λόγω κωλύµατος Υπουργού, αν αυτό το πάµε πολύ
στενά, φοβάµαι πολύ ότι δεν θα µπορέσουµε να επαρκούµε και
στα άλλα µας καθήκοντα και στα καθήκοντα τα κοινοβουλευτικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι ήταν σαφής ο Πρόεδρος. Έχει το δικαίωµα να επιµένει. Και όσον αφορά τις αναβολές των ερωτήσεων, πλέον
δυστυχώς έχει καταντήσει συνηθισµένο φαινόµενο. Είναι ένα
άλλο θέµα, που πρέπει να το δει η Διάσκεψη των Προέδρων.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Κανονισµός είναι σαφής. Το
Σύνταγµα επίσης είναι σαφές. Η κυρία Υφυπουργός συµβαίνει
να είναι αρίστη νοµικός, αρίστη κοινοβουλευτικός και τα γνωρίζει. Η γνώµη µου είναι γνώµη, την οποία, όπως όφειλα άλλωστε,
εφήρµοσα επί δέκα και µισό, έντεκα σχεδόν χρόνια. Πολλές
φορές είχα παρεξηγήσεις µε Υπουργούς, µέχρις ότου το κατανοήσουν. Ερωτώνται οι Υπουργοί. Ο Κανονισµός λέει, ότι, εάν ο
Υπουργός κωλύεται, εξουσιοδοτεί άλλον Υπουργό. Ορίζει µάλιστα ο Κανονισµός, ότι αυτό, δεν µπορεί να υπερβεί τη δεύτερη
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φορά µέσα στην ίδια εβδοµάδα. Θέλω να πω µε αυτό, ότι αυτοί
οι τύποι αν συνέχιζαν να εφαρµόζονται, σε αυτήν την αίθουσα,
θα είχαµε όλοι την αίσθηση ότι αυτή είναι η µέγιστη ευθύνη του
Κοινοβουλίου, ο έλεγχος της κυβέρνησης. Διότι το Κοινοβούλιο
δεν λειτουργεί µόνο για να νοµοθετεί, όπως πολλές φορές νοµίζουν ορισµένοι Υπουργοί, οι οποίοι ενοχλούνται, γιατί θέλουν να
περάσει όσο το δυνατόν πιο σύντοµα το νοµοσχέδιό τους.
Το Κοινοβούλιο είναι και για να ελέγχει και δεν αξιολογούνται
τα πρόσωπα που µετέχουν στο κυβερνητικό επιτελείο είτε ως
Υπουργοί είτε ως Υφυπουργοί, σχετικά µε αυτήν τη διαδικασία.
Είπα ότι εγώ σέβοµαι, εκτιµώ, γνωρίζω το έργο της κ. Χριστοφιλοπούλου, αλλά την κυβερνητική πολιτική την αποφασίζει η Κυβέρνηση, τα µέλη δηλαδή της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, όπως
ορίζει το Σύνταγµα. Μπορεί ο Υφυπουργός πολλές φορές να
είναι πιο δραστήριος, πιο αποτελεσµατικός, από τον Υπουργό.
Την πολιτική ευθύνη, όµως, την έχει ο Υπουργός και πάνω από
τον Υπουρ-γό, ο Πρωθυπουργός. Είναι κάποιοι κανόνες, τους
οποίους οφείλουµε πρώτα να σεβόµεθα εµείς, ιδιαίτερα η Κυβέρνηση και το κόµµα της Πλειοψηφίας, διότι από το πώς µεταχειριζόµαστε εµείς το Κοινοβούλιο καταξιώνεται η δηµοκρατία
στη συνείδηση του λαού ή απαξιώνεται. Επειδή οι µέρες είναι
πολύ σοβαρές και κρίσιµες, καλό είναι να το σκεφθούµε αυτό.
Αυτό οφείλω εγώ εκ εµπειρίας µου να το τονίζω.
Υπάρχει το µεγάλο πρόβληµα στα ΤΕΙ. Δεν πρέπει η αναστάτωση στα πανεπιστήµια να επεκταθεί και στα ΤΕΙ. Αυτή είναι η
δική µου αγωνία. Και αυτό παρακαλώ να διαβιβαστεί στην
Υπουργό.
Για να µην έρθει σήµερα, δεν σηµαίνει ότι απαξιοί να έρθει η
κυρία Υπουργός, προφανώς είχε κάποιο κώλυµα. Το γνωρίζω
αυτό και έχει δίκιο η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν ήταν προσωπική η
άρνησή σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είστε σαφής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όµως, αυτό έχει γίνει κανόνας,
κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει φόρτος εργασίας στα Υπουργεία, το
γνωρίζω, αλλά το Κοινοβούλιο είναι πάνω απ’ όλα. Όταν δεν
υπάρχει κώλυµα σοβαρό, όπως στην περίπτωση αυτή έχει η κ.
Διαµαντοπούλου, οι Υπουργοί πρέπει να έρχονται. Στις αρµοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους Υφυπουργούς, ως γνωστόν,
υπάρχει και συναρµοδιότης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε σαφής και πιστεύω ότι το αίτηµά σας θα γίνει δεκτό,
γιατί ακριβώς δεν υπήρχε κανένα προσωπικό πρόβληµα.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 38/10-10-2011 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίου Οικονόµου προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
τις µεταγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά
οµάδες.
Στην ερώτηση του κ. Οικονόµου θα απαντήσει η Υφυπουργός
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Παρασκευή
Χριστοφιλοπούλου.
Κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο, προκειµένου να µας παρουσιάσετε την ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, πιστεύω πως η δηµοκρατία εµβαθύνεται,
όταν δίνονται απαντήσεις µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και όχι
όταν προκαλούνται διαδικαστικά ζητήµατα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι
έχει πολύ µεγάλη σηµασία να απαντήσετε στην ερώτηση που ταλανίζει µία σειρά γονέων µε παιδιά που εισήχθησαν στο πανεπιστήµιο και ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.
Κυρία Πρόεδρε, ενώ µε το ν. 3966 τέθηκε για πρώτη φορά ένα
αξιοκρατικό και διαφανές σύστηµα για την πραγµατοποίηση των
µεταγραφών θέτοντας από τη µία πλευρά τα όρια µεταγραφών
µέσα στα οποία το κάθε ίδρυµα επιλέγει να κινηθεί, ταυτόχρονα
άλλαξε µία βασική µέχρι πρόσφατα φιλοσοφία, καθώς το κριτήριο του βαθµού εµπεριέχεται και στις ειδικές κατηγορίες για τις
οποίες ισχύουν τα κοινωνικά κριτήρια.
Πρέπει να σας πω εδώ ότι στην έννοια των γενικών κριτηρίων
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ενυπάρχει πρωτίστως η κοινωνική αναγκαιότητα, που σαφώς δεν
αντικαθιστά η βαθµολογική αξία, αλλά επιτελεί διαφορετικό
ρόλο, καλύπτει διαφορετικές αναγκαιότητες και γι’ αυτό δεν µπορεί να υπάρξει ταύτιση. Υπάρχουν περιπτώσεις, τις οποίες θα
σας αναφέρω στη συνέχεια, όπως δίδυµων παιδιών που περνούν
σε διαφορετικές πόλεις ή παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών ή παιδιά αναπήρων γονέων που αναγκάζονται να σπουδάσουν σε διαφορετικές πόλεις ή φοιτητές που είναι στο
δεύτερο ή τρίτο έτος και δεν µπορούν να έχουν το ευεργέτηµα
της µεταγραφής, αν και προέκυψε σοβαρό πρόβληµα υγείας.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Τι προτίθεστε να κάνετε για τις περιπτώσεις των φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες
και δεν µπορούν να µεταγραφούν στον τόπο κατοικίας τους, είτε
λόγω περιορισµένων θέσεων, είτε λόγω έντονου βαθµολογικού
ανταγωνισµού; Γενικότερα, τι προτίθεστε να κάνετε για όλες
εκείνες τις περιπτώσεις, που πιθανώς δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες που σας προανέφερα, όµως έχουν χαµηλό εισόδηµα και τα παιδιά τους, δύο ή περισσότερα, φοιτούν σε
περιοχές εκτός τόπου κατοικίας των οικογενειών τους; Το ερώτηµα είναι το εξής: Εάν δεν επιστρέψουν στον τόπο κατοικίας
τους -γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει αντίστοιχο πανεπιστήµιο,
αλλά ούτε είναι και αυτός ο στόχος- µπορούν να µαζευτούν τα
µέλη των οικογενειών σε µία πόλη τουλάχιστον, εκεί όπου σπουδάζει το ένα µέλος της οικογένειας, ώστε να γίνει ένα συµµάζεµα
του οικογενειακού εισοδήµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, συµφωνώ απόλυτα µε το σκεπτικό σας. Να επισηµάνω, όµως, κάτι.
Δεν µπορούµε να πάµε πίσω το σύστηµα των µεταγραφών. Ο
νόµος έθεσε ένα τέρµα στις µεταγραφές, ακριβώς γιατί υπήρχε
ένα σύστηµα το οποίο ήταν αδιαφανές. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είχαµε τµήµατα που εφάρµοζαν διαφορετικά κριτήρια.
Ήταν ένα σύστηµα το οποίο δεν εξυπηρετούσε τους φοιτητές,
διότι και οι φοιτητές έκαναν πολλούς µήνες µέχρι να δουν, αν θα
πάρουν µεταγραφή -και αυτό τους ταλαιπωρούσε και οικονοµικά
αλλά και σε σχέση µε τις σπουδές τους και τις οικογένειες αντίστοιχα- αλλά και τα ίδια τα ιδρύµατα που έχουν την ευθύνη για
την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στέναζαν. Έχουµε
περιπτώσεις όπου είχαµε διακόσιους εισακτέους και καταλήγαµε
200% επάνω. Είχαµε τετρακόσια, εξακόσια παιδιά, να παρακολουθούν σε ένα τµήµα που δεν επαρκούσε να έχει αυτό το φοιτητικό δυναµικό. Αντίθετα, κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε ότι σε
πολλές επαρχιακές πόλεις, όχι σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα –από
όπου εσείς προέρχεστε- που έχουµε ένα µεγάλο πανεπιστηµιακό
συγκρότηµα, αλλά σε άλλες πόλεις όπου εισάγονταν εκατό, εκατόν είκοσι φοιτητές και κατέληγαν να έχουν αυτά τα ιδρύµατα
τριάντα ή σαράντα. Υπήρχε, λοιπόν, ένας µεγάλος ανορθολογισµός στην κατανοµή του φοιτητικού δυναµικού και άρα και στην
εξυπηρέτηση των φοιτητών και στην ποιότητα της παρεχόµενης
εκπαίδευσης.
Συµφωνώ µαζί σας και µε τις επισηµάνσεις σας ότι η πρώτη
εφαρµογή αυτού του νέου συστήµατος έδειξε και ορισµένες
αδυναµίες. Τις αναφέρατε, αλλά θέλω και εγώ να επισηµάνω ότι
αυτές που αναφέρατε και κάποιες άλλες ακόµη, τις εξετάζουµε.
Ποιες είναι αυτές; Τα αδέλφια που ταυτόχρονα εισάγονται στην
ίδια εξεταστική περίοδο και δεν προβλέπεται από το νόµο να
έχουν το ευεργέτηµα, η πιθανότητα να έχουµε συσσώρευση περισσότερων του ενός κριτηρίων, δηλαδή, να έχουµε και πολυτεκνία, αλλά και αδέλφια σε άλλο ίδρυµα, αλλά να έχουµε και άλλα
κριτήρια, δηλαδή σώρευση κριτηρίων.
Το τρίτο αφορά τον τόπο κατοικίας και τις περιφέρειες, ένα
άλλο ζήτηµα που µας έχει τεθεί από συναδέλφους σας και βεβαίως αυτό που αναφέρατε τα κοινωνικά κριτήρια, που όµως, δεν
µπορούµε να τα δούµε αυτοτελώς στην περίπτωση αυτή, παρά
µόνο σε συνέργεια µε κάποιο άλλο από τα κριτήρια, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέµα, το οποίο η ΚΕΝΕ µας έχει
θέσει, πριν από την κατάθεση του νοµοσχεδίου. Υπάρχει θέµα
συνταγµατικότητας για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια, αν το
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κοινωνικό κριτήριο, το εισοδηµατικό κριτήριο µπαίνει µόνο του
και όχι σε συνέργεια µε κάποιο άλλο πρόβληµα.
Αυτό που πρόκειται να κάνουµε τώρα, έχοντας µαζέψει όλες
αυτές τις περιπτώσεις, είναι να νοµοθετήσουµε ή και να κάνουµε
και τις τεχνικές εκείνες επεξεργασίες που χρειάζεται το σύστηµα,
έτσι ώστε να µπορέσουµε στο µέλλον να είναι πιο σωστό πιο
επαρκές. Βεβαίως υπάρχουν και παιδιά που µπήκαν µε αυτό το
σύστηµα και όπως αναφέρατε και εσείς και φοιτητές οι οποίοι
είναι παρελθόντων ετών και έχουν τώρα προβλήµατα είτε ασθένειας είτε κοινωνικά και δεν µπορούν να µεταγραφούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Το στρατηγικό σχέδιο για τις φοιτητικές εστίες και τη φοιτητική µέριµνα και η αλλαγή της δυνατότητας εισαγωγής στο
άµεσο µέλλον, αλλά όχι φέτος, µπορούν να δώσουν λύση στο
πρόβληµα. Το πώς µπορούµε να το λύσουµε τώρα, είναι µε κάποια επιπλέον ρύθµιση, την οποία θα σας εξηγήσω, αφού θα σας
ακούσω, για να µην υπερβώ το χρόνο. Θα έχω µετά χρόνο να πω
περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Υπουργέ, χαίροµαι κατ’
αρχάς, γιατί βεβαίως είναι ένα µεγάλο βήµα να µπει τάξη και διαφάνεια στον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι µεταγραφές, όπως
βεβαίως είναι µεγάλο αίτηµα να µπει τάξη και διαφάνεια σε ολόκληρη τη δηµόσια διοίκηση και στο δηµόσιο βίο. Και χαίροµαι
επίσης πως αναγνωρίζετε πως είναι ένα πρώτο βήµα, δεν είναι
πανάκεια αυτή η ρύθµιση. Βεβαίως βάζει τάξη. Αλλά διαπιστώσατε και εσείς -και συµφωνούµε- ότι υπάρχουν ζητήµατα, τα
οποία προκαλούν την αιτία να υπάρξει µια ρύθµιση άµεσα. Εκτός
από το ότι το διαπιστώνετε κι εσείς και πρέπει να υπάρξει µια
ρύθµιση από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά, πιστεύω ότι και
φέτος πρέπει να υπάρξει µια ρύθµιση, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, όπου υπάρχει µια κατάφορη κοινωνική και εισοδηµατική
πίεση οικογενειών.
Εγώ θα σας αναφέρω περιπτώσεις που έπεσαν στην αντίληψή
µου. Δεν έχουν να κάνουν µε τον τόπο καταγωγής µου, γιατί
εµείς, όπως είπατε, στα Γιάννενα έχουµε ένα µεγάλο πανεπιστήµιο, όπου καλύπτονται αυτές οι ανάγκες, αλλά έχουµε πόλεις
δίπλα µας, όπως είναι η Πρέβεζα για παράδειγµα, όπου υπάρχει
µητέρα διδύµων που δυστυχώς είναι και µόνη της και το ένα
παιδί έχει περάσει στα Χανιά και το άλλο στην Κοµοτηνή.
Ούτε περί κέντρου πρόκειται, ούτε να πάνε στην Αθήνα ή σε
ένα µεγάλο κέντρο. Να πάνε κάπου τα παιδιά. Προφανώς, δεν
µπορούν να πάνε στην Πρέβεζα, δεν υπάρχει πανεπιστήµιο, αλλά
σε µία σχολή, η οποία να καλύπτει και τα δύο παιδιά. Να µην είναι
σε δύο διαφορετικές πόλεις και σε µία τρίτη πόλη η µάνα. Όπως
καταλαβαίνετε, αυτή την εποχή, εισοδηµατικά, αυτό είναι αδύνατο. Δεν θα σπουδάσει κανένα από τα παιδιά.
Υπάρχουν πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν δύο και
τρία παιδιά σε διαφορετικές πόλεις. Θα µπορούσαν να σπουδάσουν σε µία και επαναλαµβάνω, όχι κατ’ ανάγκη του κέντρου,
αλλά σε µία περιφερειακή πόλη. Οι άνθρωποι θέλουν να δώσουν
τη δυνατότητα στα παιδιά τους, αλλά όχι κατ’ ανάγκη και το φοιτητικό βίο της άνεσης. Απεναντίας, σε περιφερειακό πανεπιστήµιο ίσως µπορεί να έχουν περισσότερες δυνατότητες τα παιδιά
τους από ό,τι στο κέντρο.
Υπάρχουν προβλήµατα που και εσείς επισηµάνατε, όπως φοιτητές που είναι στο δεύτερο ή τρίτο έτος, έχουν συµβεί οικογενειακοί λόγοι, αρρώστιες ή σοβαρά οικογενειακά θέµατα υγείας,
τα οποία τους καθηλώνουν πλέον κοντά στην περιοχή τους και
υπάρχουν και οικογένειες που έχουν ανάπηρο µέλος, το οποίο
τους περιορίζει ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα.
Επίσης, υπάρχουν δύο παράδοξα. Φοιτητής µε υψηλό εισόδηµα και κοινωνικό κριτήριο, λόγω ελάχιστης διαφοράς από τον
επόµενο, να περνά σε σχολή που επιθυµεί ενώ ο δεύτερος που
έχει το κοινωνικό κριτήριο και είναι σε δυσµενέστερη οικονοµική
θέση, να πηγαίνει πολύ µακρύτερα.
Πιστεύω πως αναγνωρίζετε την πολιτική διάσταση και κοινωνική αναγκαιότητα. Θα ήθελα να µου πείτε ένα χρονοδιάγραµµα.
Είναι σηµαντικό τι ρύθµιση θα κάνετε, ώστε να µπορέσουµε να
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αµβλύνουµε αυτές τις αντιθέσεις και να γίνει δικαιότερη η µεταγραφή. Κανείς δεν θέλει αυτό που γινόταν πριν, όπου ήταν µαϊµούδες µεταγραφές, πήγαιναν όλοι προς το κέντρο ή σε
καλύτερα πανεπιστήµια, όπως πίστευαν, σε βάρος των περιφερειακών πανεπιστηµίων. Αυτό, όµως, που νοµίζω ότι θα κάνει δικαιότερη τη δυνατότητα µεταγραφής είναι να λαµβάνονται υπ’
όψιν οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, να λαµβάνεται υπ’ όψιν και
η στιγµή που βρισκόµαστε γι’ αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, ώστε να µπορέσει να γίνει δικαιότερο το σύστηµα µεταγραφών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, ήσασταν σαφέστατος. Θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα, εκτός από τα Πρακτικά που θα πάρω,
αν έχετε και επιπλέον περιπτώσεις να µου δώσετε, όχι περιπτωσιολογικά ως άτοµα, αλλά ως περιπτώσεις δυσκολιών. Τα εξετάζουµε, βεβαίως, χωρίς τα στοιχεία των ανθρώπων για να
µπορούµε να έχουµε το µέγιστο δυνατό αριθµό περιπτώσεων
στο Υπουργείο, µιας που τώρα επεξεργαζόµαστε τις αλλαγές
στο σύστηµα για του χρόνου.
Για φέτος, όµως, και για άµεσα, έχει προβλεφθεί κατ’ αρχάς η
ρύθµιση για την αναστολή του διετούς αποκλεισµού όσων υποψηφίων φοιτητών έκαναν λάθος στα µηχανογραφικά. Θα ήταν
λάθος την πρώτη χρονιά που εφαρµόσαµε το νέο σύστηµα να µη
δώσουµε αυτήν την αναστολή και να ποινικοποιήσουµε το λάθος
που έγινε σε εβδοµήντα περιπτώσεις.
Το δεύτερο πράγµα που κάνουµε είναι να εξετάσουµε σε
σχέση µε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού προγράµµατος «ΕΥΔΟΞΟΣ», τη δυνατότητα µε διαφάνεια στα άλλα έτη που φοιτούν
οι φοιτητές, στο δεύτερο ή τρίτο έτος, να υπάρξουν πολύ λελο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γισµένες, εξαιρετικά λίγες αλλαγές τµηµάτων, δεν θέλω καν να
πω τη λέξη «µεταγραφές», γιατί οι µεταγραφές, όπως τις ξέρουµε, πρέπει να τελειώσουν, όταν ένας φοιτητής αντιµετωπίζει
πάρα πολύ σοβαρούς λόγους.
Όµως, κύριε συνάδελφε, ξέρετε κι εσείς, όπως ξέρω κι εγώ
πόσο τα τελευταία χρόνια αυτή η επίκληση παντός είδους αναπηρίας, ασθενειών προβληµάτων ήταν ένα επιχείρηµα, το οποίο,
µε διάφορα πιστοποιητικά, πολλές φορές και µε ποινικά κολάσιµο τρόπο, ερχόταν και γινόταν διεκδίκηση µεταγραφής. Οι
πραγµατικά ανάπηροι, οι πραγµατικά ασθενείς, οι πραγµατικές
ανάγκες πολλές φορές δεν έβρισκαν διέξοδο διότι είχε «µπουκώσει» κυριολεκτικά το σύστηµα από αναπήρους – µαϊµούδες,
να το πω πολύ απλά, από αρρώστιες µαϊµού. Αν δείτε ποσοστά
φοιτητών µε πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες, δεν θα το πιστέψετε. Ιδιαίτερα δε, στις ιατρικές σχολές, εκεί όπου υπάρχει και
η δυνατότητα να προσκοµιστούν τα πιστοποιητικά. Αυτό, λοιπόν,
το τραγικό φαινόµενο δεν θέλουµε να εµφανιστεί ξανά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας λέω ότι επειδή υπάρχει ο «ΕΥΔΟΞΟΣ»,
επειδή υπάρχει η διαφάνεια, γι’ αυτό και µόνο το λόγο θα εξετάσουµε µεµονωµένες περιπτώσεις, έτσι ώστε να δούµε αν µπορούµε από το ένα έτος στο άλλο να το κάνουµε. Αυτό που δεν
θέλουµε να κάνουµε, είναι να ανοίξει πάλι η κερκόπορτα των µεταγραφών και να µπαίνουν από το παράθυρο, προφασιζόµενοι
ασθένειες, γιατί οι πραγµατικά ασθενείς και οι πραγµατικά ανάπηροι, πρέπει να βρίσκουν διέξοδο µέσα από το νέο νόµο και τις
νέες ρυθµίσεις που φέραµε.
Παρακαλώ, θερµά, κύριε συνάδελφε, να καταθέσετε τις περιπτώσεις που έχετε, να µας τις δώσετε και στο Υπουργείο για να
µπορέσουµε να βοηθηθούµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
Υπενθυµίζω ότι ο χρόνος είναι οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα προσπαθήσω να κάνω λιγότερο, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που µου δίνετε το λόγο.
Θα ήθελα να αναφερθώ µιας και είµαστε στη συζήτηση επί των
άρθρων, το νοµοσχέδιο το έχουµε ψηφίσει και είναι ένα θετικό
νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι είναι µια σηµαντική και φιλότιµη προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο και ο κύριος Υφυπουργός ως αρµόδιος Υφυπουργός στα θέµατα της πρόνοιας.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να διατυπώσω µία προβληµατική
και θέλω να το δει ιδιαίτερα αν µπορεί ο κύριος Υπουργός, στο
άρθρο 1 και συγκεκριµένα στην παράγραφο εκείνη που αφορά
το θέµα των θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων στη δυτική Αθήνα.
Πώς έχει η κατάσταση εκεί: Έχουµε δύο θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων. Το ένα είναι µε έδρα την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, είναι εντός του Λοιµωδών και το δεύτερο είναι σε ένα
παλιό και απαράδεκτο κτήριο, το οποίο είναι κάποια χιλιόµετρα
παρακάτω, µετά την περιοχή του Σκαραµαγκά. Το ένα είναι θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων για ασθενείς µεγάλους σε ηλικία
και το άλλο είναι θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων για παιδιά.
Ποια είναι, όµως, η πραγµατικότητα; Ότι εκεί είναι πενήντα
οκτώ συµπολίτες µας εκ των οποίων παιδιά είναι µόνο τα οκτώ.
Οι άλλοι πενήντα είναι ενήλικες και µάλιστα περιθάλπονται κάτω
από ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις και το όλο θέµα των υποδοµών.
Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και λέει ότι συνενώνει το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων δυτικής Αθήνας µε άλλα κέντρα
εκεί στην περιοχή και ειδικότερα στην περιοχή του τέως Λοιµωδών στην Αγία Βαρβάρα και συνενώνει το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων µε εκείνο που διοικητικά βρίσκεται στη
Βούλα.
Τίθεται ένα ερώτηµα γιατί το κάνετε αυτό, κύριε Υπουργέ; Τι
λέει η λογική; Ούτως ή άλλως τα πενήντα οκτώ αυτά άτοµα δεν
µπορούν να παραµείνουν στο χώρο που βρίσκονται σήµερα, διότι
είναι απαράδεκτος και το έχετε δεχτεί κι εσείς και σας τιµά ότι
το αλλάζετε. Αυτά τα πενήντα οκτώ άτοµα θα πάνε σε ένα πιο
καινούργιο κτήριο, το οποίο έχει εκκενωθεί, το οποίο είναι επίσης
στην περιοχή της δυτικής Αθήνας.
Τι γίνεται, όµως; Ξαναλέω ότι οι πενήντα είναι ενήλικες. Αν,
λοιπόν, πάµε στη λογική που λέει το νοµοσχέδιο, καταρχήν,
αυτοί δεν µπορούν να περιθάλπονται µε την ευθύνη του Κέντρου
της Βούλας, θα πρέπει να πάνε στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων της δυτικής Αθήνας. Ναι, αλλά το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων δυτικής Αθήνας δεν έχει καµµία δυνατότητα να
περιθάλψει, να αγκαλιάσει κανέναν ακόµα. Είναι γεµάτο. Δεν έχει
άλλη δυνατότητα να εξυπηρετήσει πολίτες που έχουν ανάγκη και
ούτε το προσωπικό για να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και τους
χώρους.
Η µόνη λύση η οποία υπάρχει είναι στο καινούργιο κτήριο που
θα γίνει, να γίνει διαχωρισµός, σε ένα µέρος να είναι οι ενήλικες
που θα υπάγονται και αυτοί στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων δυτικής Αθήνας και το άλλο µέρος τα παιδιά για να υπάρχει
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων για Παιδιά στη δυτική Αθήνα,
το οποίο πρέπει κι αυτό να υπάγεται διοικητικά, αφού θα είναι
και στον ίδιο χώρο, στην ίδια µονάδα.
Άρα η λογική στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση τα προβλήµατα που υπάρχουν, λέει ότι το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων πρέπει να υπαχθεί στο Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων δυτικής Αθήνας, να γίνει µια ενιαία µονάδα που να αγκαλιάσει όλη την περιοχή της δυτικής Αθήνας και βεβαίως να
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γίνει κι ο διαχωρισµός, που απαιτείται, µεταξύ ενηλίκων και παίδων στο νέο κτήριο στο οποίο µε το καλό θα µεταφερθεί το σηµερινό Θεραπευτήριο των Παίδων, που ξαναλέω ότι δεν είναι
παίδες, αλλά ουσιαστικά το 90% είναι ενήλικες. Θα µπορεί µ’
αυτόν τον τρόπο να περιθάλψει κι άλλα παιδιά του ευρύτερου
χώρου της δυτικής Αθήνας, τα οποία σήµερα δεν έχουν χώρο
για να πάνε.
Με βάση αυτήν την κατάσταση, µε βάση την παραδοχή ότι το
σηµερινό Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων δυτικής Αθήνας δεν
µπορεί να περιθάλψει τους πενήντα –δεν έχει ούτε χώρους ούτε
προσωπικό για κάτι τέτοιο- θέλω, λοιπόν, να σας ζητήσω ευθέως
να ξαναδείτε το θέµα αυτής της συνένωσης. Να γίνει αυτό που
τοπικά επιβάλλει η λογική, δηλαδή µία ενιαία διοικητική µονάδα
για όλες τις περιπτώσεις των χρονίων παθήσεων της δυτικής
Αθήνας και βεβαίως να διαχωριστεί λειτουργικά και οργανωτικά
ο χώρος για τα παιδιά στο νέο κτήριο, στο οποίο θα µπορούµε
να έχουµε κι άλλα παιδιά, και πραγµατικά να βοηθήσουµε έτσι
τον ευρύτερο χώρο της δυτικής Αθήνας.
Θέλω, λοιπόν, να ξαναδούµε το θέµα αυτό, γιατί θα δηµιουργήσουµε µε τη σηµερινή ρύθµιση τεράστια προβλήµατα. Δεν θα
έχουµε πού να πάµε τους πενήντα ανθρώπους –αυτό είναι το
πρώτο πρόβληµα- δεν θα µπορεί να γίνει µια ικανοποιητική περίθαλψή τους διότι δεν υπάρχει ούτε προσωπικό ούτε χώροι -δεύτερο πρόβληµα- και τρίτον, όσον αφορά το ίδρυµα για τα παιδιά,
για ποιο λόγο θα πρέπει να διοικείται από την περιοχή της Βούλας όπου θέλει περίπου µία ώρα για να πάει και να έρθει κάποιος;
Με ποια λογική και ποια δεδοµένα κάνουµε κάτι τέτοιο; Θέλω,
λοιπόν, να ζητήσω να γίνει η σχετική διόρθωση και όλα τα θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων για ενήλικες και ανήλικους της περιοχής να υπαχθούν λειτουργικά στο Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων δυτικής Αθήνας.
Και µην µου πείτε ότι δεν θα υπάρχει και το Παιδιών. Θα υπάρχει και το Παιδιών. Θα είναι χωριστή λειτουργική µονάδα. Θα
µπορεί να ασχολείται µε τα παιδιά και να έχει το κατάλληλο προσωπικό και χώρους για να γίνει κάτι τέτοιο. Όµως επειδή τα παιδιά σε λίγο θα είναι ενήλικες, η λογική λέει ότι θα πρέπει να είναι
στην ίδια ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αθήνας, ώστε µετά να
περιλαµβάνονται στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ενηλίκων. Αλλιώς πάλι δηµιουργούµε προβλήµατα. Πάλι θα µείνουν
πενήντα άνθρωποι τους οποίους δεν θα ξέρουµε τι να κάνουµε
και θα πρέπει να παίρνουµε άλλους ανθρώπους από το σηµερινό
θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων, κύριε Υφυπουργέ, και να τους
πηγαίνουµε αλλού, πράγµατα τα οποία δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετούν και δεν καταλαβαίνω επίσης τον πραγµατικό λόγο που
έχουµε για να τα κάνουµε.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ζητήσω να δείτε τη σχετική
αλλαγή που, κατά τη γνώµη µου, έχει να κάνει µε την κοινή λογική και µε τη διόρθωση µίας λειτουργικής αλλαγής σ’ ένα πράγµατι πολύ καλό νοµοσχέδιο, η οποία είναι απαραίτητη.
Και έχω και µια δεύτερη παρατήρηση, που δεν αφορά το χώρο
της πρόνοιας αλλά γενικότερα το νοµοσχέδιο. Βλέπω στο άρθρο
35 παράγραφος 2 –κύριε Τιµοσίδη, αυτό αφορά περισσότερο το
χώρο της υγείας- ότι αρµόδια αρχή για την άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων ορίζονται οι ιατρικοί σύλλογοι. Τι κάνουµε ακριβώς;
Δηλαδή αν κάποιος ανοίξει µια επιχείρηση βάζουµε αρµόδιο για
να ελέγξει τη λειτουργία της επιχείρησης τον ιατρικό σύλλογο;
Το κράτος δεν είναι αρµόδιο γι’ αυτά; Το κράτος είναι αρµόδιο
για να ανοίξει κάποιος µια επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής,
έστω κι αν έχει γιατρούς ή έχει πολλούς γιατρούς ή έχει διαγνωστικό κέντρο ή δεν έχει ή έχει οτιδήποτε. Το κράτος έχει την ευθύνη. Το κράτος οφείλει να µεριµνά για τους πολίτες. Εκχωρούµε στον ιατρικό σύλλογο αυτήν την αρµοδιότητα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μου επιτρέπετε µια διακοπή; Αν βέβαια το επιτρέπει κι ο Πρόεδρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Βεβαίως, µε χαρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μόνο που δεν είναι
η ώρα τώρα για να κάνετε διάλογο, κύριε Υπουργέ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι επί των άρθρων η συζήτηση,
κύριε Πρόεδρε, και εποµένως επιτρέπεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ο ιατρικός σύλλογος είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σύµβουλος του κράτους, και κατά τη λογική
αυτή, όλοι οι επιστηµονικοί σύλλογοι που είναι σύµβουλοι του
κράτους έχουν αυτήν τη δικαιοδοσία, πλην του ιατρικού συλλόγου. Γι’ αυτό και έγινε αυτή η εναρµόνιση µε όλη τη λειτουργία
που γίνεται στο δηµόσιο χώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Προσέξτε τη διαφορά µας. Όχι να
πιστοποιεί ότι κάποιος είναι γιατρός. Γιατί, εντάξει, ο δικηγορικός
σύλλογος λέει ότι είσαι δικηγόρος και ο ιατρικός σύλλογος θα
πει ότι είσαι γιατρός. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ το εξής: Ο άλλος
θέλει να ανοίξει επιχείρηση της όποιας µορφής, στην οποία θα
απασχολήσει γιατρούς. Στον ιατρικό σύλλογο θα πάει για να
πάρει άδεια ή στο κράτος; Αυτή είναι η διευκρίνιση που θέλω.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μα, ο ιατρικός σύλλογος είναι εκφραστής…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θέλω να ανοίξω επιχείρηση στην
οποία απασχολώ γιατρούς ή οδοντιάτρους ή άλλους. Ερωτώ:
Την άδεια θα δώσει το κράτος ή ο Ιατρικός Σύλλογος;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Την άδεια της ιατρικής άσκησης, της οποιασδήποτε µορφής, θα τη δώσει ο ιατρικός σύλλογος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Το καταλαβαίνω αυτό, κύριε
Υπουργέ. Στο γιατρό, στο λειτουργό της υγείας, όχι στην επιχείρηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Για τις προδιαγραφές έτσι κι αλλιώς έχουµε τους
νόµους που τα προβλέπουν…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Άρα επιβεβαιώνετε την υποψία µου
από τον τρόπο που είναι γραµµένο. Θεωρώ απαράδεκτο όταν ο
άλλος λειτουργεί επιχείρηση, να δίνει την άδεια ο οποιοσδήποτε
ιατρικός σύλλογος, ή δικηγορικός σύλλογος, ή οποιοσδήποτε
άλλος. Ο ιατρικός σύλλογος πιστοποιεί την έννοια του γιατρού,
ότι είσαι γιατρός...
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ούτε πιστοποιεί, απλά γνωµοδοτεί και βεβαιώνει την επαγγελµατική επάρκεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, βεβαιώνει –
πείτε το, όπως θέλετε- την επαγγελµατική επάρκεια, όπως κάνει
φαντάζοµαι και ο δικηγορικός σύλλογος. Αυτός λέει λοιπόν, ότι
εσύ κύριε, µπορεί να είσαι γιατρός, εσύ κύριε, µπορεί να είσαι
δικηγόρος. Μάλιστα, συµφωνώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν ανοίξω επιχείρηση και θέλω να πάρω πιστοποιηµένους γιατρούς, δεν θα µου πει ο ιατρικός σύλλογος τι θα ανοίξω, ούτε ο
δικηγορικός σύλλογος τι θα ανοίξω. Και ουδέποτε παρεµβαίνει
ο δικηγορικός σύλλογος. Από πού τεκµαίρεται αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει δίκιο ο κ. Πρωτόπαπας
γι’ αυτό. Και αυτό που εσείς πηγαίνετε να κάνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Γιαννόπουλε,
σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να εκχωρεί το κράτος αρµοδιότητα
του, ούτε στον κ. Πατούλη, ούτε σε κανέναν άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο χρόνος σας έχει
τελειώσει, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εγώ, λοιπόν, έχω σαφή διαφωνία
µε το άρθρο 35, παράγραφο 2. Και σας παρακαλώ πολύ να το
επανεξετάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Πρωτόπαπα.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος
Κακλαµάνης.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κ. Πρωτόπαπας σχετικά µε τα δύο Κέντρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χρονίων Παθήσεων, της «Αγίας Βαρβάρας» και του Σκαραµαγκά.
Πράγµατι –δεν είναι εδώ τώρα η Υφυπουργός Παιδείας- πρέπει όµως σε όλες αυτές τις συνενώσεις και τις συµπτύξεις να
λαµβάνονται υπ’ όψιν οι παρενέργειες. Πραγµατικά, είναι εξοντωτικό για παιδιά, να περιθάλπονται από το σπίτι τους σε απόσταση όχι ενός χιλιοµέτρου, αλλά πολλών!.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πόσο είναι, κύριε Πρόεδρε ...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για τη Βούλα µιλάµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι µια ώρα µε το αυτοκίνητο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αλλά, για να µην επαναλαµβάνοµαι, προσυπογράφω όσα ανέπτυξε ο κ. Πρωτόπαπας. Πρέπει
να το δείτε, κύριε Υπουργέ.
Μετά την απόπειρα των µέσων της δεκαετίας του ’80 για την
αποασυλοποίηση στο χώρο της πρόνοιας, αυτό που γίνεται
τώρα, κατά τη γνώµη µου, είναι µια νέα µεγάλη τοµή. Και εγώ θα
την χαρακτήριζα –αλλά να µην υπερβάλω- και επαναστατική,
γιατί και τέτοια µπορεί να εξελιχθεί, διότι αυτός ο κόσµος δεν θα
είναι αποκοµµένος. Και ξέρουµε από το παρελθόν –Λέρος,
Πέτρα Ολύµπου, Πύργος- τι εσήµαινε αυτό.
Θυµάµαι πριν από σαράντα πέντε χρόνια, όταν ήµουνα Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Προνοίας, γνωρίζοντας οι οικογένειες…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Με τον Ζορµπά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, µπράβο, µε υπουργό τον
Ζορµπά. Μάλλον, είχα τον Ζορµπά, τον Κατσώτα, τον Μπακόπουλο, τον Έξαρχο. Τότε γίνονταν πιο συχνά οι αναδοµήσεις,
αλλά έµενε ο γενικός γραµµατέας.
Κύριε Υπουργέ, θυµάµαι ότι οικογένειες που υπέφεραν -και
µόνο όποιος δεν είναι κοντά σε µια τέτοια οικογένεια, δεν ξέρει
τι σηµαίνει ένα τέτοιο πρόβληµα- εν γνώσει τους τα έστελναν για
να πεθάνουν εκεί τα παιδιά τους.
Άλλαξαν, λοιπόν, οι εποχές. Αυτό που κάνετε θα είναι έργο για
το οποίο θα εγγράψετε µια υποθήκη στο χώρο, γιατί θα έχετε
µύριες όσες αντιδράσεις ώσπου να κατορθώσετε να το ολοκληρώσετε και να το βάλετε σε καλή πορεία.
Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν ορισµένα κέντρα, όπως είναι το
Κέντρο Αποκαταστάσεως Αναπήρων, το άλλοτε της «Βασιλικής
Πρόνοιας» στο ‘Ιλιον.
Είναι ένα πρότυπο ίδρυµα το οποίο το υπάγει τώρα στο ΚΑΤ.
Υπάγεται στο ΚΑΤ µε ποια έννοια; Εγώ γνωρίζω ότι το τµήµα αποκατάστασης που έχει το ΚΑΤ, παρά την φιλότιµη προσπάθεια της
διεύθυνσής του, σαφέστατα υπολείπεται σε προσωπικό, σε στελέχωση, σε εµπειρία. Μήπως θα πρέπει αυτή η όλη προσπάθεια
να µην αφεθεί; Καλώς εντάσσονται στα νοσοκοµεία, αλλά να µην
αφεθούν εκεί. Όσο καλός και άριστος να είναι ο πρόεδρος ενός
νοσοκοµείου, ξέρετε πόσα προβλήµατα έχουν αυτά τα ιδρύµατα
στη λειτουργία τους. Είναι η ίδια η φύση των προβληµάτων των
ανθρώπων που περιθάλπουν. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει µία
µέριµνα, µία φροντίδα.
Νοµίζω ότι και στο πλαίσιο αυτού του νόµου µπορεί να τεθεί
αυτό το πλαίσιο, ώστε να έχουν µια σχετική αυτονοµία όσοι θα
είναι επικεφαλής αυτών των ιδρυµάτων µέσα στη λειτουργία του
αντίστοιχου νοσοκοµείου.
Θα ήθελα, επίσης, να υπογραµµίσω και κάτι ακόµα. Είµαι βέβαιος ότι πολλοί, ιδιαίτερα οι ειδικοί επιστήµονες, οι γιατροί και
άλλοι εδώ που γνωρίζουν τα προβλήµατα αυτά, ξέρουν ότι σε
αυτόν τον τοµέα έχει αναπτυχθεί µία καθαρά και στυγνά, θα
έλεγα, εµπορική εκµετάλλευση του πόνου και της δυστυχίας
αυτών των ανθρώπων.
Ξέρω, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Μπόλαρη -διότι έχουµε κάνει
τη σχετική συζήτηση- ότι ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών
επιχειρήσεων σε αυτόν τον τοµέα είναι όχι απλώς στις αρµοδιότητές σας, αλλά και στο ενδιαφέρον σας.
Στείλτε επιθεωρητές, να πάτε ο ίδιος. Γίνονται πράγµατα κάτω
από το τραπέζι µέσω γιατρών που εκ της αρµοδιότητός τους περιθάλπουν ηµιπληγικούς, παραπληγικούς, µε κατάγµατα, γενικά
πολίτες µε σοβαρά προβλήµατα. Τους διακινούν πολλές φορές.
Εκεί δεν λυµαίνονται µόνο τα ασφαλιστικά µας ταµεία, αλλά και
τους ίδιους τους ασθενείς και τους συγγενείς τους που είναι
υποχρεωµένοι να καλύπτουν ελλείψεις –ανέλεγκτοι καθώς είναι
πολλοί σε αυτές τις επιχειρήσεις- που δεν έχουν κανένα λόγο να
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ξοδεύονται γι’ αυτές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ γι’ αυτό το ζήτηµα.
Τέλος, χαίροµαι διότι έχουµε δύο Υφυπουργούς που ο Ανδρέας ο Λοβέρδος δεν µπορεί να έχει, που λέµε, παράπονο. Βοηθάτε πάρα πολύ αυτήν την υπόθεση, την τόσο κρίσιµη στον
τοµέα της υγείας.
Επειδή είπατε ότι ο ιατρικός σύλλογος είναι νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, θέλω να σας πω το εξής: Στη δεκαετία του ’50
γιατροί, δικηγόροι –ο δικός µου επιστηµονικός χώρος- µηχανικοί
ήσαν τα πιο προοδευτικά στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας
καθώς έβγαινε η χώρα καταµατωµένη, κατεστραµµένη από έναν
εµφύλιο και έπρεπε στρώµατα της κοινωνίας που αντιλαµβανόντουσαν καλύτερα το µέλλον του τόπου, να αγωνιστούν και για τη
δηµοκρατία και για κοινωνική δικαιοσύνη και για την πρόοδο της
χώρας.
Όπως συµβαίνει µε όλες τις επαναστάσεις, αν θέλετε, έχουν
µέσα τους το σπέρµα της αντεπανάστασης, όταν γίνονται κατεστηµένο. Και στο κατεστηµένο ενός χώρου µοιραία επιβάλλεται
και µία νοµενκλατούρα, όπως µάθαµε τον όρο από χώρες που
και εκεί κάποιες επαναστάσεις κατέληξαν δέσµιες της αντεπανάστασής τους.
Είναι, λοιπόν, καιρός να απελευθερωθεί η λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας από αυτούς τους θεσµούς που εξυπηρετούσαν ένα κράτος, το οποίο ήθελε να έχει δέσµιους κάποιους
χώρους όπου ουσιαστικά αυτά τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν είναι τίποτα άλλο από επαγγελµατικά σωµατεία. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Εποµένως, µπορούν να συµβουλεύουν το κράτος, µπορούν να
βοηθούν το κράτος, αλλά -προς Θεού!- πρέπει να ξαναδούµε
αυτό το θέµα. Με ακούτε συχνά εδώ µέσα που µιλάω, διότι επί
είκοσι πέντε χρόνια έχουµε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα τα οποία είναι στο στόχαστρο της διάλυσης, διότι παντού
το τεχνικό επιµελητήριο έχει τον πρώτο λόγο.
Λέτε για τον ιατρικό σύλλογο. Σέβοµαι τον κλάδο, αλλά σήµερα πια τα µεγάλα δικηγορικά γραφεία έχουν δεκάδες νέων δικηγόρων ή άλλων παλαιότερων, που δεν ήταν ο πατέρας τους
δικηγόρος, αντί πινακίου φακής. Τα µεγάλα µελετητικά γραφεία
έχουν διπλωµατούχους και τεχνολόγους µηχανικούς απλώς για
να υπογράφουν µελέτες και επιβλέψεις, για να φοροδιαφεύγουν
αυτοί που τα ελέγχουν. Δεν µπορούµε έτσι να συνεχίσουµε.
Έχω τη γνώµη, λοιπόν, ότι πρέπει να τα δούµε όλα αυτά.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το θέµα των ορίων ηλικίας. Δεν
είναι δυνατόν να έρχεται καθηγητής πανεπιστηµίου από την
πρώην Σοβιετική Ένωση µε τίτλους σπουδών, να καθυστερείται
συντεχνιακά στο ΔΙΚΑΤΣΑ για το τάδε µάθηµα τρία χρόνια, να το
ξαναδίνει εκεί -προφανώς γιατί γνωρίζουµε τι υφίστατο ο κόσµος
αυτός από το ΔΙΚΑΤΣΑ- και τώρα, διότι έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος, δεν του αναγνωρίζεται η ειδικότητα την οποία άσκησε
εκεί ως καθηγητής της Ιατρικής Σχολής. Εδώ, λοιπόν, δεν του
αναγνωρίζεται η δυνατότητα να ασκήσει την ειδικότητα αυτή και
ναι, ζητάει να ξεκινήσει να κάνει εδώ και πάλι την ειδικότητα. Του
λένε, λοιπόν, «όχι, έχεις υπερβεί το πεντηκοστό έτος».
Όπως, λοιπόν, ξέρετε, το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει καταργήσει τα όρια, αν δεν συντρέχει ειδικός λόγος. Μα, τι το καλύτερο από έναν γιατρό πενήντα ετών, πενήντα πέντε ετών, κατά
τη γνώµη µου πάντοτε; Όλα αυτά, λοιπόν, χρειάζονται αναθεώρηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εµείς σας ευχαριστούµε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Βουλευτής Χίου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γνωστός
καλός συνάδελφος, ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, έχει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς, κύριοι συνάδελφοι, να πω δυο λόγια, για
το «ξεχαρβάλωµα» της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Γνωρίζουµε
ότι το Υπουργείο Οικονοµικών περιέκοψε κατά 53% σχεδόν τους
προϋπολογισµούς δεκάδων κοινοτικών µονάδων ψυχικής υγείας.
Η περικοπή, κύριε Υπουργέ, έχει ένα οδυνηρό αποτέλεσµα: το
κλείσιµο τους. Οι προµηθευτές σταµάτησαν τον εφοδιασµό. Οι
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εργαζόµενοι είναι ήδη τέσσερις µήνες απλήρωτοι και επειδή
πρόκειται για νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µάλλον θα βρεθούν στο δρόµο. Τέλος, οι χίλιοι πεντακόσιοι φιλοξενούµενοι
ασθενείς, εξοβελίζονται στα ψυχιατρεία. Γι’ αυτό και µιλώ για ξεχαρβάλωµα της µεταρρύθµισης, δεδοµένου ότι οι µονάδες
αυτές υλοποιούν το µεγαλύτερο µέρος του Προγράµµατος «ΨΥΧΑΡΓΩ».
Σας έχω εδώ τη λύση, αν σας ενδιαφέρει. Όχι εγώ, αλλά ο
Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος, σε απάντησή του, την οποία
αλίευσα από αναφορά του κ. Κουβέλη, αφού επικαλείται την προσαρµογή του προϋπολογισµού µε το Μεσοπροθέσµο Πρόγραµµα –που οι αριθµοί, πιστέψτε µε, δεν έχουν πια καµµία
βάση- σας καλεί να προβείτε σε ανακατανοµή των διαθέσιµων
πιστώσεων του προϋπολογισµού σας για να καλύψετε αυτές τις
ανάγκες.
Άρα, λοιπόν, σας πετάει το µπαλάκι. Λέει δηλαδή ότι µπορείτε,
παρά τις περικοπές, να ξαναδείτε τον προϋπολογισµό σας και να
βρείτε πόρους από αλλού για να χρηµατοδοτήσετε τις δαπάνες
των δεκάδων αυτών µονάδων, τουλάχιστον για το 2011. Εκτός
αν δεν είναι προτεραιότητά σας.
Έρχοµαι γρήγορα στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας.
Αναφέρθηκα σ’ αυτά, µιλώντας επί της αρχής του νοµοσχεδίου, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές. Το ξέρετε το θέµα. Σήµερα, στο βόρειο Αιγαίο, υπάρχει µόνο ένα κέντρο στη Μυτιλήνη
στο οποίο αναγκάζονται να µεταβαίνουν απ’ όλα τα νησιά, είτε
αυτά συνδέονται απευθείας µε τη Μυτιλήνη, είτε όχι, προκειµένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία τους.
Αυτό είναι απαράδεκτο. Το Υπουργείο Εργασίας –και όχι το
δικό σας Υπουργείο όπως είχα πει την άλλη φορά- απαντά ότι θα
εκτιµήσει αν θα χρειαστούν και άλλα κέντρα, ανάλογα µε τον
όγκο των αιτήσεων πιστοποίησης. Είναι απαράδεκτο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Χρειάζονται, όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Χρειάζονται τώρα, ειδικά
στα νησιά.
Με τη ρύθµιση για την παράταση θητείας των αγροτικών ιατρών και την έγκαιρη προκήρυξη των θέσεων, συµφωνώ. Είναι
σωστή. Όµως, όπως είπε και ο εισηγητής µας, κάποια στιγµή θα
πρέπει να γίνονται τριετείς συµβάσεις και να µην υπάρχει η υποχρεωτικότητα του ιατρού να υπηρετεί στην ύπαιθρο.
Σχετικά µε το γνωστό ζήτηµα της πιστοποίησης του οδοντιατρικού και του ιατρικού επαγγέλµατος, σηµειώνω ότι οι τοπικοί
σύλλογοι, για τα πολυϊατρεία αλλά και ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος, χρειάζονται υποδοµές, προκειµένου να κάνουν πιστοποίηση και να χορηγούν άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
Προχωρώ στο θέµα των συµβάσεων των ιατρών µε τον Εθνικό
Οργανισµό Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, που αφορά, κύριε
Υπουργέ, το 95% των ασφαλισµένων. Σας ασκήθηκε κριτική για
την πολύ χαµηλή κοστολόγηση κάθε επίσκεψης και για τις επιπτώσεις που έχει στη διαφάνεια και την ποιότητα παροχής
υγείας. Εσείς βρήκατε τη λύση-«καρότο» για να παρακάµψετε
την απροθυµία των γιατρών. Ποια είναι αυτή η λύση; Να κάνουν
µία εφηµερία την εβδοµάδα, προκειµένου να «βγάλουν τα σπασµένα» -ενδεχοµένως αλιεύοντας και πελάτες- και εσείς να καλύπτετε κάποια κενά. Το σύστηµα θα αποτύχει και, βέβαια, θα τα
φορτώσετε όλα στους «άπληστους» γιατρούς.
Έρχοµαι τώρα –και θέλω την προσοχή σας- στο θέµα της ΔΕΠΑΝΟΜ.
Υπάρχει διάταξη, κύριοι συνάδελφοι –τρεις γραµµούλες- µε
την οποία διατηρείτε την εξαίρεση της ΔΕΠΑΝΟΜ από το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων και συγκεκριµένα από το ν.
1418/1984 και το ν. 3316/2005. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου αυτό γίνεται «για λόγους εξυπηρέτησης
του δηµοσίου συµφέροντος». Για τους συναδέλφους που δεν
γνωρίζουν, ενηµερώνω ότι η ΔΕΠΑΝΟΜ εφαρµόζει το σύστηµα
δηµοπράτησης µε κατ’ αποκοπή τίµηµα για ολοκληρωµένο έργο,
συµπεριλαµβανοµένου και του ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισµού και, βέβαια, στη χαµηλότερη προσφορά. Πρόκειται για
το γνωστό σύστηµα «µε το κλειδί στο χέρι».
Προσοχή: Το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητάει ευθυγράµµιση µε τη
νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα. Εσείς αγνοείτε το Ελεγκτικό Συ-
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νέδριο και επιχειρείτε µία τεκµηρίωση. Δεν υπάρχει περίπτωση
το Συνέδριο να µην εκλαµβάνει το δηµόσιο συµφέρον, όπως το
εκλαµβάνετε εσείς. Θεωρεί όµως ότι αυτό εξυπηρετείται διά της
ευθυγραµµίσεως του θεσµικού πλαίσιου της ΔΕΠΑΝΟΜ µε το ν.
3316/2005. Άρα το κάνετε για να υπερβείτε την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μου επιτρέπετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Παρακαλώ, θα µπορούσα να πω κάτι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Επιτρέπω πάντως τη διακοπή, αν ο κύριος Πρόεδρος συµφωνεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: …. (Δεν ακούστηκε)
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μα, είναι πολύ σοβαρό. Αφήνει εντυπώσεις, κύριε
Γείτονα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι µε το διάλογο καθυστερούµε. Μία κουβέντα, σας παρακαλώ και όχι άλλη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αφορά έργα, τα οποία είναι στη µέση και εάν δεν
γίνει αυτή η τακτοποίηση, θα σταµατήσουν και πρόκειται για νοσοκοµεία, τα οποία είναι είτε υπό παράδοση, έτοιµα, είτε είναι
σε προχωρηµένη κατασκευή. Δεν µπορεί να λειτουργήσει. Καταλάβατε; Είναι ακριβώς και µόνο αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το γνωρίζω. Σας διάβασα προηγουµένως απόσπασµα της αιτιολογικής έκθεσης και
σας είπα ότι επικαλείστε λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Η τεκµηρίωση αυτή είναι αδύναµη.
Αυτό εδώ το έγγραφο είναι ο Κανονισµός της ΔΕΠΑΝΟΜ. Στα
υπ’ όψιν αναφέρεται ότι καταρτίστηκε από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας τον Ιούνιο του 2010. Αυτό είναι λάθος.
Ξέρετε γιατί είναι λάθος; Είχαµε και εµείς το ίδιο πρόβληµα.
Και γι’ αυτό, το 2005, προσαρµόσαµε τον Κανονισµός Αναθέσεως Έργων της ΔΕΠΑΝΟΜ στις απαιτήσεις του Κοινοτικού Δικαίου, δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µας είχε πει ότι ο
προηγούµενος κανονισµός ήταν εκτός κοινοτικής νοµιµότητας.
Απειλούσε δε µε πρόστιµα και µε τη µη επιλεξιµότητα όλων των
δαπανών για τα νοσοκοµεία. Έκανα την αντιπαραβολή του σηµερινού κανονισµού µε εκείνον που εµείς είχαµε προσαρµόσει.
Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο κείµενο.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα και τον εγκρίνετε. Αν ένας συνάδελφος νοµικός που γνωρίζει τα δηµόσια έργα τον µελετήσει, θα δει
ότι έχει προβλήµατα δεδοµένου ότι έχει τροποποιηθεί µε το πέρασµα του χρόνου η σχετική νοµοθεσία. Εµείς τότε, κάναµε την
προσαρµογή, για να «µαζέψουµε» το πρόβληµα που προέκυψε
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εσείς τώρα, κύριε Υπουργέ, έρχεστε και επαινείτε το σύστηµα.
Κατά τη γνώµη µου -και νοµίζω ότι συµφωνούµε- όλοι οι φορείς
πρέπει να δηµοπρατούν υπό ενιαίο θεσµικό πλαίσιο. Δεν πρέπει
κανένας να θεωρεί ότι είναι «τσιφλίκι» του ένα είδος δηµόσιου
έργου, όπως για παράδειγµα τα νοσοκοµεία. Και το λιµάνι και ο
δρόµος είναι δηµόσια έργα που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον.
Υπάρχουν ακόµη δύο επιχειρήµατα πολύ σηµαντικά. Το πρώτο
είναι ο ν. 4002/2011 για τις συγχωνεύσεις φορέων.
Εδώ συγχωνεύετε τον ΟΣΚ που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη ΔΕΠΑΝΟΜ που υπάγεται στο Υπουργείο
Υγείας, σε νέο φορέα, υπό το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων που εφαρµόζει τη νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων,
δηλαδή τους νόµους 1418/1984 και 3316/2005. Δηλαδή, θα
έχουµε τρεις διαφορετικούς φορείς που ο καθένας θα εφαρµόζει
το δικό του θεσµικό πλαίσιο –και κυρίως η ΔΕΠΑΝΟΜ- υπό ένα
Υπουργείο που προασπίζεται τα δηµόσια έργα δια του ενιαίου
θεσµικού πλαισίου.
Να σας δώσω και το δεύτερο επιχείρηµα. Ψηφίστηκε προ
µηνός ο ν. 4013/2011 του κ. Χρυσοχοΐδη, µε τον οποίο δηµιουργήθηκε Ανεξάρτητη Αρχή για τις δηµόσιες συµβάσεις. Σας
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ερωτώ λοιπόν: ως προς τι θα ελέγχει η Ανεξάρτητη αυτή Αρχή
τα τεύχη δηµοπράτησης της ΔΕΠΑΝΟΜ ή τις συµβάσεις της ΔΕΠΑΝΟΜ: ως προς τη συµβατότητά τους µε τον κανονισµό ή µε
το θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων έργων.
Πρόκειται, για δύο επιχειρήµατα, τα οποία, στην ουσία, τινάζουν στον αέρα το σκεπτικό σας. Εγώ καταλαβαίνω το επιχείρηµα του ΕΣΠΑ, αλλά, πιστέψτε µε, κύριοι συνάδελφοι, το ΕΣΠΑ
δεν καθυστερεί εξ αυτού του λόγου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Είναι στη διάθεσή
σας, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να θίξω ένα ακόµα µεγάλο ζήτηµα. Λέτε ότι αυτό το
κάνετε, όπως είπα και προηγουµένως, για να εξυπηρετήσετε το
δηµόσιο συµφέρον και για να γίνονται γρήγορα τα έργα. Ας
δούµε ένα παράδειγµα για το πόσο γρήγορα γίνονται τα έργα
υπό το σηµερινό καθεστώς της ΔΕΠΑΝΟΜ, δηλαδή µε το δικό
της κανονισµό το Νοσοκοµείο Χίου. Η µελέτη δηµοπράτησης του
έργου ολοκληρώθηκε το 2002, η µε τον προηγούµενο κανονισµό
–τον προβληµατικό, όπως είχα πει, σε σχέση µε το κοινοτικό δίκαιο και η σύµβαση υπεγράφη το 2003 µε συµβατικό οικονοµικό
αντικείµενο 16,1 εκατοµµύρια ευρώ και χρόνο ολοκλήρωσής
τους τριάντα έξι µήνες.
Σήµερα δεν έχει ακόµη τελειώσει το Νοσοκοµείο Χίου. Ο προϋπολογισµός έχει φθάσει τα 22,5 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ υπάρχει απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραµµα τεσσεράµισι
χρόνια. Για να είµαι επιεικής, η απόκλιση είναι δυόµισι χρόνων,
γιατί τα δύο αναλώθηκαν για την αντιµετώπιση προβληµάτων
που προέκυψαν κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές, τα οποία µετακύλησαν το χρονοδιάγραµµα και επιβάρυναν και τον προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για τη συνολική πορεία αυτού του έργου έχω καταθέσει πάρα
πολλές ερωτήσεις. Η πιο πρόσφατη απάντηση που πήρα, αναφέρει νέα µετακύληση του χρονοδιαγράµµατος προς τα τέλη του
Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους, λόγω ανάγκης προσαρµογών
των δικτύων αερίου της νέας πτέρυγας, κ.ο.κ..
Συνεπώς, ένα έργο που δηµοπρατήθηκε το 2002 και η σύµβασή του υπεγράφη το 2003, ακόµα δεν έχει τελειώσει, ο δε προϋπολογισµός ολοκλήρωσης είναι άγνωστος.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, είχαµε και τις δηµόσιες καταγγελίες
του απερχόµενου διοικητή του νοσοκοµείου, ο οποίος συνέδεσε
τα έργα µε την αποποµπή του. Είπε επί λέξει «ή θα τελειώσει η
νέα πτέρυγα ή σύντοµα θα τελειώσουν εµένα! Τελικά έγινε το
δεύτερο»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αµέσως µετά απέστειλα επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο και του ζήτησα άµεση δηµόσια τοποθέτηση, για να διερευνήσει τα καταγγελθέντα, όπου απαιτείται, χωρίς να λάβω
απάντηση. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, στη νέα ερώτηση που σας
κατέθεσα για την εξέλιξη των έργων του Νοσοκοµείου, να έχω
απάντηση και για τις καταγγελίες.
Με τέτοιες πρακτικές, κάθε άλλο παρά δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα έχουµε. Το συµπέρασµα είναι ότι εσείς τελικώς και τα συστήµατα καταφέρνετε να αναστατώσετε και να «µπαχαλοποιήσετε» τους φορείς µε τελείως ανορθόδοξες συγχωνεύσεις! Καταφέρνετε να ιδρύσετε νέες ανεξάρτητες αρχές και έργο να µην
παράγεται! Πραγµατικά, είναι µοναδικό!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, ο Βουλευτής Β’ Αθήνας
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κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Πραγµατική καραµέλα στο λεξιλόγιο των παλιών κοµµάτων
είναι η αναφορά στην παιδεία και στην υγεία, οι οποίοι όµως είναι
οι δύο κατ’ εξοχήν ξεχαρβαλωµένοι τοµείς της κρατικής λειτουργίας του ελληνικού κράτους. Η αντίφαση είναι ότι ενώ, για παράδειγµα, την υγεία την επικαλούνται εργολαβικά τα δύο φθαρµένα
κόµµατα, την ίδια ώρα την περιφρονούν επιδεικτικά.
Εδώ, όµως, για να λέµε το ένα, αλλά να λέµε και το άλλο, θα
πρέπει να παραδεχθώ ότι το Υπουργείο Υγείας επί των ηµερών
του κ. Λοβέρδου είναι ένα από τα ελάχιστα Υπουργεία –ίσως, το
µόνο- το οποίο σταµάτησε να κάνει έξοδα για τις απαράδεκτες
δαπάνες κοκτέιλ και δεξιώσεων που είναι κοινή πρακτική διακυβερνητικά και, δυστυχώς, διαχρονικά! Μόνο επί των ηµερών του
κ. Λοβέρδου σταµάτησε αυτό το βιολί µε τα κοκτέιλ και τις δεξιώσεις.
Χρήµατα δίνονται στην παιδεία; Δίνονται. Πιάνουν τόπο; Όχι,
γιατί το σύστηµα της λαµογιάς είναι τέλεια οργανωµένο και τα
κονδύλια που δίνονται δεν πιάνουν τόπο.
Στο νοµοσχέδιο που συζητούµε ακολουθείται και πάλι η χρεοκοπηµένη «ανδρεοπαπανδρεϊκή» τακτική των µετονοµασιών που
είναι µία ανέξοδη τακτική, η οποία στόχευε στο παραµύθιασµα
του κόσµου και τη δηµιουργία της εντύπωσης ότι κάτι γίνεται εκεί
που τίποτα δεν κουνιόταν. Γνωστή «ανδρεοπαπανδρεϊκή» πρακτική!
Και το θλιβερό είναι βέβαια ότι και η Νέα Δηµοκρατία, όταν
ήταν κυβέρνηση, εφάρµοζε δυστυχώς την ίδια αποτυχηµένη τακτική, λες και είµαστε ιθαγενείς και δεν κατοικείται η Ελλάδα από
έναν ευρωπαϊκό λαό.
Τριάντα χρόνια µετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία -βρισκόµαστε στον Οκτώβριο του 2011, είναι ακριβώς τριάντα χρόνια
από τότε που ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία- συνεχίζεται το
ίδιο βιολί των µετονοµασιών, µε τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ τα οποία ονοµάζονται Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, λες και
µε την αλλαγή του ονόµατος κάτι γίνεται ή κάτι κινείται.
Εν τω µεταξύ µαθαίνουµε ότι το όριο για να θεωρείται µία οικογένεια πλούσια στην Ελλάδα, µία τρίτεκνη ή µία πολύτεκνη οικογένεια, είναι τα 55 χιλιάδες ευρώ. Πάµπλουτη οικογένεια!
Δηλαδή έχει ο άλλος επτά ή οχτώ παιδιά, δουλεύει η µητέρα βγάζει 27 χιλιάρικα, άλλα τόσα βγάζει ο πατέρας, κερδίζουν αυτό το
µυθικό ποσό και πρέπει να θρέψουν εννέα ή δέκα στόµατα µε 55
χιλιάδες ευρώ. Κι όλα αυτά επειδή εισέπραξε το επίδοµα τριτεκνίας η κυρία Μενεγάκη. Τώρα το ανακαλύψατε. Δηλαδή, πατώντας πάνω στην ωραία Ελένη, γεµίσατε µε Ιφιγένειες όλη την
Ελλάδα. Αυτό κάνατε. Πατήσατε πάνω στην ωραία Ελένη, την
κυρία Μενεγάκη και βέβαια γέµισε η Ελλάδα Ιφιγένειες.
Καταθέτω στα Πρακτικά το υπόµνηµα την Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο αποδοκιµάζει βέβαια
όλα αυτά που γίνονται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά βέβαια τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, εξέφρασαν αµέσως την αποδοκιµασία τους για την ωραία Ελένη, την
κυρία Μενεγάκη. Δεν άκουσα όµως τίποτα, ποτέ, ένα µπράβο
τέλος πάντων, για τους γιατρούς του ΕΣΥ που έλιωσαν για χρόνια στα θρανία και ανακουφίζουν κάθε µέρα κόσµο, δουλεύοντας
κάτω από τις άθλιες συνθήκες εργασίας που γνωρίζουµε όλοι,
εισπράττοντας τα µισά από έναν υπάλληλο της παντελώς άχρηστης Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων.
Αυτή είναι η παντελώς άχρηστη Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων. Έκανα ερώτηση στη Βουλή και µου ήρθε
η απάντηση. Πόσο µας κόστισε αυτή η παντελώς άχρηστη ανεξάρτητη λεγόµενη αρχή; Μας κόστισε 27 εκατοµµύρια ευρώ από
τότε που υπάρχει. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Πόσο έπαιρνε ο πρόεδρος της; Υπάρχει κάποιος συνάδελφος
Βουλευτής, ο οποίος εισέπραξε 90.313 ευρώ πέρσι; Υπάρχει;
Αυτά εισέπραττε ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, πιο πολλά
και από Βουλευτή και βέβαια µε το αυτοκίνητο πληρωµένο κ.λπ..
Εκεί όµως δεν υπάρχει αγανάκτηση, γι’ αυτήν την άχρηστη ανεξάρτητη αρχή που κοστίζει ένα σωρό λεφτά και που ο πρόεδρός
της παίρνει έξι και επτά φορές παραπάνω από ένα γιατρό του
ΕΣΥ που δουλεύει στις τέσσερις άκρες της Ελλάδας. Παίρνει
επτά και οχτώ και εννιά φορές παραπάνω από τις νοσοκόµες και
τους τραυµατιοφορείς ή τους οδηγούς του ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχει
όµως αγανάκτηση γι’ αυτόν τον κύριο κι όλους τους κυρίους που
δουλεύουν σ’ αυτήν την παντελώς άχρηστη αρχή. Δεν υπάρχει
αγανάκτηση από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Εκεί, κάποιοι φραγκάτοι στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης βλέπουν και ακούν γιατρούς και σκέπτονται φακελάκι. Δεν σκέπτονται όµως την κοινωνική προσφορά. Δεν σκέπτονται ότι ο άλλος
για να πάει να δουλέψει σε ένα νοσοκοµείο ή η νοσοκόµα ή ο
τραυµατιοφορέας ή ο οδηγός του ΕΚΑΒ του βγαίνει η πίστη
κάτω απ’ αυτές τις άθλιες συνθήκες που όλοι ξέρουµε για 800,
900 ή 1.000 ευρώ. Γιατρός στο ΕΣΥ και να παίρνει 1.000 ευρώ!
Έπρεπε να αναδείξει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός το γεγονός ότι 500 εκατοµµύρια ευρώ µας στοιχίζει η «τσάµπα καλοσύνη», που λέει και ο κ. Λοβέρδος, δηλαδή η τσάµπα περίθαλψη
µε κόλλυβα του ελληνικού λαού στους λαθροµετανάστες. Εδώ,
µέσα στη Βουλή είπε τη φράση «τέρµα η τσάµπα καλοσύνη», ο
σοβαρός Υπουργός που λέγεται Ανδρέας Λοβέρδος. Αγανάκτησε χθες δικαίως για τους λαθροµετανάστες και προχθές αγανάκτησε ο κ. Παπουτσής, απαντώντας στη δική µου ερώτηση
πάλι για τη λαθροµετανάστευση και την εγκληµατικότητα.
Μην αγανακτείτε. Καταγγείλτε το Δουβλίνο ΙΙ. Δώστε τους χαρτιά να σηκωθούν να φύγουν, να πάνε στη Γερµανία για να δει και
η Μέρκελ τη γλύκα, να πάνε στη Δανία και τη Σλοβακία που κάνει
τη δύσκολη για το µηχανισµό EFSF, να δει η Σλοβακία τι ωραία
που είναι να έχει δύο εκατοµµύρια λαθροµετανάστες που έχουν
µπουκάρει µε το «έτσι θέλω» στη χώρα τους και να µην ξέρει τι
να τους κάνει. Δώστε τους χαρτιά να φύγουν για να ελαφρώσει
η ελληνική οικονοµία, να ανασάνει η ελληνική κοινωνία από τη
λαθροµετανάστευση. Μην αγανακτείτε κι ο κ. Λοβέρδος κι ο κ.
Παπουτσής. Να φύγουν λοιπόν!
Και εµείς το λέµε, έτσι και βρεθούµε σε θέση εξουσίας θα τους
διώξουµε. Το ξαναλέω, θα τους διώξουµε. Μπορείτε να πείτε το
ίδιο; Μισό δισεκατοµµύριο ευρώ λοιπόν στοιχίζει η «τσάµπα καλοσύνη» που επιβλήθηκε στους Έλληνες για να έχουν τη δωρεάν
περίθαλψη όλοι αυτοί που µπούκαραν µε το «έτσι θέλω» στην Ελλάδα. Απ’ αυτήν τη βδέλλα πότε θα απαλλαγούµε; Έπρεπε να το
ακούσουµε στο νοµοσχέδιο σήµερα. Απ’ αυτά τα λεφτά που δίνουµε επί είκοσι χρόνια, την «τσάµπα καλοσύνη» -Ανδρέας Λοβέρδος- πότε θα απαλλαγούµε;
Επίσης, θα ήθελα να µάθω γιατί δεν βρίσκεις στα δηµόσια νοσοκοµεία Ελληνίδα αποκλειστική νοσοκόµα. Βρίσκεις Βουλγάρα,
Ρουµάνα, Γεωργιανή. Οι Ελληνίδες γιατί δηλαδή δεν µπορούν να
δουλέψουν ως αποκλειστικές νοσοκόµες; Υπάρχει κάποιος
λόγος;
Θα ήθελα να ξέρω γιατί ένας τοξικοµανής πρέπει να περιµένει
δυόµισι χρόνια για να µπει σε µία µονάδα απεξάρτησης. Αυτό περίµενα να µάθω από το νοµοσχέδιό σας και αυτό περίµενα να
λυθεί.
Τώρα, όµως, έχουµε περικοπή των προϋπολογισµών του
ΟΚΑΝΑ και των κέντρων πρόληψης κατά 50%.
Όµως, αναρωτιέµαι πώς γίνεται -και θα ήθελα να είχα µια
απάντηση- να περικόπτονται τα απαραίτητα κονδύλια, αλλά την
ίδια ώρα να διατίθενται 1.100.000 ευρώ για υποτροφίες αλλοδαπών γιατρών από το υπό πτώχευση ελληνικό κράτος, από το πάµπτωχο ελληνικό κράτος; Ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ευρώ
για υποτροφίες αλλοδαπών γιατρών! Υπογράφει ο σοβαρός
Υπουργός που λέγεται Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος αυτό το
κληρονόµησε, δηλαδή το φτωχό ελληνικό κράτος πληρώνει τις
υποτροφίες για τους γιατρούς από τα Σκόπια, την Αλβανία, την
Τουρκία, τη Μολδαβία, την Αµερική και τη Ρωσία. Το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης κα-
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ταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δέχοµαι ότι αυτό το κονδύλι µειώθηκε επί των ηµερών του κ.
Λοβέρδου, δηλαδή µεταξύ 2010 και 2011, αλλά διερωτώµαι γιατί
ως ΠΑΣΟΚ δεν αλλάξατε και µας βουλιάξατε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αϊβαλιώτη από το ΛΑΟΣ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Λάρυµνας
Φθιώτιδας.
Νοµίζω ότι εκεί κάνετε βωξίτη.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τη Β’ Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά µου είχε διαφύγει
κάτι, που έµαθα µόλις τώρα, δηλαδή ότι ο κ. Λοβέρδος «ξεκίνησε
Τρωικό Πόλεµο»! Δεν το ήξερα! Το έµαθα τώρα. Δεν ήξερα ότι ο
Λοβέρδος ξεκίνησε Τρωικό Πόλεµο! Τι άλλο θα ακούσουµε!
Δεν πρόκειται για αλλαγή ονοµάτων, όπως ακούστηκε προηγουµένως. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου έχουµε αναδιοργάνωση, µε τα πρώτα κεφάλαια, όπως είχα πει και επί της αρχής,
των φορέων κοινωνικής φροντίδας, η οποία είναι αναγκαία και
για λειτουργικούς λόγους, εν πολλοίς και για επιστηµονικούς λόγους. Και αυτή η επιχειρούµενη ανασυγκρότηση επιβάλλεται από
τα πράγµατα για να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακος. Χρειαζόµαστε στοχευµένες πολιτικές και οικονοµίες κλίµακος, δεδοµένου ότι ζούµε σε «περιοριστική» από οικονοµική άποψη περίοδο,
περιοριστική από πλευράς κρατικών δαπανών, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι κοινωνικοί πόροι τη µεγίστη κοινωνική αποτελεσµατικότητα. Διότι οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι µέσα από την
ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, έγινε σπατάλη µε κατανοµή
των κοινωνικών πόρων επί δικαίους και αδίκους, σε πραγµατικούς δικαιούχους, σε δικαιούχους που έχουν ανάγκη, και σε «µαϊµού» δικαιούχους, κάτι που θα πρέπει να τελειώσει.
Γι’ αυτό συµφωνώ και µε το άρθρο 18, για τη σύσταση του ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων παροχών. Αυτό θα συµβάλει
στο να απαλλαγούµε από πλασµατικούς δικαιούχους, είτε αυτοί
λέγονται ανάπηροι, είτε είναι άλλου είδους δικαιούχοι προνοιακών επιδοµάτων οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν σε βάρος
αυτών που έχουν πραγµατική ανάγκη.
Και θα πρέπει να προσεχθεί -ιδίως επειδή πρόκειται και για
αναπήρους- αυτό που λέει, κύριε Υπουργέ, η Επιστηµονική Επιτροπή. Δηλαδή το να τηρηθούν οι διατάξεις προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων, επειδή ακριβώς εδώ πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα.
Όσον αφορά τώρα τα άλλα άρθρα των δύο πρώτων κεφαλαίων, δεν έχω να προσθέσω κάτι, πέραν των όσων είπα επί της
αρχής.
Όµως, θα επανέλθω στην επισήµανσή µου επί της αρχής,
κύριε Υπουργέ, ότι οι εντάξεις των φορέων πρόνοιας, όπως είναι
τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, στα νοσοκοµεία θα πρέπει να γίνουν µε τη διασφάλιση της αυτοδύναµης, απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας τους µε βάση την ιδρυτική τους αποστολή.
Και θέλω να πω σε όσους έχουν –και δικαιολογηµένα- αντιρρήσεις σ’ αυτό ότι δύο ισάξιες υπηρεσίες όπως αυτές για την
υγεία και την κοινωνική φροντίδα µπορούν πραγµατικά να συµβιώσουν κάτω από κοινή στέγη, µπορούν να «παντρευτούν». Και
αυτό το επιχειρεί το σχέδιο νόµου. Φυσικά θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτοµέρειες, για να µην υπάρχει επί κυριαρχία της
µιας επί της άλλης ή στραγγαλισµός.
Όσον αφορά το άρθρο 31, επιµένω και πέραν των όσων είπα
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επί της αρχής, στην ανάγκη να αποσαφηνιστούν και να διευκρινιστούν ορισµένα ζητήµατα. Για παράδειγµα, κύριοι Υπουργοί,
δεν άκουσα στις απαντήσεις σας, διευκρινίσεις σχετικά µε την
εφαρµογή του.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα, πρώτον, στην ανάγκη αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης για τη συµµετοχή Ιατρών του ΕΟΠΥ σε ιατρικές
πράξεις στα νοσοκοµεία. Πρέπει να είναι τεκµηριωµένη αυτή η
ανάγκη.
Επίσης, αναφέροµαι στο θέµα της αντικειµενικής αξιολόγησης
και έγκυρης πιστοποίησης της ικανότητας του ιατρού. Αλλιώς θα
έχουµε µεγάλες παρενέργειες. Ήδη έχουµε ένα πρόβληµα, το
οποίο είναι εγγενές, ότι δηλαδή θα έχουµε στα νοσοκοµεία γιατρούς µε τρεις ταχύτητες από πλευράς σχέσεων και από πλευράς αµοιβών: Τους καθαρούς γιατρούς του ΕΣΥ, τους πανεπιστηµιακούς και τώρα θα µπουν και οι του ΕΟΠΥ. Ήδη αυτό
είναι ένα εγγενές πρόβληµα.
Πρέπει, λοιπόν, να προσέξουµε στην εφαρµογή. Όπου πραγµατικά υπάρχει ανάγκη, όταν υπάρχει ανάγκη και όταν πιστοποιηµένα έχει ο γιατρός τις ικανότητες, να µπορούν να συµµετέχουν
και συµβάλουν σε ιατρικές πράξεις, προς εξυπηρέτηση των πολιτών, ότι των ιδίων.
Όσον αφορά στο άρθρο 33 για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας, είπα και επί της αρχής
ότι συµφωνώ. Θα έπρεπε, όµως –το τονίζω- επειδή βλέπω ότι
προβλέπονται δύο εξουσιοδοτήσεις, µία για προεδρικό διάταγµα
και µία για κοινή υπουργική απόφαση, για ΚΥΑ –τις θεωρώ ευρείες τις εξουσιοδοτήσεις για τους όρους λειτουργίας αυτών
των µονάδων και ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις τους µε τα
ασφαλιστικά ταµεία- να δεσµευτεί η Κυβέρνηση σε ορισµένες
αρχές. Να δεσµευτεί, όπως είπα, πριν την έκδοση, για το τι θα
περιλαµβάνουν το προβλεπόµενο προεδρικό διάταγµα και η ΚΥΑ.
Θα κλείσω στα τα τρία λεπτά που έχω µε ορισµένες επισηµάνσεις για το άρθρο 40, στις οποίες δεν πρόλαβα να αναφερθώ
κατά τη συζήτηση επί της αρχής.
Αναφέροµαι στο άρθρο 40 και συγκεκριµένα στην παράγραφο
8, για τον ΟΚΑΝΑ. Τι προβλέπεται εδώ; Ουσιαστικά προβλέπεται
η αποκέντρωση προγραµµάτων που λειτουργεί ο ΟΚΑΝΑ σήµερα για χορήγηση υποκατάστατων. Προβλέπεται αποκέντρωση
σε χώρους νοσοκοµείων του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκοµεία,
καθώς, όπως λέει, η παράγραφος σε άλλες υποδοµές κατάλληλες των ενόπλων δυνάµεων, αυτό το τελευταίο δεν ξέρω τι είναι.
Εν πάση περιπτώσει, έτσι το λέει.
Γιατί γίνεται αυτό; Η αποκέντρωση αυτή κατέστη απαραίτητη
µετά την αδυναµία εξυπηρέτησης των αιτούντων και τη διόγκωση
της λίστας όλα αυτά τα χρόνια, που δικαιολογηµένα ονοµάστηκε
«λίστα ντροπής».
Είναι γνωστά τα προβλήµατα που αντιµετώπισε ο ΟΚΑΝΑ στην
άρνηση τοπικών κοινωνιών για την εγκατάσταση αυτών των µονάδων. Όταν εδώ ασκούµε κριτική στο κράτος, θα πρέπει να
πούµε και «τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη» για την υποκρισία
που επέδειξε στη κοινωνία πολλές φορές. Κανένας δεν ήθελε µονάδα ΟΚΑΝΑ στην περιοχή του!
Έτσι, λοιπόν, οι περιορισµένοι πόροι από τη µια µεριά και οι
αντιδράσεις της κοινωνίας από την άλλη ουσιαστικά δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη αυτών των µονάδων του ΟΚΑΝΑ, µε αποτέλεσµα να ογκούται η λίστα.
Επίσης, στην αρχή το Υπουργείο είχε αποφασίσει, απ’ ό,τι είχα
καταλάβει, να κάνει επιλεγµένα σε ορισµένα νοσοκοµεία την
αποκέντρωση. Εκεί ξαναγεννήθηκαν τοπικές αντιδράσεις. Ήταν
προφανές.
Εγώ µάλιστα µπροστά σε αυτό το αδιέξοδο είχα προτείνει απ’
αυτό το Βήµα πριν από κάποιους µήνες να πάµε ακόµη και σε κινητές µονάδες. Για να φύγουµε από το αδιέξοδο. Η λίστα είναι
λίστα ντροπής. Έπρεπε να φύγουµε.
Τώρα, σε κάθε περίπτωση η επιλογή αυτής της λύσης αξιοποίησης όλων των νοσοκοµείων είναι και «δίκαιη» και κατ’ οικονοµία
καλή και πρέπει όλοι εδώ, όλες οι πτέρυγες –να το πούµε και
στην κοινωνία- να συµβάλουµε, ώστε να επιτύχει αυτή η τελευταία προσπάθεια. Είναι ο µόνος τρόπος, για να ξεφύγουµε απ’
αυτήν τη λίστα του θανάτου, τη λίστα της ντροπής για όλους
µας.
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Εποµένως θεωρώ ότι το ζήτηµα δεν βρίσκεται εδώ. Αυτό λύνεται όσον αφορά στις δοµές και µε ορισµένες αποφάσεις που
προβλέπονται. Στη διάταξη ορίζεται ότι θα εξειδικευτούν και κάποια ζητήµατα εφαρµογής. Το πρόβληµα είναι αλλού και εδώ
θέλω την προσοχή σας, κύριοι συνάδελφοι. Σας βλέπω και απευθύνοµαι και σε εσάς, κύριε Γιαννόπουλε, που έχετε διατελέσει
Υφυπουργός στο Υπουργείο Υγείας.
Θέλω να πω ορισµένα πράγµατα που πρέπει να ξανασκεφθούµε ως κοινωνία και ως πολιτεία. Εγώ κατανοώ ότι µπροστά
στην πίεση της ογκούµενης λίστας και µπροστά στους περιορισµένους πόρους και στις περιορισµένες δυνατότητες για την
ανάπτυξη στεγνών και µη προγραµµάτων απεξάρτησης, ουσιαστικά καθιερώνεται τώρα ένα πρόγραµµα συντήρησης µε υποκατάστατα. Να λέµε τα πράγµατα καθαρά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Μόνο ένα λεπτό ακόµη θέλω.
Εγώ ως Υπουργός Υγείας µετά από έγκυρη και τεκµηριωµένη
επιστηµονική γνωµάτευση –µετείχε τότε στη γνωµάτευση ο κ.
Στεφανής, η κ. Γιαννάκου-Κουτσίκου και άλλοι επιστήµονες- εισήγαγα µεθαδόνη µέσω του ΟΚΑΝΑ, αλλά ως πρόγραµµα απεξάρτησης, παράλληλα µε τα στεγνά προγράµµατα. Υπήρχε
φυσικά ένας σχεδιασµός για την ανάπτυξη και νέων στεγνών
προγραµµάτων, µέσω ΚΕΘΕΑ κυρίως, αλλά και προγραµµάτων
του ΟΚΑΝΑ, αλλά προγραµµάτων απεξάρτησης. Φυσικά η ζωή
έφερε τα πράγµατα διαφορετικά, δεν έγινε η ανάπτυξη, οι διατιθέµενοι πόροι δεν αξιοποιήθηκαν, ογκώθηκε η λίστα και τώρα,
όπως εξελίχθηκαν τα πράγµατα φτάσαµε σε ένα δίληµµα, ουσιαστικά. Να το πούµε καθαρά: Θάνατος από ηρωίνη ή ζωή µε υποκατάστατα; Αυτό είναι. Εδώ είναι το πρόβληµα.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί πρέπει να ξανασκεφτούµε ότι µέσα απ’
αυτό που γίνεται για να σώσουµε νέους από το θάνατο πράγµατι
και να µηδενιστεί η λίστα της ντροπής, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να χάσουµε το στόχο -γι’ αυτό κάνω όλη αυτή την αναφοράτο στόχο της απεξάρτησης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Η απεξάρτηση είναι ο στόχος µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν πρέπει να χάσουµε το στόχο
της απεξάρτησης, γιατί αυτό σηµαίνει επαναφορά αυτών των
παιδιών που είναι στα νύχια του θανάτου στην πραγµατική ζωή
και την ελευθερία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπ’ αυτήν την έννοια, καλώς αποκεντρώνεται, το πρόγραµµα
καλώς µειώνεται η λίστα, αλλά θα πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα τα προγράµµατα να µείνουν στο µεγαλύτερο βαθµό ως
προγράµµατα απεξάρτησης και όχι συντήρησης. Γιατί αλλιώς καταδικάζουµε ανθρώπους να ζουν βέβαια, αλλά να ζουν σε τοξικοµανία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Γείτονα και τα ενδιαφέροντα όσα είπε.
Από την Α’ Αθηνών ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο κ. Αθανάσιος
Τσούρας έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Τσούρα, σας ακούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να επισηµάνω, να τονίσω, να υπογραµµίσω πως ο κύριος κορµός του σχεδίου νόµου που αφορά ζητήµατα πρόνοιας, ζητήµατα κοινωνικής
αλληλεγγύης, πραγµατικά λύνει προβλήµατα, προωθεί θετικές
πολιτικές, ανοίγει νέους δρόµους.
Δυστυχώς, όµως, αντί να αναλύσω αυτά, οφείλω να τοποθετηθώ, οφείλω να επανέλθω στο θέµα της λειτουργίας ιδιωτικών
ιατρείων, έξω από τα νοσοκοµεία, των πανεπιστηµιακών γιατρών
του ΕΣΥ. Είναι ένα θέµα που για µένα, αλλά όπως είδα και των
περισσότερων συναδέλφων που µίλησαν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελεί πολιτικό δείγµα γραφής για το αν
πέρα από τρόικα, πέρα από µνηµόνια, νοιαζόµαστε αληθινά για
το λαό και µάλιστα, για τα πιο αδύναµα και για τα πιο ανυπεράσπιστα µέλη του. Για το περίφηµο άρθρο 30, λοιπόν.
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Ζητήθηκε από συνάδελφο να τοποθετηθούν οι φορείς και, µάλιστα, να πάρουν ευθεία θέση. Σωστά. Και πήραν θέση, όλοι. Τα
ίδια είπαν, να φύγει το άρθρο 30, όχι µόνο η ΟΕΝΓΕ, όχι µόνο η
ΕΥΝΑΠ, όχι µόνο η ΠΟΕΔΗΝ που δεν εκπροσωπούν πανεπιστηµιακούς, αλλά βέβαια εκπροσωπούν το ΕΣΥ. Την ίδια ευθεία θέση
πήρε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που µέλη του είναι και
οι πανεπιστηµιακοί, την ίδια ευθεία θέση πήρε η Τοµεακή Επιτροπή Υγείας του ΠΑΣΟΚ και η ΠΑΣΠ ιατρών, που επίσης µέλη
του είναι και οι πανεπιστηµιακοί, την ίδια ευθεία θέση πήρε και η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, η ΟΚΕ, στη γνωµοδότησή
της, δηλαδή όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Πήραν ευθεία θέση οι
πάντες, να φύγει το άρθρο 30. Τι άλλο πια;
Ας προχωρήσουµε, όµως. Ο κύριος Υπουργός στην οµιλία του
στην επιτροπή ανέδειξε δύο σηµεία, ότι αναγκάζεται να υπογράψει παρατάσεις, που µάλιστα βρίσκονται στα όρια του νόµου.
Εγώ ως µη νοµικός θα έλεγα πέραν των ορίων του νόµου. Συµφωνώ απολύτως µαζί του. Δεν πρέπει να φορτώνεται αυτή την
κατάσταση. Να τελειώσει.
Δεύτερον. Είπε επίσης ότι και οι παρατάσεις, αλλά και το όλο
θέµα γενικότερα δεν µπορεί να αφορά µόνο τους πανεπιστηµιακούς Αθήνας-Θεσσαλονίκης, αλλά όλης της επικράτειας. Συµφωνώ απολύτως µαζί του. Το όποιο καθεστώς θα πρέπει να είναι
στην επικράτειας.
Τέλος δε, ο Υπουργός έκανε και µία παρατήρηση που επίσης
συµφωνώ. Πως το πανεπιστηµιακό και εκπαιδευτικό έργο του
όταν ήταν καθηγητής στη Νοµική Σχολή το βοηθούσε πολύ η παρουσία του ως δικηγόρου στα δικαστήρια, διότι του πρόσφερε
γνώσεις και εµπειρίες. Έκανε ολόκληρη ανάλυση γι’ αυτό.
Αλλά αυτό δεν ισχύει προφανώς για την περίπτωση των ιατρών, γιατί αυτήν τη γνώση κι αυτήν την εµπειρία την αποκτούν
µέσα στην κλινική, την αποκτούν µέσα στα εργαστήρια που υπηρετούν. Άρα το θέµα είναι µόνο οικονοµικό και ας µη γελιόµαστε.
Και το ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός τους ο κύριος καθηγητής όταν µας παρουσίασε τη µισθοδοσία του.
Δεν λέω, να ενισχυθούν. Μα, ήδη αµείβονται για µελέτες, για
έρευνες. Αµείβονται όταν διδάσκουν µεταπτυχιακά. Βέβαια
έχουν και τα απογευµατινά ιατρεία µέσα στο νοσοκοµείο. Ας µη
θυµηθούµε αναλυτικά τι είπε ο πρώην συνάδελφος και τώρα διοικητής του Αττικού Νοσοκοµείου ο κ. Λαµπίρης. Στον ίδιο αριθµό καθηγητών µέσα και έξω από το νοσοκοµείο, οι έξω γιατροί
δήλωναν το 10% των ασθενών που ήταν στα απογευµατινά. Προφανώς και δεν είναι έτσι. Να µη θυµηθούµε και το πρωτοσέλιδο
της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» το προηγούµενο Σάββατο για τα ζητήµατα αυτά.
Τα κρατώ αυτά για να δούµε αργότερα ποια πρόταση µπορεί
να δώσει λύση και σ’ αυτά τα ζητήµατα που έβαλε ο Υπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω αναλύσει πολλές φορές τις
θέσεις µου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Σήµερα θα
ήθελα τελείως περιληπτικά να επανακαταθέσω την άποψή µου,
γιατί δεν µπορώ να ψηφίσω το άρθρο 30.
Πρώτον, αυτή η Βουλή και αυτή η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ –η ίδια Βουλή και η ίδια Οµάδα- οµόφωνα ψήφισε πριν
ένα έτος το ακριβώς αντίθετο άρθρο. Για τη σηµερινή πλήρη
ανατροπή δεν υπάρχει καµία αιτιολογία είτε που να αφορά ζητήµατα γενικότερης δηµοσιονοµικής ή άλλης πολιτικής είτε που να
αφορά ορθολογικότερη λειτουργία της δηµόσιας υγείας. Ο ίδιος
ο Υπουργός είπε ότι και γι’ αυτόν δεν είναι θέµα αρχής.
Γι’ αυτό για µένα η υπερψήφιση της νέας απολύτως, κατά εκατόν ογδόντα µοίρες, αντίθετης διάταξης, αποτελεί θέµα πλήρους
πολιτικής αναξιοπιστίας. Αποτελεί θέµα απόλυτης αναξιοπρέπειας ενός Βουλευτή.
Δεύτερον, είναι σαφές πως η λειτουργία ιατρείων έξω από τα
πανεπιστήµια είναι προκλητικά και απαράδεκτα προνοµιακή και
άνιση αντιµετώπιση σε σχέση µε όλους τους άλλους γιατρούς
του ΕΣΥ. Είναι στρέβλωση όλου του συστήµατος υγείας. Και έχει
πολλά να µας πει –και αρκετοί την έχουµε διαβάσει- η υπ’ αριθµόν 1672/2002 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που
τα αναλύει πλήρως αυτά.
Τρίτο και κυριότερο, η όλη αυτή ιστορία που τόσα χρόνια σέρνεται µε παρατάσεις, παρανοµίες, παρατυπίες -και µόνο για
Αθήνα και Θεσσαλονίκη- είναι η ιστορία πίεσης ενός µικρού λόµπι
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ολίγων ανθρώπων. Βεβαίως και δεν είναι θέµα όλων των πανεπιστηµιακών, που η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αφοσιωµένη, είναι ταγµένη στο έργο της του δασκάλου και του γιατρού.
Είναι αφοσιωµένοι στο ιερό λειτούργηµα που κάνουν.
Όλη η ιστορία είναι ένα ρουσφέτι για ολίγους. Είναι ένα ρουσφέτι απάνθρωπο και ανήθικο για να πλουτίσουν αυτοί οι ολίγοι
σε βάρος δεκάδων χιλιάδων ασθενών και των οικογενειών τους.
Είναι ένα ρουσφέτι για ολίγους που θα το πληρώσουν µατώνοντας χιλιάδες Έλληνες κάθε χρόνο.
Είναι δυνατόν σ’ αυτή µάλιστα την τραγική εποχή να συµπεριφερθούµε µε αυτό το αναίσθητο τρόπο στους αρρώστους,
στους αδύναµους, στον κόσµο που υποφέρει; Ελπίζω πως όχι.
Τι χειρότερο µήνυµα θα µπορούσε να δώσει η Κυβέρνηση ειδικά
αυτές τις µέρες;
Κύριε απόντα Υπουργέ –λυπάµαι ιδιαίτερα που δεν είναι εδώ
σήµερα ο Υπουργός, αυτός έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία κι
αυτός όφειλε να είναι εδώ από την αρχή της συζήτησης- είπατε
ευθαρσώς πως το συγκεκριµένο άρθρο δεν αποτελεί θέµα αρχής
της στρατηγικής για την υγεία.
Έχετε κι εσείς σηµειώσει πως η βάση υποστήριξης αυτού του
άρθρου είναι γιατί οι πανεπιστηµιακοί γιατροί να µην καλύπτονται
απ’ όσα προβλέπει ο ν. 4009 για τα ΑΕΙ που πρόσφατα ψηφίσαµε.
Μάλιστα, αλλά ο Υπουργός Υποδοµών, κύριοι συνάδελφοι, δεν
έφερε ειδικό νόµο για τους µηχανικούς. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριοι συνάδελφοι, δεν έφερε ειδικό νόµο για τους δικηγόρους. Ο Υπουργός Οικονοµίας δεν έφερε ειδικό νόµο για τους
καθηγητές των οικονοµικών πανεπιστηµίων.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι πολύ απλό να αποσύρει ο κύριος
Υπουργός το άρθρο 30 και οι πανεπιστηµιακοί γιατροί να πορευτούν µε όσα προβλέπει ο νέος νόµος για τα ΑΕΙ όπως όλοι οι
άλλοι. Έτσι λύνονται αυτόµατα και τα δύο θέµατα που είχε βάλει
όπου εγώ συµφωνώ. Δεν θα χρειάζεται πια να υπογράψει παρατάσεις και δεν θα υπάρχει διαφορά µεταξύ Αθήνας και περιφέρειας.
Άρα κανένας λόγος δεν υπάρχει απ’ αυτούς που σας δηµιουργούν προβλήµατα, κύριε Υπουργέ. Θα είναι πραγµατικά περίεργο,
δυσεξήγητο και δυσνόητο εάν δεν υπάρξει αυτή η ανθρώπινα, πολιτικά και κοινοβουλευτικά απλή και ξεκάθαρη λύση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσούρα.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κασσάρας για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι
ιδιαίτερη τιµή που διαδέχοµαι στο Βήµα τον πρώην Υπουργό Θανάση Τσούρα. Ο σεβασµός µου στη διαδροµή του και στα επιχειρήµατά του µε δεσµεύει ευθύς εξαρχής να πω ότι είναι
ανάγκη έστω την τελευταία στιγµή να βρεθεί λύση. Ας µην
µπούµε σε δίληµµα και για το θέµα αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι λέγαµε και στις καλύτερες
εποχές, τότε που τα δανεικά ήταν πολλά και µπορούσαµε εύκολα
να µοιράζουµε λεφτά, ότι η πρόνοια και η ψυχική υγεία ήταν οι
«φτωχοί συγγενείς» του ΕΣΥ. Σήµερα, λοιπόν, σ’ αυτές τις πραγµατικά κρίσιµες στιγµές, εγώ εξαρχής λέω ότι συµφωνώ µε τη
συγχώνευση και την ενοποίηση των διαφόρων φορέων κοινωνικής φροντίδας. Θα συµφωνήσω το ΚΑΦΚΑ και το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
να ενταχθούν στο ΕΣΥ, όπως προβλέπει το άρθρο 10.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω µε την εµπειρία του νησιώτη Βουλευτή, αν θέλετε και του για δέκα περίπου µήνες υποδιοικητή της
2ης ΔΥΠΕ, µε αρµοδιότητα τα Δωδεκάνησα, ότι το ΚΑΦΚΑ της
Ρόδου µπορεί πράγµατι να λειτουργήσει και σαν κέντρο αποθεραπείας και δεν υπάρχει άλλο στα Δωδεκάνησα. Μπορεί να
υπάρξει και η πτέρυγα των χρονίως πασχόντων, αλλά και η πτέρυγα αποθεραπείας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπόλαρη, διότι είπατε ότι θα επισκεφθείτε σύντοµα τη Ρόδο για να έχετε προσωπική άποψη. Σας περιµένουµε σύντοµα, γιατί το έχουµε ανάγκη.
Βεβαίως µπαίνει και το θέµα για το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Καλώς υπάγεται στο νοσοκοµείο της Ρόδου. Βεβαίως υπήρχε κλειστή πτέρυγα στο νοσοκοµείο της Ρόδου, αλλά καλό είναι να δούµε το
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εκπαιδευτικό κοµµάτι, το κοµµάτι της κατάρτισης. Ας µην του το
στερήσουµε. Δεν θα µας στοιχίσει περισσότερα λεφτά.
Θεωρώ ότι η ένταξη στο ΚΑΦΚΑ κατ’ εµέ, θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων κατά το νοµοσχέδιο, τόσο του θεραπευτηρίου
χρονίων παθήσεων παίδων όσο και του Χαραλάµπειου Γηροκοµείου, είναι σωστή.
Ακούστηκε αντίθετη άποψη στην Αίθουσα, αλλά έχω προσωπική άποψη. Δεν είναι δυνατόν να µην µπορώ να χρησιµοποιήσω
µια φυσιοθεραπεύτρια του ΚΑΦΚΑ στο Γηροκοµείο που το έχει
ανάγκη. Ένας διοικητής, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει για να επιλύονται αυτόµατα όλα αυτά τα ζητήµατα και να γίνεται οικονοµία
κλίµατος. Υπάρχουν και άλλες λειτουργίες -και µιλώ συγκεκριµένα για τη Ρόδο- που µπορεί να καλυφθούν µέσα από την ενιαία
διοίκηση. Αλλά ας µην τρώω το χρόνο µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν άρθρα που πράγµατι
διευκολύνουν το να υπάρχουν γιατροί στα µικρά νησιά. Δεν
αφορά το νησιώτη το ότι δε δέχεται ο γιατρός να υπηρετήσει στα
νησιά. Είναι δικό µας το πρόβληµα. Εµείς πρέπει να βρούµε τη
λύση. Και χαίροµαι πραγµατικά που έρχεται το άρθρο 28, που
λέει το απλό που ζητούσαµε τόσο καιρό: η προκήρυξη να είναι
ανοιχτή µέχρι να καλυφθεί η θέση. Έτσι και βρεθεί ένας ευλογηµένος γιατρός να θέλει να υπηρετήσει, παραδείγµατος χάριν,
στην Κάσο ή την Κάρπαθο, να µην του λέµε «περίµενε έξι µήνες
να ξανανοίξει η προκήρυξη» και στο µεταξύ να τον χάνουµε. Και
δεν είναι λύση να προχωρούµε σε εµβαλωµατικές λύσεις, στερώντας ένα γιατρό από ένα νησί για να καλύψουµε ανάγκες σε
ένα άλλο νησί.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω το χθεσινοβραδυνό τηλεφώνηµα
του υπεύθυνου του τοµέα υγείας του Δήµου Κάσου. Για να εξυπηρετήσουµε διπλανό νησί –την Κάρπαθο- που έχει ανάγκη, αποσπάσαµε τον αγροτικό γιατρό. Ξέρετε, αν το εγκεφαλικό ή το
καρδιακό επεισόδιο επιβάλλει τη διακοµιδή –και στα νησιά είναι
σύνηθες αυτό και πολύ περισσότερο στα µικρά νησιά- ο γιατρός
υποχρεούται να συνοδεύσει τον ασθενή. Αλλά οι κάτοικοι µετά
µένουν χωρίς γιατρό. Είναι αδιανόητο νησιά των χιλίων κατοίκων
να στερούνται το γιατρό. Άρα όχι ένας γιατρός στο κάθε νησί.
Δεν φτάνει. Θέλουµε τον ένα γενικό γιατρό και τους δύο αγροτικούς, για να µπορούµε να δώσουµε την αίσθηση της ασφάλειας
σ’ αυτούς τους ακρίτες.
Και επιτρέψτε µου εδώ ακριβώς να στηρίξω την επιχειρηµατολογία µου και για το άρθρο 31, για το ΕΟΠΥΥ. Βεβαίως εµείς
έχουµε ανάγκη και απ’ αυτούς τους γιατρούς και στα νοσοκοµεία. Εγώ θα έλεγα ακόµα ότι είναι αδιανόητο να µην έχω την
άλφα ειδικότητα γιατρού στο νοσοκοµείο ή το κέντρο υγείας, να
υπάρχει ιδιώτης ελεύθερος γιατρός έξω και να µην µπορεί ο διοικητής του νοσοκοµείου ή του κέντρου υγείας ή ο γιατρός του
πολυδύναµου να τον χρησιµοποιήσει. Στην Κάσο και την Αστυπαλιά πού να βρεθεί ιδιώτης. Οπότε το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο. Μιλάω όµως και για µεγαλύτερα νησιά...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα είµαι στο χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, να το ανοίξουµε περισσότερο. Έχουµε χάσει
ζωές, γιατί δεν µπορούσαµε να φωνάξουµε τον ιδιώτη γιατρό.
Για τον ΟΚΑΝΑ συµφωνώ. Και είναι από τα επιτεύγµατα ότι και
η λίστα του ΟΚΑΝΑ τείνει να εξαλειφθεί. Θα µείνουµε όµως στη
θεωρία που λέει ότι έχουµε πολλούς και δεν διορίζουµε άλλους;
Πώς θα κάνουµε ΟΚΑΝΑ στην Κάλυµνο, όπου δεν έχουµε ούτε
ψυχίατρο ούτε ψυχολόγο; Ποιος γιατρός να το αναλάβει; Και παρακαλώ, να δοθεί άµεσα λύση. Είναι τεράστιο το πρόβληµα και
το γνωρίζουν όλοι. Να βρεθεί µια λύση. Ή διορίζουµε ή µετακινούµε. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.
Με το Εθνικό Μητρώο στο άρθρο 18, βεβαιότατα συµφωνούµε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα επιδόµατα είναι
κάλπικα.
Ήµουν ακριβώς στην ώρα µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο ακριβέστερος, θα
έλεγα, κύριε Κασσάρα.
Ευχαριστούµε πάρα πολύ το Βουλευτή Δωδεκανήσων κ. Γεώργιο Κασσάρα.
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Ο κ. Δαµιανάκης Ευτύχιος, Βουλευτής Χανίων, έχει το λόγο.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα απασχολήσω ελάχιστα το Σώµα. Θα ήθελα µόνο να παρακαλέσω τον παριστάµενο Υπουργό κ. Τιµοσίδη για µία προσθήκη
η οποία εκ παραδροµής, προφανώς, δεν συµπεριελήφθη στο νοµοσχέδιο. Συγκεκριµένα:
Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, εφόσον γίνεται το κέντρο αποκατάστασης παράρτηµα του θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων,
νοµίζω ότι πρέπει να συµπεριληφθεί η εξής προσθήκη: «Στο
άρθρο 3, παράγραφος 1 προστίθεται περίπτωση θ’ ως ακολούθως: «Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων» µε έδρα το Δήµο
Χανίων.»» Με αυτόν τον όρο. Θα οριστεί υποδιοικητής. Νοµίζω,
κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα έχετε πρόβληµα σε αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Ωραία.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω
µόνο µία γενική αναφορά.
Θεωρώ ότι όταν ένα σύγχρονο κράτος διαθέτει περίπου 6,5
δισεκατοµµύρια για κοινωνική φροντίδα, πρέπει κανείς να δοµήσει το σύστηµα µε τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε αυτά τα λεφτά να
πιάνουν τόπο κατά τρόπο αποτελεσµατικό.
Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση νοµίζω ότι γίνεται µία πολύ σοβαρή προσπάθεια –αυτή είναι η εκτίµησή µου- ούτως ώστε να
συνενωθούν φορείς, να σταµατήσει ο κατακερµατισµός αυτών
των φορέων, γιατί και αποτελεσµατικότερες θα είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά και θα µειωθεί το συγκεκριµένο κόστος.
Το Εθνικό Μητρώο είναι µία απολύτως απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη, προκειµένου αυτά τα λεφτά να αξιοποιηθούν
κατά τον καλύτερο τρόπο υπέρ των συνανθρώπων µας που
έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εµείς σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Ευτύχιε Δαµιανάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µερικές
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µερικές
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν σε άρθρα συγκεκριµένα
και µία προσθήκη που έχει να κάνει µε τη διαδικασία της εκλογής
των φυσικοθεραπευτών σε περιφερειακά τµήµατα. Ήταν ένα
κενό το οποίο υπήρχε και για το οποίο αναµενόταν προεδρικό
διάταγµα εδώ και πολλά χρόνια, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί
η δυνατότητα εκλογών, σε περιφερειακά τµήµατα, φυσικοθεραπευτών. Υπάρχει συνεννόηση µε τους ενδιαφερόµενους.
Θα το καταθέσω για να το λάβουν υπ’όψιν οι συνάδελφοι.
Οι άλλες διορθώσεις αφορούν προσθήκες που έγιναν από συναδέλφους από τη διαδικασία, όπως, παραδείγµατος χάριν, η
απόφαση ο Ιατρικός Σύλλογος να έχει χρονικό περιθώριο ενός
µήνα για να απαντάει.
Στο άρθρο 22 υπάρχει διόρθωση η οποία αφορά τη δυνατότητα, µε την ένταξη των µονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, να παραµένει η αναλογία ένα προς εβδοµήντα πέντε για να
µη χαθούν οι θέσεις αυτών των ανθρώπων που εντάσσονται στα
νοσοκοµεία.
Αυτές και άλλες παρόµοιες διορθώσεις θέλω να τις λάβουν
υπ’όψιν τους οι κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Παρακαλώ να κατατεθούν για τα Πρακτικά όλες αυτές οι προσθήκες, οι αλλαγές και οι συµπληρώσεις και να διανεµηθούν
στους συναδέλφους.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, καταθέτω και την προσθήκη που έκανε ο κ. Δαµιανάκης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Από το Νοµό Πέλλης ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειος Γιουµατζίδης από το
Βήµα της Βουλής έχει χρόνο οκτώ λεπτών για την οµιλία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ για την ευκαιρία που µου δώσατε να µιλήσω σήµερα.
Δεν σας κρύβω, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι
δεν είχα σκοπό να µιλήσω σήµερα, εάν στη διήµερη διεργασία
δεν άκουγα τοποθετήσεις από τις διάφορες πτέρυγες της Βουλής, µεταξύ των οποίων του Προέδρου του ΛΑΟΣ και Βουλευτών
που διετέλεσαν επί σειρά ετών µέλη της διακυβέρνησης της
χώρας από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας.
Αναγκάζοµαι όµως να πάρω το λόγο, τουλάχιστον για ιστορικούς λόγους, από αυτό το Βήµα, για να διευκρινίσω την περίοδο
του κ. Κακλαµάνη ως Υπουργού Υγείας, του κ. Αβραµόπουλου
ως Υπουργού Υγείας, που ουσιαστικά οδήγησαν σε πλήρη καταστροφή το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ήταν οι κύριοι «τίποτα», οι
κύριοι «µηδέν». Δεν έκαναν ουσιαστικά καµµία παρέµβαση στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Είχαµε πέντε χρόνια προµήθειες στα νοσοκοµεία, οι οποίες
ουσιαστικά ήταν ανεξέλεγκτες και ερχόµαστε εδώ και τοποθετούµαστε ότι φταίει το προσωπικό των νοσοκοµείων, φταίνε οι
διοικητές των νοσοκοµείων, φταίνε οι εργαζόµενοι των νοσοκοµείων για την κατάσταση που υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή,
καµµία ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας σ’ αυτήν τη χώρα όταν επί
πέντε χρόνια γίνονταν προµήθειες µε απευθείας αναθέσεις, όταν
επί πέντε χρόνια, στην περίοδο δηλαδή 2004 - 2009, ο καθένας
έκανε ό,τι ήθελε από το Υπουργείο µέχρι τη βάση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας.
Ταυτόχρονα, όµως, θα ήθελα να αποτίσω και φόρο τιµής
στους εργαζόµενους στα νοσοκοµεία, που από τη δεκαετία του
’80, από την πλήρη εφαρµογή ουσιαστικά του Εθνικού Συστήµατος Υγείας το 1985 µε την πρώτη εκλογή των γιατρών του ΕΣΥ,
µε αυτοθυσία πρώτα και κύρια οι γιατροί του ΕΣΥ, στη συνέχεια
το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό στήριξαν τη λειτουργία
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που έχει προσφέρει σηµαντικά
πράγµατα στη χώρα µας.
Μήπως ξεχνάµε πριν το 1985 ότι πέθαιναν οι άνθρωποι στους
δρόµους και στα πεζοδρόµια; Και ερχόµαστε σήµερα και ξιφουλκούµε όλοι ενάντια στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
Μήπως ξεχνάµε ότι µε την υπερφόρτωση, την υπερδιόγκωση
της ιδιωτικής υγείας είχαµε το φαινόµενο να χάνουν οι µισοί Έλληνες την περιουσία τους; Να µην είχαµε Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, να την έχαναν όλοι!
Δεν σας κρύβω, όµως, ότι µε έκπληξη διαπιστώνω ότι πάµε σε
κάποιες ρυθµίσεις, τις οποίες αν µη τι άλλο µε κατ’ ελάχιστο χαρακτηρισµό τις θεωρώ τραγικές, κύριε Υπουργέ.
Πιστεύω ακράδαντα -και θα ήθελα εδώ να κάνω τρεις παρατηρήσεις επί της ουσίας- ότι είναι αδιανόητο το άρθρο 22. Προχωρήσαµε σε συνενώσεις νοσοκοµείων σε προηγούµενο νόµο,
σε συγχωνεύσεις νοσοκοµείων. Μα, υπήρχε µοντέλο ήδη.
Υπήρχε η διοίκηση των ΥΠΕ. Συνενώσαµε νοσοκοµεία, δύο-δύο
ανά νοµό, δεν ξέρουµε ποια είναι η διοίκηση, που είναι η έδρα
τους, δεν ξέρουµε εάν λειτουργούν. Έχουµε ορίσει διοικητές
στα συγχωνευθέντα νοσοκοµεία, δεν έχουµε τροποποιήσει τον
Οργανισµό, δεν έχουµε κάνει ενιαίο Οργανισµό και έχουµε ορίσει
στα συγχωνευθέντα νοσοκοµεία κοινό διοικητή. Αυτό δεν στέκει
νοµικά.
Ταυτόχρονα, βάλαµε πόλεις σε αντιπαραθέσεις, ενώ θα µπορούσε να εφαρµοστεί ένα ενιαίο µοντέλο. Οµάδες-οµάδες πέντεδέκα συνεργαζοµένων νοσοκοµείων θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ενιαία σε σχέση µε το µοντέλο ή του ΠΕΣΥ ή τις
ΔΥΠΕ. Πράγµατα αδιανόητα!
Μου φαίνεται ότι κάποιοι εκεί στο Υπουργείο Υγείας -οι εισηγητές σας είναι, η πολιτική ηγεσία είναι; Δεν µπορώ να καταλάβω- δεν ξέρουν που βρίσκονται σε σχέση µε την υγεία και το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας!
Βέβαια, το τραγικότερο όλων είναι το άρθρο 30. Δεν θα πω
πολλά πράγµατα. Άκουσα πάρα πολλούς συναδέλφους µου της
Συµπολίτευσης να οµιλούν για το άρθρο 30. Είναι µια ιστορία που
κατατρώει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας πάνω από τριάντα πέντε
χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νταντεύουµε τους καθηγητές πανεπιστηµίου. Εξηγήστε µου,
τι έργο έχει να προσφέρει αυτή η οµάδα ανθρώπων; Εκτός αν το
εικοσιτετράωρο γι’ αυτούς έχει πενήντα ώρες.
Σας ρωτάω συγκεκριµένα: Έχουν διδακτικό έργο; Έχουν εργαστηριακό έργο µέσα στα νοσοκοµεία να διδάξουν τους φοιτητές; Έχουν έργο να δουν τους εξωτερικούς ασθενείς; Θα
βλέπουν και τους εσωτερικούς ασθενείς; Πρέπει να καταλήξουµε
κάποτε σε αυτή τη χώρα. Γιατί να έχουµε διαφορετικών ταχυτήτων γιατρούς µέσα στα νοσοκοµεία και να διαµορφώνουµε εκ
των πραγµάτων αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις;
Λυπάµαι πάρα πολύ για το άρθρο 30. Διάβασα µε πλήρη λεπτοµέρεια την τροπολογία για το άρθρο 30 που προτείνει ο συνάδελφός µου ο κ. Αθανάσιος Τσούρας και πιστεύω ότι πρέπει
να περάσει άµεσα. Αλλιώς, να το αποσύρετε το άρθρο. Είναι
αδιανόητο να λέµε ότι έχουµε τριών ταχυτήτων –να µην πω τεσσάρων- γιατρούς µέσα στα νοσοκοµεία. Θα έχουµε, δηλαδή,
πλέον να κάνουν απογευµατινά ιατρεία γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστηµιακοί γιατροί, γιατροί του ΕΟΠΥΥ και θα έχουµε και τους
επικουρικούς γιατρούς που ο νοµοθέτης τους έκανε για να καλύψει ανάγκες των παραµεθόριων περιοχών. Δεν τους έφτιαξε
για να κάνει ο κ. Αβραµόπουλος πολιτική σε σχέση µε ρουσφετολογικές προσλήψεις στα νοσοκοµεία. Χρειάζονται επικουρικοί
γιατροί στην Αθήνα; Θα έχουµε, δηλαδή ,τέσσερις, πέντε κατηγορίες γιατρών. Βέβαια, κάποτε πρέπει να λυθεί εκ προοιµίου το
πρόβληµα όπου πηγαίνουµε σε ένα νοσοκοµείο, έχουµε ογδόντα
ιατρούς εκ των οποίων οι εβδοµήντα φέρουν το βαθµό του διευθυντή. Στοιχειώδη αντίληψη περί λειτουργίας ενός εποικοδοµήµατος δεν υπάρχει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ µισό λεπτό, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για
να ολοκληρώσω.
Το εποικοδόµηµα, το οποίο λειτουργεί ορθολογιστικά είναι πυραµιδικό. Μπορεί, δηλαδή, από τους ογδόντα ιατρούς οι εβδοµήντα να είναι διευθυντές και να υπάρχει συντονισµός και ενιαία
εργασία; Δεν λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας τον ανθρώπινο παράγοντα που πάρα πολύ ορθολογιστικά ορίζει ότι υπάρχουν και
εγωιστικές συµπεριφορές κατ’ ελάχιστον; Είναι τραγικά αυτά τα
πράγµατα. Θα βάλουµε κάποιους να ψηφίσουν, για το ποιος θα
είναι ο συντονιστής; Ξέρετε από επαρχιακά νοσοκοµεία; Ξέρετε
τις διαπροσωπικές σχέσεις; Εδώ είχαµε ορίσει στα ΣΚΕΙΟΠΝΙ,
ρητά και κατηγορηµατικά ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος σε
κάθε τµήµα, σε κάθε κλινική, να υπάρχει ένας και µοναδικός διευθυντής. Αντί να παρέµβουµε σε αυτά τα σηµαντικά ζητήµατα,
προσπαθούµε να λύσουµε τα προβλήµατα ρουσφετολογικά;
Έχετε καµµία υποχρέωση στο Υπουργείο Υγείας απέναντι
στους πανεπιστηµιακούς γιατρούς και δεν το έχουµε καταλάβει;
Τι κατάσταση είναι αυτή; Θα ασχολείται δηλαδή, τριάντα πέντε
χρόνια αυτή η χώρα µε τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς;
Κλείνω, δηλώνοντας ευθαρσώς –και σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε, που µου δώσατε το χρόνο- ότι εγώ δεν ψηφίζω
το άρθρο 22, το άρθρο 30 και το άρθρο 31.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Γιουµατζίδη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Πέλλης.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κουσελάς για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώνουµε µια πρωτόγνωρη και
πολύπλευρη κρίση που συχνά –θα έλεγα- θέτει σε δοκιµασία και
τους όρους διαβίωσης, αλλά και την κάλυψη των αναγκών υγείας
χιλιάδων συµπολιτών µας στις πόλεις και στην ύπαιθρο.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, νοµοσχέδια σαν αυτό που συζητάµε σήµερα αποκτούν κοµβική –θα έλεγα- σηµασία, αν θέλουµε να µιλάµε για τη διατήρηση και την αναβάθµιση του
κοινωνικού κράτους. Αλίµονο, αν µέσω κρίσης κάνουµε εκπτώσεις στην περισσότερο από ποτέ αναγκαία κοινωνική φροντίδα,
αλληλεγγύη και υποστήριξη, στην αναγκαία δωρεάν υγεία και περίθαλψη.
Γι’ αυτό σήµερα απαιτείται περισσότερο από ποτέ η αποτελεσµατική ανασυγκρότηση και διασύνδεση των κοινωνικών µονά-
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δων µε το θεσµικό κορµό του κοινωνικού µας κράτους, του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, έναν πρωτοπόρο για την εποχή του
θεσµό της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που εισηγήθηκε ο Παρασκευάς Αυγερινός και προχώρησε ο αείµνηστος συµπατριώτης
µας, ο Γιώργος Γεννηµατάς.
Σήµερα, όµως, σχεδόν τριάντα χρόνια µετά, χρειαζόµαστε ένα
νέο, σύγχρονο και αναβαθµισµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Χρειαζόµαστε σύγχρονους και αναβαθµισµένους φορείς κοινωνικής
φροντίδας και αλληλεγγύης, σύγχρονες και ολοκληρωµένες µονάδες υγείας και νοσηλείας. Χρειαζόµαστε -και θέλω να παρατηρήσω ότι έχουµε καθυστερήσει αρκετά σε αυτό το θέµα- το
Μητρώο Δικαιούχων Κοινωνικών Παροχών του άρθρου 18, για
να πατάξουµε µια σπατάλη που στερούσε όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα πολύτιµους πόρους από αυτούς που πραγµατικά είχαµε ανάγκη.
Η µείωση της γραφειοκρατίας, η επίτευξη θετικών συνεργειών,
η αποτελεσµατική διασύνδεση σηµαντικών, αλλά συχνά αποκοµµένων µεταξύ τους υποδοµών, γνώσεων και ανθρώπινων πόρων,
µε ουσιαστική αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας
είναι η µεγάλη πρόκληση αυτού του νοµοσχεδίου.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εστιάσω στο
«Κεφάλαιο Β», στο Δίκτυο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.
Στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη Μεσσηνία, έχουµε, όπως είπε και
η εισηγήτριά µας, εξαιρετικά θετικές εµπειρίες από τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων Με Αναπηρίες, το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ δηλαδή που λειτουργεί στην Καλαµάτα, καθώς και από το Κέντρο Αποθεραπείας
Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρίες,
το ΚΑΦΚΑ που λειτουργεί στα Φιλιατρά. Αυτοί οι φορείς, µε την
πλούσια προσφορά και την αυταπάρνηση του προσωπικού τους,
έχουν εδώ και χρόνια καταξιωθεί στη συνείδηση των συµπολιτών
µας, προσφέροντας πολύτιµες υπηρεσίες φυσικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Σήµερα, µε το άρθρο 11 του παρόντος νοµοσχεδίου τα παραπάνω παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και εντάσσονται ως Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής
Αποκατάστασης στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας. Είναι, πιστεύω, εύλογο το αίτηµα των τοπικών κοινωνιών και των φορέων
τους να δούµε αυτούς τους φορείς να αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Και είναι θετικό το ότι ο κ. Υπουργός, ο κ. Μπόλαρης, αποδέχθηκε τα αιτήµατά µας για το ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών.
Είναι, επίσης, θετικό ότι στο άρθρο 12, µεταξύ των σκοπών των
νέων κέντρων φυσικής αποκατάστασης, αναγνωρίζεται ρητώς
και ο ρόλος τους στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και κοινωνικής επανένταξης σε συµπολίτες µας µε αναπηρίες. Στη βάση αυτή, τα κέντρα που καλύπτουν
και αυτόν το συγκεκριµένο ψυχοκοινωνικό ρόλο θα πρέπει να µετονοµαστούν σε κέντρα φυσικής ιατρικής και ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης. Αυτή η ονοµασία, κύριε Υπουργέ, δεν κοστίζει
τίποτα. Αυτό που κάνει είναι να αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και
να δίνει έµφαση στα προγράµµατα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, τα οποία ήδη λειτουργούν στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και πρέπει συνολικότερα όλα τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ να στηριχθούν.
Πιστεύω, επίσης, ότι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προεπαγγελµατικής και επαγγελµατικής
κατάρτισης και επανένταξης στον κοινωνικό ιστό των συµπολιτών
µας µε αναπηρίες, σε συµπολίτες µας που τις έχουν ανάγκη,
είναι καθήκον, αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας ειδικά υπό
τις σηµερινές συνθήκες. Γι’ αυτό πρέπει να διασφαλιστεί η δωρεάν παροχή ειδικά αυτών των υπηρεσιών, χωρίς να εξαρτάται
αυτή η παροχή από την ύπαρξη κάλυψης ή σύµβασης µε τον
ασφαλιστικό φορέα.
Σε ό,τι αφορά το θέµα του υποδιοικητή, ήταν µια συγκεκριµένη
πρόταση, η οποία έγινε και από τους τρεις Βουλευτές του νοµού
µας και είναι πολύ θετικό ότι έγινε αποδεκτή και αυτή για το σύνολο.
Τέλος, στις αποφάσεις που θα αφορούν τα συγκεκριµένα κέντρα θα πρέπει –το συζητήσαµε, άλλωστε, και µαζί- να µπορούν
να συµµετέχουν και εκπρόσωποι της Εθνικής Οµοσπονδίας
ΑΜΕΑ και των πιστοποιηµένων συλλόγων. Μας είπατε ότι είναι
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στην πρόθεσή σας αυτό το ζήτηµα να κατοχυρωθεί στους οργανισµούς.
Θα βοηθούσε –δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη κατά τη διάρκεια της
συζήτησης- µία δήλωσή σας, θα έπαιζε πάρα πολύ σηµαντικό
ρόλο. Το δέχεστε, λοιπόν.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό που κάνω δήλωση είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ωραία. Είναι πολύ θετικό, λοιπόν,
αυτό.
Κλείνω –δεν θέλω να κουράσω άλλο- µε το άρθρο 30. Κοιτάξτε. Το άρθρο 30 είναι µια παραφωνία κυριολεκτικά στη λογική
και στη φιλοσοφία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Για το ζήτηµα αυτό µίλησε εκτενώς ο συνάδελφός µας, ο κ. Τσούρας,
αλλά και µια σειρά από άλλους συναδέλφους που µίλησαν πριν
από εµένα. Ο κ. Τσούρας ανέπτυξε µία ολόκληρη επιχειρηµατολογία, για την οποία δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.
Οι πανεπιστηµιακοί γιατροί πρέπει να αντιµετωπίζονται, όπως
και οι υπόλοιποι γιατροί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να υπάρξει αυτή η διάκριση, την οποία
εισάγει το άρθρο 30 και µάλιστα µία διάκριση, η οποία, όχι µόνο
είναι αντίθετη µε τη φιλοσοφία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
αλλά και µε το νόµο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Τσούρας,
που ψηφίσαµε πριν από ένα χρόνο. Να ισχύσει, λοιπόν, και για
τους πανεπιστηµιακούς ό,τι ισχύει για όλους τους καθηγητές
όλων των υπόλοιπων πανεπιστηµιακών σχολών και όχι κάποια ιδιαιτερότητα. Θα πρέπει να ενηµερωθεί ο Υπουργός. Υπάρχει καθολική άρνηση από την πλευρά µας. Αυτό το άρθρο 30 θα πρέπει
ή να αποσυρθεί ή να αλλάξει ριζικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουσελά Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων κ. Γεωργίου Σουφλιά, του
πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου
Δούκα και κατά του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανασίου Νάκου.
Επιστρέφουµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Η κ. Ευγενία Τσουµάνη -Σπέντζα, Βουλευτής Επικρατείας της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έχει το λόγο από του βήµατος για
οκτώ λεπτά επίσης.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ -ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουδείς αµφιβάλλει ότι το σύστηµα κοινωνικής φροντίδας στη χώρα µας πάσχει από όλα τα
αρνητικά του κρατισµού, πράγµα που καθιστά αναγκαία την αναδιοργάνωσή του. Υπηρεσίες περιορισµένης ευθύνης και αποτελεσµατικότητας, έντονη γραφειοκρατία, ανεπαρκής διαχείριση
των ανθρώπινων πόρων, χαµηλή απόδοση των κοινωνικών δαπανών, έχουν σαν αποτέλεσµα την περιορισµένη κάλυψη των αναγκών των πολιτών και πρωτίστως ευπαθών οµάδων πληθυσµού µε
δυσανάλογο κόστος των υπηρεσιών.
Ωστόσο για άλλη µία φορά µια ευκαιρία ουσιαστικής παρέµβασης, όπως αυτή που αφορά τον ευαίσθητο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας επιχειρείται µε τρόπο στρεβλό και αναποτελεσµατικό. Και ενώ οι στόχοι του οικονοµικού και διοικητικού
εξορθολογισµού που τίθενται είναι θεµιτοί και αναγκαίοι, θα
έλεγα ότι η φιλοσοφία του παρόντος νοµοσχεδίου υπακούει αυστηρά σε µια στεγνή διοικητική προσέγγιση, που δεν ανταποκρίνεται πειστικά ούτε στην επίτευξη των στόχων αυτών ούτε στο
κύριο ζητούµενο, που είναι η ουσιαστική αναβάθµιση του συστήµατος κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας.
Έτσι, λοιπόν, η διοικητική συνένωση µονάδων κοινωνικής
φροντίδας γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να λαµβάνεται
υπ’όψιν η συνάφεια του προσφερόµενου έργου. Δεν λαµβάνονται, επίσης, υπ’όψιν πληθυσµιακά ή γεωγραφικά δεδοµένα. Συνενώνονται, λοιπόν, µονάδες κοινωνικής φροντίδας που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες πασχόντων µε διαφορετικές
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ανάγκες φροντίδας και στήριξης. Επίσης, συνενώνονται µονάδες, χωρίς να έχουν εκτιµηθεί πραγµατικές ανάγκες σε τοπικό
επίπεδο, σε σχέση µε τις διαθέσιµες κτηριακές και άλλες υποδοµές.
Επιπλέον, η διαφορετικότητα των κανονισµών λειτουργίας µεταξύ των συγχωνευόµενων φορέων δεν αναµένεται να επιφέρει
µείωση της γραφειοκρατίας. Το διοικητικό κόστος αυξάνεται,
αφού µάλιστα δηµιουργούνται και νέες υπηρεσίες και θέσεις κοστοβόρες, όπως είναι η θέση του υποδιοικητή σε κάθε παράρτηµα της µονάδας, τη στιγµή µάλιστα που οι αρµοδιότητες αυτές
µπορούν κάλλιστα να καλυφθούν από τις αρµοδιότητες του διοικητή.
Αρνητικό στοιχείο, επίσης, θεωρώ τη σύσταση της θέσης
αυτής µέσα από την οποία καταργούνται οι επιτροπές διοίκησης
που υπήρχαν µέχρι τώρα και µέσα από τις οποίες εκπροσωπείτο
το αναπηρικό κίνηµα.
Οφείλω, µάλιστα, να συνυπογράψω και την παρατήρηση της
ΟΚΕ ότι χωρίς τη διασφάλιση των αναγκαίων χρηµατικών πόρων
οι νέες µονάδες δεν πρόκειται να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά καθώς η υποχρηµατοδότηση του συστήµατος είναι η βασική
αιτία της αδυναµίας του να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
Είναι γεγονός, κύριοι συνάδελφοι, ότι θέµατα όπως το πλαίσιο
της χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης των φορέων,
καθώς και αξιολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών, προσεγγίζονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε τρόπο ασαφή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σοβαρά ζητήµατα αναδύονται
από την ένταξη των κέντρων αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης και των κέντρων κοινωνικής υποστήριξης
και κατάρτισης ατόµων µε αναπηρίες, τα γνωστά ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας ως οργανικών µονάδων των νοσοκοµείων. Με τη µετονοµασία των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σε Κέντρα Φυσικής
και Ιατρικής Αποκατάστασης µεταλλάσσεται ουσιαστικά ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν άλλωστε
από την ευρωπαϊκή επιτροπή, δηλαδή µεταλλάσσεται η κοινωνική και εργασιακή επανένταξη των ατόµων µε αναπηρία.
Επίσης, η δηµιουργία ήδη δύο ή και περισσότερων κέντρων
σε περιοχές που δεν υπάρχουν ανάλογες ανάγκες φυσικής και
ιατρικής αποκατάστασης οδηγεί αναπόφευκτα στο συµπέρασµα
ότι το προτεινόµενο δίκτυο σχεδιάστηκε ερήµην µελετών πληθυσµιακών, επιδηµιολογικών και άλλων. Τέτοια γονατογραφήµατα
ειδικά όταν αφορούν ευάλωτες κατηγορίες συµπολιτών µας είναι
απαράδεκτα.
Μάλιστα είναι βέβαιο –κι αυτό επισηµάνθηκε κι από συναδέλφους κι εκπροσώπους φορέων στην αρµόδια επιτροπή- ότι η
υποστελέχωση των νοσοκοµείων, σε συνδυασµό µε τις περικοπές δαπανών και την περαιτέρω µείωση του προσωπικού τους
καθιστά αδύνατη την έστω στοιχειώδης λειτουργία τους για την
οποία άλλωστε απαιτείται εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. Αναφέρω ενδεικτικά ότι στη χώρα µας υπάρχουν εκατόν
ογδόντα πέντε περίπου ειδικευµένοι φυσίατροι, εκ των οποίων
τα δύο τρίτα είτε ασκούν ελεύθερο επάγγελµα είτε ασχολούνται
σε κέντρα αποκατάστασης του ιδιωτικού τοµέα. Άρα, κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι πώς θα γίνει ανακατανοµή προσωπικού
όταν τα ίδια τα νοσοκοµεία στερούνται τέτοιου προσωπικού;
Τέλος, θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σηµείο του νοµοσχεδίου που αφορά τη σύσταση ενιαίου εθνικού µητρώου δικαιούχων παροχών κοινωνικής πρόνοιας. Πρόκειται για ένα µέτρο που
κατ’ αρχάς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε ας µην
ξεχνάµε ότι η αποτελεσµατικότητα και η απόδοση των κοινωνικών δαπανών στη χώρα µας είναι περιορισµένη, καθώς δεν διανέµονται µόνο σε όσους τις έχουν πραγµατικά ανάγκη. Θα
αναφέρω χαρακτηριστικά κάποια ποσοστά που δείχνουν και το
πρόβληµα. Σύµφωνα µε έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος το 2008 το φτωχότερο 10% του πληθυσµού λαµβάνει το
6,6% µόνο των κοινωνικών επιδοµάτων, έναντι 12,5 % που λαµβάνουν τα µεσαία στρώµατα και έναντι 7,4% που λαµβάνουν τα
πλουσιότερα 10% του πληθυσµού µας. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, το µέγεθος του προβλήµατος.
Εποµένως, µέσω του µητρώου θα πρέπει µεταξύ άλλων να
υπάρξει σωστότερη, αποτελεσµατικότερη στοχοθέτηση στους
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δικαιούχους. Θα πρέπει ωστόσο να πούµε ότι η δηµιουργία ενός
µητρώου δεν αρκεί από µόνη της για να λύσει το πρόβληµα της
αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών δαπανών. Απαιτούνται κι
άλλες παρεµβάσεις και βεβαίως παρεµβάσεις κι άλλων Υπουργείων που είναι συναρµόδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανασυγκρότηση του συστήµατος κοινωνικής φροντίδας προϋποθέτει βαθιά γνώση των
αναγκών των τοπικών κοινωνιών και των διαφορετικών κατηγοριών αναπήρων και πασχόντων. Απαιτεί, επίσης, επαρκή χρηµατοδότηση των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και αποκατάστασης και επάρκεια κατάλληλου προσωπικού.
Θεωρούµε ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν διασφαλίζονται µε
το νοµοσχέδιο αυτό και, εποµένως, δεν διασφαλίζεται ούτε η
βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών ούτε η εξοικονόµηση δαπανών ούτε ο διοικητικός και λειτουργικός εξορθολογισµός που
άλλωστε ήταν κι ο στόχος του.
Αντιθέτως, φοβούµαι ότι διαµορφώνονται συνθήκες υποβάθµισης του πρωτοβάθµιου συστήµατος κοινωνικής φροντίδας, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες καθηµερινής διαβίωσης,
κυρίως των ατόµων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Για το
λόγο αυτό, βεβαίως, καταψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. ΤσουµάνηΣπέντζα.
Ο Βουλευτής Κιλκίς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και
γιατρός κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά
από του Βήµατος της Βουλής.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγο είχα µία κατ’ ιδίαν συζήτηση όπου επιτρέπεται η παρεκτροπή, όχι όµως µέσα στην Αίθουσα αυτήν, και ειλικρινώς ανεβαίνω στο Βήµα µε όποια
στοιχεία και εφόδια ειλικρινείας και ευαισθησίας διαθέτει ο καθένας µας, συντεθλιµµένος και όπως θα έλεγε ο λαός µας, µε
κοµµένη την ψυχή.
Δηλαδή, συζητάµε σήµερα εδώ νοµοσχέδιο περί της υγείας –
αναδιαρθρώσεις επί αναδιαρθρώσεων- και έχουµε την αυταπάτη
ότι µας παρακολουθεί κάποιος ή ότι µπορούµε να επιφέρουµε
κάτι τόσο δα µέσα σε αυτόν τον ορυµαγδό και τον κυκεώνα και
τη δίνη των γεγονότων.
Είναι απίστευτο, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, και ειλικρινά θα το πω για τελευταία φορά από αυτό το Βήµα και πρέπει
να είναι πάνω από δέκα φορές. Ήµουν από αυτούς που έχω πει
ότι τι έφταιγαν άραγε οι µισοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, οι νέοι
που εξελέγησαν Βουλευτές, να χρεωθούν στην πλάτη τους
αυτήν την «κατάρα» που θα τους δέρνει στην κυριολεξία για όλη
τους τη ζωή.
Όχι ότι δεν πιστεύω ότι είµαστε άµοιροι ευθυνών και όσοι επιτελέσαµε τα κοινοβουλευτικά µας καθήκοντα και όταν χρειάστηκε και τα εκτελεστικά καθήκοντα, έτσι όπως έπρεπε να
εκτελεστούν, µε διάφανο, ξεκάθαρο τρόπο και αναλαµβάνοντας
την ευθύνη. Ο επιµερισµός βεβαίως και υπάρχει στον πολιτικό
κόσµο και ιδίως των δύο µεγάλων κοµµάτων που κυβέρνησαν τη
χώρα αλλά είναι απίστευτο αυτό που συµβαίνει.
Ακούει κανένας, βλέπει κανένας άραγε σε αυτή τη χώρα;
Ποιος είναι αυτός ο Πρωθυπουργός τελικά που στέκεται σε
αυτήν την καρέκλα επάνω –λέει- στη νενοµισµένη, ας το πούµε,
ιδιότητα του Πρωθυπουργού, επειδή εξελέγη πριν από δύο χρόνια κατά την επιλογή του λαού και δεν αντιλαµβάνεται ότι αυτήν
τη στιγµή είναι µάταιο αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει µε την
όποια κυβέρνηση διαθέτει; Μέχρι και για προσκλήσεις προέδρων
κρατών πρέπει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
να το επισηµάνει δέκα ηµέρες, για να κάνει το αυτονόητο µία Κυβέρνηση ελληνική. Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν.
Ανεβαίνω και εγώ τώρα στο Βήµα, εάν το θέλετε αυτοσαρκαζόµενος και αυτοµαστιγωµένος για να καταθέσω την άποψή µου
επί των άρθρων αυτού του νοµοσχεδίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ειλικρινώς χάθηκε και χάνεται κάθε ηµέρα η δυνατότητα συνεννόησης. Γίνατε λαθρεπι-
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βάτες ιδεών. Προσχωρήσατε υποκριτικά και ψευδεπίγραφα σε
φιλελεύθερες ιδέες –ούτε καν µετακίνηση προς τη σοσιαλδηµοκρατία δεν κάνατε- και αυτήν τη στιγµή επί δύο δεκαετίες, βιώνουµε αυτή την ανεκδιήγητη κατάσταση στην πατρίδα µας και
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και γενικότερα στα υγειονοµικά ζητήµατα.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο και στο κεφάλαιο Α’ µαζί µε το
κεφάλαιο Β’. Τονίστηκε πριν από λίγο και από την εκλεκτή συνάδελφο, αλλά τονίστηκε και στην επί της αρχής οµιλία µου, κατά
κόρον πιστεύω, αυτό το οποίο επιχειρείτε. Θέλατε να κάνετε µία
ανασυγκρότηση; Κάντε ό,τι θέλετε. Είναι µάταιο. Συρρίκνωση
επιχειρείτε και δεν το οµολογείτε, αλλά κάντε το µε αξιοπρεπή,
µε ιδεολογικό τρόπο. Εδώ στα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ έχετε να διαχειριστείτε κοινωνική φροντίδα και επαγγελµατική κατάρτιση. Αν
έχουν και κανέναν φυσικοθεραπευτή µέσα στη δραστηριότητά
τους, τον έχουν πάνω σε αυτήν την κοινωνική υποστήριξη.
Συγκροτήστε κάτι και αφήστε το να λειτουργήσει µε όποια παρέµβαση εσείς επιχειρείτε. Και τα ΚΑΦΚΑ που έχουν περιεχόµενο
αποκατάστασης, εάν θέλετε να έχετε ένα κρατικό σύνολο, µία
κρατική διασύνδεση κέντρων αποκατάστασης και φυσικής ιατρικής, κάντε το ως µετανοσοκοµειακή φροντίδα. Δηλαδή, ποιος θα
µας φταίει µετά από λίγο; Θα µας φταίνε οι ξένοι; Θα µας φταίνε
οι συνωµότες; Θα µας φταίει κανένας άλλος εκτός από εµάς
τους ίδιους που διαστρέφουµε έννοιες και περιεχόµενο; Άντε,
στη φτωχή πατρίδα, στη φτωχή Ελλάδα συνέβαινε αυτό.
Ήρθε διαστροφικά το ΠΑΣΟΚ µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Και κανείς δεν ακύρωσε οτιδήποτε είχε ως συνεισφορά. Αλλά τι
ήταν αυτό που έπρεπε να πετύχουµε µε τέτοιες θυσίες οικονοµικών πόρων και τι πετύχαµε µετά από τριάντα χρόνια; Τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια κάθε χρόνο, κάθε µήνα αλλάζουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν προνοήσαµε και δεν είδαµε τι σωστό πρέπει να εφαρµόσουµε. Ειδάλλως δεν θα γίνονταν τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων.
Είναι απερίγραπτα αυτά τα οποία κάνετε. Σας είπα και για το
άρθρο 26 µε τα κέντρα υγείας. Ήµουν γιατρός του ΕΣΥ, αλλά
δεν το λέω µε έπαρση ή αλαζονεία ή για να καυχηθώ για την κοινωνική µου ευαισθησία, ότι τάχα εγώ ήµουν καλύτερος γιατρός
από τον άλλο συνάδελφο που διάλεξε το ιδιωτικό µονοπάτι σε
µια χώρα ελεύθερη. Προφανώς προσχωρήσατε και εσείς σ’
αυτές τις λογικές.
Και περιµέναµε κάποτε η πρωτοβάθµια φροντίδα να αποκοπεί
από τη νοσοκοµειακή. Να έχουµε την πρωτοβάθµια φροντίδα
έναν πυλώνα -η πρωτοβάθµια προφανώς µε την επείγουσα ιατρική- τη νοσοκοµειακή, τη µετανοσοκοµειακή φροντίδα. Έννοιες απλές. Μέχρι και τριτοκοσµικές χώρες έχουν κάνει αυτήν
τη διάκριση. Είναι δυνατόν εσείς τώρα να θέλετε να πείτε ότι κάτι
επιτυγχάνετε µε τέτοιου είδους νοµοθετήµατα;
Καταργήστε τις ΔΥΠΕ. Θέλετε να κάνετε µια οικονοµία; Κάνατε συρρίκνωση διοικήσεων για εξοικονόµηση πόρων και µία
αναδιάταξη στην παροχή υπηρεσιών υγείας στα νοσοκοµεία και
δεν βλέπετε µπροστά σας αυτό που έρχεται και χτυπάει στα
µάτια µας, ότι είναι πλεονασµός οι ΔΥΠΕ. Έγιναν επί ΠΑΣΟΚ.
Επαγγέλθηκε η Νέα Δηµοκρατία ότι θα τις καταργήσει. Ανίκανοι
Υπουργοί δεν τις κατήργησαν. Έρχονται τώρα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καταργήσαµε και συµπτύξαµε σε επτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Μα, έπρεπε να καταργηθεί ως
θεσµός. Εκατόν πενήντα, εκατόν εξήντα νοσοκοµεία µαζί µε τα
κέντρα υγείας και δεν µπορούν να διοικηθούν από ένα Υπουργείο
Υγείας; Απίστευτα πράγµατα.
Στα άρθρα 30 και 31 γίνεται µεγάλη συζήτηση. Ειλικρινώς διαπιστώνω µετά λύπης ότι µία απλοφοβία στην κυριολεξία –ας µου
επιτραπεί ο νεολογισµός- έχει καταπλακώσει τους εγκεφάλους
των πολιτικών. Φοβούνται το απλό, το αυτονόητο. Δεν µας φταίνε
οι πανεπιστηµιακοί γιατροί. Οι πανεπιστηµιακοί γιατροί ήταν πανεπιστηµιακοί γιατροί πάντοτε. Το Σύνταγµα της χώρας επιτρέπει
την ελεύθερη λειτουργία τους. Το Υπουργείο Παιδείας, που είναι
το επισπεύδον Υπουργείο, είναι αυτό που ορίζει τις συνθήκες εργασίες τους και παραµονής στα πανεπιστήµια. Αν κάποιοι επιχειρηµατολογούν εκ των υστέρων από το ΠΑΣΟΚ, γιατί παρεµβαίνει
το Υπουργείο Υγείας, θα τους έλεγα ότι δέκα χρόνια που παρε-
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νέβαινε µε ποιο δικαίωµα το έπραξε, όταν δεν το έπραξε ούτε το
Υπουργείο Υποδοµών για τους πολιτικούς µηχανικούς ούτε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους νοµικούς; Είναι απίστευτη διαστροφή των επιχειρηµάτων που ακούγονται εδώ µέσα. Θέλετε
να είστε σοσιαλιστές ή σοσιαλδηµοκράτες, αλλά µε ελαστικότητα; Εφαρµόστε ένα θεσµό µέσα στο ΕΣΥ, µία εργασιακή σχέση
των γιατρών.
Εµείς σας προτείνουµε κατά την πατριωτική και λαϊκή, αλλά
µε φιλελευθεροφροσύνη αντίληψή µας, έτσι όπως τα πράγµατα
κατέληξαν, να αφήσετε τους γιατρούς να λειτουργήσουν -γιατί
δεν απέµεινε και κανένας που δεν ασκεί ιδιωτικό έργο, να συλλαµβάνεται και η φορολογητέα ύλη- ισότιµα όλοι για να µην
υπάρχει και το αίσθηµα του δικαίου ή της αδικίας. Θριαµβεύει η
ανηθικότητα σε νοµοθετικό περιεχόµενο. Δεν είναι δυνατόν να
το αντέξει κανένα πολίτευµα και κανένας λαός και καµµία επιστηµονική ή επαγγελµατική τάξη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Δεν φταίνε οι πανεπιστηµιακοί γιατροί. Όταν οι συνάδελφοί
τους έχουν το δικαίωµα αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιοι που
έχετε τις αιτιάσεις σας, είναι δυνατόν να το αποστερείτε από
άλλον πανεπιστηµιακό; Τι είµαστε; Ουγκάντα;
Από την άλλη πλευρά, αν θέλετε να εφαρµόσετε ενιαίες συνθήκες παροχής υπηρεσιών και εργασίας από τους ιατρούς,
κάντε το. Εσείς και το ένα δεν το κάνετε και κάνετε και το διαστροφικό. Χρειάζονται τριακόσιοι γιατροί, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, στην επαρχία -και το λέω χωρίς να υποτιµώ την έννοια, στην
περιφέρεια επί το νεωτεριστικότερον ή προοδευτικότερον- για
να καλύπτονται τουλάχιστον επί εικοσιτετραώρου βάσεως οι ειδικότητες στα νοσοκοµεία της πατρίδος µας, το πολύ τετρακόσιοι. Και αντί να κάνετε αυτό -και το κάνετε συγκεκαλυµµέναλέτε ότι θα έρχονται οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ να δουλεύουν µέσα.
Και ενώ θέλετε να καλύψετε αυτό το κενό, θα φέρετε τη διαστροφή στην κυριολεξία.
Για τους πανεπιστηµιακούς θα έλεγα και ένα άλλο επιχείρηµα.
Για ποιο λόγο να είναι στην ολοήµερη λειτουργία; Δεν το κατάλαβα. Στην εφηµερία ναι. Αυτό είναι η λειτουργία του νοσοκοµείου. Το ολοήµερο έχει να κάνει και µε άλλου είδους διαδικασία.
Είναι απλά τα πράγµατα. Αφήστε να λειτουργήσουν τα πράγµατα, έτσι όπως η απλότητα και το αυτονόητο µας το υποδεικνύουν. Υπάρχει διακοµµατική και διεπιστηµονική συνεννόηση.
Δυστυχώς ως γνώση υπάρχει, δεν την βλέπετε, είναι µέσα στο
βούρκο και δεν σκύβετε να την πάρετε. Και έχετε την αυταπάτη
ότι νοµοθετείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κιλτίδη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας
το συνάδελφο κ. Κιλτίδη, αν δεν ήξερα την ιστορία του, θα έλεγα
ότι µπήκε στο Κοινοβούλιο το 2009 και απολογείται και κάνει
σκληρή κριτική όπως ένας νεοεκλεγείς Βουλευτής. Νεοεκλεγείσα είµαι και απολογούµαι για λάθη και παραλείψεις και κακώς
κείµενα τριάντα χρόνων.
Κύριε Κιλτίδη, ήσασταν στην κυβέρνηση, παίρνατε αποφάσεις
και είχατε τη δυνατότητα ως κυβέρνηση να διορθώσετε καταστάσεις και ξέρετε πολύ καλά τι παραδόθηκε το 2009.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ήµουν Υφυπουργός Γεωργίας
και είµαι υπερήφανος για ό,τι έκανα. Είµαι υπερήφανος και για
όσα έκανα ως Βουλευτής και γι’ αυτό µιλάω έτσι.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε στη συζήτηση σήµερα στην Ολοµέλεια ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο που
αφορά τον πολύπαθο χώρο των κέντρων της κοινωνικής φροντίδας και τις διατάξεις που αφορούν την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ,
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, το οποίο λειτουργεί εδώ και είκοσι επτά χρόνια και όλοι αναγνωρίζουµε ότι πρόσφερε πολλά
στο χώρο της υγείας στον τόπο µας, τουλάχιστον κατά τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας του. Θεωρώ όµως πολύ σηµαντικές και τις
διατάξεις που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο για τα κέντρα αποκατάστασης και µε αυτά θα ξεκινήσω στην τοποθέτησή µου, γιατί
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είναι γνωστό ότι η νοσηλεία ενός ατόµου δεν σταµατά πάντοτε
µε την ολοκλήρωση της νοσοκοµειακής περίθαλψης.
Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται συστηµατική παρακολούθηση και υποστήριξη για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η σωστή φροντίδα τους βοηθά να
επανακτήσουν τις ικανότητές τους και να µπορέσουν να προσαρµοστούν στο φυσικό, οικογενειακό, αλλά και το επαγγελµατικό
τους περιβάλλον. Στη διαδικασία αυτή όµως οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο η πολιτεία µε τους πόρους και την υλικοτεχνική
υποδοµή που διαθέτει, γιατί ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι είναι
ένα θέµα που µεµονωµένα το κάθε άτοµο είναι αδύνατον να αντιµετωπίσει και το κόστος και αυτήν τη διαδικασία. Και ξέρουµε
ότι η επανένταξη ενός ασθενή που θέλει κέντρο αποκατάστασης
δεν είναι καθόλου µια απλή απόφαση. Στην Ελλάδα, παρ’ ότι το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όπως ανέφερα, λειτουργεί εδώ και είκοσι επτά χρόνια, δεν καταφέραµε να δηµιουργήσουµε επαρκείς
δοµές µετανοσοκοµειακής φροντίδας.
Κυρίως δεν µπορέσαµε να συνδέσουµε αυτά τα δύο στάδια
της νοσηλείας του ατόµου. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει –
και κατά την άποψή µου µε ικανοποιητικό τρόπο- η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία. Γίνεται συγχώνευση των κέντρων αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης, των κέντρων εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης
ατόµων µε ειδικές ανάγκες µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Επιχειρεί να καλύψει δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η ολοκληρωµένη παροχή ιατρικών φροντίδων µε την οριζόντια διασύνδεση αυτών των µονάδων και των αρµόδιων φορέων. Η δεύτερη
είναι η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας µέσα από οικονοµίες κλίµακας που προσπαθεί να επιτύχει. Σηµαντικό ρόλο εδώ
θα παίξει η αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων του προσωπικού
και της υλικοτεχνικής υποδοµής, που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ
και δεκαετίες.
Θα πρέπει, όµως, να συζητήσουµε κάποια σηµεία που είναι
αδιευκρίνιστα για µένα, όπως στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
Εκεί προβλέπεται ότι ο οργανισµός των νεοσύστατων µονάδων
κοινωνικής φροντίδας θα καθορίζει µεταξύ άλλων και την κατανοµή των πόρων µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών.
Τα ερωτήµατα που τίθενται είναι τα εξής: Σε περίπτωση που
µε τον υπάρχοντα προϋπολογισµό, µετά από την αύξηση εσόδων
µε τις συµβάσεις που θα γίνουν µε τα ασφαλιστικά ταµεία, µε τη
µείωση του λειτουργικού κόστους, δεν καλύπτονται επαρκώς οι
ανάγκες χρηµατοδότησης, θα υπάρχει πρόβλεψη στον κρατικό
προϋπολογισµό ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες;
Δεύτερον, από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου γίνεται σαφής η
σηµασία του οργανισµού στη λειτουργία των µονάδων υγείας.
Είναι σηµαντικό να καταρτιστούν άµεσα για να µπορέσουµε να
έχουµε και άµεσα αποτελέσµατα.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 δίνεται η προθεσµία µέσα
σε δύο µήνες τα διοικητικά συµβούλια των µονάδων κοινωνικής
φροντίδας να τις καταρτίσουν. Αν δεν γίνει αυτό, η πρότασή µου
είναι να καταρτίζεται από το Υπουργείο Υγείας και να µην πηγαίνουµε από παράταση σε παράταση. Το έχουµε βιώσει σε άλλες
περιπτώσεις και το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργούνται προσδοκίες ότι θα υλοποιηθούν κάποια πράγµατα, πολύ σηµαντικά σε
κοινωνικούς χώρους –και ιδιαίτερα τώρα στο χώρο της υγείαςκαι αυτό να µην υλοποιείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει πάρα πολύ µεγάλη
κουβέντα για το άρθρο 30 από ειδικούς του χώρου -είµαι οικονοµολόγος και όχι γιατρός- οι οποίοι προφανώς ξέρουν για ποιο
πράγµα µιλάνε, σχετικά µε το να διατηρήσουν οι πανεπιστηµιακοί
γιατροί ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον συµµετέχουν στην ολοήµερη
λειτουργία του νοσοκοµείου που υπηρετούν, τουλάχιστον δύο
φορές την εβδοµάδα.
Έχει επισηµανθεί από την ΟΚΕ και από τους συναδέλφους ότι
άλλος είναι ο ρόλος των πανεπιστηµιακών γιατρών. Είναι η µετάδοση της γνώσης και η εξέλιξη της έρευνας. Θα τα καταφέρουν, λοιπόν, όλα αυτά; Ειπώθηκε και η εξής φράση: «Μα, γίνεται
ήδη». Τι σηµαίνει αυτό, ότι πρέπει να το νοµιµοποιήσουµε κιόλας;
Πηγαίνω σ’ ένα άλλο σηµαντικό θέµα, τη θέσπιση του εισοδηµατικού κριτηρίου των 55.000 ευρώ όσον αφορά την παροχή του
πολυτεκνικού επιδόµατος στις πολύτεκνες οικογένειες, που δί-
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νεται εδώ και χρόνια.
Πρώτα από όλα, πιέσαµε να µην υπάρξει. Εφόσον, όµως, έχει
τεθεί, πρέπει να διευκρινίσουµε αν είναι καθαρό ή ακαθάριστο
οικογενειακό εισόδηµα. Γιατί πρέπει να διευκρινιστεί αυτό; Γιατί
πιστεύω ότι θα περιοριστεί ακόµη περισσότερο η µερίδα των πολύτεκνων οικογενειών, αν αυτό είναι ακαθάριστο.
Είµαι από πολύτεκνη οικογένεια και πιστεύω ακράδαντα ότι οι
γονείς δεν φέρνουν τα παιδιά στην κοινωνία για τα επιδόµατα.
Τα φέρνουν γιατί τα αγαπούν και γιατί θέλουν να κάνουν παιδιά.
Όµως, ας είµαστε ειλικρινείς. Οι ανάγκες που υπάρχουν στην
κοινωνία σήµερα και δη σ’ αυτές τις οικογένειες είναι πάρα πολύ
µεγάλες. Ας µην ξεχνάµε ποτέ τη συµβολή τους σ’ ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα στην Ελλάδα, που λέγεται δηµογραφικό και
το βιώνουµε όλο και πιο έντονα.
Πολλές φορές εδώ µιλάµε για το ασφαλιστικό, για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και πώς θα γίνει σε βάθος
χρόνου. Αν δεν στηρίξουµε αυτές τις οικογένειες, το πρόβληµα
θα είναι οξύτατο.
Το άρθρο 15 περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις για το προσωπικό των
µονάδων της κοινωνικής φροντίδας.
Αυτές οι µονάδες θα είναι διευρυµένες. Θα περιλαµβάνουν
γιατρούς φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιτρέψτε µου να συνεχίσω, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα αργήσω.
Εάν µετά την κατανοµή αυτού του προσωπικού διαπιστωθεί
ότι οι θέσεις δεν καλύπτονται µε επάρκεια, θα υπάρξει κάλυψη
των θέσεων µε δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού; Εδώ
υπάρχει δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού κι έχουµε σοβαρές ελλείψεις. Το έχω αναφέρει επανειληµµένα. Δεν υπάρχει
ακτινολόγος στα πολυϊατρεία του ΙΚΑ της Κατερίνης για τριάµισι
χρόνια. Φανταστείτε να µην υπάρχει και κάλυψη από τον προϋπολογισµό γι’ αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Άµα δεν πάει γιατρός, όµως, δεν φταίει ούτε το
Υπουργείο ούτε κανείς.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου µε όλο το σεβασµό να σας πω πως δεν µπορώ να διανοηθώ ότι δεν µπορεί να
βρεθεί λύση επί τριάµισι χρόνια. Ας συναφθεί µία εξωτερική σύµβαση µ’ έναν γιατρό. Πιστέψτε µε ότι το κόστος θα είναι πολύ λιγότερο απ’ αυτό που διατίθεται τώρα και η ταλαιπωρία των
ασφαλισµένων θα είναι πολύ µικρότερη.
Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω ότι υπάρχουν και πολύ θετικές
αλλαγές που συνοδεύουν το παρόν νοµοσχέδιο όπως, για παράδειγµα:
Η δηµιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων παροχών, για να
µάθουµε σ’ αυτήν τη χώρα πόσοι πραγµατικά δικαιούνται τελικά
αυτά τα επιδόµατα και πόσοι τα έχουν λάβει τόσα χρόνια παράνοµα, µε βάση το άρθρο 18.
Δεύτερον, η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου, για να απαλειφθούν τα φαινόµενα διαφθοράς και να δούµε πλέον αυτές οι προµήθειες, αυτή η τιµολόγηση,
αυτή η κοστολόγηση πώς γίνονταν τόσα χρόνια και επιβάρυναν
τον ελληνικό λαό µε εκατοµµύρια ευρώ. Με βάση το άρθρο 25,
θα πρέπει οπωσδήποτε άµεσα να λειτουργήσει και η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση, να ολοκληρωθεί, γιατί έχει αποδώσει και δεν
µπορεί κανένας µας να το παραβλέψει.
Και τρίτον, είναι και η επέκταση της µηνιαίας αποζηµίωσης της
τρίτης ζώνης για τους ειδικευόµενους γιατρούς.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, πέρα από την καλή λειτουργία των µονάδων αποκατάστασης που όλοι τη θέλουµε κι όλοι θα τη στηρίξουµε, υπάρχει και το θέµα που προκύπτει στις περιπτώσεις που
δεν έχουµε µονάδες αποκατάστασης. Εκεί το κενό είναι τεράστιο.
Στην Πιερία γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια απ’ όλους τους
φορείς για να δηµιουργηθεί ένα κέντρο αποκατάστασης στο Αιγίνιο. Σ’ αυτήν την Αίθουσα έχει ειπωθεί ότι αυτό θα γίνει. Ωραία.
Πότε θα γίνει αυτό; Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα, πότε θα ενταχθεί και ποιος είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τη δηµιουρ-
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γία αυτού του κέντρου που θα λύσει πάρα πολλά προβλήµατα;
Διότι η ολοκλήρωση του Νοσοκοµείου της Κατερίνης πήρε είκοσι
χρόνια. Αν είκοσι χρόνια πάρει και το κέντρο αποκατάστασης λυπάµαι, αλλά είναι µία εξαγγελία χωρίς αντίκρισµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Μίχου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο, διότι έγινε αναφορά έως κι επίθεση στο πρόσωπό µου και
θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Είναι επί προσωπικού θέµατος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Βεβαίως, διότι η κυρία συνάδελφος ανέφερε ότι µάλλον τελώ σε άγνοια του παρελθόντος και
οµιλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, έχετε το λόγο για
ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Εγώ προσπάθησα να καταθέσω
απόψεις συνοδευόµενες από γνώση, µε τη δική µου ιδεολογική
αναφορά και αφετηρία. Το ίδιο έπραξε, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι,
και η συνάδελφος.
Εις ό,τι αφορά, δε, το να κατακεραυνώσω κυβερνήσεις, είτε
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ΠΑΣΟΚ είτε Νέας Δηµοκρατίας, δεν είχα πρόβληµα να το κάνω
κι όταν ήµουν Υφυπουργός στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτός ήµουν, αυτό θα πράττω κι αυτό πρέπει να κάνει ο
κάθε Βουλευτής µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κιλτίδη. Δεν υπάρχει θέµα προσωπικό, αλλά η δήλωση έπρεπε να
ακουστεί, κύριε Κιλτίδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο. Θα ήθελα
να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Στο άρθρο 34 προστίθεται µία λέξη και αλλάζει
µια άλλη λέξη. Επίσης, υπάρχουν κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 29 και στο άρθρο 25.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Φραγκίσκος Παρασύρης.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έχω καταθέσει µία προσθήκη, κύριε Υπουργέ, την οποία και
θα ήθελα να αναλύσω και να αναπτύξω το περιεχόµενό της.
Αφορά στη δυνατότητα, ουσιαστικά, που πρέπει να έχει το
Υπουργείο Υγείας και τα όργανα των νοσοκοµείων να επιβάλλουν
κυρώσεις σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωµάτων που τελούνται από πανεπιστηµιακούς γιατρούς εντός των νοσοκοµείων κατά
τη διάρκεια της δουλειάς τους, κατά την υπηρεσία τους.
Θεωρώ ότι και µέσα από την εκδηλούµενη, άλλωστε και µε το
νοµοσχέδιο, βούληση σας στο να µπορούν οι πανεπιστηµιακοί
γιατροί να κάνουν και τα ιατρεία έξω από το νοσοκοµείο, θα ήταν
µια παράβλεψη να µην έχει προβλεφθεί ο πειθαρχικός έλεγχος
αυτών των πανεπιστηµιακών γιατρών, για το πώς λειτουργούν
µέσα στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, κυρίως από την πλευρά
του Υπουργείου Υγείας. Νοµίζω ότι η προσθήκη αυτή είναι και
ουσιαστική και επίκαιρη και µέσα στο πνεύµα τού υπό συζήτηση
νοµοσχεδίου, καθότι το δίκαιο πάσχει σηµαντικά σε σχέση µε τον
έλεγχο αυτής της δουλειάς που κάνουν οι πανεπιστηµιακοί γιατροί: τον έλεγχο δηλαδή, καθαρά της κλινικής τους δραστηριότητας και της υπηρεσιακής τους συµπεριφοράς µέσα στα
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, το έχω πει αρκετές φορές, εδώ µέσα
στην Αίθουσα αυτή, τα δύο τελευταία χρόνια ότι δυστυχώς, ο
τρόπος και η λογική µε την οποία στήθηκαν τα πανεπιστηµιακά
νοσοκοµεία, ο τρόπος λειτουργίας τους, το προσωπικό τους,
κ.λπ., έχει την εµπλοκή δύο Υπουργείων και του Υπουργείου
Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, µε αποτέλεσµα και οι πανεπιστηµιακοί γιατροί να απολαµβάνουν αυτήν τη διπλή τους
ιδιότητα.
Αυτή, λοιπόν, η ασάφεια που δηµιουργείται µέσα από εµπλοκή
αυτών των δύο Υπουργείων, αυτό όλο το µπέρδεµα -που δεν
γνωρίζει κανένας σε ποιον ανήκει, δεν γνωρίζει κανένας ποιος
είναι υπεύθυνος, ποιο Υπουργείο είναι υπεύθυνο- έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια γκρίζα ζώνη στη λειτουργία των νοσοκοµείων, που πολλές φορές επιφέρει σύγκρουση νόµων και
γνωµοδοτήσεων, δυσκολία κατανόησης των ευθυνών και ένα,
τέλος πάντων, µη προβλέψιµο διοικητικό και νοµικό πεδίο, το
οποίο καθιστά τελικά όλους µέσα στο νοσοκοµείο, ανεύθυνους.
Σήµερα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί πρέπει να περιγράψουµε
πως έχει η κατάσταση, αν ένας πανεπιστηµιακός γιατρός εντοπιστεί για σοβαρά παραπτώµατα κατά την κλινική του δραστηριότητα, στη δουλειά του δηλαδή, αν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί
τεκµηριώσουν, εν πάση περιπτώσει, ένα χρηµατισµό σε έναν πανεπιστηµιακό γιατρό ή ας πούµε, το να µην πηγαίνει καθόλου στη
δουλειά του ελέγχεται –και δεν είναι σίγουρο- το κατά πόσο το
Υπουργείο Υγείας και τα διοικητικά όργανα του πανεπιστηµιακού
νοσοκοµείου, αν µπορούν τελικά να επιβάλουν πειθαρχικές διώξεις. Αυτό, πραγµατικά, είναι ακατανόητο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε…
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, να τελειώσω µόνο την φράση µου.
Αν, λοιπόν, αύριο οι ελεγκτικοί µηχανισµοί πιάσουν κάποιον
πανεπιστηµιακό γιατρό να χρηµατίζεται κατά την άσκηση του κλινικού του έργου µέσα στο νοσοκοµείο, δεν είναι σαφές το αν
µπορεί να επιβάλει πειθαρχικές διώξεις, γιατί για το συγκεκριµένο γιατρό θα πρέπει να αποφανθούν ή να κρίνουν κατ’αρχάς
τα όργανα του Πανεπιστηµίου ή της Ιατρικής Σχολής, δηλαδή
φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στο Υπουργείο Υγείας. Όλα αυτά για να γίνουν, δηλαδή τα πειθαρχικά συµβούλια του πανεπιστηµίου, τα πειθαρχικά συµβούλια της
Ιατρικής Σχολής απαιτούν –γνωρίζετε πολύ καλά- πάρα πολύ
χρόνο, καθυστερήσεις, αναβολές κ.λπ., µε αποτέλεσµα το θέµα
µετά από κάποιο διάστηµα, βέβαια, να ξεχνιέται εντελώς. Μπορεί
να πάει και στα δικαστήρια. Και αν τα δικαστήρια είναι και αθωωτικά, αν είχε επιβάλει η διοίκηση ή ο διοικητής κάποια κύρωση,
µπορεί να βρεθεί και µπλεγµένος στα δικαστήρια από τον πανε-

329

πιστηµιακό γιατρό. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία: να µην µπορεί να ελέγξει
κανένας τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς, να µην µπορεί να έχει
κανένα πειθαρχικό και ιεραρχικό έλεγχο επί των πανεπιστηµιακών γιατρών.
Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ. Και
έτσι προκύπτει και το µη προβλέψιµο πεδίο. Διότι βεβαίως, δεν
έχουµε θωρακίσει την πολιτεία µας και τα όργανά µας ούτε µε
θεσµικά, ούτε µε νοµικά εργαλεία, έτσι ώστε να µπορούν να προστατεύουν τους πολίτες και το δηµόσιο πλούτο.
Η πολιτεία, λοιπόν, δυστυχώς κύριε Υπουργέ µε αυτό τον
τρόπο περνά ένα µήνυµα προς τα έξω και βοηθά στο να εµπεδωθεί µια νοοτροπία για µόνιµη ατιµωρησία ορισµένων.
Οφείλουµε εποµένως, να θωρακίσουµε την πολιτεία και τα όργανά της, να προασπίσουµε το κύρος των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων και του ίδιου του πανεπιστηµίου από τέτοιες συµπεριφορές. Για αυτές τις περιπτώσεις –ξαναλέω- χρειάζονται τα κατάλληλα θεσµικά και νοµικά εργαλεία.
Θα ήταν σηµαντική παράβλεψη να προχωρήσουµε σε µία τέτοια πανθοµολογούµενη παραχώρηση στους πανεπιστηµιακούς
γιατρούς και την ίδια στιγµή να µην έχουµε προβλέψει υπό ποιων
οργάνων και υπό ποιου Υπουργείου είναι ο πειθαρχικός και ιεραρχικός έλεγχος. Θεωρώ ότι και το Υπουργείο Υγείας αλλά και
οι διοικήσεις των νοσοκοµείων σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει
να έχουν τον πρώτο λόγο. Μιλάµε για σοβαρά παραπτώµατα.
Κύριε Υπουργέ, ήταν πολύ σύντοµη η παρέµβασή µου σε
σχέση µε την προσθήκη, αλλά υπάρχει και το πολιτικό δεδοµένο
σε ό,τι αφορά αυτήν την προσθήκη. Γνωρίζουµε όλοι τον αγώνα
που δίνετε και εσείς αλλά και εµείς για τη βελτίωση των συνθηκών στο χώρο της υγείας και των υπηρεσιών υγείας γενικότερα.
Υπάρχει, όµως, σήµερα µία πραγµατικότητα που βιώνει ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή γιατροί και µάλιστα πανεπιστηµιακοί, είτε
να χρηµατίζονται είτε να µην λειτουργούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να µην έχουν την καλύτερη υπηρεσιακή και κλινική συµπεριφορά, µέσα στα νοσοκοµεία.
Ό,τι λοιπόν, και να κάνουµε κύριε Υπουργέ που να αφορά εσωτερικές διευθετήσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, τη λειτουργία
των πανεπιστηµιακών γιατρών κ.λπ., αν δεν βάλουµε ένα τέρµα
σε αυτό το φαινόµενο, αν δεν βάλουµε ένα τέρµα σε αυτήν την
κατάσταση, δεν θα έχουµε πετύχει τίποτα.
Θεωρώ, λοιπόν, σηµαντικό νοµικό όπλο το να έχουµε µία τέτοια προσθήκη στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έτσι ώστε σε µία
πρώτη φάση να έχουµε µία όσο το δυνατόν –χρειάζεται και µία
περαιτέρω βελτίωση- καλύτερη αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και των διοικήσεων
των ίδιων των νοσοκοµείων. Διότι, εάν υπάρξει µία τέτοια περίπτωση, στοχοποιούν εσάς, το Υπουργείο Υγείας και όχι το
Υπουργείο Παιδείας. Ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει ότι η
λειτουργία ορισµένων νοσοκοµείων ελέγχεται από το Υπουργείο
Παιδείας.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παρασύρη. Ήσασταν µέσα στο χρόνο σας, κύριε Παρασύρη. Δεν
ήταν µικρή η παρέµβασή σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, να απαντήσω στην πρόταση που
κατέθεσε ο συνάδελφος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, το αίτηµα το οποίο θέσατε
είναι κάπως πιο σύνθετο για να γίνει εδώ µε µία απλή κατάθεση,
προσθήκη. Το αντιµετωπίζουµε θετικά, όπως το παρουσιάσατε.
Αλλά, όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει συνεργασία των δύο
Υπουργείων, Παιδείας και Υγείας. Πρέπει να δούµε τι προβλέπεται και από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας που αφορά
τους πανεπιστηµιακούς και τι προβλέπεται και από το Υπουργείο
Υγείας.
Δεσµευόµαστε, όµως, ότι στο επόµενο νοµοσχέδιο –ήδη συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συµβούλιο ο νέος τρόπος απόκτησης ειδίκευσης και γενικότερα ο τρόπος εκπαίδευσης των ει-
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δικευόµενων γιατρών- θα έχουµε το χρόνο να το συζητήσουµε.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει
νοµικό κενό. Οτιδήποτε αφορά το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζεται, απλώς δεν συντονίζεται χρονικά η απόφαση που θα έχει το
Υπουργείο Υγείας µε το Υπουργείο Παιδείας.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΠΑΣΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν µένει, όµως, τίποτα έτσι. Απλώς συµφωνούµε
ότι πρέπει να βρούµε έναν άλλο τρόπο να τακτοποιείται ένας που
λειτουργεί µέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΠΑΣΥΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε Παρασύρη.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΠΑΣΥΡΗΣ: Θέλω µια στιγµή να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν σας έχω δώσει το
λόγο, κύριε Παρασύρη. Σας παρακαλώ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης της Βουλής τριάντα τρεις
Γάλλοι τραπεζιτικοί, οι οποίοι πραγµατοποιούν επίσκεψη στη
χώρα µας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Αθανάσιος
Παπαγεωργίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι επιχαίρω για
το νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση. Είναι ένα καλό νοµοσχέδιο και φυσικά έχω χαροποιηθεί ιδιαίτερα για τις δύο προβλέψεις που έκανε: αυτή που αφορά τους αγροτικούς γιατρούς
-ήταν κάτι που µας απασχολούσε όλους, ιδιαίτερα τους Βουλευτές τους προερχοµένους εξ επαρχίας- και βέβαια, αυτή που
αφορά τα επιδόµατα των αναπήρων. Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ
σωστές και οι δύο αυτές προβλέψεις. Ήταν αυτό που ζητούσαµε
και νοµίζω ότι θα πρέπει να επαινέσω την ηγεσία για το γεγονός
ότι τα υιοθέτησε.
Κατά τα άλλα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα στο νοµοσχέδιο.
Επαναλαµβάνω ότι είναι µια καλή νοµοθετική πρωτοβουλία,
όµως, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ σε τρία ζητήµατα που
είναι γενικότερης υφής, αλλά απασχολούν ιδιαίτερα την Πιερία
και θα παρακαλέσω την προσοχή σας.
Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, µε τις πιστοποιηµένες δοµές ιδιωτικού δικαίου που είναι είκοσι οκτώ στην Ελλάδα; Μία από αυτές
έχουµε στην Πιερία, τη «Μέριµνα του Παιδιού» -το έχω θέσει και
στον κ. Μπόλαρη, - η οποία έχει στη δύναµή της εξήντα παιδιά
µε ειδικά προβλήµατα, ΑΜΕΑ και έχει είκοσι εργαζοµένους.
Είναι απλήρωτοι, κύριε Υπουργέ, έντεκα µήνες. Αντιλαµβάνοµαι τη στενότητα και την περικοπή των κονδυλίων προς αυτές τις
ιδιωτικού δικαίου οργανώσεις, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά αντιλαµβάνεστε και εσείς µε τι επώδυνο τρόπο οι οικογένειες αυτές αντιµετωπίζουν το πρόβληµα, όπως και οι εργαζόµενοι.
Κύριε Υπουργέ, υπήρχε ένα πρόβληµα, γιατί συνήθως οι προϋπολογισµοί σε αυτά τα νοµικά πρόσωπα εκαλύπτοντο από προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Έχει υποβληθεί δύο
χρόνια το πρόγραµµα.
Στο Υπουργείο Εργασίας αφορά, κύριε Μπόλαρη και δεν ξέρει
κανένας τι γίνεται. Τη περιπτώσει που εγκριθεί αυτό το πρόγραµµα, θα µπορούµε να εξοικονοµήσουµε πόρους για να εξασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα αυτού του σχήµατος. Δεν έχουµε
καλύτερο σχήµα στο Νοµό Πιερίας για πρόνοια και προστασία
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Να µη σας πω δε, ότι υπάρχουν
άλλα εκατό παιδιά τα οποία αναµένουν στη σειρά από την πόλη,
αλλά και από την επαρχία και δεν έχει τη δυνατότητα αυτή η
σπουδαία οργάνωση, αυτό το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
η «Μέριµνα του Παιδιού».
Επαναλαµβάνω ότι είναι πιστοποιηµένο, κύριε Υπουργέ. Δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναφέροµαι στις όποιες πρωτοβουλίες δεν είναι πιστοποιηµένες
και µπορεί κάποιος να τις αµφισβητήσει, αλλά αναφέροµαι σε πιστοποιηµένο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε διαχρονική
παρουσία, µε µεγάλη, αναγνωρισµένη προσφορά από την τοπική
κοινωνία, αλλά κύρια από τους γονείς αυτούς, οι οποίοι είναι καταταλαιπωρηµένοι και προσβλέπουν σε αυτήν τη δοµή.
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να έχω την απάντησή σας. Επαναλαµβάνω και πάλι ότι αντιλαµβάνοµαι απόλυτα
τη στενότητα των οικονοµικών, τους µειωµένους προϋπολογισµούς που σας διαθέτει το Υπουργείο Οικονοµικών και εσείς κατ’
ανάγκην, στη συνέχεια, περιορίζετε τα κονδύλια, αλλά πρέπει να
δοθεί µια λύση, αφ’ ης στιγµής υπάρχει πάντα η εναλλακτική
λύση των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.
Το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, αφορά τις δοµές ψυχικής υγείας,
αυτές τις δοµές της λεγόµενης αποασυλοποίησης. Έχουµε και
εδώ, στην περιοχή Μακρυγιάλου Πιερίας για παράδειγµα, µια αντίστοιχη δοµή, όπου και εκεί οι εργαζόµενοι είναι δυο-τρεις µήνες
απλήρωτοι. Είναι αβέβαιη η εξέλιξη αυτού του σπουδαίου προγράµµατος, διότι είχαµε ένα νοσοκοµείο το οποίο απετέλεσε
πρότυπο στην Ελλάδα αποασυλοποίησης αυτής της κατηγορίας
των ασθενών και αυτό βρίσκεται, συνέχεια τα τελευταία χρόνια όχι µόνο την περίοδο ευθύνης διακυβέρνησης του σηµερινού
κόµµατος- αλλά και προηγούµενα, µόνιµα σε διακινδύνευση.
Πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε, διότι, κύριοι Υπουργοί, εµείς,
όντας Βουλευτές, υφιστάµεθα καθηµερινά την αγωνία αυτών των
γονέων, αυτών των παιδιών τα οποία έχουν καταφύγει σε αυτές
τις σπουδαίες δοµές, σ’ αυτές τις κατακτήσεις και τώρα αυτές
κολοβώνονται και τώρα αυτές υπολειτουργούν, η ύπαρξη τους
τίθεται εν αµφιβόλω. Τι θα κάνουµε; Τι θα πούµε σε αυτούς τους
ανθρώπους; Έχουµε εναλλακτικές λύσεις σαν κράτος; Υπάρχει
καµµιά ιδιωτική επιχείρηση που µπορεί να τους περιθάλψει και
να τους δώσει λύση στο πρόβληµα;
Το τρίτο, κύριε Υπουργέ -και θα παρακαλέσω, γιατί σας το ζήτησα και προσωπικά- είναι ότι κάναµε οι Βουλευτές του Νοµού
Πιερίας µια ερώτηση. Φέτος το µόνο κέντρο που δεν λειτούργησε είναι η κατασκήνωση της Λεπτοκαρυάς. Υπάρχουν κατασκηνώσεις και κατασκηνώσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η
καλύτερη κατασκήνωση στην Ελλάδα, γι’ αυτό πήγαιναν περίπου
δύο χιλιάδες παιδιά ατόµων µε ειδικές ανάγκες, είναι στην περιοχή Λεπτοκαρυάς.
Δεν ξέρω ποιοι επέλεξαν να πάνε σε άλλες κατασκηνώσεις,
διότι και εδώ υπήρχε µία περιστολή κι εµείς το αντιλαµβανόµαστε. Και γιατί αυτή η κατασκήνωση; Δηλαδή, διερωτώνται όλοι
ποιο ήταν το κριτήριο που πήγαν στις κατασκηνώσεις της Χαλκιδικής, στις κατασκηνώσεις της Καβάλας –νοµίζω, κύριε Υπουργέ,
έχετε κι εσείς - και δεν αξιοποιήθηκε αυτή η υποδοµή της Λεπτοκαρυάς, µε αποτέλεσµα και άτοµα από την περιοχή να αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Βέβαια, κάποιοι καλύφθηκαν. Πήγαν τα
παιδιά τους στην Χαλκιδική, στην Καβάλα. Ωραία! Παρέλκει αυτό
αφού βρήκαν λύση.
Όµως, εγώ διερωτώµαι και διερωτάται και η Πιερία γιατί η καλύτερη υποδοµή, η καλύτερη κατασκήνωση δεν αξιοποιήθηκε και
αξιοποιήθηκαν οι άλλες που ήταν δευτερεύουσες.
Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα το υποβάλαµε τρεις Βουλευτές
του Νοµού Πιερίας –εγώ, ο κ. Αµοιρίδης, ο κ. Κουκοδήµος- δυόµισι µήνες τώρα. Γιατί δεν µας απαντάει κάποιος; Κάποιος δεν
πρέπει να µας απαντήσει, τη στιγµή που και η πρόβλεψη λέει στη
Βουλή ότι εντός είκοσι δύο ηµερών πρέπει να απαντώνται οι ερωτήσεις των Βουλευτών;
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να µας δώσετε µία απάντηση
όποια και να είναι. Να µας πείτε ότι την έχουµε διαγράψει αυτήν
την υποδοµή. Να µας πείτε ότι δεν µας ενδιαφέρει αυτή η υποδοµή. Να µας πείτε ότι είναι κοστοβόρα αυτή η υποδοµή. Οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς αυτό είναι και µία προσοδοφόρα
υποδοµή για τους επαγγελµατίες της περιοχής, είναι ένα κέντρο,
το οποίο κτίστηκε µε πάρα πολύ µεγάλη προσπάθεια, διερωτώνται γιατί.
Είναι αυτό το µείζον πρόβληµα; Όχι. Για εµάς, όµως, που εκπροσωπούµε την περιφέρεια και το νοµό είναι ένα πρόβληµα,
στο οποίο ζητούµε µία απάντηση. Να µας πει κάποιος ότι φέτος
γι’ αυτούς τους λόγους το διαγράψαµε και του χρόνου θα
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βρούµε µια άλλη λύση ή να ξέρουµε ότι δεν θα λειτουργήσει κι
έτσι να βρούµε µια άλλη χρήση.
Έγινε τεράστιο θέµα δηµοσίου διαλόγου στην Πιερία και σ’
εµάς τους Βουλευτές, που κάναµε την ερώτηση, δεν µας απαντάει κανένας.
Εγώ θέλω να σας πω ότι ο πρώην Υπουργός Υγείας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κατήγετο από την Πιερία και διερωτάται κι αυτός και λέει ότι «εγώ το βοήθησα κ.λπ., και τι κάνατε
εσείς, οι σηµερινοί Βουλευτές όλων των κοµµάτων;».
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν –και προσωπικά επειδή σας το
έθεσα- να µας δώσετε µία απάντηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα µπορούσα να έχω το λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, ο εκλεκτός συνάδελφος, ο κ. Θανάσης Παπαγεωργίου, έθεσε τρία ζητήµατα, στα οποία θα δώσω
τηλεγραφικά τις απαντήσεις για να µη δηµιουργούµε προβλήµατα στη διαδικασία.
Το Ίδρυµα «Η Μέριµνα του Παιδιού», κύριε συνάδελφε, είναι
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι από αυτά τα ιδρύµατα,
τα οποία παίρνουν επιχορήγηση και έπαιρναν όλα αυτά τα χρόνια
από τις νοµαρχίες µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Έχει πάει στο 30%.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έτσι είναι.
Η διαδικασία όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας έχει τελειώσει.
Έχουν σταλεί τα σχετικά. Είναι θέµατα του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους για να γίνουν οι εκταµιεύσεις. Χρειάζεται και από
πλευράς των ιδρυµάτων η αντίστοιχη πίεση.
Για τις ΣΥΔ, για τις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης, αποασυλοποίησης κ.λπ. είχαµε µία περικοπή. Υπήρξε ένα θέµα ροής
της χρηµατοδότησης. Έχουµε συνεννοηθεί. Υπήρξε παρέµβαση
από πλευράς του κυρίου Υπουργού, συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, αναπλήρωση αυτών των χρηµάτων, γιατί το
Πρόγραµµα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» είναι υποχρέωση της χώρας απέναντι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δοµές αυτές είναι ενταγµένες στο
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ». Άρα υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση από πλευράς
της ελληνικής πολιτείας να τις χρηµατοδοτήσει.
Εποµένως, και στον τοµέα αυτό αυτές τις µέρες υπογράφεται
η επιπλέον χρηµατοδότηση. Υπήρχαν ζητήµατα λόγω των καταλήψεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο
Υγείας. Είναι τελειωµένο αυτό το θέµα.
Όσον αφορά τις κατασκηνώσεις, το θέµα της ερώτησης που
µου λέτε δεν το ξέρω. Δεν ήρθε σ’ εµένα η ερώτηση. Θα το
δούµε. Θα το ελέγξουµε για να το δούµε αµέσως. Όµως, δεν πειράζει. Θα σας πως εγώ τι γίνεται.
Υπήρχε ένα ζήτηµα, το οποίο είχε σχέση µε τις αρµοδιότητες,
οι οποίες µεταβιβάστηκαν. Όπως ξέρετε, οι κατασκηνώσεις λειτουργούσαν από τις νοµαρχίες. Η αρµοδιότητα ήταν µέχρι τις
30-6 στις περιφέρειες. Πέρασαν στους δήµους και οι κατασκηνώσεις. Πράγµατι, έγινε επιλογή φέτος να µη λειτουργήσει η κατασκήνωση αυτή επειδή υπήρχε µία µείωση στο κόστος της
χρηµατοδότησης. Η κατασκήνωση, όµως, τώρα να ξέρετε ότι πέρασε στο δήµο και η συνεννόηση για τη λειτουργία πλέον της
κατασκήνωσης θα είναι θέµα συνεννόησης του Υπουργείου και
του δήµου για τη συνέχεια. Δεν χάνονται αυτές οι υποδοµές.
Είναι –όπως είπατε- εξαιρετικές.
Το κριτήριο, απ’ ό,τι έµαθα, για τη φετινή επιλογή ήταν σε
ποιες εγκαταστάσεις µπορούν να εξυπηρετηθούν όλες οι κατηγορίες των ατόµων που πάνε στην κατασκήνωση. Μοναδικό δηλαδή κριτήριο δεν είναι να πάνε τα παιδιά, αλλά να πάνε και οι
ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Σε αυτό το κριτήριο, απ’ ό,τι µου λέει ο Γενικός Γραµµατέας
κ. Κατριβάνος, υπήρξε µια συνεργασία της υπηρεσίας µε την
ΕΣΑΜΕΑ, για να γίνει η τελική επιλογή. Είναι, λοιπόν, ένα ζήτηµα
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το οποίο δηµιουργήθηκε φέτος. Δεν θα υπάρχει του χρόνου. Οι
κατασκηνώσεις θα λειτουργήσουν σε συνεργασία του Υπουργείου µε το Δήµο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Δίνω τώρα το λόγο στον Βουλευτή Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστο Κατσούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από τη χθεσινή αναφορά του Υπουργού σε δύο,
πράγµατι, σηµαντικά ζητήµατα: Μία µεταρρύθµιση παραδειγµατική, αυτή που γίνεται στον ΟΚΑΝΑ, µε τη σχεδόν εξαφάνιση της
λίστας της ντροπής, όπως την είχε ονοµάσει ο πρώην Πρωθυπουργός, και µια µεταρρύθµιση προγραµµατική για τις εξετάσεις
στην ιατρική ειδικότητα αποτελούν δύο σηµαντικές τοµές που
καθυστερηµένα γίνονται στη χώρα.
Βέβαια, κάθε συζήτηση για τη βελτίωση του συστήµατος
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι εξ ορισµού σηµαντική,
αφού τα αποτελέσµατά της θα µπορούσαν να είναι εργαλεία κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα σήµερα όπου η έκφραση κοινωνικών
και οικονοµικών ανισοτήτων µεγαλώνει. Είναι γνωστό ιστορικά
πως η οικονοµική ανισότητα και η πολιτική πόλωση πάνε µαζί.
Νοµίζω πως αυτό πλέον χαρακτηρίζει και την ελληνική πολιτική
σκηνή.
Έτσι, δεν είναι εύκολο να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση µε νηφαλιότητα. Στο δηµόσιο χώρο επικρατεί σύγχυση. Είχα δηλώσει
το Μάιο του 2010 ότι η αναγκαστική προσφυγή της χώρας στο
µηχανισµό στήριξης αποτελεί την έναρξη της τελευταίας πράξης
µιας αττικής τραγωδίας και ότι στην επώδυνη και µακρά περίοδο
που θα ακολουθήσει οι επιµέρους προσωπικές και οµαδικές
στρατηγικές και δυναµικές είναι εθνική αναγκαιότητα να συστοιχηθούν και να συγκροτήσουν µια ισχυρή δύναµη ελπίδας. Αυτό,
όµως, δεν έχει γίνει µέχρι τώρα.
Σήµερα η Κυβέρνηση κάνει µια µεγάλη προσπάθεια που έχει
σχέση µε την οικονοµική επιβίωση της χώρας. Με λάθη και µε
παραλείψεις, µόνη στο δρόµο της, µε µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση κοµφορµιστική, µέχρι τώρα λαϊκιστική και µε ένα κίνηµα
να γιγαντώνεται απέναντί της, δεν ξέρουµε αν µπορεί να τα βγάλει πέρα.
Από την άλλη νησίδες λαϊκισµού ενδηµούν παντού και πολλοί
δεν µπορούν ή δεν θέλουν να καταλάβουν την κρισιµότητα των
στιγµών και µένουν κολληµένοι σαν βδέλλα στο παρελθόν.
Έτσι δεν φαίνεται να υπάρχουν τα συµβαλλόµενα µέρη για ένα
νέο κοινωνικό συµβόλαιο, απαραίτητο τέτοιες ώρες ως ελπιδοφόρα ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας, για να περάσει στην µετά
την κρίση εποχή, χωρίς την εξαθλίωση µεγάλων στρωµάτων της.
Είναι, όµως, προφανές ότι η κύρια ευθύνη γι’ αυτό είναι πολιτική και αντί να µεταφέρουµε τις ευθύνες στον ελληνικό λαό, αντί
να τον µαστιγώνουµε διαρκώς περί της ικανότητάς του και της
ηθικής του, καλό θα είναι να οµολογήσουµε ότι πρόκειται για
άλλη µία αδυναµία του πολιτικού συστήµατος.
Ο Ηράκλειτος θα έλεγε πως χρειάζεται µάλλον να σβηστεί η
ύβρις παρά η πυρκαγιά. Ο τόπος χρειάζεται µια υπέρβαση από
τις πολιτικές του δυνάµεις. Κάνω έκκληση στους συναδέλφους
µου, όχι µόνο της Κοινοβουλευτικής µου Οµάδας, αλλά σε
όλους, να πάµε µαζί κόντρα σε δεσπόζουσες, αλλά φθίνουσες
κατασκευασµένες µετριοκρατίες που ταλαιπωρούν τον τόπο,
όπου και αν βρίσκονται, εντός ή εκτός κοµµάτων, εντός ή εκτός
διοικητικών δοµών, εντός ή εκτός διαφόρων ηγεσιών, αλλά και
εντός ή εκτός οποιουδήποτε κυβερνητικού σχήµατος.
Κάνω έκκληση για πρωτοβουλίες που θα επιβάλλουν σήµερα
-όχι αύριο- τη συναίνεση. Γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες σήµερα θα
ήταν δείγµα πολιτικής υπευθυνότητας. Αν είχαµε το χρόνο –δεν
ξέρω αν τον έχουµε- θα πρότεινα µια πρωτοβουλία Βουλευτών
για το µόνο δηµοψήφισµα που θα έπρεπε να γίνει περί συναίνεσης. Είµαι σίγουρος ότι θα την επέβαλε ο λαός. Δεν µπορούµε
άλλο να τρώµε τις σάρκες µας! Δεν µπορώ να καταλάβω πώς
στο διεθνή δρόµο για τη διάσωση της χώρας µπορεί να υπάρξει
Δεξιά και Αριστερά.
Στην τελική µάχη που έρχεται χρειάζονται όλοι. Όσοι σήµερα
δεν κατανοούν το διεθνές περιβάλλον, αλλά και τη µεταβατικό-
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τητα της περιόδου, όσοι νοµίζουν ότι αρκεί µία αλλαγή συσχετισµού δυνάµεων για τη λύση, αναπαράγουν λάθη του παρελθόντος. Ας αυτοακυρωθούµε συναινώντας στη σύγκλιση, δείχνοντας
ότι τουλάχιστον έχουµε καταλάβει πού έχουµε οδηγήσει τον
τόπο. Ας αναλάβουµε τις ευθύνες µας. Μόνο έτσι θα φτιάξουµε
ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο. Σ’ αυτό το συµβόλαιο, η µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας θα έπρεπε να βρίσκεται στο
προσκήνιο.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, πράγµατι, γίνεται µία σοβαρή
προσπάθεια για τη λειτουργία των προνοιακών δοµών. Αναφέρθηκε σ’ αυτά ο Υφυπουργός χθες και δεν θα ήθελα να επαναλάβω την επιχειρηµατολογία του. Θα σταθώ µόνο σε κάποια
άρθρα.
Στο άρθρο 28 αναφέρεται ότι προκηρύσσονται νωρίτερα οι θέσεις ιατρών υπαίθρου, για να µειωθούν τα χρονικά κενά σ’ αυτές
τις θέσεις και νοµίζω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό
µέτρο για την ελληνική περιφέρεια.
Όσον αφορά το άρθρο 31, νοµίζω ότι εδώ είµαστε δειλοί σ’
αυτό που πάµε να κάνουµε. Θα προτιµούσα να πάµε ένα βήµα
παραπέρα, δηλαδή να αφορά υποχρεωτική συµµετοχή ιατρών
του ΕΟΠΥΥ στις εφηµερίες των νοσοκοµείων σε περιοχές όπου
υπάρχουν ανάγκες, όπως νησιώτικες και παραµεθόριες περιοχές
και όχι µόνο µία φορά την εβδοµάδα.
Όµως, δεν µπορώ να µην υποπέσω στον πειρασµό και να µην
κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για τον ΕΟΠΥΥ. Από το Φεβρουάριο
είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις µου απ’ αυτό το Βήµα. Σήµερα
είµαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτό που χτίζεται είναι ένα νέο ΙΚΑ,
χωρίς όραµα, χωρίς προοπτική και µη βιώσιµο. Η εν δυνάµει µεγαλύτερη τοµή στην υγεία κινδυνεύει να γίνει η µεγάλη πληγή
του µέλλοντος.
Όσον αφορά το άρθρο 35, σωστά αναβαθµίζονται οι ελληνικές
ιατρικές εταιρείες. Είναι καιρός να αναλάβουν τον επιστηµονικό
τους ρόλο, αλλά και την κοινωνική τους ευθύνη.
Όσον αφορά το άρθρο 33, θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η εφαρµογή του, αφού οι περισσότερες από τις
χειρουργικές και επεµβατικές πράξεις απαιτούν µία συνολική νοσοκοµειακή δοµή και υποστήριξη.
Όσον αφορά το άρθρο 30 που αφορά τους πανεπιστηµιακούς
γιατρούς, πράγµατι, η σηµερινή κατάσταση είναι απαράδεκτη,
όπως έχει πει ο Υπουργός. Πράγµατι, σε πολλά νοσοκοµεία,
ιδίως του κέντρου, δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι. Ίσως,
όµως, στις σηµερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, η άσκηση
του ιατρείου µόνο µέσα στο νοσοκοµείο θα σηµατοδοτούσε µία
επιπλέον στήριξη του ίδιου του ΕΣΥ και θα ήταν µία επιπλέον
προσφορά των ίδιων των πανεπιστηµιακών.
Από την άλλη, όµως, δεν µπορώ να µην αναφερθώ και σε κάποιες ακραίες φωνές που πιθανόν για τη δική τους επιβίωση βλέπουν στους πανεπιστηµιακούς την αιτία για όλα τα δεινά της
χώρας. Σ’ αυτήν τη χώρα, όπου ενώ λέµε ότι ένας σηµαντικός
αριθµός επιστηµόνων φεύγει προς το εξωτερικό, κάνουµε πολλές φορές ό,τι µπορούµε, για να διώξουµε και όσους ικανούς
απέµειναν να δουλεύουν εδώ.
Σ’ αυτήν τη χώρα, όπου ο κάθε υπερευαίσθητος από τον κοµµατικό πατριωτισµό διοικητικός ή πολιτικός παράγοντας µιλά ή
φέρεται απαξιωτικά για ανθρώπους µε κύρος και προσφορά.
Απέναντι σ’ αρκετούς απ’ αυτούς, νιώθω συχνά ως πολιτικός ότι
πρέπει να πω ένα συγγνώµη για το περιβάλλον και το λαϊκισµό
που δηµιουργούµε. Γιατί τελικά «ο µόνος δαίµων στον οποίο υποκείµεθα είναι το δικό µας ήθος». Και στο µικρό µας τόπο, ευτυχώς γνωριζόµαστε όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρήστο Κατσούρα, Βουλευτή Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Γεώργιος Βαγιωνάς.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υφυπουργοί, δεν µπορώ να µην µπω
στον πειρασµό να απαντήσω στο νέο εκλεκτό συνάδελφο στην
ιατρική και στη Βουλή ότι δεν οφείλει τίποτα για τις αµαρτίες της
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παρελθούσης τριακονταετίας. Όµως, υπάρχουν πολλοί Βουλευτές από όλες τις πλευρές που έχουν το ίδιο πνεύµα. Όµως, ως
κόµµα δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε λάθος συνταγή, όταν
το λέµε επί δύο χρόνια. Κλείνει αυτή η πολιτική παρέµβαση.
Ο Υπουργός απουσιάζει. Εγώ θα χαρώ να φέρει σύντοµα νοµοσχέδιο για να τακτοποιηθεί το θέµα των εν αναµονή συναδέλφων ιατρών για χρόνο ειδικότητας. Ανάλογα µε το τι θα φέρει,
θα χαρώ να βρεθούµε στην ευχάριστη θέση να το υπερψηφίσουµε.
Όµως, κύριοι Υπουργοί, το Υπουργείο σας, όπως και κάθε
Υπουργείο, έχει επιτελικό χαρακτήρα. Δηλαδή, πρέπει να έχετε
στόχευση. Και η στόχευση του Υπουργείου Υγείας είναι πρώτα
η πρόληψη κατά 80%-90%. Το κατάλαβε και ο Υπουργός σας,
αλλά παράλληλα µε όλα αυτά τα οποία λέει ότι βρήκε για να
κάνει, είχε προειδοποιηθεί για πολλά απ’ αυτά που άργησαν να
γίνουν –το οµολογώ- και γίνονται στρεβλά.
Άρα, όπως η πρόληψη είναι για την ελονοσία και για τα άλλα
νοσήµατα που έρχονται, πρόληψη χρειάζεται παντού.
Και τα τροχαία ατυχήµατα είναι πρόληψη γιατί ένα µεγάλο ποσοστό των ανθρώπων των µετανοσοκοµειακών που έρχονται για
αποκατάσταση είναι για πρόληψη. Είναι σηµαντική πρόληψη. Και
δεν ξέρω τι κάνει η κυρία Υπουργός Υγείας. Αν θα φέρει την κυκλοφοριακή αγωγή µέσα στα σχολεία θα είµαστε οι ουραγοί της
Ευρώπης. Και οι Αλβανοί έχουν κάνει κάποιο υποτυπώδες σύστηµα κυκλοφοριακής αγωγής.
Επειδή άκουσα τον εισηγητή µας κ. Γιαννόπουλο, από το
άρθρο 24, που είπε γιατί να µην µετέχει ολόκληρο το τρίγωνο
«Αρεταίειο-Αιγινήτειο-Αλεξάνδρα» και συµφωνώ απόλυτα µαζί
του, δεν θα πω πολλά πράγµατα για τα άρθρα.
Θα επικεντρωθώ µόνο στο άρθρο 5, διότι λέτε ότι ο οργανισµός κάθε µονάδας µπορεί να τροποποιηθεί από τον ΠΕΣΥάρχη.
Αν δεν κάνω λάθος, µου αφήσατε την εντύπωση ότι δέχεστε την
οργάνωση στο Υπουργείο Υγείας µίας διεύθυνσης, η οποία θα
εποπτεύει επί των τεσσάρων αυτών ιδρυµάτων µε τέσσερα αναλογικά τµήµατα. Το ένα τµήµα θα αναφέρεται στα ΚΑΦΚΑ που
είναι τα κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας. Το δεύτερο είναι
το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Το τρίτο είναι τα Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων και το τέταρτο που συνδέεται µε το πρώτο είναι τα κέντρα
αποκατάστασης, αποθεραπείας του ιδιωτικού τοµέα.
Το πρώτο και το τέταρτο έχουν να αντιµετωπίσουν την ίδια κατηγορία αρρώστων, που λέγονται µετανοσοκοµειακοί άρρωστοι.
Σας τόνισα προχθές, γνωρίζω κέντρο που δέχεται το 20% των
αρρώστων του, κατευθείαν από τις µονάδες εντατικής θεραπείας. Και έκανα έκκληση, όπως συµβαίνει σε πολλά µέρη του
κόσµου, όσοι θέλουν από τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης
εθελουσίως, όχι µε πίεση, από τέσσερα έως δέκα κρεβάτια µονάδος εντατικής θεραπείας να µπουν µέσα στα κέντρα αποθεραπείας-αποκατάστασης που επιτελούν σηµαντικότατο ρόλο.
Σας το λέω αυτό, κάνοντας µία µικρή παρένθεση γιατί έριξα
µία µατιά στο Γενικό Λογιστήριο. Τι σας λέει αυτό; Και κάνουµε
φασαρία για 730.000 ευρώ περίπου, αυτά τα χρήµατα που θα
εξοικονοµηθούν από την έλλειψη κάποιων διοικήσεων. Δηλαδή
καταπίνουµε την κάµηλον και διυλίζουµε τον κώνωπα. Δεν βλέπουµε τις µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ που φεύγουν
από το παράθυρο κάθε χρόνο. Ακούστηκαν διάφορα νούµερα.
Βγαίνουν από το παράθυρο γιατί υπάρχουν µονάδες, κέντρα
αποκατάστασης-αποθεραπείας που έχουν δηλώσει, ότι δεν
υπάρχει περιστατικό που να χρήζει αποκατάστασης και δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα.
Σας τόνισα ότι υπάρχει και εγκύκλιος του ΙΚΑ προ πενταετίας
που απαγορεύει την έξοδο για θεραπεία αποκατάστασης στην
αλλοδαπή. Λέµε ότι το νοσήλιο εδώ είναι 150 ευρώ, όταν δεν
υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να έχει λιγότερο από 400 ευρώ.
Και θα σας πω, πώς θα αντιµετωπιστεί.
Άρα, λοιπόν, τα ΚΑΦΚΑ τα οποία υπάρχουν και τα κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας που είναι µόνο προνόµιο του ιδιωτικού τοµέα, είναι περίπου δεκαπέντε σήµερα στην Ελλάδα και
καλύπτουν πάνω από χίλιες πεντακόσιες κλίνες. Μόνο στην Κεντρική Μακεδονία ξεπερνούν τα χίλια κρεβάτια.
Άρα, λοιπόν, γιατί πάνε οι άρρωστοι στη Γερµανία, στις σκανδιναβικές χώρες για αποκατάσταση; Η Ελλάδα µε τον τουρισµό
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που έχει και είναι χώρα παροχής υπηρεσιών γιατί να µην είναι και
χώρα παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως είναι η υποκατάσταση
και η αποκατάσταση;
Λυπάµαι που το λέω, το είπα κι άλλες φορές από του Βήµατος
της Βουλής, όλες οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο,
έχουν εκατοντάδες µονάδες τεχνητού νεφρού.
Στην Ελλάδα µετά βίας υπάρχουν δύο, τρεις που υπολειτουργούν. Μήπως φταίνε οι ιδιώτες ή µήπως φταίνε οι νοµοθέτες που
δεν βλέπουν το πράγµα από την ορθολογική αντίληψη;
Πριν από πέντε χρόνια, η Βουλγαρία είχε τέσσερις και τώρα
έχει οκτώ. Η Τουρκία, τα µικρασιατικά παράλια, έχει είκοσι οκτώ.
Και η Αλβανία εγκατέστησε µονάδες τεχνητού νεφρού. Εµείς
αγνοούµε το ενάµισι εκατοµµύριο περίπου νεφροπαθών που
υπάρχει στην Ευρώπη.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τα κέντρα αποκατάστασης και ειδικά
όταν υπάρχει µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου υπεύθυνη
δήλωση ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία υπογράφουν ότι αναλαµβάνουν κάθε θεραπεία αποκατάστασης την οποία έχει ανάγκη ο
κάθε δυστυχής άνθρωπος, είτε από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είτε από τροχαίο ατύχηµα ή από οποιαδήποτε άλλη πάθηση του νευροµυοσκελετικού συστήµατος. Αυτό, όµως, συνδέεται µε την καλή λειτουργία όλων. Και είπαµε ότι τα µεν ΚΑΦΚΑ
είναι υποτυπώδη, χωρίς να έχουν καν τη στοιχειώδη υλικοτεχνική
υποδοµή και µε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εντελώς φτωχό
έως ανύπαρκτο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπορεί να λειτουργήσει κέντρο αποκατάστασης, χωρίς να
έχει για κάθε ενεργό κοµµάτι 1,3 έως 1,6 εργαζοµένους. Βάλτε
το καλά στο µυαλό σας αυτό, κύριοι Υπουργοί. Άρα εσείς δίνετε
αυτό το δικαίωµα. Παλαιότερα το είχαν οι νοµάρχες, σήµερα δεν
ξέρω αν το έχουν οι δήµαρχοι ή οι περιφερειάρχες. Τι επιτελικό
όργανο είναι το Υπουργείο, όταν ο άσχετος άνθρωπος µπορεί
µεν να έχει καλή πρόθεση, αλλά όταν έχει ανάγκη ψήφων, κάνει
ό,τι πιστεύει, δηλαδή καµµιά φορά παρανοµεί υπερβαίνοντας τις
δυνατότητες που έχει για να δώσει άδεια καλής λειτουργίας.
Και η άδεια καλής λειτουργίας στο επιτελικό σας όργανο δίνεται µέσα σε ένα λεπτό. Μπορείτε να πείτε να σας φέρουν το
προσωπικό που υπηρετεί στο κέντρο σας, όπως τους γιατρούς,
τις νοσηλεύτριες, τις φυσικοθεραπεύτριες, τις εργοθεραπεύτριες, τις λογοθεραπεύτριες και το βοηθητικό προσωπικό. Εάν
δείτε ότι καλύπτει λιγότερο από 1,3 εργαζοµένους, τότε θα πει
ότι δεν µπορεί να κάνει αποκατάσταση. Αν φτάνει µέχρι το 1,6,
αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να κάνει αποκατάσταση και µάλιστα
καλή.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να συµπληρώσω και κάτι ακόµα.
Το νοσήλιο των 150 ευρώ πρέπει να είναι η βάση. Αναµορφώσατε το νοσήλιο, όχι να το δώσετε. Δηµιουργήσατε τον ΕΟΠΥΥ
και απογοητεύσατε τον προηγούµενο συνάδελφο Χρήστο Κατσούρα µε τον τρόπο της οργάνωσης. Και σας έκανα ερώτηση
επ’ αυτού. Άρα αυξήστε το και θα υπογράψουν τα κέντρα αποκατάστασης ότι δέχονται τα 150 ευρώ. Όµως, και αυτό θα είναι
κλιµακωτό. Δεν είναι δυνατόν η καλή λειτουργία να µη συνδέεται
µε το υπηρετούν προσωπικό. Όταν έχεις το υπηρετούν προσωπικό, παίρνεις την ανώτερη βαθµίδα, όποια κρίνετε εσείς. Όταν
δεν την έχεις, παίρνεις παρακάτω.
Μην κάνετε τα κέντρα αποκατάστασης «παρκαρίσµατα» χρόνιων ασθενών. Όσον αφορά τις χρόνιες παθήσεις, θυµάµαι το
«τρίποντο» που είπε ο Υπουργός σας στη Θεσσαλονίκη και εγώ
το κράτησα. Τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων «παρκάρουν»
ανθρώπους που κατά κανόνα δεν µπορούν να µετακινηθούν, ανθρώπους που είναι στο κρεβάτι.
Όσο, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν σύνταξη και όσο πιο µεγάλη σύνταξη έχουν, τόσο περισσότερο κρατιούνται στα σπίτια
τους, γιατί τους θέλει η νύφη και ο γαµπρός κ.ο.κ.. Όταν, όµως,
καταπέσουν και δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, πάνε στο
θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων. Κόψτε το µισό τουλάχιστον
της σύνταξης, για να µην έρχεται ο γιος ή η κόρη ή ο γαµπρός
και παίρνει τη σύνταξη του κατακρηµνισµένου ανθρώπου που
επιβαρύνει το δηµόσιο κράτος.
Επειδή ο χρόνος πέρασε και επειδή θα ήθελα να κλείσω, θέλω
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να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα 300 περίπου εκατοµµύρια
που φεύγουν από τα ασφαλιστικά ταµεία του κράτους δεν είναι
µόνο 300 εκατοµµύρια, αλλά πολύ περισσότερα, διότι άλλοι πληρώνονται κατ’ ευθείαν από τα ασφαλιστικά ταµεία, άλλοι πληρώνονται µε 112, χωρίς να περιλαµβάνονται µέσα τα έξοδα της
µεταφοράς, της µετακίνησης και του συνοδού.
Εκείνο το οποίο θα πω κλείνοντας είναι όχι σε νοσοκοµεία sui
generis, όχι σε νοσοκοµεία µε πληρότητα κάτω των 60% και ιδιαίτερα µε ενοίκιο -στοιχίζουν ακριβά- ναι εθελοντικά στις µονάδες εντατικής θεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, όχι σε
γραφεία διακοµιδής αρρώστων στο εξωτερικό, όχι σε γνωµατεύσεις γιατρών που µπορούν να ελεγχθούν -δεν θα υπάρχει ο
ΕΟΠΥΥ αν δεν τα εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ, ξέρει και την πηγή- όχι εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ από το παράθυρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Βαγιωνά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Μαγνησίας
κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης.
Κύριε Καρτάλη, θα έχετε κι εσείς ανοχή στο χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, συζητάµε
ένα νοµοσχέδιο που αποτυπώνει την ανάγκη της πολιτείας να
στηρίξει τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, ιδιαίτερα σε µία περίοδο οικονοµικής κρίσης, που συχνά η περικοπή των δηµοσίων
δαπανών γέρνει την πλάστιγγα σε βάρος κάποιων συµπολιτών
µας, δηµιουργώντας σηµαντικές πιέσεις, τις οποίες πρέπει να
βρούµε έναν τρόπο να τις ανακουφίσουµε.
Νοµίζω ότι υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη -αναφέρθηκε σ’ αυτό
και ο συνάδελφος κ. Κατσούρας- µέσα σ’ αυτήν την περίοδο να
στηρίξουµε το κοινωνικό κράτος και τα δηµόσια αγαθά της πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του περιβάλλοντος, αυτά δηλαδή που στην ουσία δηµιουργούν, αν θέλετε και το περίγραµµα
µέσα στο οποίο κινείται η εντεταγµένη πολιτεία για να προστατεύσει τα δικαιώµατα των πολιτών της.
Πιστεύω ότι σ’ αυτήν τη συζήτηση που κάνουµε είναι πάρα
πολύ σηµαντικό να ισχυροποιήσουµε το ρόλο του δηµοσίου
τοµέα, ενός τοµέα ο οποίος είναι επιτελικός, οργανωµένος, παραγωγικός, αποτελεσµατικός, διαφανής, εξυπηρετεί τους πολίτες, δηµιουργεί προϋποθέσεις για να στηριχθεί επάνω του ο
ιδιωτικός τοµέας, η επιχειρηµατικότητα και βεβαίως, πρέπει να
αποφύγουµε το πολυτελές δηµόσιο, αυτό που επαναλαµβάνει
δοµές, έχει έναν πληθωρισµό στη δηµιουργία κέντρων, αποφεύγει να αντιµετωπίσει τις ευθύνες του µη εξοπλίζοντας τα συγκεκριµένα κέντρα, µη έχοντας το ανθρώπινο δυναµικό, δηµιουργώντας µε άλλα λόγια µία πολυτέλεια η οποία δεν είναι αναγκαία σ’ αυτήν την περίοδο, αλλά και σε καµµία άλλη περίοδο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο κάνει µία σηµαντική τοµή,
µια σοβαρή τοµή για τη συνέργεια όλων των προνοιακών δοµών
που στηρίζουν το κοινωνικό σύνολο, γιατί έτσι µπορεί να υποστηρίξει τα προβλήµατα των τοπικών κοινωνιών, να διασυνδέσει την
κοινωνική φροντίδα µε τις υπηρεσίες υγείας, να δηµιουργήσει
µία αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων µέσα από
τα ιδρύµατα, να εξοικονοµήσει τις αναγκαίες πιστώσεις, να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναµικό που είναι πλούσιο. Πιστεύω ότι
το Εθνικό Σύστηµα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης που δηµιουργείται µέσα από την ένταξη στα ΚΑΦΚΑ και τον ΚΕΚΑΜΕΑ
στο ΕΣΥ είναι στη σωστή κατεύθυνση, µε την προϋπόθεση βέβαια, κύριε Υπουργέ, ότι θα υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι, οι πιστώσεις και βεβαίως το ανθρώπινο δυναµικό.
Θεωρώ, επίσης, ότι το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων των
Κοινωνικών και Προνοιακών Επιδοµάτων ήταν αναγκαίο από
χθες, για να µπορέσουµε να περιορίσουµε όλες εκείνες τις προνοιακές επιδοτήσεις, τα επιδόµατα τα οποία δίδονταν σε συµπολίτες µας που δεν είχαν το δικαίωµα. Νοµίζω ότι πρέπει γρήγορα
να απαντήσουµε και στην κοινή γνώµη, η οποία βλέπει παραβατικές συµπεριφορές που επιβραβεύτηκαν τα τελευταία χρόνια
µέσα από παράνοµες λειτουργίες, µέσα από επιτροπές οι οποίες
δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και δηµιούργησαν αρνητικές
εντυπώσεις στο κοινωνικό σύνολο.
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Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω συγκεκριµένα -αν θέλετε
να µε ακούσετε- το είπα και χθες στη Βουλή και θα ήθελα να έχω
µια δέσµευση, αν γίνεται, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγµα να ψηφίζουµε ένα
νόµο και τελείως διαφορετικό να τον εφαρµόζουµε. Αυτό που
εννοώ είναι πόσο γρήγορα ένας πολίτης που βρίσκεται σε πίεση,
ένας πολίτης µε αναπηρία, απολαµβάνει της πρόνοιας, αν θέλετε, την οποία του δίνει η πολιτεία.
Μπορώ να σας πω συγκεκριµένη περίπτωση –δεν θα πω το
ονοµατεπώνυµο- µιας γυναίκας ανάπηρης που από 1ης Μαΐου
του 2011 κρίθηκε ότι πρέπει να επανεξεταστεί για να της δοθεί η
σύνταξη. Σήµερα που µιλάµε, κύριε Υπουργέ, δεν έχει ακόµα εξεταστεί από τους γιατρούς. Όταν θα εξεταστεί θα έχουν παρέλθει
επτά µήνες. Για επτά ολόκληρους µήνες µια ανάπηρη γυναίκα
δεν έχει τη σύνταξη της Πρόνοιας, το επίδοµα της Πρόνοιας, µε
αποτέλεσµα να ζει σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, θα έλεγα
απάνθρωπες, σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση που επικρατεί
στη χώρα σε ό,τι αφορά στην οικονοµική πίεση.
Πρέπει, λοιπόν, να αναπτύξετε εκείνες τις δοµές που επιταχύνουν την εξέταση των δικαιούχων, των όποιων δικαιούχων, ώστε
να είµαστε συνεπείς προς τη δέσµευσή µας προς τους πολίτες
ότι στηρίζουµε τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα επίδοµα, ένα εισοδηµατικό όριο, γιατί είναι παράλογο να διαθέτουµε αλόγιστα τα χρήµατα της πολιτείας σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Δεν
θα µπω στη συζήτηση αν αυτό είναι ή δεν είναι Συνταγµατικό.
Αυτό θα το κρίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας αν και όποτε
χρειαστεί.
Θεωρώ, όµως, ότι το µεικτό εισοδηµατικό κριτήριο το οποίο
έχετε θέσει, των 55.000 ευρώ, δεν θα έλεγα ότι είναι υπερβολικά
χαµηλό, αλλά θα πρέπει να διορθωθεί ώστε να αφορά το καθαρό
οικογενειακό εισόδηµα και όχι το πραγµατικό εισόδηµα, το µεικτό εισόδηµα. Γιατί µε τις φορολογικές ρυθµίσεις που έχουµε
ψηφίσει –και τις ξέρουµε όλοι µας- τα 55.000 ευρώ ως µεικτό εισόδηµα µεταφράζονται σε καθαρό εισόδηµα στα 35.000 ευρώ
µε 40.000 ευρώ. Άρα, είναι τελείως διαφορετικό. Θα έλεγα ότι
πρέπει να δούµε µία εξειδίκευση στο σχέδιο νόµου ώστε να είµαστε συνεπείς στην πραγµατική στήριξη των οικογενειών που
έχουν ανάγκη.
Όσον αφορά τους γιατρούς υπαίθρου στο συγκεκριµένο
άρθρο, νοµίζω ότι κάνατε µια πολύ σηµαντική αλλαγή. Βοηθάµε
την ύπαιθρο να έχει γιατρούς ιδιαίτερα όταν λήγει η θητείας τους,
πριν δηλαδή αναπληρωθεί ο γιατρός που υπηρετεί. Νοµίζω ότι
είναι πολύ σηµαντικό να δροµολογήσουµε και µε πολύ µεγάλη
προσοχή όλη αυτήν την ιστορία µε τους γιατρούς του ΕΟΠΥ που
συνεισφέρουν στη λειτουργία των δηµοσίων νοσοκοµείων.
Ξέρω την κριτική που γίνεται, ότι πρόκειται για έναν τρόπο,
µέσα από τον οποίο θα αποµειώσουµε την ισχύ του ΕΣΥ. Εγώ δεν
µπαίνω σ’ αυτήν τη λογική, αλλά σας ζητώ να προσθέσετε στο
συγκεκριµένο άρθρο ότι η αξιοποίηση των γιατρών του ΕΟΠΥ
στα ολοήµερα ιατρεία των νοσοκοµείων θα πρέπει να γίνεται
όταν υπάρχουν τεκµηριωµένες ανάγκες. Πρέπει να είναι σαφές
ότι αφορά περιοχές αποµακρυσµένες, περιοχές οι οποίες είναι
νησιωτικές, περιοχές οι οποίες δεν έχουν γιατρούς.
Είναι επίσης προφανές ότι την αντιµισθία θα την καλύπτει το
ίδρυµα που φιλοξενεί τον γιατρό. Μη φανταστούµε ότι µε αυτό
τον τρόπο δεν κάνουµε οικονοµία, δεν καλύπτουµε τη θέση εργασίας και ταυτοχρόνως τον γιατρό τον πληρώνει ο επισκέπτης,
ο νοσηλευόµενος, δηλαδή αυτός που έχει την ανάγκη, ο ασθενής. Είναι προφανές ότι µε αυτό τον τρόπο δηµιουργούµε τις
προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σωστά το σύστηµα υγείας, να
υπάρχει πληρότητα σε ό,τι αφορά τους γιατρούς.
Είναι τέλος προφανές ότι συµφωνώ µε τον συνάδελφο κ. Κατσούρα να υπάρχει ρητή αναφορά πως θα πρέπει να συµµετέχουν συγκεκριµένοι γιατροί και στις εφηµερίες ιδιαίτερα σε
νησιωτικές και αποµακρυσµένες περιοχές, που έχουµε και το
πρόβληµα.
Θεωρώ θετική την οργάνωση των ιδιωτικών µονάδων ηµερήσιας νοσηλείας.
Τέλος, να αναφερθώ στην τροπολογία που έχει κατατεθεί, του
Υπουργείου Παιδείας. Θεωρώ ότι αυτή η συγκεκριµένη τροπο-
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λογία λανθασµένα εντάχθηκε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας, αλλά αυτό είναι θέµα που θα έπρεπε να το κρίνει η
Βουλή. Θα µπω στην ουσία της τροπολογίας.
Η τροπολογία στην ουσία τι κάνει; Έρχεται και διορθώνει ένα
νόµο που ψηφίσαµε πριν από ένα µήνα για τα ΑΕΙ και αναφέρει
ότι επειδή δεν µπορούν να συγκροτηθούν οι πενταµελείς επιτροπές των πανεπιστηµιακών που θα ορίσουν στη συνέχεια τις διαδικασίες για τα συµβούλια διοίκησης και επειδή πολλές πρυτανικές αρχές δεν δέχθηκαν να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις,
το Υπουργείο Παιδείας θα είναι αυτό που θα διορίσει τις επιτροπές, θα είναι αυτό που θα καθορίσει την εκλογική διαδικασία, θα
είναι αυτό ακόµη που θα καθορίσει και την ηµέρα της εκλογικής
διαδικασίας.
Δεν διορθώνεις ένα λάθος µε ένα νέο λάθος. Και δεν µπορούµε να επιµένουµε µε λογικές άκαµπτες και επίµονες στην επίλυση ενός θέµατος, που έχει δηµιουργήσει τεράστια κρίση στα
ελληνικά πανεπιστήµια. Αντιθέτως θα πρέπει να πάρουµε µια
πρωτοβουλία για να εκτονώσουµε την πόλωση αντί να την εντείνουµε ακόµη περισσότερο.
Και για να ξεκαθαρίσω τη θέση µου, επειδή γίνεται πολύς
λόγος και γι’ αυτό, είναι προφανές πως πιστεύω ότι τα πανεπιστήµια είναι δυνατά όταν είναι ανοιχτά. Και όταν είναι ανοιχτά,
αποκτούν τη δύναµη εκείνη που χρειάζονται να ανταποκριθούν
και στις ανάγκες της κοινωνίας και στις ανάγκες της νέας γενιάς,
αλλά κυρίως να αντιπαρατεθούν µε ουσιαστικό τρόπο στη συζήτηση που αρχίζει και δηµιουργείται για τα µη κρατικά πανεπιστήµια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα άχρηστα ελληνικά πανεπιστήµια και τους άχρηστους Έλληνες πανεπιστηµιακούς.
Άρα, νοµίζω πως η τροπολογία είναι λάθος. Το είπα και πριν.
Όταν συζητούσαµε το νοµοσχέδιο, είχα καταψηφίσει το άρθρο
75 µε τις µεταβατικές διατάξεις, γιατί είχα προβλέψει ότι δεν θα
µπορούσε να εφαρµοστεί. Τώρα ελπίζω να µη χρειαστούµε µια
νέα τροπολογία µε την οποία η διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας θα διορίζει απευθείας τους πρυτάνεις.
Στηρίζω το νοµοσχέδιο, το ψηφίζω και θα παρακαλούσα για
τις διευκρινίσεις από πλευράς του κυρίου Υπουργού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντίνο Καρτάλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σάµου του ΠΑΣΟΚ κ. Πυθαγόρας
Βαρδίκος.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Θα σας προτείνω µια βελτιωτική
προσθήκη στο άρθρο 28 «θέµατα γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου».
Σχετικές βελτιωτικές ρυθµίσεις έγιναν και µε το ν. 3918. Δεν
ήταν τελικά αρκετές. Ας ευχηθούµε, αν όχι κατά 100%, τότε κατά
90% να λύσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν κυρίως γύρω
από τα κενά που δηµιουργούνται στα αγροτικά ιατρεία, προβλήµατα ζωής ή θανάτου καµµιά φορά για τις περιοχές µας, τις νησιωτικές, τις άγονες.
Παλαιότερα, ακόµα και αν το κράτος προχωρούσε σε προκήρυξη της θέσης και βρισκόταν ενδιαφερόµενος γιατρός, µέχρι
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περνούσαν εβδοµάδες, καµµιά
φορά και µήνας για να διοριστεί. Για ένα τρίµηνο έπρεπε να «εκπαιδευτεί» στο νοσοκοµείο και µετά να βρεθεί και να υπηρετήσει
στο ιατρείο του που όλο αυτό το διάστηµα έµενε κενό. Για να
αποφευχθεί αυτή η καθυστέρηση, θεσµοθετήθηκε να προκηρύσσεται η θέση τρεις µήνες πριν λήξει η θητεία του προηγούµενου
γιατρού και πάλι µε τις υπηρεσιακές καθυστερήσεις και το τρίµηνο στο νοσοκοµείο έµεναν κενά -για κάποιο µικρότερο βέβαια
χρονικό διάστηµα- τα αγροτικά ιατρεία.
Για το λόγο αυτό µε το ν. 3918 φέτος το Φεβρουάριο κάναµε
το τρίµηνο πεντάµηνο και δώσαµε τη δυνατότητα να παρατείνεται η θητεία του υπηρετούντος γιατρού για όσο διάστηµα θα
χρειαζόταν για να έλθει ο επόµενος. Πιστέψαµε ότι το πρόβληµα
είχε λυθεί, αλλά λογαριάζαµε χωρίς τους επιτρόπους, γιατί µε
την παράταση της θητείας του προηγούµενου µε το διορισµό
του επόµενου µέχρι να αναλάβει και µέχρι να ολοκληρώσει το
τρίµηνό του στο νοσοκοµείο, έφερναν δύο γιατρούς για κάποιο
διάστηµα σε µία θέση και οι επίτροποι δεν πληρώνουν δύο σε
µία.
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Παράλληλα είχαµε και τα ανυπέρβλητα προβλήµατα που δηµιουργούσε η µη ύπαρξη υποψήφιου για τη θέση γιατρού. Κάναµε τις θέσεις «άγονες» για διπλάσιο µισθό. Με το ν. 3918
δώσαµε και µία αύξηση 10% σε εποχές που υπάρχουν µόνο µειώσεις και πάλι για κάποια ιατρεία υπήρξε απροθυµία από την
πλευρά των γιατρών. Και όλα αυτά όχι µόνο για τα «άγοναάγονα» όπως το νησί µου, η Θύµαινα, ένα νησάκι µε τις ογδόντα
ψυχές που βρίσκονται εκεί να µένουν µόνες τους µε το Θεό όταν
τα µποφόρ γίνονται οκτώ, κάτι το συνηθισµένο, αλλά και για ιατρεία σε κεφαλοχώρια. Στον Μαραθόκαµπο µε δύο θέσεις γιατρών εδώ και πέντε µήνες, παρά τις προκηρύξεις από το
Υπουργείο, οι θέσεις µένουν κενές.
Βελτιώνει πολύ τα πράγµατα το άρθρο 28 του νόµου που συζητάµε. Είναι ένας νόµος που αποτελεί άλλον ένα «κρίκο» στην
«αλυσίδα» της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο σας
να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το χώρο της υγείας.
Με το άρθρο 28 οι θέσεις των αγροτικών γιατρών προκηρύσσονται πέντε µήνες πριν. Για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές
αν δεν βρεθεί γιατρός, δεν θα περιµένουµε την επαναπροκήρυξη. Η προκήρυξη θα παραµένει ανοιχτή µέχρι την πλήρωση
της θέσης. Αυτό είναι σηµαντικό. Θα µπορεί να παρατείνεται η
θητεία του γιατρού που ήδη υπηρετεί στο ιατρείο που κινδυνεύει
να µείνει κενό και για να αποφύγουµε το θέµα που έχει προκύψει
µε τους επιτρόπους, πολύ σωστά δίνετε τη δυνατότητα να παρατείνεται και η θητεία άλλου γιατρού.
Προσέξτε όµως, κύριε Υπουργέ, µια παρενέργεια που δηµιουργείται µε τις νέες ευνοϊκές ρυθµίσεις σας. Κάποια κενά µπορεί να καλυφθούν από γιατρούς επί θητεία. Για τον Μαραθόκαµπο στον οποίο αναφέρθηκα υπάρχει ενδιαφερόµενος και
το γνωρίζετε πολύ καλά. Για να διοριστεί γιατρός επί θητεία, πρέπει τρεις προκηρύξεις να βγουν «άγονες». Τώρα που πολύ σωστά
η προκήρυξη θα µείνει ανοιχτή, δεν θα υπάρχουν οι τρεις «άγονες» προκηρύξεις για να είναι δυνατός ο διορισµός επί θητεία.
Γι’ αυτό πρέπει στο άρθρο 28 εκεί που γράφετε «οι θέσεις ιατρών
υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε µήνες πριν τη λήξη της θητείας
των ιατρών που υπηρετούν σ’ αυτές, για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές η προκήρυξη παραµένει ανοιχτή µέχρι την πλήρωση της θέσης», να συµπληρώσετε «κατά την περίοδο αυτή
γιατρός που υποβάλλει αίτηση για διορισµό επί θητεία διορίζεται
αµέσως».
Στο ίδιο άρθρο, το 28, στην παράγραφο 3 σωστά περιορίζεται
το τρίµηνο εκπαίδευσης στο νοσοκοµείο σ’ ένα µήνα. Καλό θα
είναι αυτό το µήνα να τον ορίζει η διοίκηση. Πολλές φορές είναι
αναγκαία η άµεση παρουσία του γιατρού στο αγροτικό του. Αυτά
που µαθαίνει στο νοσοκοµείο δεν είναι επιστηµονικά. Διαδικαστικά και γραφειοκρατικά είναι. Μπορεί να τα µάθει και από απόσταση. Σήµερα η επικοινωνία δεν έχει όρια.
Αν θα το προβλέπει η σχετική απόφαση του Υπουργού που θα
εκδοθεί, καλώς. Διαφορετικά στην παράγραφο 3 του άρθρου 28,
µετά τη φράση «ή στο κέντρο υγείας», να προστεθεί «σε χρόνο
που ορίζει η διοίκηση». Τέλος, το ζήτησα και στην επιτροπή, σε
εξαιρετικές ανάγκες µε αιτιολόγηση του διοικητικού συµβουλίου
του νοσοκοµείου στις άγονες και νησιώτικες περιοχές να είναι
δυνατή και η τρίτη παράταση για τους ειδικευόµενους.
Κύριοι Υπουργοί, συνεχίστε. Λύνετε προβλήµατα σε έναν κρίσιµο και ζόρικο χώρο, σε µια κρίσιµη και ζόρικη εποχή. Θα σας
στηρίξουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Σάµου του ΠΑΣΟΚ, κ. Βαρδίκο Πυθαγόρα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ.
Ο Υφυπουργός, κ. Τιµοσίδης, έχει τα λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Παίρνω το λόγο για να απαντήσω στην πρόταση
που έκανε πριν από λίγο ο κατελθών συνάδελφος σχετικά µε τη
δυνατότητα να καταλαµβάνει θέση και γιατρός επί θητεία,
επειδή, εφόσον µένει ανοιχτή η προκήρυξη, καταργούνται οι
τρεις άγονες προκηρύξεις. Το κάνουµε δεκτό.
Επίσης, θέλω να κάνω µια προσθήκη στο σχέδιο. Κάνω µια αλ-
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λαγή στο άρθρο 1, περίπτωση Δ, σχετικά µε το Κέντρο Παιδικής
Μέριµνας Αρρένων Δράµας. Θα ήθελα να το καταθέσω για να
λάβουν γνώση οι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:
«ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο 28
1) Στη 10η σειρά µετά τη φράση «την πλήρωση της θέσης …»
τίθεται η φράση «…και κατά την περίοδο αυτή, ιατρός που υποβάλει αίτηση για διορισµό επί θητεία, διορίζεται αµέσως.
Προσθήκη
Στο Σχέδιο Νόµου
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.».
1) Στο άρθρο 1 περίπτωση Δ) στην υποπερίπτωση στ) το
κόµµα και η φράση «στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως
παράρτηµά του : στα) το Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων
Δράµας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων
του ν.δ. 12.6.1926 (Α’201) και του β.δ. 273/1973 (Α’ 81) και το
οποίο καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου»
2) Στο άρθρο 1 περίπτωση Δ) προστίθεται υποπερίπτωση ζ)
ως ακολούθως: «ζ) Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την
επωνυµία Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Δράµας, µε έδρα
το Δήµο Δράµας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων του ν.δ. 12.6.1926 (Α’ 201) και του β.δ. 273/1973 (Α’ 81),
το οποίο µετονοµάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού
Δράµας».»)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ πολύ να διανεµηθούν στους Βουλευτές.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ορισµένα πράγµατα σχετικά
µε ένα πολύ µεγάλο και σοβαρό θέµα δηµόσιας υγείας. Θέλω να
απευθύνω µια έκκληση και να ενηµερώσω το Σώµα για τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας.
Χθες, το Κέντρο Λοιµώξεων της χώρας, το ΚΕΕΛΠΝΟ, πραγµατοποίησε αυτοψία επί τόπου σε διάφορα σηµεία του Νοµού
Αττικής στα οποία έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα από τη συσσώρευση απορριµµάτων.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ, µετά την υποβολή σ’ αυτό έκθεσης από την
πλευρά των γιατρών που έκαναν την αυτοψία, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δηµιουργείται σε περιοχές της Αθήνας µια υγειονοµική βόµβα και µε κάλεσε να εκδώσω την απαραίτητη υγειονοµική διάταξη. Είναι υγειονοµική διάταξη που έχω εκδώσει και
για την περίπτωση της Λακωνίας µε την ελονοσία, όπως και για
ένα πρόβληµα δηµόσιας υγείας που δηµιουργεί µια επιχείρηση
στη Μήλο.
Παρακαλώ εγώ τους συναδέλφους, το Σώµα, να σκύψει µε
προσοχή στο σηµερινό ζήτηµα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ µε εντολή που
έχουµε δώσει θα συνεχίσει τους ελέγχους του µέσω των οµάδων
γιατρών που θα αποσταλούν σε καθηµερινή βάση. Το Υπουργείο
Υγείας και εγώ προσωπικά είµαστε υποχρεωµένοι, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουµε πηγές µολύνσεων κοντά σε σχολεία ή
κοντά σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές, να λάβουµε τα µέτρα
µας. Τα µέτρα όµως που ο νόµος προβλέπει για τις περιπτώσεις
αυτές είναι αυστηρά.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς θέλουµε να παρέµβουµε προστατευτικά για τη δηµόσια υγεία. Δε θέλουµε να περιορίσουµε κανένα κοινωνικό αγώνα.
Απλώς είναι ώρα να σκεφτούµε, εν µέσω της κρίσης, ότι κακώς
εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουµε κατακτήσει το αυτονόητο για
κάθε χώρα προχωρηµένη θεσµικά, δηλαδή τη δυνατότητα να συ-
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ναιρούµε, να συναρµολογούµε, να µπορούµε να συνυπάρχουµε
ενώ ασκούνται δικαιώµατα, διεξάγονται κοινωνικοί αγώνες µε την
ταυτόχρονη λειτουργία και του κράτους και της δηµοκρατίας.
Εδώ, σε ό,τι αφορά το κράτος, έχουµε την ειδική πτυχή της
δηµόσιας υγείας -πολύ ευαίσθητη πτυχή- και η όποια παρέµβαση
σε καµµία περίπτωση δεν έχει στα υπ’ όψιν της τους αγωνιζοµένους. Έχει υπ’ όψιν της αποκλειστικά και µόνο τα θέµατα δηµόσιας υγείας. Όλοι πρέπει να δείξουµε σύνεση, όλοι πρέπει να µη
φτάσουµε τα πράγµατα στα όρια, όλοι πρέπει να καταλάβουµε
ότι κοινό είναι το συµφέρον, δηµόσιο είναι το συµφέρον για την
προστασία της δηµόσιας υγείας.
Κυρία Πρόεδρε, κάνω σήµερα την κυρίως οµιλία µου. Δεν µίλησα χθες. Έχω ενηµερώσει και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που είχαν την καλοσύνη να δεχθούν το αίτηµά µου να
µιλήσω σήµερα, γιατί χθες δεν προλάβαινα.
Σήµερα από το πρωί, θέλω να ενηµερώσω τους συναδέλφους,
είχα την τιµή να παραστώ σε συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το θέµα των µεταµοσχεύσεων. Ο µακαριότατος Αρχιεπίσκοπος και οι σεβασµιότατοι Μητροπολίτες της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου άκουσαν τα επιχειρήµατα του Υπουργείου άκουσα κι εγώ τα δικά τους- σε µία πολύωρη συνεδρίαση κι
έχουµε βρει κοινό τόπο για το πώς θα προχωρήσουµε τα θέµατα
των µεταµοσχεύσεων. Και, όπως έχω ενηµερώσει το Σώµα, η εξέλιξη, µετά την παρέµβαση της Βουλής και τη συµβολή όλων των
κοµµάτων, είναι θεαµατική τους τελευταίους µήνες, τις τελευταίες εβδοµάδες.
Για όσους, λοιπόν, αναρωτήθηκαν για την απουσία µου για κάποιες ώρες από τη σηµερινή συνεδρίαση, ας γνωρίζουν ότι η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, µε την παρουσία µου,
είχε προκαθοριστεί. Και, επαναλαµβάνω, είχε πάρα πολύ θετικά
αποτελέσµατα.
Πάµε τώρα στα θέµατα του σχεδίου νόµου:
Κατ’ αρχάς, για τα προνοιακά. Θέλω και από το Βήµα αυτό να
συγχαρώ το συνάδελφο τον Μάρκο Μπόλαρη για τη δουλειά που
έχει κάνει. Έγινε διάλογος και στην επιτροπή κι εδώ και νοµίζω
ότι έχουµε προχωρήσει αρκετά σε µία σωστή επιλογή. Η ζωή θα
αναδείξει την ορθότητά της, θα δικαιώσει ή όχι την παρέµβασή
µας.
Θέλω να πω στο συνάδελφο κ. Σαλµά, ο οποίος είχε την καλοσύνη και στην επιτροπή κι εδώ, αλλά κι εµένα προσωπικά να µε
ενηµερώσει, ότι το µόνο θέµα που εµφανίζεται να είναι εκκρεµές,
είναι το θέµα της δικτύωσης των υπαγοµένων κέντρων στα νοσοκοµεία, που η δικτύωση αυτή δεν εµφανίζει προβληµατικές δυσκολίες. Θεωρώ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σε ό,τι
αφορά την υπαγωγή και στο ΕΣΥ, αλλά και στα νοσοκοµεία των
κέντρων αποκατάστασης, ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις γραµµή
πλεύσης επειδή φοβάσαι πως όταν θα υπάρχει ένα πρόβληµα
και κάποιος ασθενής θα πρέπει να βοηθηθεί ως προς την αποκατάστασή του θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσυνεννόηση.
Εδώ και µε µία απλή επέκταση, που σκεφτόµαστε να κάνουµε,
του ΕΚΕΠΥ µπορούµε να έχουµε την εικόνα αυτή ανά πάση
στιγµή, ανά πάσα ηµέρα, ανά πάσα εβδοµάδα. Η δικτύωση δεν
υπαγορεύει τρόπο διάρθρωσης διοικητικής, γιατί είναι µία απλή
διαδικασία που δεν εξαρτάται από συνενώσεις. Αλίµονο, να λέµε
ότι χρειαζόµαστε δοµές διοικητικές για να ενηµερωθούµε αν
υπάρχει κρεβάτι ελεύθερο σε ένα νοσοκοµείο. Τα ξέρουµε αυτά
από τη λειτουργία του ΕΚΕΠΥ κάθε µέρα, κάθε ώρα.
Κάνω αυτή την αναφορά για να αποδείξω ότι ακούµε αυτά που
λέγονται µέσα στη Βουλή και προσπαθούµε στο µέτρο των δυνάµεών µας να τα απαντάµε.
Έχω µία πρόσκληση από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας να κάνω αναφορά στην οµιλία µου σήµερα
όχι µόνο σε συνολικότερα θέµατα του ΕΣΥ, αλλά ειδικά στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις προµήθειες. Με ρωτά ο κ. Μαρκόπουλος –και σηµειώνω τον πραγµατικά υποδειγµατικό κοινοβουλευτικά τρόπο µε τον οποίο άρθρωσε το λόγο του- εάν έχει
αλλάξει κάτι στο σύστηµα προµηθειών.
Δεν έφερα µαζί µου, αλλά το έχω στο έδρανο θα το καταθέσω
µόλις τελειώσω την οµιλία µου, κύριε συνάδελφε, ένα σχετικό
έγγραφο που έχω από το Υπουργείο που δίνει µια εικόνα.
Σπεύδω να σας πω ότι έχει γίνει µεγάλη πρόοδος τον τελευταίο
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καιρό χωρίς να µου δηµιουργεί ικανοποίηση σε πολιτικό επίπεδο
η πρόοδος αυτή. Υπάρχουν πράγµατα που πρέπει να γίνουν
ακόµη.
Ακούστε, όµως, συνάδελφοι το εξής: Το 2009, όταν παραλάβαµε τη διακυβέρνηση του τόπου δεν γινόταν, αγαπητές - αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε ένας διαγωνισµός. Ούτε ένας! Αυτή είναι
η ενηµέρωση που έχω από το Υπουργείο και σας την καταθέτω.
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, τη διαγωνιστική διαδικασία από την αρχή. Η
κ. Ξενογιαννακοπούλου και εγώ στη συνέχεια έχουµε κατορθώσει το 85% περίπου των προµηθειών των νοσοκοµείων να γίνεται
µέσω διαγωνισµού.
Θέλω να σας αναφέρω, γιατί είναι οι πιο σηµαντικές περιπτώσεις, τις έξι κεντρικές προµήθειες που γίνονται από την Κεντρική
Επιτροπή Προµηθειών µε µείωση του τιµήµατος κατά 20% κατά
µέσο όρο από τους οποίους έξι κεντρικούς διαγωνισµούς, που
είχαν καθυστερήσεις, ενστάσεις, κ.λπ., δύο έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί. Μετά αναφέροµαι σε διαγωνισµούς που γίνονται σε επίπεδο περιφερειών, αλλά και σε επίπεδο νοσοκοµείων.
Οφείλω να υπογραµµίσω, για να λέω όλη την αλήθεια, ότι είναι
το 85% περίπου των προµηθειών µε διαγωνισµό, αλλά το χρηµατικό ποσό δεν ξεπερνάει το 50% των συνολικών προµηθειών.
Άρα, υπάρχει δρόµος µπροστά. Υπάρχει πολύ µεγάλος δρόµος
ακόµα που πρέπει να διανυθεί, αλλά το δύσκολο της πρώτης
φοράς έχει ξεπεραστεί.
Δεν είµαι, όµως, ικανοποιηµένος. Με το που θα τελειώσουµε
και την επόµενη νοµοθετική µας και διοικητική µας παρέµβαση
για τις εντάξεις των νέων γιατρών στις ειδικότητες, όπως προανέφερα χθες και έγινε η πρώτη ανάγνωση στο Υπουργικό Συµβούλιο και το θέµα ήδη οδηγείται σε κοινωνική και πολιτική
διαβούλευση από σήµερα, αµέσως ένα πολύ µεγάλο µέρος της
ενεργητικότητας και της δραστηριότητας της ηγεσίας του
Υπουργείου θα πάει στις προµήθειες.
Ωστόσο, συνάδελφοι, δεν πρέπει να φύγει καθόλου από το
οπτικό µας πεδίο το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία
της ελληνικής διοίκησης έγινε ηλεκτρονική δηµοπρασία πριν από
περίπου ενάµιση µήνα και αγοράσαµε υλικό, δραστική ουσία στα νοσοκοµεία κατά κύριο λόγο οι προµήθειες γίνονται στα
φάρµακα, σε δραστικές ουσίες- µε τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας 1,5 εκατοµµύριο ευρώ στα 220.000 ευρώ.
Έγιναν προκηρύξεις για σαράντα τρεις νέες προµήθειες στην
αρχή και στα µέσα του Οκτωβρίου ύψους 200 εκατοµµυρίων
ευρώ που όλα δείχνουν ότι αν πάµε σε µια έκπτωση της τάξης
του 50%, που είναι απολύτως λογική όπως δείχνουν και οι συµβατικές µειοδοτικές διαδικασίες από τα νοσοκοµεία, θα έχουµε
εξοικονόµηση µόνο από αυτό 100 εκατοµµύρια ευρώ το 2012.
Άρα, αγαπητέ συνάδελφε, σας απαντώ και µε αυτό, γιατί ως
γνωστόν τα νοσοκοµεία έχουν τριών ειδών δαπάνες: τις προµήθειες των αναλωσίµων υλικών, τις προµήθειες των φαρµάκων και
τους λοιπούς λογαριασµούς από ενοίκια και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες σε φως, νερό, τηλέφωνο. Άρα, αυτή είναι η καινούργια ηµέρα, µε κόπο, µε λάθη, µε προβλήµατα.
Πολλές ήταν οι φορές, συνάδελφε, που το Παρατηρητήριο
που φτιάξαµε εµείς -η κ. Ξενογιαννακοπούλου το έκανε- δεν εντόπιζε χαµηλές τιµές της αγοράς και τις εντόπιζε Βουλευτής, ο
κ. Φλωρίδης και εµείς ακούγαµε και συµπεριλαµβάναµε. Επιστήµονας ο κ. Δηµήτρης Μάρδας. Ό,τι γράφει ο Δηµήτρης Μάρδας
-επειδή αρθρογραφεί αυτός ο καθηγητής- εµείς το ελέγχουµε
και όπου είναι σωστό το ενσωµατώνουµε. Μάλιστα του προτείναµε και έχει αποδεχθεί και µια συνεργασία γιατί παρακολουθεί
τις τιµές των υλικών. Δεν είναι απλό πράγµα, γι’ αυτό είµαστε στη
διαδροµή, αλλά θα την ολοκληρώσουµε αυτή τη διαδροµή είναι
θέµα µηνών.
Θα σας καταθέσω σχετικό έγγραφο µε πλήρη και αναλυτικά
στοιχεία. Το έχω εδώ. Θα µου επιτρέψετε να το κάνω µόλις ολοκληρώσω.
Είπα χθες ότι σήµερα θα µιλήσω για το ΕΣΥ. Θέλω να έχουµε
όλοι κατά νου την εξής στρατηγική: Πρώτα απ’ όλα παραλάβαµε
–και εµείς είχαµε παραδώσει µέσα από τις δεκαετίες που πέρασαν- ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε δυνατότητες και µε αδυναµίες. Είπα χθες ότι πάρα πολλοί που µιλούν εξ ονόµατός του
τελικά το υπονοµεύουν. Έχω πολλές περιπτώσεις παραδειγµά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

των.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Δεν σκέφτηκα χθες, κύριε Γιαννόπουλε, να σας αναφέρω αυτό
που δηµοσιεύτηκε στο «ΛΑΝΣΕΤ» –που µου είπατε να σας αναφέρω ένα όνοµα- και για το οποίο θα απαντήσει ο κ. Πολύζος σε
λίγο στο συνέδριο στους «FINANCIAL TIMES» και εγώ την επόµενη εβδοµάδα σε διεθνές συνέδριο µεγάλης εµβέλειας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ότι εδώ λόγω της κρίσης πεθαίνουν οι ασθενείς. Και στην τεκµηρίωση –γιατί το «ΛΑΝΣΕΤ» είναι
ένα πάρα πολύ σοβαρό περιοδικό και εκεί αρθρώνεται επιστηµονικός και όχι πολιτικός λόγος- προέκυπταν κάποιες δηλώσεις
εργαζοµένων που έλεγαν ότι εδώ πεθαίνουν οι άνθρωποι.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας θεραπεύει ανθρώπους. Και όπως
εχθές αποδείξαµε εδώ το Εθνικό Σύστηµα Υγείας αγκάλιασε τη
µάχη κατά των ναρκωτικών µε έναν τρόπο απίστευτο, αποδεικνύοντας πόσο βάθος έχει. Δεν µπορεί, όµως, κάποιος να το υπερασπίζεται και να αποδέχεται για το ΕΣΥ να κυριαρχεί παντού
ιατροκεντρικός και µόνο λόγος. Αυτό είναι ύποπτο.
Εξαρχής παραπέµπω στην πρώην συνάδελφό µου Υπουργό
Υγείας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας από τη
Σοσιαλοδηµοκρατική Κυβέρνηση που έλεγε πριν από κάποια
χρόνια ότι δεν ανήκει σε κανέναν το δηµόσιο σύστηµα υγείας,
ούτε στους γιατρούς ούτε στους εργαζόµενους γενικότερα και
φυσικά ούτε στους προµηθευτές.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ανήκει στο λαό, σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό διδάσκει η Ελλάδα, γιατί εµείς εδώ θεραπεύουµε
όποιον περνάει. Είµαστε γενναιόδωροι βλέπετε. Στο λαό και
στους ανθρώπους ανήκει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας υπό την εποπτεία του εκάστοτε Υπουργού Υγείας, της Κυβέρνησης, της Βουλής και φυσικά της δικαιοσύνης. Κανένας δεν κατέχει το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Κυρίως, πρέπει η Βουλή να ανατρέψει τον περί
αυτού ιατροκεντρικό λόγο. Δεν άκουσα ποτέ να µιλάει εκ µέρους
των κοµµάτων νοσηλευτής πλην των κοµµάτων της αριστεράς.
Όλο οι γιατροί µιλούν. Όχι, δεν είναι δικό τους το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, είναι του ελληνικού λαού και πρέπει να το πλησιάζουµε ως αγαθό τεράστιας δηµόσιας εµβέλειας και να το
διαχειριζόµαστε όσο µπορούµε µε µεγαλύτερο σεβασµό.
Όταν όλη τη µέρα µιλάς για το πόσες ελλείψεις έχει το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας και παρεµβάλλοντας ένα «όµως», ένα «αλλά» και
λες και για κάποια καλά που κάνει, τότε είσαι εχθρός του συστήµατος και δεν έχεις παρά να κοιτάξεις την ποσότητα του λόγου
σου όταν αναφέρεσαι στο ΕΣΥ. Πού γέρνει; Γέρνει για αυτά που
παρέχει στους ανθρώπους ή γέρνει σε αδυναµίες υπαρκτές, πολλές και µεγάλες. Ακούγονται, όµως, και υπερβολές περί αδυναµιών ή και στησίµατα, όπως αποδείχθηκε την περασµένη άνοιξη.
Αυτό έγινε τέσσερις φορές στην Αθήνα.
Είπαµε, λοιπόν, ότι θα προσπαθήσουµε να διοικήσουµε ένα
σύστηµα που µπορούµε να µετρήσουµε τις δαπάνες του. Δηµιουργήσαµε το esy.net βάσει του οποίου εµείς γνωρίζουµε µηνιαίες ροές χρηµάτων και τις γνωρίζει και η τρόικα. Αυτό το
εργαλείο παρ’ ότι δεν είναι ολοκληρωµένο είναι επαρκές για να
δώσει τάξεις µεγεθών και για να µας εντοπίζει το πού είµαστε.
Όσον αφορά τις πληρωµές και τις οφειλές σας τα είπα εχθές.
Δεν επαναλαµβάνοµαι.
Οι συνενώσεις έγιναν χωρίς κόπο, χωρίς νόµους. Τα νοσοκοµεία από εκατό τριάντα ένα έγιναν ογδόντα δύο µε κανονιστικές
πράξεις, µε υπουργικές αποφάσεις.
Παρακολουθούµε τις συνενώσεις πώς πηγαίνουν σε ό,τι
αφορά τις προµήθειες φαρµάκων, τη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναµικού και κυρίως τεχνικού προσωπικού, τη λειτουργία της
διοικήσεως, τα θέµατα καθαριότητας και διάφορα θέµατα φύλαξης. Θα αποδώσει το πείραµά µας, η πολιτική µας παρέµβαση;
Εάν αποδώσει, που έχει όλες τις δυνατότητες για να αποδώσει,
τότε σε δεύτερη φάση θα πάµε σε αυτό που ζήτησαν συνάδελφοι
από την Εθνική Αντιπροσωπεία, σε µεγαλύτερες συνενώσεις περιφερειακού επιπέδου. Ο συνάδελφος κ. Κατσούρας έχει καταθέσει πρόταση και αδικήθηκε η ριζοσπαστική του παρέµβαση.
Την είχαµε και εµείς αυτή την πρόταση από τον Καθηγητή κ. Λιαρόπουλο, είπαµε όµως να πάµε κλιµακωτά.
Παρακολουθούµε, λοιπόν, τις συνενώσεις που κάναµε το κα-
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λοκαίρι. Ολοκληρώσαµε; Κάθε άλλο. Μένουν οι συνενώσεις των
µονάδων µέσα στα νοσοκοµεία, των λεγοµένων κλινικών ή τµηµάτων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρ’ ότι προπηλακίστηκα στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και δεν προστατεύτηκα από το
προεδρείο, από εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα που ήρθε εκεί,
επειδή µίλησα για πελατειακό κράτος στη δοµή του ΕΣΥ και πελατειακές προσλήψεις πολλές φορές σε ειδικότητες όπου
υπήρχε πληθωρισµός γιατρών και όχι προσλήψεις σε ειδικότητες
που υπήρχαν ελλείψεις στο νοσοκοµείο, εδώ ή εκεί, επαναφέρω
στη Βουλή την εξής αδιάσειστη αλήθεια, το εξής αδιάσειστο
στοιχείο. Αποκτήσαµε χίλιες εννιακόσιες πενήντα κλινικές µέσα
σε δεκαπέντε χρόνια. Όµως, το προεδρικό διάταγµα του αείµνηστου Γεννηµατά, µε τα αριθµητικά δεδοµένα που δηµιουργούσε
το 1986 –παρακαλώ!- δεν επέτρεπε να περάσουµε τις χίλιες. Επετράπη, όµως, στην πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε ερήµην
του νόµου και του προεδρικού διατάγµατος του αείµνηστου Γεννηµατά, που είναι ο ιδρυτής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Να
µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ποιος τα έκανε αυτά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σε εµένα το λέτε, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς δεν τα κάνατε. Ποιος τα
έκανε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σε εµένα τα λέτε; Έχω χειριστεί το λόγο µου σε
ό,τι αφορά την κριτική µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, µην
διακόπτετε.
Παρακαλώ πολύ σοβαρά τον κύριο Υπουργό να οικονοµήσει
το χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θυµίζω ότι η κυρίως οµιλία µου
είναι σήµερα, όχι χθες. Η κυρία Πρόεδρος µου έδωσε οκτώ
λεπτά. Της είπα, όµως, ότι σήµερα είναι η κυρίως οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχετε φτάσει στα είκοσι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το ξέρω, αλλά ο χρόνος µου δεν ήταν οκτώ
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Χρειάζοµαι ακόµα πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µιλήσουµε για το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Γιαννόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάει για θέµατα υγείας και
πρέπει να πάρει απάντηση ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για τα καλά σας
λόγια. Προσκλήθηκα χθες από τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο να κάνουµε σήµερα µία συνολική τοποθέτηση για το ΕΣΥ.
Και αυτό κάνω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να µας δώσει χρόνο το Προεδρείο, για να µιλήσουµε και εµείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Άλλωστε, έχουν όλοι οι συνάδελφοι και οι Υφυπουργοί τοποθετηθεί για όλα τα ειδικά θέµατα του σχεδίου
νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προχωρούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Άρα, λοιπόν, προχωρούµε στις συνενώσεις των
τµηµάτων. Θα είναι ριζοσπαστικές οι συνενώσεις. Χθες µε τον κ.
Πολύζο επί τρεις ώρες διαµορφώσαµε το σχετικό πλαίσιο. Θα γίνουν τώρα, το Νοέµβριο.
Ταυτοχρόνως, δηµιουργούµε στην Αθήνα ένα πρότυπο, ένα
µόρφωµα που θα προσπαθήσουµε να το κάνουµε πρότυπο διοικητικής συµπεριφοράς, για να το µεταλαµπαδεύσουµε στο υπόλοιπο ΕΣΥ, αν πετύχει, µε βάση το «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», το
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«ΩΝΑΣΕΙΟ», δύο δηµόσια νοσοκοµεία και αν µπορέσουµε και νοµικά δούµε ότι µας επιτρέπεται, και ένα µικρό σχήµα, µία µικρή
ιδιωτική κλινική, η οποία προσφέρεται να ενταχθεί στο σύστηµα,
χωρίς φυσικά να την αγοράσουµε, όπως επίσης και το νοσοκοµείο στο Ολυµπιακό Χωριό, ένα µικρό νοσοκοµείο που είναι ανώνυµη εταιρεία και θα βοηθούσε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι, όταν µιλάµε για τα προβλήµατα του ΕΣΥ σε
συνδυασµό µε τα προβλήµατα της χώρας, να συνεκτιµήσετε και
το εξής στοιχείο. Κάναµε την προκήρυξη για επικουρικούς γιατρούς. Ακούστε ένα πραγµατικά περίεργο στοιχείο. Οι επικουρικοί γιατροί είναι γιατροί τους οποίους ο νοµοθέτης, όταν
δηµιουργούσε το θεσµό, τους είχε στο µυαλό του για την περιφέρεια. Έχουµε εκατό υποψηφιότητες για την περιφέρεια, ενώ
υπάρχουν τετρακόσιες θέσεις και έχουµε τετρακόσιες υποψηφιότητες για την Αθήνα. Δεν θα πάρουµε κανέναν στην Αθήνα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Να το κάνετε, όµως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας το ανακοινώνω. Δεν θα πάρουµε κανένα στην
Αθήνα, θα πάνε στην περιφέρεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Να το συνεκτιµήσετε, όµως, ή τουλάχιστον όσοι µιλάνε χωρίς
όρους και συναίσθηση της πραγµατικότητας τι σηµαίνει ο συγκεκριµένος χώρος εργασίας για την πατρίδα µας. Πολλές φορές
ο σχετικός λόγος είναι προσχηµατικός.
Πάµε τώρα στην παρέµβαση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του
ΕΣΥ που κάνει αυτό το σχέδιο νόµου. Έχουµε τη δυνατότητα του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας να ενσωµατώνει στη λειτουργία του
γιατρούς συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥ. Διάταξη αυτονόητη µε
βάση τη διάρθρωση σε περιφερειακό κυρίως επίπεδο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Απάντηση στο ερώτηµα, τι θα κάνω εκεί
που µου προσέλαβαν επτά αναισθησιολόγους και υπάρχει ένας
παιδίατρος; Τι θα κάνω; Γιατί δεν προσέλαβαν τέσσερις αναισθησιολόγους και δύο ή τρεις παιδιάτρους; Γιατί αναπαρήχθη ένα
σύστηµα πελατειακής υφής µε τόση ευκολία; Γιατί; Και τι πρέπει
να κάνει τώρα ο ελληνικός λαός, να πληρώσει και για άλλους τόσους σε άλλες ειδικότητες; Όχι. Η αδυναµία αυτή δεν µπορεί να
ιαθεί µε τη µέθοδο αυτή. Θα µπορούµε να ανατρέξουµε στους
γιατρούς αυτούς που είναι συµβεβληµένοι, έχουν αξιολογηθεί
ως ικανοί δηλαδή µε τον ΕΟΠΥ, για να παράσχουν υπηρεσίες µία
φορά την ηµέρα. Και η ΟΚΕ για τους επικριτές αυτής της διατάξεως είπε: «Και γιατί µόνο µία ηµέρα και όχι περισσότερες;». Έχει
ενδιαφέρον η άποψη που διατύπωσε η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή συνολικά για το σχέδιο νόµου, αλλά και γι’ αυτό.
Επίσης, δηµιούργησε απορίες η διάταξή µας µε την οποία
λέµε ότι αυτό που γίνεται στους δικηγόρους, ας πούµε, να γίνεται και στους γιατρούς. Την άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος
αυτού να τη δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί να µην γίνεται αυτό;
Σε εµάς, στους δικηγόρους το κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος.
Γιατί να µη γίνει αυτό; Και κάνουµε αυτή τη διάταξη –έχουµε
αυτή τη ρύθµιση- προσθέτοντας ότι και τις σχετικές άδειες –σε
ό,τι αφορά άλλες µονάδες- µπορεί να δίνουν οι ιατρικοί σύλλογοι
και προσθέτω τώρα εδώ και το παραδίδω ότι οι ιατρικοί σύλλογοι
πρέπει να απαντάνε επί των αιτηµάτων σε ένα µήνα. Αν σε ένα
µήνα δεν απαντούν, ενεργοποιείται η αρµοδιότητα του περιφερειάρχη, εις τον οποίο µπορεί να υποβάλλει και ο οποιοσδήποτε
θέλει την ένστασή του για το θέµα αυτό.
Παρακαλώ, αυτή την προσθήκη, για λόγους δικαιότερης ρύθµισης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη η οποία έχει ως εξής:
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 35 τίθεται τελευταίο εδάφιο
ως εξής:
«Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του ενός (1) µηνός για θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
στην κατάλληλη θέση, αρµόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οικείος Περιφερειάρχης.
Η αρµοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης».»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τέλος, έγινε λόγος εδώ –ενηµερώθηκα και µε σεβασµό απαντώ σ’ αυτό- για το θέµα των πανεπιστηµιακών γιατρών. Το έχουµε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εµείς στο
ΠΑΣΟΚ στο εσωτερικό µας, αλλά και στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων. Δεν θέλω να κάνω µεγάλη παρέµβαση, είναι το τελευταίο θέµα το οποίο θα σχολιάσω σήµερα και όπως έχω πει
και στην επιτροπή, το λέω και εδώ, για µένα αυτό είναι ένα θέµα
άρσης µιας δυσλειτουργίας υποκρισίας και άρσης µιας διοικητικής µαύρης πλευράς στα θέµατα του Υπουργείου Υγείας, πίσω
από την οποία κρύφθηκαν διάφοροι για διάφορους λόγους και
πίσω από την οποία καµµιά φορά βρίσκει και πρόσχηµα ένας
πολύ ειλικρινής λόγος -κατά τη γνώµη µου δεν στέκει- σε ό,τι
αφορά το δέον.
Σέβοµαι όλες τις απόψεις, σέβοµαι τους συναδέλφους µου
που πήραν το λόγο, ειδικά τον Θανάση τον Τσούρα και ο σεβασµός αυτός δεν είναι βερµπαλιστικός, είναι ειλικρινής και πραγµατικός.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι συµβαίνει µέχρι σήµερα, ποιο
θέµα θέλουµε να λύσουµε; Ένα θέµα –ξαναλέω- όχι καταστατικής υφής, ένα θέµα καθηµερινής διοίκησης, ένα θέµα όπως
πολλά άλλα. Τι θέµατα έχω εγώ κάθε µέρα εκεί και είχε και η κ.
Ξενογιαννακοπούλου και είχαν και όλοι οι προηγούµενοι; Να έχει
προβλεφθεί ότι όποιος είναι στο ΕΣΥ λειτουργεί στο πλαίσιο των
ιατρικών του καθηκόντων, όπως όλοι και µέχρι να δοθεί η δυνατότητα στα νοσοκοµεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, να
αποκτήσουν χώρους όπου θα µπορούν να κάνουν, κατά τις ρυθµίσεις του Αλέκου Παπαδόπουλου, οι γιατροί την απογευµατινή
τους, ή κατά τις ρυθµίσεις της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου,
την ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, µέχρι τότε, Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, ας πάνε οι άνθρωποι να κάνουν την ιατρική τους
και στα δικά τους ιατρεία.
Περάσανε πάρα πολλά χρόνια µ’ αυτό και κάθε φορά ο βερµπαλιστής νοµοθέτης έλεγε στον επόµενο –νοµοθέτη πάντα- δεν
έκανε η διοίκηση αυτό που εµείς της είχαµε πει πριν από κάποια
χρόνια, δώσε της άλλη µία παράταση. Το ένα διαδεχόταν το άλλο
τα νοµοθετήµατα, όλοι έλεγαν ότι αυτό είναι το τελευταίο και θα
δοθεί η λύση σε διοικητικό επίπεδο αµέσως µετά την ψήφιση του
νόµου, ποτέ δεν δόθηκε διοικητική λύση. Όχι µόνο για τα ιατρεία,
αλλά και για τα χειρουργεία άλλων µονάδων πλην ΕΣΥ, ιδιωτικών
κλινικών δηλαδή. Διαπιστωτικές πράξεις των ιατρικών σχολών και
συνέχιση αυτής της ερµαφρόδιτης κατάστασης επί δεκαετίες,
επί χρόνια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω πει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ότι εγώ αυτό δεν το συνεχίζω. Μάλιστα στην περίπτωση που η Εθνική Αντιπροσωπεία απεφάσιζε άλλως, εγώ δεν
επρόκειτο και δεν πρόκειται να κάνω τίποτε επ’ αυτού. Θα διαδεχθεί την υποκρισία η κακοδιοίκηση. Σας µιλώ εντίµως ότι η παρέµβασή µου έχει χαρακτήρα άρσης της αδιαφάνειας, άρσης
της καθολικής υποκρισίας ότι εµείς το έχουµε απαγορεύσει
αυτό. Μα, πώς το έχεις απαγορεύσει όταν στην Αθήνα και στην
Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι ο κύριος κορµός των γιατρών, το
επιτρέπεις κάνοντας έτσι; Πώς το έχεις απαγορεύσει; Το χεις
απαγορεύσει στα µικρά πανεπιστήµια. Εδώ που είναι ο κορµός
κάνεις ότι το έχεις απαγορεύσει, ενώ δεν το έχεις απαγορεύσει.
Να δοθεί λοιπόν, αυτή η δυνατότητα να συνδυαστεί, όπως είπαµε στο Υπουργικό Συµβούλιο, µε την παρέµβαση του Υπουργείου Οικονοµικών που θα γίνει. Δεν µπορώ να το βάλω εγώ εδώ.
Ξέρετε ότι εκ του Συντάγµατος ο φορολογικός νόµος πρέπει να
είναι ειδικός νόµος. Να προβλεφθεί γι’ αυτούς τους ανθρώπους
ένα τεκµήριο ότι εφόσον κάνεις αυτό και αυτό, δεν µπορεί να µην
έχεις αυτά τα κέρδη κατ’ ελάχιστο. Και στη συνέχεια επειδή η
παρέµβαση έγινε σε συνεργασία µε την κ. Διαµαντοπούλου και
το Υπουργείο Παιδείας, να δούµε ειδικές ρυθµίσεις –αλλά αυτό
είναι συνολικότερο- όπου θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία και των ιατρικών σχολών. Λέω ότι είναι γενικότερο, γιατί
όπως ξέρετε, και άλλοι επαγγελµατίες εκτός των γιατρών, οι δικηγόροι και οι µηχανικοί µπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά
τους αυτά, αλλά πολλές είναι οι φορές που η άσκηση των καθηκόντων τους υπερέβη το αναγκαίο όριο που ο νόµος έβαζε και
έγινε σε βάρος των πανεπιστηµίων.
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Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας άλλος λόγος. Το θέµα για µας
δεν είναι ένα τρέχον θέµα, αλλά θέµα υποκρισίας και αδιαφάνειας. Πρέπει να σταµατήσουν, καθώς και θέµα κάποιου οικονοµικού οφέλους, γιατί από τις αδιαφανείς επαγγελµατικές
δραστηριότητες δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει όφελος για
το δηµόσιο. Ας υπάρξει, λοιπόν, και ένα όφελος για το δηµόσιο
από τη σχετική φορολογία και τίποτα παραπέρα δεν έχω να πω.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο κ. Καρτάλης µε κάλεσε να διευκρινίσω αν το εισοδηµατικό κριτήριο για τους πολυτέκνους και
τους τριτέκνους είναι 55.000 ως καθαρές αποδοχές ή ως µεικτές.
Είναι ως καθαρές αποδοχές. Αν αυτό επιβάλλεται, αγαπητέ συνάδελφε, να προσθέσουµε αυτήν τη λέξη τώρα εδώ. Η επισήµανση και της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ότι για
τους τριτέκνους καλώς, αλλά για τους πολυτέκνους υπάρχει
θέµα συνταγµατικότητας. Επειδή έχω υπ’ όψιν µου τη νοµολογία,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προσθέτω το εξής. Δεν γίνεται,
γιατί συναρτούµε το επίδοµα αυτό µε την οικονοµική κατάσταση
των ανθρώπων που έχουν το δικαίωµα. Η νοµολογία δέχεται και
ο νοµοθέτης έτσι έχει ψηφίσει τους νόµους του, ότι µε το επίδοµα επιβραβεύεται η πολυτεκνία. Είναι επιβράβευση, δεν είναι
στήριξη και είναι ένα προωθητικό κίνητρο για να υπάρξουν περισσότεροι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι. Για τους πολυτέκνους, λοιπόν, που η νοµολογία έχει κάνει αναφορά, γιατί για τους
τριτέκνους δεν υπάρχει απόφαση, λέµε εµείς ότι δεν βάζουµε το
εισοδηµατικό κριτήριο για να διαχωρίσουµε δικαιούχους και µη,
αλλά οι οικονοµικές δυνατότητες της ελληνικής πολιτείας επιτρέπουν την απονοµή αυτού του επαίνου στους έχοντες καθαρό
εισόδηµα 55.000 ευρώ και κάτω. Είναι µία τεχνική διευκρίνιση
αυτή που κάνω. Ίσως είναι χρήσιµη για τη δικαστική αντιµετώπιση του θέµατος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε συνείδηση των δυσκολιών κάναµε αυτήν την επιλογή και όχι επειδή µας άρεσε.
Σας ευχαριστώ πολύ, που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14
Οκτωβρίου 2011.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 63/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φραγκίσκου Παρασύρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το συµψηφισµό χρεών µεταξύ του δηµοσίου και των φαρµακείων.
2. Η µε αριθµό 60/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Μπούρα προς την Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του ΤΕΙ Αθηνών.
3. Η µε αριθµό 74/11-10-2011 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο µετρό της Θεσσαλονίκης.
4. Η µε αριθµό 58/5/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις “γερµανικές απαιτήσεις για εκχώρηση ελληνικής
εθνικής κυριαρχίας”.
(Θα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών).
5. Η µε αριθµό 59/6/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τους µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου και τη φορολόγηση των καταθέσεων στις Τράπεζες της Ελβετίας.
(Θα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών).
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 πα-
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ράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 62/11-10-2011 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σοφίας Γιαννακά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την ένταξη έργων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας στο ΕΣΠΑ.
2. Η µε αριθµό 61/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάριου Σαλµά προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση του Ινστιτούτου Στατιστικής
Τεκµηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας.
3. Η µε αριθµό 75/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης.
4. Η µε αριθµό 66/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριου Ροντούλη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων αποστράτων – συνταξιούχων.
5. Η µε αριθµό 71/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε το θέµα
επαναδραστηριοποίησης της «SIEMENS» στην Ελλάδα.
6. Η µε αριθµό 73/11-10-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Φωτίου Κουβέλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές προς
το δηµόσιο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
Υπενθυµίζω ότι πρέπει να επιδειχθεί για ευνόητους λόγους, η
προσήκουσα πειθαρχία στην κλεψύδρα.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συνήθως είµαι καλός
στην πειθαρχία, στην κλεψύδρα, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα είµαι
όµως τόσο καλός και τόσο µεγαλόψυχος, αν και θα επιχειρήσω
να είµαι δίκαιος στην κριτική την οποία θα κάνω στην Κυβέρνηση.
Κατ’ αρχάς, θέλω να σας πω στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό
της ηµέρας, διότι το πολιτικό σκηνικό της χώρας αλλάζει µέρα
µε τη µέρα, σε λίγο µπορεί να αλλάζει ώρα µε την ώρα, αλλά
τώρα είµαστε µέρα µε την ηµέρα, ότι σήµερα που µιλάµε, ξεκίνησε ο κύριος Υπουργός µε το θέµα των σκουπιδιών ασκώντας
µία έµµεση πλην, όµως, σαφή πίεση γι αυτή τη µεγάλη απεργία
που γίνεται, όπου θα συµφωνήσω µαζί του ότι τα θέµατα της
υγείας δεν έχουν καµµία σχέση µε τα θέµατα των διεκδικήσεων
και ότι οφείλουµε πράγµατι να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί
σε αυτό το κοµµάτι. Σας δικαιώνω, κύριε Υπουργέ. Σήµερα, λοιπόν, συνδικαλιστές της ΔΕΗ έχουν καταλάβει το εκδοτήριο λογαριασµών της ΔΕΗ ασκώντας αντίσταση στις αποφάσεις της
πολιτείας που εµείς δεν τις έχουµε, δεν τις έχουµε ψηφίσει.
Αλλά πρέπει να δείτε κατάµατα ότι αυτοί που σήµερα διενεργούν όλα αυτά είναι άνθρωποι, που ωρίµασαν, ανδρώθηκαν και
γεννήθηκαν µέσα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και είναι
ακόµα µέλη σας και µιλώ για τον κ. Φωτόπουλο. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που πρωτοστατούν στη µεγάλη
απεργία των σκουπιδιών είναι στελέχη που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ,
όπως επίσης, αυτοί που καταλαµβάνουν κτήρια προσπαθώντας
µε αυτό τον τρόπο να εκδηλώσουν την αγωνία τους.
Βεβαίως, υπάρχουν απελπισµένοι πολίτες σήµερα στη χώρα
που δεν µπορούν να επιβιώσουν, που δεν µπορούν να ζήσουν τα
παιδιά τους, που δεν µπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους
και το λέω επειδή έχουµε και την τροπολογία της κ. Διαµαντοπούλου, για να ενώσω εννοιολογικά όλους τους προβληµατισµούς της Αίθουσας σε αυτό το σχέδιο νόµου. Θέλω, όµως, να
σας πω ότι πράγµατι είναι κακό πράγµα και ίσως είναι και άδικο
να εκβιάζεται µία ολόκληρη κοινωνία, γιατί η κοινωνία δεν φταίει
για τις αποφάσεις που έχουν υπάρξει.
Η κοινωνία δεν έχει καν ερωτηθεί, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αίθουσας, γι’ αυτό το
οποίο βιώνει. Αλλά η κοινωνία σήµερα εκβιάζεται από πράγµατι
απελπισµένους, οι περισσότεροι των οποίων, για να µην πω όλοι,
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ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ.
Έχω, λοιπόν, να σας πω το εξής: Αν αισθάνονται ότι πρέπει να
καταλαµβάνουν κτήρια, να γίνουµε ζούγκλα, ενώ µπορούµε να
βρούµε ίσως τη λύση αν µας ακούσετε κάποια στιγµή, είναι πιο
δίκαιο και για το ΠΑΣΟΚ και για τους ίδιους. Αφού µεγάλωσαν
και πόνεσαν και µάλωσαν, όπως λέει το τραγούδι, µέσα στο
ΠΑΣΟΚ, να πάνε να καταλάβουν την Ιπποκράτους και να λύσουν
τα προβλήµατά τους µε τον ίδιο τον κοµµατικό φορέα που είτε
τους κορόιδεψε είτε τους πλάνεψε είτε τους εκπαίδευσε διαφορετικά. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν φταίει.
Δεν φταίνε αυτοί που δεν έχουν προνόµια και δεν µπορούν να
εκβιάσουν και δεν µπορούν να εκβιάζονται από αυτούς που
έχουν προνόµια. Αυτοί, λοιπόν, που θέλουν να εκβιάσουν να πάνε
εκεί που εκπαιδεύτηκαν σε αυτό, να πάνε στην Ιπποκράτους και
να τελειώνει η ιστορία και να αποφασίσει η Κυβέρνηση κάποια
στιγµή να ακούσει την Αίθουσα, να ακούσει όλες τις πολιτικές
δυνάµεις, γιατί είναι πολύ µεγάλη η απελπισία η οποία υπάρχει
στους πολίτες.
Κύριε Υπουργέ, σας κάλεσα χθες και σας ευχαριστώ γιατί µας
είπατε κάποια πράγµατα για την πολιτική της υγείας ωσάν µία
πολύ µικρή περίληψη -δεν σας κατηγορώ, γιατί δεν είχατε και το
χρόνο- για το πού βαδίζει ο τοµέας της δηµόσιας υγείας, το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και όλες οι πρωτοβουλίες που έχετε
πάρει.
Οφείλω να σας πω ότι αν και είµαι γιατρός δεν θα µιλήσω ιατροκεντρικά, γιατί κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν µιλάει ιατροκεντρικά, ούτε κανείς υπονόησε ποτέ και σας ζήτησε να
διοικήσετε τον τοµέα της υγείας ιατροκεντρικά. Όλοι εδώ σε
αυτήν την Αίθουσα εκλέγονται όχι από τους γιατρούς, εκλέγονται
από τους πολίτες, από το κοινωνικό σύνολο και βιώνουµε όλοι
µας, όλων των τάξεων και των οµάδων και των κοµµάτων σ αυτήν
την Αίθουσα την ίδια ακριβώς πίεση.
Εγώ, λοιπόν, θα δω τον προβληµατισµό µου για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας από την πλευρά του χρήστη. Είµαι ένας Έλληνας
ασθενής και ανοίγω την πόρτα σε αυτό το νοσοκοµείο που µας
περιγράφετε ότι θέλετε να κάνετε. Έχω έναν πόνο στην κοιλιά
µου ή έχω µία υποψία πνευµονίας, µπαίνω µέσα και πάω στα εξωτερικά ιατρεία. Κατ’ αρχάς, σας απευθύνω ένα θεµελιώδες ερώτηµα: Αν θέλετε πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας υποτίθεται ότι
την κάνουµε για να αποφορτίσουµε τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων. Εσείς, όµως, παίρνετε τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ,
αυτούς που δεν µας είπατε πόσοι θα είναι κι αν θα είναι σε όλη
την Ελλάδα, -υποθέτω κάποια στιγµή θα το λύσουµε κι αυτό- και
τους βάζετε µέσα στα νοσοκοµεία.
Μπαίνει, λοιπόν, µέσα ο χρήστης και δεν ξέρει τι θα αντιµετωπίσει. Θα αντιµετωπίσει τον γιατρό του ΕΣΥ που κάνει το απόγευµα ιατρείο και έχει ή δεν έχει κλείσει ραντεβού; Θα
αντιµετωπίσει ένα γιατρό της κλινικής που αν έχει πρόβληµα θα
τον εισάγει στην κλινική για να τον φροντίσει; Θα αντιµετωπίσει
τον γιατρό του ΕΟΠΥΥ, που θα δουλεύει µία µέρα, αλλά τις υπόλοιπες έξι µέρες της εβδοµάδος δεν θα τον δει ποτέ; Θα αντιµετωπίσει τον πανεπιστηµιακό καθηγητή, ο οποίος θα κάνει ιατρείο
και γιατί να µην τον ζητήσει κι αυτόν, αφού είναι και πανεπιστηµιακός καθηγητής; Κι όταν θα πει, ας πούµε, ότι χρειάζεται έναν
νοσηλευτή, ποιος θα τον φροντίσει, κύριε Υπουργέ;
Τι σύστηµα είναι αυτό που πάτε να φτιάξετε;
Βεβαίως, αποσπασµατικά όλα φαίνονται καταπληκτικά. Δηλαδή γιατί να µη δουλεύει ο γιατρός του ΕΟΠΥΥ µια ηµέρα και
γιατί ο καθηγητής να µην κάνει ιατρείο αφού ο καθηγητής της
Νοµικής κάνει; Θα πούµε κάτι γι’ αυτό αργότερα. Πείτε µου,
όµως, και εµένα αυτή η πανσπερµία των διαφορετικών ταχυτήτων, διαφορετικών συµφερόντων υπό ποία καθοδήγηση, ιεραρχία και διοικητική ή επιστηµονική µέριµνα θα δουλεύει στα
νοσοκοµεία; Σε ποιο µέρος του κόσµου γίνονται αυτά; Σε κανένα.
Θα σας πω γιατί το κάνετε. Γιατί δεν έχετε χρήµατα. Δεν σας
κακίζω γι’ αυτό. Ούτε θα βάλω εγώ θέµατα µνηµονίου. Εδώ
πλέον που φτάσαµε αντίπαλος δεν είναι τόσο η τρόικα και το
µνηµόνιο, αλλά η υλοποίηση συγκεκριµένων πολιτικών µέσα από
κάποιες γραµµές που δεν µπορώ να αντιληφθώ πόθεν έχουν παραχθεί και από ποιους.
Θα µπει, λοιπόν, ο χρήστης µέσα. Πείτε µου, σας παρακαλώ,
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ποιον θα δει και πώς θα συνεχίσει για να βρει την υγειά του και
τι θα υπηρετήσει τελικά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Δεν θέλετε να διορίσετε στην Αθήνα, αλλά τα κενά θα τα συµπληρώσετε από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Θέλετε να κάνετε
ΕΟΠΥΥ µε γιατρούς αλλά τους µόνιµους γιατρούς του ΙΚΑ τους
βάζετε σε εφεδρεία. Και σας καταθέτω το σηµερινό δελτίο
Τύπου του ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί δεν τους εξαιρέσατε ενώ εξαιρέσατε τους γιατρούς του
ΕΣΥ; Πώς θα κάνετε ΕΟΠΥΥ χωρίς γιατρούς του ΙΚΑ; Θα τους
διώξετε και θα βάλετε άλλους και όσους βγάλετε στην εφεδρεία
θα τους πληρώνετε και εσείς θα επιλέξετε µε ποιον τρόπο; Είναι
πολιτική σκέψη αυτή; Συγγνώµη, αλλά αδυνατώ να σας παρακολουθήσω.
Δεν αµφιβάλλω για την καλή σας θέληση. Δεν αµφιβάλλω καθόλου ότι πραγµατικά θέλετε το καλύτερο. Με συγχωρείτε,
όµως, αλλά δεν µπορείτε να µε πείσετε ότι αυτά που κάνετε
έχουν µια κεντρική στρατηγική ή δεν είναι αποσπασµατικά. Είναι
αποσπασµατικά. Είναι απολύτως αποσπασµατικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάνει χθες οµιλία. Σήµερα κάνω κατ’
εξακολούθηση του Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει η κλεψύδρα. Το θέµα είναι όµως να λειτουργεί και η
κλεψύδρα της πολιτικής µε την κοινή λογική που έχει απουσιάσει.
Συµπερασµατικά για µένα, για τη Νέα Δηµοκρατία είναι συγκόλληση διαφορετικών επιλογών και αυτό εσείς το ονοµάζετε
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και συνέχιση µιας παράδοσης που το
κόµµα σας ίδρυσε και όλοι σας τη συνεχίσατε.
Λέτε ότι θα συνενώσετε κλινικές. Εγώ θα σας πρότεινα να σταµατήσετε µε διοικητικά µέτρα να προσπαθείτε να βελτιώσετε την
απόδοση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας δεν έχει ανάγκη διοικητικών µέτρων ούτε ράµπο, ούτε εισαγγελέων, ούτε ΣΔΟΕ, ούτε τίποτα απ’ όλα αυτά. Έχει ανάγκη
πρώτα απ’ όλα στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού και όχι έναν
Υπουργό να µιλά για τους γιατρούς. Παντού υπάρχουν κακοί και
πολιτικοί µηχανικοί και γιατροί και Υπουργοί και Βουλευτές.
Όµως, εδώ όταν σχεδιάζουµε στο χάρτη επάνω και µέσα στην
Αίθουσα, πρέπει να σχεδιάζουµε µε κοινή λογική. Βάλτε, λοιπόν,
διοικητές νοσοκοµείων που να ξέρουν το αντικείµενο και όχι τυχαίους τους οποίους έχετε βάλει και οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν
τίποτα. Δεν µπορούν να µιλήσουν σε ένα γιατρό. Δεν αντιλαµβάνονται τη λειτουργία ενός νοσοκοµείου.
Πηγαίνετε το απόγευµα στον «Ευαγγελισµό» που έχει γενική
εφηµερία, στο «Ιπποκράτειο», οπουδήποτε. Θα δείτε µια πραγµατικότητα τραγική, κύριε Υπουργέ. Δεν χρειάζεται να είστε γιατρός. Είστε εξαιρετικά πολύ γρήγορος για να αντιληφθείτε τι
χάος υπάρχει σε όλο αυτό το σύστηµα. Εδώ χρειάζεται επένδυση
σε ανθρώπινο δυναµικό και σε οργάνωση. Μόνο που η οργάνωση
θέλει ανθρώπους που ξέρουν. Αλλιώς θα δανειστείτε οργάνωση
από αλλού. Με αυτές τις κοπτοραπτικές, νοσοκοµεία και σύστηµα υγείας δεν φτιάχνεται.
Και επειδή αυξάνεται η πελατεία του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας γιατί µαζεύει η τσέπη των ανθρώπων και επειδή ο φόρτος
είναι πολύ µεγάλος και επειδή αποφασίσατε να βάλετε και τον
ΟΚΑΝΑ και τα ναρκωτικά µέσα στα νοσοκοµεία, πρέπει να σας
πω ότι έχετε ανάγκη προσωπικού, διότι ο ναρκοµανής θα πάει είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και γιατί τελικά θα µοιράζουν τη µεθαδόνη και τα αντικαταστατικά των ναρκωτικών
τυχαίοι άνθρωποι. Θα φτάσουµε στο σηµείο γραµµατείς, υπάλληλοι και κλητήρες να µοιράζουν µεθαδόνη.
Και σε τελική ανάλυση εγώ περίµενα από εσάς να µας πείτε
σήµερα ποια είναι η αποτελεσµατικότητα της µεθαδόνης. Είναι
30, είναι 40, είναι 50; Πόσο µας κοστίζει; Αξίζει; Δεν υπάρχει αυτή
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η κουβέντα πουθενά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Στην επιτροπή …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στην επιτροπή την κάνατε, κύριε Υπουργέ. Εγώ ως γιατρός δεν ανήκω στην επιτροπή
γιατί είµαι σε άλλες επιτροπές. Οφείλω, όµως, να σας πω ότι
είµαι αρνητικός για τα αποτελέσµατά της. Είµαι αρνητικός επίσης, και για τον τρόπο που δινόταν. Και τώρα τα πράγµατα γίνονται χειρότερα. Και βεβαίως µπορεί να έχετε την αντίληψη ως
Βουλευτής του κέντρου, ελάτε, όµως, στην επαρχία και πάνω στο
Νοσοκοµείο Χαλκίδας που έτσι κι αλλιώς είναι σε δραµατική κατάσταση, να µοιράζει και µεθαδόνη στους ναρκοµανείς της ευρύτερης περιοχής, τη στιγµή που δεν έχει προσωπικό, που δεν
έχει τίποτα, που δεν υπάρχει ΕΚΑΒ ουσιαστικά να το καλύπτει.
Για πείτε µου εµένα πώς θα γίνει.
Άρα, Εθνικό Σύστηµα Υγείας δεν είναι διοικητικά µέτρα ούτε
καν χρήµατα. Είναι να σκύψουµε από πάνω και να λύσουµε προβλήµατα τα οποία είναι πραγµατικά, ανοικτά, ζέοντα και δεν τα
έχει αγγίξει κανείς.
Φέρατε, λοιπόν, ένα σχέδιο νόµου -για να είµαι εντάξει και µε
την αποστολή µου- το οποίο είναι µία κοπτοραπτική διοικητική.
Τα ΚΕΚΥΚΑΑ, κύριε Υπουργέ, πράγµατι πρέπει να χρησιµοποιηθούν για το σύνολο του πληθυσµού. Εγώ συµφωνώ απολύτως.
Πείτε µας µε ποιο προσωπικό. Μην λέµε τώρα εδώ ότι φτιάξαµε
την αποκατάσταση. Δεν φτιάξαµε τίποτε. Αλλάξαµε διοικητική
µέριµνα, αυτό κάναµε. Δεν είχαν προσωπικό. Κακώς, κάκιστα.
Μαζί σας είµαι. Ακριβοδίκαιος προσπαθώ να είµαι. Δεν σχεδιάζω
επί χάρτου, ούτε ωραιοποιώ καταστάσεις. Και που τα φέρατε στα
νοσοκοµεία τι έγινε; Τώρα ένας διοικητής στο νοσοκοµείο θα έχει
το νοσοκοµείο του, το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, το κέντρο ψυχικής υγιεινής,
αν έχει και κάποιο άλλο παραδίπλα, άλλα δύο δορυφορικά νοσοκοµεία που έχουν δύο αντιπροέδρους, θα έχει δεν ξέρω πόσα
χιλιόµετρα την ηµέρα να καταναλώσει. Δεν έχει κτηριακά, δεν
έχει εικόνα της πραγµατικής κατάστασης και αυτός λέγεται διοικητής. Τις περισσότερες φορές δεν είναι γιατρός, δεν έχει διοικήσει µονάδα υγείας, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι κάναµε;
Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Εγώ σας
τα λέω, διότι αυτά τα λένε όσοι λειτουργούν και δουλεύουν µέσα
στα νοσοκοµεία, οι οποίοι χαµογελούν µε αυτά τα οποία διαδραµατίζονται στην Αίθουσα. Είναι η απόλυτη πραγµατικότητα και
είµαι σίγουρος ότι όλοι οι γιατροί όλων των πτερύγων και όλοι
όσοι έχουν ιδέα από νοσοκοµείο σε αυτήν την Αίθουσα αντιλαµβάνονται πάρα πολύ καλά τι λέω.
Προµήθειες. Δεν είστε ευχαριστηµένος. Εµείς δεν ήµασταν καθόλου ευχαριστηµένοι από τη δική µας Κυβέρνηση. Με πίεση των
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας έγινε η Γραµµατεία Προµηθειών στο Υπουργείο Υγείας. Ποια είναι η πραγµατικότητα σήµερα; Θα σας την πω εγώ. Σήµερα, λοιπόν, τα νοσοκοµεία
ψάχνουν κατά καπνού να βρουν ορθοπεδικά υλικά, προσθετικά
ή µοσχεύµατα για τις αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις ή υλικά για
τα ενδοσκοπικά χειρουργεία της γενικής -και όχι µόνο- χειρουργικής. Και ξέρετε γιατί ψάχνουν; Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν διαγωνισµοί. Δεύτερον, γιατί η τιµολόγηση είναι αλαλούµ. Τρίτον,
γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα και οι εταιρείες δεν είναι πληρωµένες. Τέταρτον, γιατί υπάρχει µία ασύλληπτη γραφειοκρατία, λες
και όταν ο γιατρός παραγγέλνει ένα υλικό, πρέπει οπωσδήποτε
να παίρνει «µαύρα» ή πρέπει οπωσδήποτε να είναι ψεύτης ή πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το κάνει εκ του πονηρού, δεν το κάνει
γιατί έχει ορκιστεί στον Ιπποκράτη. Είναι αδιανόητα αυτά τα
πράγµατα τα οποία έχετε δηµιουργήσει. Έχετε βάλει τώρα τους
γραφειοκράτες να ελέγχουν τους γιατρούς αν το µόσχευµα που
θα ζητήσουν είναι καλό. Αυτά είναι αστεία πράγµατα.
Μονάδες εντατικής θεραπείας. Από πού και έως πού το ΕΚΑΒ
ρωτάει τους διευθυντές των µονάδων εάν δέχονται το περιστατικό; Δεν το κατάλαβα αυτό. Διότι αυτό ισχύει σήµερα στο ΕΚΑΒ
και το ξέρετε πολύ καλά. Ο κ. Τιµοσίδης µε παρακολουθεί γιατί
το ξέρει. Το ΕΚΑΒ σήµερα -και σας παραπέµπω στον εκάστοτε
εφηµερεύοντα του ΕΚΑΒ για τα επείγοντα περιστατικά- ρωτάει
όταν έχει διασωληνωµένο τη µονάδα, αυτόν που εφηµερεύει, το
διευθυντή, εάν είναι πρωί, εάν το δέχεται. Πόθεν προκύπτει αυτό;
Σας το λέω όπως ακριβώς είναι. Πόθεν προκύπτει αυτό; Πόθεν
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δηλαδή η µονάδα εντατικής θεραπείας αποφασίζει εκείνη αν θα
δεχθεί έναν ασθενή; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μην κρύβεστε, λοιπόν, στα γραφεία σας. Βγείτε έξω και δείτε την πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό ακόµα.
Κύριε Υπουργέ, σας είχα πει -αι το ξέρει και ο κ. Τιµοσίδηςγια ένα µεγάλο θέµα. Είναι το θέµα της εξατοµικευµένης καρκινικής απάντησης των χηµειοθεραπευτικών, ένα τεστ το οποίο
διατρέχει πολλά κράτη της Ευρώπης και του κόσµου. Το είχαµε
πει εκτός Βουλής, γιατί δεν µου αρέσει εµένα σε αυτά τα ζητήµατα να γίνοµαι φορτικός και να αντιπαρατίθεµαι πολιτικά. Το
παραπέµψατε στο ΚΕΣΥ και το ΚΕΣΥ –παρακαλώ- απήντησε αρνητικά. Εδώ είναι, θα τα καταθέσω όλα στη Βουλή, όλο το φάκελο και την απάντηση.
Και δεν µε ενοχλεί η αρνητική απάντηση του ΚΕΣΥ, µε ενοχλούν δύο πράγµατα. Πρώτον, είναι τιµολογηµένο στη Γερµανία,
στην Τουρκία, στην Ιαπωνία, στην Αµερική. Είναι µία πολύ υποσχόµενη µέθοδος που µας γλιτώνει χρήµατα και σώζει ζωές. Ο
φάκελος πήγε µε επιστηµονικές εργασίες του 2010 και του 2011
και η απάντηση ήρθε µε επιστηµονικές εργασίες της δεκαετίας
του ’90 -και όχι µόνο- και µέσα στην έκθεση υπάρχει η θετική επιστηµονική γνωµοδότηση της οµάδας του κ. Κυριόπουλου για το
τι χρήµατα κερδίζονται από αυτήν την ιστορία που φτάνουν µόνο
για τους καρκινοπαθείς από µαστό που θα κάνουν χηµειοθεραπεία στην Ελλάδα, γύρω στα 55 εκατοµµύρια ευρώ. Σκεφτείτε τι
γίνεται αλλού. Οφείλω, λοιπόν, να σας πω ότι πρέπει να προφυλάξετε ακόµα περισσότερο τον εαυτό σας από αυτούς οι οποίοι
λυµαίνονται την υγεία. Δεν είναι ιατροκεντρικό, είναι ετεροκεντρικό αυτό.
Να προσέξετε πάρα πολύ καλά αυτή την κατηγορία των ιδιαιτέρως ακριβών φαρµάκων που λέγονται χηµειοθεραπευτικά, τα
παιχνίδια που παίζονται, να απαγορεύσετε τη χρήση χηµειοθεραπευτικών χωρίς πρωτόκολλα εντός ή εκτός δηµοσίων νοσοκοµείων, γιατί τα εκατοµµύρια θα φθάσουν µέχρι έξω από τη
Βουλή. Το καταθέτω στα Πρακτικά µ’ όλο το φάκελο του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καλό είναι να πείτε στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου να
µη συστήνουν στους Βουλευτές τα εξής: «Μην το πάρετε επάνω
σας, προστατευθείτε, είναι κάπως περίεργο». Να τους πείτε ότι
οι Έλληνες Βουλευτές, όταν σηκώνουν το τηλέφωνο ξέρουν και
όταν µάλιστα είναι και γιατροί και το κάνουν από ευαισθησία για
τον τόπο και όχι από κάποιο συµφέρον!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσαµε να απαντήσουµε
σ’ αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Τιµοσίδης για µια σύντοµη απάντηση στον κ. Μαρκόπουλο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή το συνάδελφο –και στην ιατρική
και στη Βουλή- Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Κύριε συνάδελφε, το ΕΚΑΒ είναι υποχρεωµένο
να επικοινωνεί µε τις µονάδες εντατικής θεραπείας για να ρωτήσει αν υπάρχει διαθέσιµη κλίνη που θα υποδεχθεί ένα περιστατικό.
Για να το κάνουµε ακόµα σωστότερο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αλλά και σ’ όλη τη χώρα, όπως και στο Λεκανοπέδιο, η επικοινωνία γίνεται µέσα από το ΕΚΕΠΥ, δηλαδή από το εθνικό
κέντρο, σε συνεργασία πάντοτε µε το ΕΚΑΒ. Την τελική ευθύνη
την έχει το ΕΚΕΠΥ.
Επίσης, ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο. Το ακούω
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µε ιδιαίτερη προσοχή και θα το ψάξουµε. Δεν είναι σωστό, αν γίνεται. Είναι καταδικαστέο. Αυτό που έχει υποχρέωση να κάνει,
είναι να συνεννοηθεί και να βρει σε ποια µονάδα εντατικής θεραπείας υπάρχει διαθέσιµη κλίνη. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, σχετικά µε το συγκεκριµένο περιστατικό που αναφέρατε, πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάτι. Αν το ΚΕΣΥ είναι ένα
γνωµοδοτικό όργανο που µπορεί να έχει την άλφα ή τη βήτα επιστηµονική άποψη, είναι υποχρέωσή του να την εκφράσει. Πράγµατι, γνωρίζω την περίπτωση. Υπήρξε αντίθετη άποψη από την
προτεινόµενη για την αντιµετώπιση ενός περιστατικού καρκίνου
µε µία µέθοδο που δεν είναι στην καθιερωµένη τρέχουσα ιατρική,
αλλά που, πράγµατι, µπορεί να αξιοποιηθεί, αν και δεν είναι µία
γενικευµένη άποψη.
Εκεί, λοιπόν, οι επιστήµονες απάντησαν µέσω του ΚΕΣΥ ότι
δεν έχουν ακόµα εκείνα τα στοιχεία, ώστε να επιτρέψουν να γίνει
η τελευταία προσπάθεια, αν µπορεί να ειπωθεί αυτό. Συνεπώς,
το ΚΕΣΥ καλώς ή κακώς είχε αυτήν την επιστηµονική άποψη που
αποτελεί και υποχρέωση η έκφρασή της. Θα το δούµε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα το δούµε, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπε ο κύριος Υπουργός ανάµεσα στα άλλα ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας είναι ιατροκεντρικό. Είναι αλήθεια αυτό. Ποιος,
όµως, το διαµόρφωσε; Ποιος το συντηρεί; Ποιος αναπαράγει
αυτό το σύστηµα και σήµερα;
Τριάντα επτά χρόνια από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα κυβερνάει η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία. Εσείς, λοιπόν, έχετε την πρώτη και αποκλειστική ευθύνη για το χαρακτήρα του συστήµατος.
Δεύτερον, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο αλλάζει αυτό το ιατροκεντρικό σύστηµα; Το καταργείτε; Όχι, το αναπαράγετε. Το γεγονός ότι παρέχετε µε το νοµοσχέδιο τη δυνατότητα να έχουν οι
γιατροί τη θέση τους στο νοσοκοµείο αλλά και ιδιωτικό ιατρείο
είτε µέσα στο νοσοκοµείο είτε έξω από αυτό, δεν είναι τίποτε
άλλο από µια αναπαραγωγή.
Θα αναρωτιόταν κάποιος: Μα, καλά, αυτοί οι πανεπιστηµιακοί
γιατροί έχουν ναπολεόντειες ικανότητες, δηλαδή µπορούν να εργάζονται κανονικά στο νοσοκοµείο, να κάνουν εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο και να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο;
Εις το διηνεκές, λοιπόν, αναπαράγεται το ιατροκεντρικό σύστηµα. Κι όµως, το λεγόµενο «Eθνικό Σύστηµα Υγείας» βρίσκεται
σήµερα, κατά γενική οµολογία, σε προεµφραγµατική κατάσταση.
Είναι τυχαίο αυτό; Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσµα
των πολιτικών που εφαρµόζονται για δεκάδες χρόνια, πολιτικών
οι οποίες συναποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις, σήµερα του ΠΑΣΟΚ, χθες από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Και η υποβάθµιση του δηµόσιου
τοµέα υγείας συνεχίζεται για πολλά χρόνια.
Θέλετε να σας αναφέρω ονόµατα Υπουργών οι οποίοι µε την
ανάληψη των καθηκόντων τους έβγαιναν και δήλωναν ότι απουσιάζουν από το λεγόµενο «Εθνικό Σύστηµα Υγείας» περίπου είκοσι χιλιάδες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες; Από ποιον να
αρχίσουµε; Πεπονής, Στεφανής, Γείτονας, Κρεµαστινός, Παπαδόπουλος, Αβραµόπουλος, Κακλαµάνης; Ψάξτε να δείτε. Όλοι
αυτές τις δηλώσεις έκαναν. Όµως δεν προσέλαβαν ούτε νοσηλευτές ούτε νοσηλεύτριες. Κι όλοι υπόσχονταν προσλήψεις.
Μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Αλήθεια, εκείνες οι τρεισήµισι - τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών και νοσηλευτριών που υποσχέθηκε ο κ. Αβραµόπουλος πότε θα έρθουν; Πότε θα πάνε στα νοσοκοµεία; Ας
µην κοροϊδευόµαστε λοιπόν!
Κύριε Βαγιωνά, σας παρακαλώ, µην απασχολείτε τον Υπουργό.
Κύριε Πρόεδρε, παρέµβετε, σας παρακαλώ. Ακούει ο Υπουργός, δείχνει ενδιαφέρον σε όλα, αλλά δεν έχει κι αυτός ναπολεόντειες ικανότητες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχει δίκιο ο κ. Χαλβατζής. Χρειάζεται την προσοχή του Υπουργού ή των Υπουργών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Μπορεί να λειτουργήσει το λεγό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µενο «Εθνικό Σύστηµα Υγείας» χωρίς το απαραίτητο νοσηλευτικό
και άλλο προσωπικό; Τόσοι γιατροί είναι εδώ και το διαπιστώνουν
καθηµερινά. Όµως από διαπιστώσεις είµαστε όλοι σαΐνια. Το
θέµα είναι στην πράξη, στο «διά ταύτα» τι γίνεται. Μία νοσηλεύτρια το βράδυ µπορεί να έχει δεκαπέντε και είκοσι κρεβάτια.
Μπορεί να ανταποκριθεί; Η έλλειψη αυτή του νοσηλευτικού προσωπικού δεν συνιστά µία επικίνδυνη κατάσταση; Τι κάνετε; Ποιος
µπορεί να ανταποκριθεί;
Και βέβαια όταν φθάνουµε στο σηµείο της επικινδυνότητας
όλοι σηκώνουν τα χέρια. Να είµαστε καθαροί: Οι ελλείψεις νοσηλευτών, νοσηλευτριών, γιατρών και άλλου προσωπικού συνιστούν µέγα κίνδυνο που δεν λύνεται ούτε µε συγχωνεύσεις ούτε
µε καταργήσεις κλινικών κι όλες οι δικαιολογίες οι οποίες εµφανίζονται το τελευταίο διάστηµα, κατά την άποψή µας, είναι απαράδεκτες.
Η µη πρόσληψη νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού δεν είναι
σηµερινό φαινόµενο. Δεν είναι συνέπεια της κρίσης. Είναι µια
σκληρή ταξική σας επιλογή -και της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ-, γιατί θέλετε να διευκολύνετε να προωθηθεί πιο εύκολα
η εµπορευµατοποίηση και η παραπέρα ιδιωτικοποίηση στον
τοµέα της υγείας.
Εµείς θα ξανατονίσουµε ότι µε βάση την έκθεση της Τράπεζας
της Ελλάδας, τα κέρδη των επιχειρηµατιών στον τοµέα της
υγείας είναι περίπου διπλάσια από οποιαδήποτε άλλη παραγωγική δραστηριότητα και ειδικά στον τοµέα της Μαιευτικής τα
κέρδη τους προσεγγίζουν περίπου το τριπλάσιο. Διαφορετικά,
γιατί διάφοροι µεγαλοεπιχειρηµατίες, µεγαλοκαπιταλιστές, εφοπλιστές, εργολάβοι κι άλλοι να επενδύσουν στον τοµέα της
υγείας; Επενδύουν γιατί εκεί υπάρχει εµπόρευµα.
Και όχι απλά το πιστεύουν, αλλά υλοποιούν τις κυβερνητικές
αποφάσεις, σήµερα του ΠΑΣΟΚ, χθες της Νέας Δηµοκρατίας,
στον τοµέα της υγείας.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας επανέρχεται σε µία παλιά
και πάγια αλήθεια, µία αλήθεια που λέει ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εµπόρευµα. Και είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει την υγεία, υψηλής ποιότητας, αναβαθµισµένη,
δωρεάν σε όλους πέρα από προϋποθέσεις.
Βέβαια, αυτήν την άποψη –να το θυµηθούµε- την είχαν και
άλλοι σε αυτήν την Αίθουσα. Κάποτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
«έβγαιναν στα κεραµίδια» και µιλούσαν και έλεγαν ότι η υγεία
είναι κοινωνικό αγαθό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: «Στα κεραµίδια».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ναι, έστω και φραστικά, θεωρητικά,
το υποστήριζαν.
Σήµερα όµως, απεµπόλησαν διάφορες αρχές και αξίες και
υποστηρίζουν µε πάθος σήµερα τη λογική, την πολιτική πρακτική
της εµπορευµατοποίησης.
Ο κ. Γείτονας, ο οποίος διατέλεσε και Υπουργός Υγείας, ανάµεσα στα άλλα είπε « ή υποκατάστατα, ή ηρωίνη». Τόσους γιατρούς επιστήµονες έχουµε εδώ και καθηγητές. Καλά, δεν
γνωρίζει ο κ. Γείτονας ότι η ηρωίνη ξεκίνησε ως υποκατάστατο
της µορφίνης και σήµερα, βέβαια, έχουµε την κυριαρχία της
ηρωίνης; Μήπως δεν βλέπετε ότι σε λίγα χρόνια το υποκατάστατο της µεθαδόνης θα αναζητά υποκατάστατα του υποκαταστάτου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η επιστήµη προχωρά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ναι, αυτό ακριβώς θα γίνει, κύριε
συνάδελφε.
Όλα αυτά συντηρούν, αναπαράγουν, διαιωνίζουν και διογκώνουν τα προβλήµατα και τα στεγνά προγράµµατα είναι η µόνη
λύση.
Σχετικά µε το άρθρο 30, που αφορά τους πανεπιστηµιακούς
γιατρούς, επαναλαµβάνουµε την πάγια θέση του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας. Στηρίζαµε και στηρίζουµε την πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση των γιατρών µε ικανοποιητικές αµοιβές. Και οι πανεπιστηµιακοί και οι στρατιωτικοί γιατροί και κάθε
γιατρός, που εργάζεται στο δηµόσιο νοσοκοµείο, δεν πρέπει να
διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο ούτε µέσα στο νοσοκοµείο ούτε έξω
από αυτό. Οι εργαζόµενοι στα δηµόσια νοσοκοµεία είναι αλήθεια
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ότι στενάζουν. Τα δηµόσια νοσοκοµεία όσο θα βαθαίνει η καπιταλιστική οικονοµική κρίση θα δέχονται όλο και περισσότερους
ασθενείς, γιατί όλο και περισσότεροι δεν έχουν άλλη δυνατότητα.
Και ενώ υπάρχει αυτή η δυσοίωνη πραγµατικότητα, την ίδια
στιγµή περιορίζονται κλινικές, καταργούνται κλινικές, καταργούνται χιλιάδες κλίνες. Και είναι σίγουρο ότι το λεγόµενο «Εθνικό
Σύστηµα Υγείας» δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί.
Αυτή η συρρίκνωση, αυτός ο περιορισµός των δυνατοτήτων
και των υλικών προϋποθέσεων µε την κατάργηση κλινικών, κατάργηση κλινών, µε τη µη πρόσληψη νοσηλευτών, νοσηλευτριών
και άλλου προσωπικού, µε ελλείψεις βασικών υλικών, συνιστούν
µέγα κίνδυνο. Δεν κινδυνολογούµε εµείς. Επισηµαίνουµε ότι θα
έχουµε τραγικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία από όλες αυτές
τις περικοπές.
Τέλος, οι εργαζόµενοι βέβαια µπορεί να στενάζουν, αλλά δεν
κάθονται να στενάζουν µε σταυρωµένα χέρια. Μέρα µε τη µέρα
και οι εργαζόµενοι στον τοµέα της υγείας και όλοι οι εργαζόµενοι
παλεύουν. Παλεύουν ενάντια σ’ αυτήν την αντεργατική, αντιλαϊκή
πολιτική. Παλεύουν για να µην τους περικόψουν άλλα δικαιώµατα και κατακτήσεις, µεροκάµατα, δώρα, µισθούς, επιδόµατα.
Παλεύουν για τη βελτίωση της θέσης τους.
Κι εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θέλουµε για άλλη
µια φορά να υπογραµµίσουµε ότι θα στηρίξουµε, όπως χθες και
προχθές, έτσι σήµερα και αύριο, όλα τα δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων, όχι µόνο για τη βελτίωση της ζωής τους αλλά και για
βαθύτερες αλλαγές για την ανατροπή αυτής της αντεργατικής,
αντιλαϊκής σκληρής ταξικής πολιτικής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ, κ. Σπύρο Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Λαρίσης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για τα άρθρα µίλησε εµπεριστατωµένα η εισηγήτρια, κυρία
Παπανδρέου. Όπως καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, εγώ θα µιλήσω
µόνο για ένα άρθρο, για το άρθρο 21 παράγραφος 3 που αναφέρεται στην επιβολή εισοδηµατικού ορίου, εισοδηµατικού πλαφόν για τη λήψη των πολυτεκνικών και τριτεκνικών επιδοµάτων.
Πρώτη παρατήρηση. Το άρθρο είναι αντισυνταγµατικό. Απορώ
πώς ο συνταγµατολόγος, κ. Λοβέρδος, προχωρά σε µια τέτοια
ρύθµιση. Είναι αντισυνταγµατικό µε δύο αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και του 2001 και του 2007.
Με ποια λογική είναι αντισυνταγµατικό; Με τη λογική ότι τα πολυτεκνικά επιδόµατα δεν είναι επιδόµατα που δίδονται σε ανθρώπους οικονοµικά ασθενείς, σε αναξιοπαθούντες. Είναι επιδόµατα,
που δίδονται στην πολύτεκνη µάνα –το τονίζω αυτό- ως είδος
επιβραβεύσεως για την άρση του οξυτάτου δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας.
Άρα, δεν πρόκειται για ένα επίδοµα προνοιακής φύσεως. Πρόκειται για ένα επίδοµα δηµογραφικής στοχεύσεως. Ο κ. Λοβέρδος το γνωρίζει αυτό; Βεβαιότατα.
Προσέξτε. Ο αξιότιµος Υπουργός, τον οποίο συµπαθώ ιδιαιτέρως, στις 21 Νοεµβρίου 2010 στην εφηµερίδα «VETO» –εδώ το
έχω- ερωτάται από τον δηµοσιογράφο: «Θα περικοπούν επιδόµατα όπως αυτό των τριτέκνων, πολυτέκνων κ.λπ.;». Απαντά ο
κύριος Υπουργός: «Ξέρω βέβαια τη νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Γι’ αυτό θα είµαι πολύ προσεκτικός.».
Τώρα πείτε µου –και θέλω να κάνουµε ένα διάλογο στη Βουλήπώς είστε προσεκτικός; Πάτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο που
έκανε το 1997 ο κ. Σηµίτης. Έκανε το ίδιο. Έβαλε εισοδηµατικό
όριο και το 2001 εκρίθη αντισυνταγµατικό, το 2007 εκρίθη αντισυνταγµατικό από την ελληνική δικαιοσύνη. Εσείς τώρα, πώς
είστε προσεκτικός;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Επιτρέπεται;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαιότατα επιτρέπω, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Καλά τα λέτε. Θα σας πω, όµως, και εγώ πώς σκέφτοµαι και τι προβλήµατα έχω. Υπάρχει ανάγκη περικοπής των
επιδοµάτων που δίνει το Υπουργείο µας για τη χορήγηση ενός
κινήτρου ας πούµε ή µιας επιβράβευσης σε πολυτέκνους και τριτέκνους. Όπως τα λέτε είναι.
Υπάρχει η νοµολογία, η οποία τι έκρινε: Θα σας πω εάν διάβασα καλά και αν µπορώ να την ξεπεράσω. Μπορεί να µην
µπορώ να την ξεπεράσω. Θα κριθώ εγώ. Μπορεί, κύριε συνάδελφε, Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΛΑΟΣ, να µην πείσω τον
έλληνα δικαστή. Είµαι στην κρίση του τώρα και µάλιστα σε πολύ
δυσµενή θέση.
Όπως τα λέτε είναι. Αλλά τι σκέφτοµαι εγώ; Λέω ότι επειδή το
χαρακτήρισε ο νοµοθέτης µε εκείνη του την παρέµβαση - επίδοµα συνδυασµένο µε τις οικονοµικές δυνατότητες των οικογενειών- κίνητρο οικονοµικού περιεχοµένου, για να το πω αλλιώς
-το Συµβούλιο της Επικρατείας του είπε ότι κάνεις λάθος. Αυτό
αδιαστίκτως χορηγείται, ανεξάρτητα εάν υπάρχει οικονοµική ή
µη οικονοµική ανάγκη. Όπως όµως σωστά το λέτε, επιβραβεύεται η µητέρα η οποία έκανε τρία ή περισσότερα παιδιά.
Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής µας θυµίζει –όχι για
τους τριτέκνους- τη νοµολογία για τους πολυτέκνους.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Προφανώς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Άρα, λέµε τα ίδια πράγµατα. Απλώς εγώ τι σκέφτοµαι; Λέω ότι εφόσον τώρα πια το σκεπτικό είναι ότι ο νοµοθέτης αποφασίζει να δώσει αυτήν την επιβράβευση στους
ανθρώπους αυτούς που έχουν καθαρό εισόδηµα, όπως διευκρινίσαµε σήµερα -και µάλιστα, να καταθέσω στο σηµείο αυτό τη
σχετική τροποποίηση για την οποία έχω µιλήσει- των 55.000
ευρώ…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συγγνώµη, αλλά µην την καταθέτετε, κύριε Υπουργέ, γιατί µπορεί να κάνετε και άλλες τροποποιήσεις στη συνέχεια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι, έχω περιθώριο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραία, εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Απλώς το είχα πει στην οµιλία µου να αφορά η
επιβράβευση αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εισόδηµα κάτω
των 50.000 καθαρό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροποποίηση, η οποία έχει ως εξής:
«Νοµοτεχνική βελτίωση
Στο άρθρο 21 στην παράγραφο 3 µετά τη λέξη «συνολικό»,
προστίθεται η λέξη «καθαρό».»)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό, κύριε συνάδελφε, µπορεί να µην πείσει τον
δικαστή αλλά είµαι υποχρεωµένος να το προσπαθήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το είπατε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ τώρα έχω δικαίωµα, κύριε Πρόεδρε, να ερµηνεύσω προσωπικά τον αξιότιµο Υπουργό και να πω
ότι στέλνει τεχνηέντως ένα µήνυµα στην πολυτεκνική κοινότητα:
«Πηγαίνετε στα δικαστήρια». Αυτό λέει ο Υπουργός.
Αυτό θα γίνει, κύριε Υπουργέ. Να το ξέρετε ότι αυτό θα γίνει,
η κοινότητα των πολυτέκνων θα καταφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη και θα δικαιωθεί και πάλι. Το προσπερνάω. Ένα ζήτηµα,
όµως, έχει διευκρινιστεί και χαίροµαι που κάναµε το διάλογο
αυτό.
Δεύτερον: Εµείς χαρακτηρίζουµε τη ρύθµιση επικίνδυνη και να
σας πω γιατί, κύριε Υπουργέ. Έρχεται ο κ. Λοβέρδος και λέει
«55.000 ευρώ καθαρό φορολογητέο» -για να είµαστε ακριβείς,
µετά την τροποποίηση- «συν 5.000 για κάθε παιδί µετά το τέταρτο». Μάλιστα. Γιατί είναι επικίνδυνο; Γιατί µετά τον κ. Λοβέρδο έρχεται πιθανόν ένας άλλος Υπουργός και λέει «το 55.000
συν 5.000 εγώ το κάνω 45.000». Το 45.000 γίνεται 35.000 και το
35.000 µπορεί να γίνει και 5.000, να πάει στο αφορολόγητο.
Άρα, εδώ τίθεται ένα µείζον θέµα, κύριε Υπουργέ. Μπαίνει ένα
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εισοδηµατικό κριτήριο και αυτό γίνεται όπλο στα χέρια του κάθε
Υπουργού της κάθε κυβέρνησης κατά το δοκούν να µειώνει το
πλαφόν, προκειµένου όλο και λιγότεροι να παίρνουν τα πολυτεκνικά και τα τριτεκνικά επιδόµατα. Αυτό το πρόβληµα πώς αντιµετωπίζεται; Ο κ. Λοβέρδος λέει «55.000 συν 5.000». Μπορείτε
αύριο να διασφαλίσετε την κοινότητα των πολυτέκνων ή των τριτέκνων ότι δεν θα έρθει ένας άλλος Υπουργός της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ και να πει 25.000; Δεν µπορείτε να τα διασφαλίσετε.
Άρα, τι θέλω να σας πω; Για εµάς το µείζον δεν είναι αυτό που
λέγεται να είναι µικτό, αφορολόγητο κ.λπ.. Αυτά είναι, αν θέλετε,
φύλλα συκής, να καλύψουµε τα ανοµήµατα. Το σηµαντικό είναι
ότι µπαίνει ένα πλαφόν το οποίο «παίζει» ή µπορεί να «παίξει», να
κατέβει. Άρα, αυτό δεν µπορείτε να το διασφαλίσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να πω το εξής µε το οποίο τώρα θα σας προβληµατίσω. Έρχεται η κ. Διαµαντοπούλου -προσέξτε το, αγαπητοί συνάδελφοι, να δείτε πού θα καταλήξω- και λέει ότι για να
έχει ένα παιδί πολύτεκνου τη δυνατότητα να εισαχθεί σε ένα ΑΕΙ,
επικαλούµενο την ειδική κατηγορία του πολυτέκνου, θα πρέπει
να έχει εισόδηµα 60.000 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 10.000 για
κάθε παιδί µετά το δεύτερο.
Εδώ τώρα βλέπουµε για την ίδια κατηγορία ανθρώπων µε τους
πολυτέκνους εσείς να λέτε ένα άλλο εισοδηµατικό όριο, το
Υπουργείο Παιδείας ένα άλλο εισοδηµατικό όριο και άρα, λοιπόν,
έχουµε ένα εισοδηµατικό όριο «λάστιχο». Δεν έχει καν την ευθιξία ή την ευφυΐα η Κυβέρνηση αυτή να πει, για παράδειγµα,
60.000 ευρώ και 10.000 για κάθε παιδί µετά το δεύτερο, όπως
είπε η κ. Διαµαντοπούλου, δηλαδή, θέλω να πω ενιαίο κριτήριο,
γιατί; Διότι τώρα πάµε στο «λάστιχο». Άρα, εσείς γιατί, λοιπόν,
δεν το ακολουθείτε αυτό; Γιατί δεν λέτε 60.000 και 10.000 για
κάθε παιδί µετά το δεύτερο;
Άρα, τι θέλω να πω; Το επιχείρηµά µου είναι το «λάστιχο», το
πλαφόν γίνεται «λάστιχο». Πάλι δεν µπορείτε να µου απαντήσετε
σε αυτό.
Θέλω να σας δώσω την ουσιώδη αγωνία της πολυτεκνικής κοινότητας: Άρα, για εµάς δεν είναι ούτε καθαρό, φορολογητέο το
µεικτό, ούτε τίποτα. Είναι το πλαφόν αυτό καθ ‘ αυτό.
Έρχοµαι τώρα σε ένα τρίτο επιχείρηµα. Εµείς θεωρούµε ότι
είναι «θολή» η ρύθµιση αυτή.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι «θολή». Πρέπει να ξεκαθαρίζουµε κάποια πράγµατα. Λέτε: «Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα θα γίνει καθαρό κ.λπ. άνω των 55.000 ευρώ, το
οποίο… για κάθε παιδί µετά το τέταρτο». Δηλαδή, από το πέµπτο;
Πείτε µας τώρα εδώ να το ξεκαθαρίσουµε. Σας ρωτώ: Από το
πέµπτο; Είδατε ότι δεν µπορείτε να µου απαντήσετε τώρα.
Να σηκωθεί ο κύριος Υπουργός τώρα, παρακαλώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Υπουργός. Από το τέταρτο
και πάνω;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Από το τέταρτο και πάνω. Είναι φανερό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι «είναι φανερό». Μισό λεπτό, να
ξεκαθαριστεί αυτό. Δηλαδή, έχω τέσσερα παιδιά, είναι 55 συν 5;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Α, «όχι» ακούω πίσω σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εγώ σας µιλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς µου µιλάτε. Σας ακούω,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Μπόλαρη, θα δώσετε τη διευκρίνιση;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το λέει ο νόµος.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εδώ ξέρετε τι λέει; «Μετά το τέταρτο». Άρα, µετά το τέταρτο είναι το πέµπτο. Άρα, 55 συν 5, 60
για τον πεντάτεκνο; Πώς να σας το πω πιο καθαρά;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έτσι είναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έτσι είναι; Ο κύριος Υπουργός πριν
είπε κάτι άλλο. Είπε 55 και 5, 60 από το τέταρτο. Γιατί λέτε εσείς
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τώρα το πέµπτο; Άλλο πριν είπε ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, θα τοποθετηθείτε ξεκάθαρα, ώστε να γραφτεί
στα Πρακτικά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Απλώς, ο αρµόδιος είναι…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Είδατε τώρα; Αυτό είναι νοµοθέτηµα τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κατ’ αρχάς, µη µας
προσβάλετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, σας παρακαλώ πολύ. Με αγάπη
µιλάω. Σας είπα ότι µου είστε ιδιαιτέρως συµπαθής, αλλά αυτό
πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθώ, όµως, να καταλάβω.
Εδώ νοµοθετούµε, κύριε Πρόεδρε,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα το διευκρινίσει οριστικώς ο κύριος Υπουργός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μπράβο. Περιµένουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, να µην είστε προσβλητικός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έχετε εκφράσει τη συµπάθειά σας στο πρόσωπό
µου αλλά µε έχετε πει και «Ηρώδη» και σήµερα µας µπερδεύετε.
Μετά επικαλείστε τι ακούστηκε από το χώρο των συνεργατών
µας. Εδώ είναι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ηρεµήστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας ακούω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Για όλο αυτό το θέµα και για την ευθύνη της προσθήκης είναι ο αρµόδιος εδώ. Εγώ το είχα χωρίς προσθήκη. Εγώ
το έφερα πιο σκληρό. Μετά τη συζήτηση στην επιτροπή και τις
παρεµβάσεις σας, ο κ. Μπόλαρης µου είπε: «Να το βάλουµε
έτσι;» και συµφώνησα.
Είναι εδώ, λοιπόν, ο άνθρωπος που έγραψε τη διάταξη για να
σας δώσει µια πλήρη εξήγηση και αυτή στα Πρακτικά να βοηθήσει και το Σώµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να µας τη δώσει. Ωραία. Έτσι µπράβο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Μπόλαρης έχει το
λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, η παρέµβαση, η οποία έγινε από
πλευράς του κυρίου Υπουργού προφορικά, είναι ευεργετική. Ο
νόµος είναι διατυπωµένος αλλιώς. Σ’ αυτήν την ευεργετική διατύπωση, που διατύπωσε ο κύριος Υπουργός, θα µείνουµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σε ποια, δηλαδή; Πείτε την να καταγραφεί στα Πρακτικά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Στο ότι το 55.000 ισχύει για το τέταρτο και πάµε
από εκεί και ανεβαίνουµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δηλαδή, έχει κάποιος τέσσερα παιδιά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με τέσσερα παιδιά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, µε τέσσερα παιδιά. Είναι 55 συν
5, 50;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι. Ο κύριος Υπουργός το είπε αλλιώς προηγουµένως.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τότε, ο κύριος Υπουργός αυτό είπε
ευεργετικά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το ευεργετικό παίρνουµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δηλαδή, ο τετράτεκνος έχει 55 συν
5, 60;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό είπε. Όπως το είπε ο κύριος Υπουργός προηγουµένως, το οποίο είναι ευεργετικό και το διορθώνουµε.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα, ο πεντάτεκνος 65.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μην τα λέµε ξανά. Εννοείται.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εννοείται.
Εντάξει, κύριε Πρόεδρε,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με τέσσερα παιδιά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραιότατα. Το ξεκαθαρίσαµε και
αυτό.
Τώρα, να ξεκαθαρίσουµε κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, µε συγχωρείτε.
Αφορά χιλιάδες οικογένειες. Θα ήθελα την ανοχή και του Σώµατος και του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε. Μη διαλέγεστε µε όλους.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πείτε µου κάτι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ωχ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι «ωχ». Πρέπει να δούµε τα πράγµατα να δούµε τι γίνεται. Πείτε µου κάτι.
Λέτε: «Διακόπτεται από 1/11/2011 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδοµάτων». Δηλαδή, θα κόψετε και την ισόβια τιµητική
σύνταξη της πολύτεκνης µητέρας; Δηλαδή, τα 100 ευρώ το
µήνα;
Θα τα κόψετε και αυτά, κύριε Μπόλαρη; Πείτε να τα ακούσει
η πολύτεκνη µάνα που έδωσε τέσσερα παιδιά στην κοινωνία και
µέχρι τώρα έπαιρνε 100 ευρώ –ακούστε το ποσό το τροµακτικότο µήνα.
Αυτό θα κοπεί, κύριε Μπόλαρη, δηλαδή η ισόβια τιµητική σύνταξη στην πολύτεκνη µητέρα;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μα, τώρα εσείς δηµιουργείτε θέµατα από µόνος
σας που δεν υπάρχουν!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς τα γράφετε εδώ!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κάνετε λάθος! Με συγχωρείτε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι! Δεν σας συγχωρώ! Λέτε «η παροχή όλων των οικογενειακών επιδοµάτων»! Πείτε µου, θα κοπεί;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μα, κάνετε λάθος! Στην ουσία, κύριε Ροντούλη,
προβοκάρετε σε βάρος των πολυτέκνων!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, λέτε «όλων των οικογενειακών
επιδοµάτων»! Είναι τροµερό αυτό που γίνεται!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μα, είναι το ίδιο; Με συγχωρείτε πάρα πολύ! Στο
τέλος, εσείς µ’ αυτά που κάνετε, προβοκάρετε σε βάρος των πολυτέκνων!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι τροµερό, κύριε Πρόεδρε!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ο νόµος, κύριε Ροντούλη, λέει αυτά τα οποία
λέει! Η ισόβια σύνταξη είναι αυτό το πράγµα;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι οικογενειακό επίδοµα, κύριε
Μπόλαρη!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κάνετε λάθος!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συµπεριλαµβάνεται στα οικογενειακά επιδόµατα!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κάνετε λάθος!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Μπόλαρη, µη µε κάνετε τώρα
να εκφραστώ διαφορετικά! Σας παρακαλώ! Κάντε τη διευκρίνιση
ότι δεν συµπεριλαµβάνεται!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Άλλωστε, εδώ πέρα έχετε εκφραστεί µε τρόπους
που απάδουν της Αιθούσης!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είστε άσχετος τότε!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ πολύ!
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν συµπεριλαµβάνεται η ισόβια
στα οικογενειακά επιδόµατα;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πάρα πολύ! Να ξέρετε ότι η ισόβια
σύνταξη δεν είναι επίδοµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Μπόλαρη, είναι οικογενειακό!
Το καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ! Με προσέχετε λίγο;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θέλω να πάρω µία απάντηση, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προσέξτε λίγο το Προεδρείο, κύριε Ροντούλη!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ξέρετε τι πάει να γίνει στην ελληνική
κοινωνία; Είναι τροµερό αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ! Ησυχάστε!
Ο Υπουργός κ. Μπόλαρης απήντησε και κατά τη γνώµη του
Προεδρείου απήντησε αποσαφηνιστικά ότι δεν περιλαµβάνεται
η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης µητέρας στον όρο «οικογενειακό επίδοµα».
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τι άλλο θέλετε να πούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προχωρούµε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραία! Μια χαρά τα λέει ο Πρόεδρος! Ο Πρόεδρος υποκαθιστά την Κυβέρνηση τώρα! Εκεί φθάσαµε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Συγκατοίκηση!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, µε ακούτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µέσα
στη Βουλή είµαστε! Δεν είµαστε έξω!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε, αν υπάρχει αυτή η ατµόσφαιρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ροντούλη! Μπορείτε να συνεχίσετε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε και συντοµεύετε, κύριε Ροντούλη!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Μπόλαρη, θα σας θέσω ένα
άλλο ερώτηµα. Στα οικογενειακά επιδόµατα που παίρνουν οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι συµπεριλαµβάνεται και ένα επίδοµα τοκετού των 2.000 ευρώ άπαξ. Περικόπτεται µε βάση το εισοδηµατικό κριτήριο ή θα αµφισβητήσετε ότι και αυτό είναι στα οικογενειακά επιδόµατα; Σας ακούω!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τι, επίδοµα είναι και αυτό;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Οικογενειακό επίδοµα τοκετού
2.000 ευρώ άπαξ! Συµπεριλαµβάνεται; Λέτε «οικογενειακό» και
πρέπει να το αλλάξετε!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εδώ νοµίζω ότι κάνουµε πολιτική και δεν χρειάζεται να κάνουµε µαθήµατα ελληνικής γλώσσης. Η εφάπαξ διδόµενη παροχή είναι οικογενειακό επίδοµα; Με συγχωρείτε πάρα
πολύ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Μπόλαρη, να σας κάνω ένα
φροντιστήριο για το ποια είναι τα οικογενειακά επιδόµατα!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Επειδή είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κάποια στιγµή, προτού ανεβείτε στο Βήµα για να κάνετε άστοχες
ερωτήσεις, είναι καλό να ρωτάτε τους δικηγόρους του κόµµατός
σας, για να µην εκτίθεστε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ντρέποµαι αυτήν τη στιγµή για σας,
κύριε Μπόλαρη! Ντρέποµαι ειλικρινά! Ντρέποµαι για την κοινοβουλευτική σας ιδιότητα!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όσο εκτίθεστε, µπορείτε να συνεχίσετε εκτιθέµενος!
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ντρέποµαι για σας! Δεν γίνεται έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, καθίστε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αµέσως µετά
θέλω το λόγο επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με συγχωρείτε! Κρατήστε µία ψυχραιµία, ένα επίπεδο! Μη µιλάτε κατ’ αυτόν τον
τρόπο! Μην κινείστε εκτός Κανονισµού, µε οξείες εκφράσεις!
Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε την οµιλία σας.
Τα ερωτήµατα θα τα διατυπώσετε, αλλά µην περιµένετε άµεση
απάντηση από τα υπουργικά έδρανα!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν περιµένω! Τι να περιµένω; Δεν
περιµένω τίποτα!
Κύριε Πρόεδρε, γιατί γίνεται αυτό αυτήν τη στιγµή; Γίνεται για
να εξοικονοµηθούν µόλις 20 εκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, στο
βωµό των οικονοµικών δυσχερειών της χώρας θυσιάζεται η δηµογραφική πολιτική ενός ολόκληρου έθνους, η εθνική επιβίωση
του ελληνισµού! Για 20 εκατοµµύρια ευρώ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, έχουµε να σας κάνουµε µία πρόταση, η οποία εξισορροπεί –γιατί και η τρόικα µιλά για δηµοσιονοµικά ισοδύναµα- και
υπερβαίνει αυτά τα 20 εκατοµµύρια ευρώ. Εάν υπάρξει µία
υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που θα λέει ότι οι
µαθητές υποχρεώνονται να επιστρέφουν τα βιβλία τους ετησίως,
το όφελος για την ελληνική πολιτεία ετησίως θα είναι της τάξεως
των 30 εκατοµµυρίων ευρώ!
Με µια απλή υπουργική απόφαση εξισορροπούνται τα 20 εκατοµµύρια ευρώ που θέλει να µαζέψει τώρα ο Υπουργός από
αυτές τις περικοπές. Κάνουµε, λοιπόν, και αυτήν την πρόταση
την οποία θα πρέπει να ακούσει σοβαρά και όσο είναι δυνατόν η
πολιτική ηγεσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
την ανοχή σας.
Κύριε Υπουργέ, ακούστε µε για λίγο, γιατί αυτήν τη στιγµή
υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα –και αφήνω τα πολυτεκνικά- στη βόρεια Ελλάδα.
Στη βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, οι οικογένειες έχουν αρχίσει να
παίρνουν πετρέλαιο. Στην Καστοριά το πετρέλαιο κοστίζει 1
ευρώ το λίτρο. Οι άνθρωποι, λοιπόν, δεν µπορούν να αγοράσουν
πλέον πετρέλαιο. Κάνουν, λοιπόν, έκκληση σε σας, διότι, όπως
µου λένε, υπάρχουν γέροντες και µικρά παιδιά και αντιµετωπίζουν ήδη προβλήµατα υγείας, γιατί έχουν µεταπέσει στην κατηγορία των ενεργειακά πένητων Ελλήνων και δεν µπορούν να
αγοράσουν πετρέλαιο. Εµφανίζονται, λοιπόν, πάρα πολλά προβλήµατα υγείας.
Μου ζήτησαν, λοιπόν, να κάνω µια έκκληση στον κ. Λοβέρδο την οποία και σας µεταφέρω για να τη µεταφέρετε στον Πρωθυπουργό της χώρας, στο Υπουργικό Συµβούλιο- προκειµένου να
υπάρξει µία ρύθµιση για µια αναπλήρωση των χρηµάτων που δίδονται για το πετρέλαιο σ’ αυτές τις περιοχές.
Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δύο προτάσεις νόµου κατά το παρελθόν οι οποίες κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Νοµίζω ότι
πρέπει να ενεργοποιήσετε εκ νέου τα δύο προϋπάρχοντα σχέδια
νόµου, τα οποία είχατε καταθέσει όταν ήσασταν αντιπολίτευση.
Σας µεταφέρω, λοιπόν, το πρόβληµα, γιατί δεν είναι οικονοµικό, αλλά τείνει να γίνει πρόβληµα υγείας για τις περιοχές
αυτές. Και όταν µιλάµε για πρόβληµα υγείας, όπως και να το κάνουµε, έχετε άµεση εµπλοκή.
Παρακαλώ, λοιπόν, και εσάς, αλλά και τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Πετσάλνικο που προέρχεται από αυτές τις περιοχές και
συγκεκριµένα από την Καστοριά, να παρέµβουν στην Κυβέρνηση, για να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν αντελήφθη το Προεδρείο σε τι συνίσταται το προσωπικό ζήτηµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Θα σας πω, κύριε Πρόεδρε.
Ως µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, θεωρώ ότι θίγεται η
υπόληψη και η προσωπικότητά µου όταν δεν τηρούνται δύο κανόνες. Ο πρώτος κανόνας αφορά τη διαδικασία. Δεν µπορεί ορισµένοι Βουλευτές σαν τον κ. Ροντούλη να µην τηρούν στοιχειώδη διαδικασία …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν θέλω να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: …που έχει να κάνει µε το εξής:
Ενώ οµιλεί, θέλει απαντήσεις. Και δυστυχώς…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Είναι αυτό προσωπικό; Πού είναι το προσωπικό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Ναι, είναι προσωπικό, γιατί θίγεται η τιµή και η υπόληψή µου, κυρία µου.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να απαιτεί κάτι τέτοιο και δυστυχώς αρκετά µέλη της Κυβέρνησης αποδέχονται αυτήν τη διαδικασία και
έχουν ευθύνη.
Το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής: Οι εκφράσεις οι οποίες
ακούγονται εδώ µέσα, όπως «άσχετος» και «γοµάρια», σίγουρα
χαρακτηρίζουν αυτόν που τα λέει και αυτό είναι κάτι που αντιλαµβάνοµαι απόλυτα και είµαι σε πλήρη γνώση. Όµως, εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν θα πρέπει να αφήνεται κανένας να κάνει
κάτι τέτοιο, γιατί υποβαθµίζει την τιµή και την υπόληψή µου και
κυρίως την τιµή και την υπόληψη των παιδιών µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πάντως, κύριε συνάδελφε, αυτός δεν είναι ο ορισµός του προσωπικού ζητήµατος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Είναι απόλυτα ο ορισµός, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, αφήστε να
το ερµηνεύσει και το Προεδρείο. Δεν είναι αυτός ο ορισµός του
προσωπικού ζητήµατος.
Σας ακούσαµε και σας ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω αυτό που
συµφωνήθηκε προηγουµένως µεταξύ του κυρίου Υπουργού...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτό που αφορά τα
τέσσερα παιδιά;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό που αφορά τα τέσσερα παιδιά, δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις και µία προσθήκη που καταθέτει τώρα ο κύριος Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
«Νοµοτεχνική βελτίωση
Στο άρθρο 21 στην παράγραφο 3 η φράση «µετά το τέταρτο»
αντικαθίσταται από την φράση «από το τέταρτο και µετά».
Νοµοτεχνικές βελτιώσεις
Α. Στο άρθρο 22 στο τέλος προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως: «Στα νησιά που έχουν Νοσοκοµείο, ο µέχρι τώρα αντιπρόεδρος µετέχει ως µέλος στο Διοικητικό Συµβούλιο».
Β. «Αν κατά τη διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης
των οφειλών των προµηθευτών των νοσοκοµείων στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης µε τον τρόπο που προβλέπεται στο
άρθρο 27 του ν. 3867/2010 (Α’ 128) και την υπ’ αριθµ. 2/67498/
0020/12-10-2010 (Β’ 1631), οι υφιστάµενες µέχρι 31-12-2010
οφειλές των προµηθευτών µειώθηκαν, τροποποιήθηκαν ή εξοφλήθηκαν λόγω ρύθµισης ή εξαφανίστηκαν µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση και προκύπτει αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό,
οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το επιπλέον ποσό
στους προµηθευτές για τους οποίους καταβλήθηκαν τα εν λόγω
ποσά».)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άκουσα τον κύριο Υπουργό και
θαυµάζω την προσπάθειά του να προστατεύσει τη δηµόσια
υγεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν κατάλαβα τι είπατε.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είπα ότι θαυµάζω την προσπάθειά σας να προστατεύσετε τη δηµόσια υγεία. Όµως, ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία είναι η πολιτική σας. Η
πολιτική σας έχει βάλει σε κίνδυνο όχι µόνο την επιβίωση, αλλά
και την ίδια τη ζωή του ελληνικού λαού. Δεν υπερβάλλω, κύριοι,
γιατί εµείς εδώ ζούµε. Εκτός αν εσείς ζείτε σε άλλον πλανήτη.
Διότι βεβαίως µας λέτε για τα σκουπίδια.
Όµως η ασιτία στα σχολεία, η οποία αρχίζει να επεκτείνεται,
δεν είναι πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία ή µήπως δεν είναι αλήθεια; Σήµερα στους Αµπελόκηπους, το γράφουν όλα τα ρεπορτάζ, παιδιά λιποθύµησαν λόγω της έλλειψης φαγητού. Πηγαίνετε
στα συσσίτια να δείτε τι γίνεται σήµερα. Δεν είναι θέµα δηµόσιας
υγείας; Χαµός γίνεται. Ξέρετε τι τροφή δίνεται εκεί σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι µόνο µετανάστες. Εν πάση περιπτώσει
το λέω, διότι χθες µας είπατε ότι οι µετανάστες φταίνε για το ένα
για το άλλο, mόνο για το µνηµόνιο και για το χρέος δεν φταίνε οι
µετανάστες.
Βλέπετε ποιοι πηγαίνουν στα συσσίτια; Τους αστέγους τους
βλέπετε; Δεν είναι πρόβληµα δηµόσιας υγείας οι άστεγοι; Τι θα
γίνει η Ελλάδα, χώρα των αστέγων; Τους ζητιάνους τους βλέπετε
που πληθαίνουν στο δρόµο ακόµα και νέα παιδιά µε το χέρι τεταµένο; Δεν µπορείς να σταµατήσεις πλέον σε φανάρι, δεν µπορείς να περπατήσεις σε κεντρικό δρόµο, χωρίς να σε σταµατάνε
συνεχώς, κάθε πέντε και δέκα µέτρα. Βλέπουµε πολύ κόσµο και
πολλά νέα παιδιά, νέους ανθρώπους να ζητιανεύουν.
Τους µακροχρόνια ανέργους τους ξέρετε, οι οποίοι πληθαίνουν και είναι πάνω από πενήντα πέντε; Μιας και συζητάµε για
τις ηλικίες τώρα, είναι εξήντα χρονών και δεν µπορούν να ζήσουν. Δεν είναι πρόβληµα δηµόσιας υγείας αυτό;
Εγκληµατείτε σε βάρος της χώρας αυτή τη στιγµή, εγκληµατείτε σε βάρος του ελληνικού λαού για να εξυπηρετήσετε ποιους; Τους πιστωτές, τους δανειστές της χώρας. Αυτό δεν έχει
ξανασυµβεί ποτέ σε χώρα του πλανήτη. Πείτε µου, όσοι στοιχειωδώς γνωρίζουν ιστορία, σε ποια χώρα έχει ξανασυµβεί αυτό το
πράγµα; Σε ποια χώρα έχει συµβεί; Σε ειρηνική περίοδο φυσικά
µιλάµε. Όµως και η Γερµανία έχασε τον πόλεµο και έσπευσαν
αµέσως µετά οι νικητές να της χαρίσουν τα χρέη, µεταξύ αυτών
και η Ελλάδα, η γαλαντόµα Ελλάδα.
Ακούσαµε και τον κ. Ρέσλερ, αν θυµάµαι καλά, που όταν ερωτήθηκε για τις γερµανικές αποζηµιώσεις είπε «φέρνετε προσκόµµατα», σε ελληνογερµανικό διάλογο και ο Υπουργός ήταν παρών,
ήταν δίπλα. Προσκόµµατα, κύριε Ρέσλερ; Δηλαδή τα «χρέη» της
Ελλάδας στις γερµανικές τράπεζες είναι κρίση. Τα χρέη της Γερµανίας στην Ελλάδα για δίκαιες, τις απόλυτα δίκαιες επανορθώσεις και αποζηµιώσεις, είναι προσκόµµατα;
Εγκληµατείτε αυτήν τη στιγµή. Μη θέτετε, λοιπόν, θέµα δηµόσιας υγειάς, απλώς και µόνο γιατί αγωνίζεται ο κόσµος. Δεν βλέπετε ότι δεν υπάρχει κλάδος τώρα που να µη βρίσκεται σε
απεργιακή ή άλλης µορφής κινητοποίηση; Δεν υπάρχει, γιατί
έχετε ένα πολυνοµοσχέδιο το οποίο λεηλατεί και καταστρέφει
αυτήν την ώρα αυτό το οποίο έχει αποµείνει και θα καταστρέψει
και την υγεία.
Πώς θα επιβιώσει το νοσηλευτικό προσωπικό µε το ενιαίο µισθολόγιο και τις περικοπές που θα γίνουν; Θα φέρετε ειδικό µισθολόγιο για τους γιατρούς; Θα το καταργήσετε αυτό το ειδικό
µισθολόγιο; Θα γίνει παρέµβαση Κυβέρνησης-τρόικας και στα ειδικά µισθολόγια; Και πού θα πάνε οι γιατροί αυτοί; Πώς θα επιβιώσει το δηµόσιο σύστηµα υγειάς µε πενόµενους εργαζόµενους, οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τις δόσεις για
το στεγαστικό; Εκεί θα καταντάνε οι άνθρωποι πλέον.
Αυτά είναι τα σηµερινά προβλήµατα και βλέπουµε ότι εσείς
αγρόν αγοράζετε. Μας λέτε ότι καθαρίσατε και το κέντρο, ότι
όλα είναι ωραία στο κέντρο, ότι οι λίστες της ντροπής εξαφανίστηκαν. Μα πού ζείτε; Δεν κυκλοφορείτε; Δεν ξέρετε τι γίνετε;
Εδώ επεκτείνεται η µάστιγα των ναρκωτικών, επεκτείνεται στη
νεολαία. Η εµπορία γίνεται δίπλα µας. Εγώ ζω σε τέτοιους χώρους και βλέπω τι γίνεται καθηµερινά. Εξαπλώνονται τα φαινόµενα. Συνυπάρχει η εµπορία, η Αστυνοµία δίπλα, ο κακοποιός, ο
ζητιάνος, ο άστεγος, αυτός που είναι στο δρόµο και κοιµάται.
Όλα αυτά έχουν κατακλύσει κι έχουν διαµορφώσει µία εικόνα
στην Αθήνα. Αυτά είναι κοινωνικά προβλήµατα. Δεν είναι αστυ-
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νοµικά προβλήµατα ούτε είναι προβλήµατα που πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε µε τη λογική της ξενοφοβίας ή ότι εν πάση περιπτώσει είναι άχρηστοι άνθρωποι και τι να κάνουµε. Αυτά είναι
πραγµατικά προβλήµατα. Ούτε αντιµετωπίζονται φορτώνοντας
τα νοσοκοµεία µε δραστηριότητες τις οποίες δεν µπορούν να αντέξουν χωρίς να συνοδεύονται µε αντίστοιχες υποδοµές και αντίστοιχο προσωπικό, που δεν συνοδεύονται στη συγκεκριµένη
περίπτωση µε τέτοιο προσωπικό.
Σας ακούσαµε και στη συνέντευξη να λέτε ότι θα µειώσετε τις
κλινικές κατά το µισό. Αυτά είπατε στη συνέντευξή σας. Εδώ
είναι γραµµένα. Αν κάνω εγώ λάθος ή αυτοί που τα µεταδίδουν,
αλλά δεν είναι ένα µόνο µέσο που τα µετέδωσε. Στο ήµισυ οι κλινικές. Και δίνεται ταυτόχρονα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Για τις κλινικές ή για τις κλίνες λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κλινικές. Στο µισό µειώνονται οι
κλινικές των δηµοσίων νοσοκοµείων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είπα εάν εφαρµοστεί το διάταγµα Γεννηµατά, θα
έπρεπε οι κλινικές να ήταν χίλιες. Αλλά είπα πριν εδώ, ήσασταν
νοµίζω, ίσως δεν το…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μήπως πρέπει να κάνουµε ένα
νοσοκοµείο για όλη την Ελλάδα, για να είναι συγκεντρωµένο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …οικονοµία κλίµακας µεγάλη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μας απασχόλησε πάρα πολύ και µάλλον…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα; Έχετε µία λατρεία µε το µεγάλο, το συγκεντρωµένο, το υπερτροφικό κ.λπ..
Δεν ξέρω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να ολοκληρώσει την
απάντηση ο κύριος Υπουργός, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, ευχαρίστως. Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχετε να απαντήσετε
κάτι, κύριε Υπουργέ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το ανέφερα και στην πρωτολογία µου. Δεν προσέχτηκε ίσως αυτό το χωρίο. Κύριε συνάδελφε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προσέχω. Μπορεί να µου διαφεύγει και κάτι, αλλά προσέχω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εντάξει, άνθρωποι είµαστε.
Εάν τηρείτο ο νόµος, το προεδρικό διάταγµα του αείµνηστου
Γεννηµατά, δεν θα είχαµε ξεπεράσει, µε βάση την αριθµητική
ισορροπία που αυτό εγκαθίδρυε, τις χίλιες κλινικές, µισές δηλαδή απ’ ότι είναι σήµερα. Μία λύση, είπα, είναι να ζητήσουµε
εφαρµογή του διατάγµατος Γεννήµατα, άρα να πάµε στις µισές.
Η άλλη λύση, στην οποία είµαι πιο κοντά και το είπα στην οµιλία µου είναι να µη σκεφτούµε τις κλινικές. Να πάµε µόνο σε µεγάλες ενώσεις, δηλαδή στους τοµείς και κατ’ εξαίρεση, λόγω
ειδικών αναγκών, να έχουµε και κάποιες κλινικές, δηλαδή τµήµατα. Αλλά δεν έχουµε ακόµα αποφασίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Συνεχίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία. Το θέµα είναι ότι µε το
ένα και µε το άλλο, βλέπουµε να εφαρµόζεται στον τοµέα της
υγείας και ιδιαίτερα στο δηµόσιο σύστηµα µια σκληρή µνηµονιακή ορθοδοξία. Αυτή η σκληρή µνηµονιακή ορθοδοξία καταστρέφει το σύστηµα υγείας.
Δεν µου λέτε, εδώ στις ασφαλιστικές εταιρείες δίνετε κλίνες
και µε τιµές οι οποίες είναι εξευτελιστικές. Περισσεύουν τόσες
κλίνες για να τις παίρνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες; Και εν πάση
περιπτώσει, αν οι ασφαλιστικές εταιρείες, τότε µε ποιο τίµηµα;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): …(Δεν ακούστηκε)
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, µην κάνετε
διάλογο. Συνεχίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δυο λόγια για τις συγχωνεύσεις
που γίνονται και τις εντάξεις στο ΕΣΥ και τα νοσοκοµεία. Είπα
µία πλευρά αυτών των συγχωνεύσεων και των εντάξεων ότι εν
πάση περιπτώσει, το νοσοκοµείο σήµερα µε δυσκολία λειτουργεί. Δεν θέλω να πω ότι η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη,
αν όχι και χαώδης, στα δηµόσια νοσοκοµεία. Εποµένως, αυτό
που χρειάζεται σήµερα είναι να αναβαθµιστούν οι λειτουργίες
του, να στηριχτεί το νοσοκοµείο για να µπορέσει να υποδεχτεί
και άλλες δραστηριότητες. Εδώ του φορτώνετε άλλες δραστηριότητες, που πολύ φοβούµαι ότι θα αυξήσουν την ταλαιπωρία,
τη δυσκινητικότητα, την αναποτελεσµατικότητα και άλλου είδους
παρενέργειες εντελώς ανεπιθύµητες. Χωρίς καµµία µελέτη κάνετε, λοιπόν, όλες αυτές τις συγχωνεύσεις.
Το σύστηµα της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα αυτό που
χρειάζεται είναι στήριξη, χρηµατοδότηση, καλύτερη οργάνωση,
αποτελεσµατικότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει, όλα αυτά,
δηλαδή, τα οποία αντί να τα κάνετε, προχωράτε σε συγχωνεύσεις προκειµένου να κάνετε εξοικονόµηση.
Τρεις παρατηρήσεις και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ιδιωτικές µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας. Αυτό είναι βόµβα στα
θεµέλια του υγειονοµικού µας συστήµατος, κατά τη γνώµη µου.
Έχουµε µια τεράστια έκταση ιδιωτικού τοµέα στον τοµέα της
υγείας, ο οποίος επεκτείνεται. Ερχόσαστε τώρα να κάνετε τις
ιδιωτικές µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας, οι οποίες θα κάνουν,
λέει, χειρουργικές επεµβάσεις, παρεµβάσεις κάθε µορφής στην
κλίµακα µιας µέρας. Εγώ δεν είµαι γιατρός ούτε ειδικός σε θέµατα υγείας, αλίµονο.
Τι θέλετε να κάνετε; Σε κάθε πολυκατοικία να έχουµε και µονάδα ηµερήσιας νοσηλείας; Αυτό θα γίνει.
Σήµερα η ηµερήσια νοσηλεία είναι για σοβαρές περιπτώσεις
ιατρικών παρεµβάσεων, επεµβάσεων. Είναι και θέµα ωρών τέτοιων επεµβάσεων. Δεν σχετίζεται µε την ώρα ή µε τη µέρα η σοβαρότητα, οι συνέπειες και οι επιπλοκές που µπορεί να δηµιουργήσει µια ιατρική παρέµβαση. Εποµένως, το να εναποθέτετε αυτού του είδους τα πράγµατα σε ιδιωτικές µονάδες, σε ένα
διαµέρισµα, σε ενάµισι δωµάτιο, το θεωρώ άκρως επικίνδυνο.
Φοβάµαι ότι έτσι θα παραδώσετε πλήρως σε ιδιωτικά συµφέροντα και µάλιστα µε πάµφθηνο τρόπο, χωρίς κόστος, όλη τη
δραστηριότητα των νοσοκοµείων.
Είναι απαράδεκτο να έχουµε µια τόσο σοβαρή επέµβαση σε
ένα τόσο µικρό άρθρο, που µπορεί να διαλύσει τα πάντα στον
τοµέα της υγείας. Φοβάµαι ότι τα διάφορα συµφέροντα θα µετατρέψουν και θα αναβαθµίσουν το ιατρείο τους σε ιδιωτική µονάδα ηµερήσιας νοσηλείας.
Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε όσον αφορά τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς. Γιατί οι πανεπιστηµιακοί γιατροί να έχουν
αυτό το ειδικό προνόµιο και θεσµοθετηµένο; Βεβαίως µε διάφορες εγκυκλίους ανανεώνατε κάθε τόσο –και έχουν περάσει οκτώ,
δέκα χρόνια νοµίζω- τη δυνατότητά τους να έχουν ιατρείο. Και
έρχεστε τώρα να οριστικοποιήσετε αυτήν την κατάσταση. Δύο
ταχύτητες γιατρών θα έχουµε; Τουλάχιστον δύο. Και θα µου
πείτε «µα, δεν κάνανε µέχρι τώρα;». Ναι, αλλά ό,τι γίνονταν µέχρι
τώρα θα το συνεχίσουµε; Ή θα προσπαθήσουµε να το αλλάξουµε, αν πρέπει να το αλλάξουµε;
Υπάρχει ένα σκληρό κατεστηµένο –δεν τους βάζω όλους- στον
χώρο των πανεπιστηµιακών γιατρών, το οποίο δεν είναι και το
πιο αδικηµένο. Αυτό θέλει να τα έχει όλα. Ε, τότε ο γιατρός του
ΕΣΥ τι θα γίνει; Πώς είναι δυνατόν αυτός που είναι στο ΕΟΠΥΥ,
να είναι και στο νοσοκοµείο; Γίνεται;
Πρέπει εδώ να γίνουν κρίσιµες επιλογές. Πρέπει να γίνει µια
ευρύτερη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέµατα και να υπάρξει
µια τοποθέτηση που να είναι ουσιαστική.
Στον τοµέα της υγείας είναι τόσο κρίσιµα και σοβαρά τα πράγµατα, που νοµίζω ότι το επόµενο διάστηµα αναµένεται µια µεγάλη έκρηξη. Τα πράγµατα είναι αρκετά τραγικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγιώτη Λαφαζάνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι τραβάµε τώρα;
Συζητούσα µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλο, ότι το θέµα του one day clinic είναι µια
πονεµένη ιστορία µιας ρύθµισης που έρχεται και φεύγει. Δεν
είναι απόρροια της νοµοθετικής µας πρωτοβουλίας. Είναι απόρροια προτάσεων, που κατέθεσαν συνάδελφοί µας στον κοινοβουλευτικό τοµέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ. Τη φέραµε στην Εθνική
Αντιπροσωπεία. Ήρθαν συνάδελφοι και µας είπαν «δεν έχει γίνει
η απαραίτητη ζύµωση, πάρτε την πίσω». Την ξαναπήραµε, την
ξαναφέραµε, την ξαναπήραµε.
Όταν, κύριε Πρόεδρε, την αποσύρουµε, µας λένε «α, την αποσύρετε διότι ακούτε τις αιτιάσεις και τις παρακλήσεις και τις συµβουλές και τα τοιαύτα των µεγάλων κλινικαρχών». Όταν την
καταθέτουµε, µας λένε αυτά που µας είπε ο κ. Λαφαζάνης. Δηλαδή, µπρος-πίσω χαµένοι είµαστε.
Είναι όµως µια διεθνής πραγµατικότητα αυτό, κύριε συνάδελφε. Έχουµε πειστεί στο Υπουργείο Υγείας ότι η κλινική της
µιας µέρας, είναι κάτι το οποίο όλοι έχουν αξιοποιήσει . Αυτό
πρέπει να κάνουµε και εµείς.
Έχουν τα επιχειρήµατα ότι όταν το θεσπίσεις, αποφεύγεις νοσηλείες πολλών ηµερών, άρα τα ταµεία γλιτώνουν χρήµατα. Κοντολογίς, είναι µία µορφή εξοικονόµησης µε την ταυτόχρονη
παροχή υπηρεσιών υγείας καλής ποιότητας. Μάλιστα είναι η ίδια
κριτική µε τα ίδια λόγια που χρησιµοποιήσατε. Λένε: «Είστε όµως
τόσο αυστηροί για τις µεγάλες κλινικές, µε προεδρικά διατάγµατα που θεσπίζουν υποθέσεις, αριθµό κλινών, προσωπικού και
τα τοιαύτα, ενώ πάτε να κάνετε διά της πλαγίας οδού νοσοκοµεία
στις πολυκατοικίες». Το είπε και ο συνάδελφος για τις πολυκατοικίες. Ε, όχι. Δεν µπορεί σε ό,τι και να κάνουµε σ’ αυτό το θέµα
κάποιος να µας επηρεάζει. Δεν µπορεί και δεν µας επηρεάζει κανείς, κύριε συνάδελφε. Γι’ αυτό πρέπει το Σώµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν είπα εγώ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν µας κατηγορήσατε. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Εµείς όµως είµαστε σ’ αυτό το θέµα στη δύσκολη θέση, να πρέπει να πάρουµε µία απόφαση γιατί υπάρχουν προτάσεις. Παίρνουµε, λοιπόν, την απόφαση να το ενσωµατώσουµε στο νόµο και,
όπως η διάταξη ορίζει, να προβλέψουµε σειρά εγγυήσεων, για
να µη γίνει αυτό που λέτε, γιατί αυτό που υπαινίχθηκε ο κ. Λαφαζάνης δεν είναι λάθος, ότι δηλαδή, αν αυτό παραφθαρεί ως θεσµός, µπορεί να καταλήξουµε µέσα σ’ ένα διαµέρισµα να κάνεις
δήθεν ότι έχεις κλινική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα το ασφαλίσουµε για
να µην παραφθαρεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ακριβώς. Άρα, θα το προτείνουµε και µάλιστα δεσµευόµαστε, επειδή είναι κανονιστική πράξη και δεν περνάει από
την Εθνική Αντιπροσωπεία, να το φέρουµε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Μαρκόπουλος έχει ένα µονόλεπτο για να πει κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε.
Εγώ καταλαβαίνω ότι σ’ άλλα κράτη αυτό έχει θεσµοθετηθεί
και, πράγµατι, µπορεί να δουλέψει, όµως ο κύριος Υπουργός,
παίρνει πολύ µεγάλη ευθύνη διά των Υπουργών Υγείας –δεν είναι
προσωπικό- να θεσµοθετήσει µε προεδρικό διάταγµα µία νέα
δοµή.
Εγώ, λοιπόν θα σας πρότεινα –δεν ήθελα πριν να το προκαλέσω- να το πάρετε, διότι τώρα δεν κάνετε τίποτα -απλώς τού
βάζετε έναν τίτλο- και να το φέρετε ως ένα ξεχωριστό σχέδιο
νόµου στην επιτροπή. Είδαµε µε τη δραστική ουσία πόσο σας
βοήθησε, πραγµατικά, η κουβέντα στην επιτροπή. Κάντε το κι
αυτό, διότι έχει πολλές απειλές. Έχει όφελος, όµως έχει και τροµερές απειλές στην πράξη.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Μπεντενιώτη, θέλετε να λάβετε το λόγο;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς, παραδίδω
την Έδρα στον κ. Νιώτη για τις δευτερολογίες και το κλείσιµο
της συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Γιαννακοπούλου
έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Είµαι νέα Βουλευτής και ούτε δικαιούµαι, ούτε µπορώ, ούτε
θέλω να κάνω µάθηµα πολιτικής σε κανέναν σ’ αυτή την Αίθουσα,
αλλά οφείλω να τοποθετηθώ. Οφείλουµε να πούµε ότι, αν µη τι
άλλο, ό,τι λέµε µέσα στο Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίζεται στην
πραγµατικότητα. Ό,τι λέµε και η κριτική που κάνουµε, όσο
σκληρή κι αν είναι –που επιβάλλεται να είναι σκληρή- οφείλει να
βασίζεται στο γράµµα του νόµου. Αυτό δεν το λέω µόνο µε
αφορµή το τι διηµείφθη πριν από λίγο µε βάση τα λεγόµενα του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΛΑΟΣ. Αυτό βεβαίως υπήρξε
αφορµή. Το λέω γιατί παρακολούθησα και τις οµιλίες όλων των
προηγούµενων οµιλητών και βλέπω ότι δυστυχώς υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν ακριβώς το ίδιο.
Επιτρέψτε µου, σας παρακαλώ, να απαντήσω πάνω σε τρεις
συγκεκριµένες παρατηρήσεις-αιτιάσεις οι οποίες αφορούν τις
µονάδες κοινωνικής φροντίδας και έχουν να κάνουν µε την «καρδιά» του νοµοσχεδίου, γιατί ειπώθηκαν κάποια πράγµατα, τα
οποία νοµίζω ότι δεν µπορούµε να τα αφήσουµε ασχολίαστα.
Πρέπει να πούµε ποια είναι πραγµατικότητα, για να µην δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις.
Κατ’ αρχάς, ειπώθηκε από κάποιους συναδέλφους ότι δεν
συµπεριλαµβάνεται σ’ αυτό το σχέδιο νόµου ο όρος της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ατόµων µε αναπηρία. Ουδέν αναληθέστερον. Πρέπει να το πούµε δυνατά, το είπε ο Υπουργός,
το είπε ο Υφυπουργός κ. Μπόλαρης, το είπα εγώ στην εισήγησή
µου, το είπαµε όλοι. Να πούµε, λοιπόν, για µία ακόµα φορά, για
να γίνει αντιληπτό απ’ όλους τους συναδέλφους, ότι σαφέστατα
και σ’ αυτό το σχέδιο νόµου αναφέρεται ρητά στο άρθρο 12 στην
παράγραφο 5 ότι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη εντάσσεται πλήρως και προβλέπεται, όπως ειπώθηκε πάρα πολλές φορές. Δεν
µπορώ, λοιπόν, να καταλάβω για ποιο λόγο επιµένουν κάποιοι
συνάδελφοι.
Επίσης, από κάποιους συναδέλφους ζητήθηκε να θεσµοθετηθεί η θέση ενός υποδιοικητή για τις µονάδες κοινωνικής φροντίδας. Τους παραπέµπω στην παράγραφο 6 του άρθρου 15, όπου
ρητά ο νόµος αναφέρει ότι θεσπίζεται η θέση ενός υποδιοικητή
σε κάθε µονάδα κοινωνικής φροντίδας.
Τέλος, ειπώθηκε ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για να καλυφθούν από τα ασφαλιστικά ταµεία οι παρεχόµενες υπηρεσίες,
ώστε να κατοχυρωθούν τα έσοδα αυτών των µονάδων.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό, όχι µόνο
ορίζεται ρητά στο άρθρο 15, αλλά ήταν κι ένας από τους πιο βασικούς λόγους για τους οποίους εντάχθηκαν οι µονάδες κοινωνικής φροντίδας στο ΕΣΥ, για να µπορέσουµε, δηλαδή, να βάλουµε πόρους.
Άρα, τι λέµε; Αυτά είναι βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου. Και
γι’ αυτά υπάρχει άγνοια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα και στην οµιλία µου επί της
αρχής και στην οµιλία µου επί των άρθρων το εξής: Για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την πολύ δύσκολη κρίση και θέση,
στην οποία βρίσκεται η χώρα µας και να πάµε µπροστά, οφείλουµε, αφενός να βλέπουµε τα πράγµατα έτσι όπως είναι, κατάµατα και αφετέρου να λέµε στους Έλληνες πολίτες την αλήθεια,
να µιλάµε µόνο τη γλώσσα της αλήθειας.
Και η αλήθεια, όσον αφορά αυτό το σχέδιο νόµου, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η πρόνοια µέχρι στιγµής ήταν δυστυχώς ο φτωχός
συγγενής του ΕΣΥ. Και, µάλιστα ούτε καν κοντινός συγγενής του
ΕΣΥ, γιατί δεν ανήκε στο ΕΣΥ. Με αυτό το σχέδιο νόµου και µετά
από τόσα χρόνια µπαίνει η πρόνοια στο ΕΣΥ µε όλες τις θετικές,
τις πολύ θετικές –που τουλάχιστον αυτό, νοµίζω, έγινε από τους
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περισσότερους συναδέλφους αποδεκτό- συνέπειες.
Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι από τις
τριάντα µία µονάδες κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούσαν
όλα αυτά τα χρόνια, πολύ λίγες είναι αυτές οι οποίες πραγµατικά
λειτουργούσαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ για πολύ λίγο την ανοχή σας, τουλάχιστον τη µισή από την ανοχή που έδειξε το προηγούµενο Προεδρείο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Και αυτές, λοιπόν, οι ελάχιστες µονάδες που πραγµατικά λειτουργούσαν, το έκαναν κυρίως εξαιτίας της δικής τους αυτενέργειας, εξαιτίας της δουλειάς των ανθρώπων είτε των
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ είτε των ΚΑΦΚΑ, τα οποία µπορούσαν και λειτουργούσαν µέσα σε όλη αυτή την ιστορία.
Με το εν λόγω σχέδιο νόµου, λοιπόν, αυτό το οποίο προσπαθούµε να κάνουµε είναι, µε τη δύναµη των συνεργειών, µέσα από
την ένταξη αυτών των µονάδων στο ΕΣΥ και στα νοσοκοµεία, να
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τα κρίσιµα λάθη τόσων δεκαετιών, να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις σωρευµένες στρεβλώσεις, τις δοµικές αλλαγές, τις δοµικές ελλείψεις, οι οποίες
υπήρχαν τόσα χρόνια και µάλιστα, µέσα σε συνθήκες µίας πρωτόγνωρης δηµοσιονοµικής κρίσης.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς και κύριε
Χαραλάµπους, βεβαίως, µακάρι να µπορούσαµε να κάνουµε τις
προσλήψεις, τις οποίες λέτε. Μπορούµε όµως; Σε θεωρητικό επίπεδο θα το θέλαµε πάρα πολύ όλοι µας. Μπορούµε; Μπορεί η
χώρα αυτή τη στιγµή να βρει τα χρήµατα για να κάνουµε τις καινούργιες προσλήψεις που ζητήσατε; Δεν γίνεται. Αυτή είναι η
αλήθεια. Και επιτέλους, να βγείτε να πείτε κι εσείς δηµόσια στον
ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχουν λεφτά.
Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Πιστεύω ειλικρινά ότι
αυτό το σχέδιο νόµου αποτελεί, µόνο και µόνο από τον τρόπο
που αντιµετωπίζει τα πράγµατα, ένα πρότυπο σχέδιο και δείχνει
πώς µε έξυπνες κινήσεις, µε έξυπνο τρόπο µπορούµε τους πόρους, το ανθρώπινο δυναµικό, τις υποδοµές που έχουµε, να τα
χρησιµοποιήσουµε και να τα αξιοποιήσουµε στο έπακρο, για το
µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, ειδικά για τόσο πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι αυτός της πρόνοιας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ.
Γιαννακοπούλου.
Παρακαλώ τον κ. Αθανάσιο Γιαννόπουλο, εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, προφανώς χθες έγινε –απ’ ότι µου είπε ο κύριος Υπουργός- µία παρανόηση για το θέµα του νοµοσχεδίου, που
προτίθεται να φέρει στη Βουλή για το θέµα των εξετάσεων για
ειδικότητα. Είπα και µόνο ότι το 2004 εµείς είχαµε πει «ναι» στον
τότε Υπουργό, ακαδηµαϊκό καθηγητή δάσκαλό µας, Στεφανή να
το προχωρήσει. Την τελευταία στιγµή, στις 28 Ιανουαρίου, έκανε
πίσω και δεν έφερε το νοµοσχέδιο αυτό. Είχαµε πει «ναι». Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι έχουµε δεσµευτεί.
Σας είπα όµως, κάτι, σας το ξαναλέω και θα σας το επαναλαµβάνω: Μην συζητάτε µόνο µε εµάς τους γιατρούς. Μην συζητάτε
µόνο µε τους προέδρους των επιστηµονικών ενώσεων. Συζητήστε και µε τους φοιτητές, διότι θα τους βρείτε απέναντί σας. Οι
σκληρές µικρές µειοψηφίες, οι οποίες δεν πιστεύουν ότι θα είναι
εξετάσεις χωρίς να υπάρχουν προβλήµατα, θα κλείσουν τις
ιατρικές σχολές και θα βρείτε τα προβλήµατα αυτά που σας είπα.
Τέλος πάντων, είναι δικός σας χειρισµός, εγώ απλώς και µόνο
σας το είπα. Προχωρήστε και µπορούµε να συζητήσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µία λέξη µόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αν το επιτρέπει ο κύριος
Γιαννόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έχετε απόλυτο δίκαιο, συµφωνώ απολύτως.
Χωρίς διάλογο µε όλους και µε τους φοιτητές –µε όλους τους
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φοιτητές, όχι µόνο µε τις µεγάλες παρατάξεις- αυτό το θέµα δεν
µπορεί να προχωρήσει. Είπα εχθές ότι, µετά το Υπουργικό
Συµβούλιο, όπου όλοι οι συνάδελφοι εκεί τοποθετήθηκαν θετικά
γι’ αυτή την προσπάθεια, εκίνησε η δηµόσια διαβούλευση, η
οποία θα κρατήσει τουλάχιστον τριάντα µέρες, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αµφιβάλλω για τις προθέσεις σας, αλλά εγώ είµαι υποχρεωµένος να τα πω, λόγω του
ότι ζω στο χώρο, βλέπω, µαθαίνω, πληροφορούµαι και δεν ξεχνάω µάλιστα ότι τη µακαρίτισσα τη συνάδελφό µας, την κ. Σπυράκη, την είχαν «χτίσει» στο γραφείο της.
Θα απαντήσω σε ορισµένα θέµατα που κάνατε αναφορά µε το
θέµα της υγείας. Εµείς, κύριε Υπουργέ, παραλάβαµε ένα καθεστώς από εσάς το ότι δεν γινόντουσαν διαγωνισµοί. Κακώς. Διαγωνισµοί έπρεπε να γινόντουσαν µειοδοτικοί ή µε τη συµφερότερη τιµή, αλλά δυστυχώς –το είπα και χθες- η τιµή ΦΕΚ που
µπήκε στο νόµο του 2002 έδωσε ακριβώς αυτή την αναρχία στο
χώρο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Είπατε για τις προµήθειες. Εµείς είχαµε σχεδιάσει την Κεντρική Επιτροπή Προµηθειών, εµείς τη φτιάξαµε. Εγώ έχω ενστάσεις για την Κεντρική Επιτροπή Προµηθειών που πήραµε τις
προµήθειες από το Υπουργείο Εµπορίου και φέραµε στο Υπουργείο Υγείας. Λέµε «ναι» σε κάποιες προµήθειες κεντρικού χαρακτήρα, όχι όµως, στις µικροπροµήθειες, οι οποίες πρέπει να είναι
αντικείµενο των νοσοκοµείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να σας απασχολήσει, κύριε Υπουργέ, το θέµα της ροµποτικής χειρουργικής. Είναι δυστύχηµα, για να µην πω έγκληµα,
να υπάρχει ένα µηχάνηµα ροµποτικής χειρουργικής στο δηµόσιο
τοµέα και να µην λειτουργεί. Είναι στο Λαϊκό Νοσοκοµείο, εγώ
το χειρίζοµαι και δεν λειτουργεί επί ενάµισι-δύο χρόνια, γιατί δεν
έχουµε αναλώσιµα.
Το σύστηµα υγείας, κύριε Υπουργέ, όπως και να το κάνουµε
και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και στη Γερµανία και παντού
είναι ιατροκεντρικό, ασχέτως αν απευθύνεται στο λαό και ο λαός
είναι αυτός που εισπράττει τις υπηρεσίες υγείας. Δυστυχώς
όµως, είναι ιατροκεντρικό.
Είπατε για τις συνενώσεις των κλινικών, τµηµάτων, εργαστηρίων. Το προεδρικό διάταγµα Γεννηµατά ήταν τριάντα χρόνια
πίσω. Από τότε που έγινε το προεδρικό διάταγµα µέχρι τώρα η
επιστήµη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχει, πράγµατι, ένας
µεγάλος αριθµός κλινικών, εργαστηρίων και τµηµάτων που θα
έπρεπε να έχουν συγχωνευτεί ή δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει,
αλλά µην µπαίνετε στη λογική των συγχωνεύσεων αυτών των κλινικών που λέτε, διότι µοιραίως θα δηµιουργήσετε προβλήµατα.
Θα σας έλεγα το εξής: Βλέπω µια νοµοτεχνική βελτίωση στο
άρθρο 29. Στο ν. 2889, στο νόµο Παπαδόπουλου, θυµόσαστε
πολύ καλά τι σθεναρή αντίσταση είχαµε τότε για το θέµα των κλινικών καθηγητών και τώρα είναι µια «φωτογραφία»: είναι «φωτογραφία» του Μαρουδιά και του Χρήστου Δερβένη.
Η διάταξη είναι εν ισχύ, αλλά σας έβαλαν σήµερα και µας δίνετε τώρα, δήθεν, νοµοτεχνική βελτίωση το εκλεκτορικό σώµα –
ακούστε, κύριε Κρεµαστινέ, οµότιµος καθηγητής της Ιατρικής
είσαστε- να µην είναι σύµφωνο µε αυτό που εκλέγει τους καθηγητές, όπως το γράφει ο νόµος, αλλά σύµφωνο µε τις απαιτήσεις, για να γίνεις αναπληρωτής καθηγητής.
Τότε να γράψετε στον τίτλο όχι «κλινικός καθηγητής», αλλά
«αναπληρωτής κλινικός καθηγητής». Αυτές είναι «φωτογραφίες».
Αφήστε το νόµο 2889, θα τα βρουν οι ιατρικές σχολές και θα
προχωρήσουµε µε τιµιότητα για όλους αυτούς τους τίτλους, που
θέλετε να δώσετε.
Την τροπολογία την οποία κατέθεσε η κυρία Υπουργός Παιδείας, εµείς δεν την ψηφίζουµε. Δεν την ψηφίζουµε, διότι και
άκαιρη είναι και αντισυνταγµατική. Θα έπρεπε, όταν έφερε το νοµοσχέδιο η κ. Διαµαντοπούλου να έχει δείξει µεγαλύτερη σοβαρότητα στις εκκρεµότητες αυτές, που θέλει να διατυπώσει.
Όσον αφορά το άρθρο 43, κύριε Υπουργέ, σας είπα και εχθές:
ναι, να σας δώσουµε την εξουσιοδοτική δυνατότητα να έχετε την
αναγκαστική απόφαση ως Υπουργός Υγείας για λόγους δηµόσιας υγείας. Σας αναφέραµε την περίπτωση Μήλου, αλλά και
άλλες περιπτώσεις που µπορεί να υπάρχουν. Δεν ήσασταν εχθές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εδώ και δεν θα σας τα έχουν µεταφέρει αυτά. Θα πρέπει να έχει
τη δυνατότητα και ο συναρµόδιος Υπουργός να υπογράψει µαζί
σας. Γιατί να πάρετε µία τέτοια πρωτοβουλία και να βρίσκεστε
εσείς ή ο κάθε Υπουργός Υγείας αύριο µεταξύ βιοµηχανικών ενδεχοµένως συµφερόντων;
Πρέπει να γνωρίζουµε το εξής: Το άρθρο 30 συζητήθηκε πολύ.
Δε νοµίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνω µνεία. Η Ελλάδα έχει µεγάλο πλούτο. Έχει πλούτο κλιµατολογικό, έχει πλούτο τη θάλασσα και τον ήλιο. Δυστυχώς, όµως, δεν ξέρουµε να τα
πουλήσουµε αυτά. Η Ελλάδα είναι ελκυστικός τόπος για κέντρα
αποκατάστασης, τα οποία θα απευθύνονται σε ξένους, για να
µπορέσουµε πραγµατικά να προσελκύσουµε πάρα πολύ κόσµο.
Δυστυχώς, δεν έχει γίνει τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ
θα µπορούσαν κάλλιστα να γίνουν επενδύσεις. Δεν έχουµε
ακόµη ασχοληθεί µε αυτό το θέµα.
Αναφορικά µε το άρθρο 35, στο οποίο έκανα µία αναφορά, οι
ειδικότητες οι οποίες δίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους να
έχουν καταληκτική ηµεροµηνία. Άκουσα ότι διορθώνεται αυτό
κατά κάποιο τρόπο µε παρέµβαση και του περιφερειάρχη.
Κύριε Τιµοσίδη, σας είπα και εχθές ότι πρέπει να συµπεριλάβετε και για τις ειδικότητες που δεν υπάρχουν σε κάποιες περιφέρειες, µέσα στο χρονικό διάστηµα του ενός µήνα να δίνεται η
άδεια και ένας συνάδελφος να είναι εγγεγραµµένος σε δυο ιατρικούς συλλόγους.
Στο άρθρο 34, στην παράγραφο 11 είναι λάθος αυτό, το οποίο
αναφέρεται. Προτείνω και πάλι να αδειοδοτούνται τα εργαστήρια
αυτά από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους. Το Υπουργείο
πρέπει να αδειοδοτεί και όχι οι ιατρικοί σύλλογοι και οι περιφέρειες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι όσον αφορά
το άρθρο που αναφέρεται στις φαρµακευτικές δαπάνες και στις
ρυθµίσεις φαρµάκων και φαρµακείων, θα πρέπει να δείτε ότι οι
εισπρακτικές δυνατότητες που σας δίνονται από τη φαρµακοβιοµηχανία είναι πεπερασµένες. Μπείτε σε µια λογική. Δεν υπάρχουν χρήµατα στην αγορά αυτή τη στιγµή. Το τραπεζικό
σύστηµα, δεν θα ήθελα να πω ότι κατέρρευσε αλλά αυτή τη
στιγµή είναι ανύπαρκτο. Οι τράπεζες υπάρχουν ως ταµπέλες και
κοιτάνε να φτιάξουν τα χαρτοφυλάκιά τους, όσα µπορούν να
φτιάξουν. Ελάτε σε µια συµφωνία, για να πάρετε χρήµατα µε
όλες αυτές τις δυνατότητες. Αυτό το διατύπωσαν και στην επιτροπή οι αρµόδιοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ ήµουν υπέρµαχος –χαίροµαι γιατί είναι και ο Υπουργός
τώρα εδώ- του να πάνε οι µονάδες αυτές του ΟΚΑΝΑ στα νοσοκοµεία. Κάποιοι µπορεί να είναι οπισθοφύλακες σε όλη αυτή την
προσπάθεια, γιατί δεν έχουν σκεφθεί ότι σε αυτή την κατηγορία
και σε αυτή την κοινωνική οµάδα αύριο µπορεί να είναι τα παιδιά
τους, τα εγγόνια τους, οι συγγενείς τους ή τα κουµπαρόπουλα
που έχουν.
Η κοινωνία είναι σκληρή. Η κοινωνία δεν αναγνωρίζει τίποτα.
Η κοινωνία βλέπει µόνο οικονοµικές αξίες και δεν φροντίζει για
τις ανθρώπινες αξίες. Πίστευαν πολλοί ότι θα τους πάµε σαν
σκουπίδια κάπου και ότι εκεί θα γίνει η θεραπεία. Είναι πολύ καλό
να τους πάµε στα νοσοκοµεία. Νοµίζω ότι όλο αυτό έχει ένα πολύ
καλό βηµατισµό.
Πρέπει, όµως, να σας απασχολήσει –και την επιστηµονική κοινότητα που ασχολείται αποκλειστικά µε το γνωστικό αυτό αντικείµενο- ότι η µεθαδόνη δεν είναι η απόλυτη λύση. Θα πρέπει να
µπούµε ακριβώς στην αξιολόγηση των δεδοµένων από τη µεθαδόνη. Είναι µικρά και φτωχά τα ποσοστά θεραπείας που έχουµε.
Πρέπει να αξιοποιηθούν πολύ τα «στεγνά» προγράµµατα και
επίσης πρέπει να µπουν και άλλες τεχνικές που ήδη εφαρµόζονται, άλλα πρωτόκολλα, αυτά που εφαρµόζονται στο εξωτερικό.
Είναι ένα βήµα, αλλά να µη µπούµε σε µία µικρότερης έντασης
εξάρτηση µε τη µαζική χρήση της µεθαδόνης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να απαντήσω στις παρατηρήσεις του κυρίου συναδέλφου. Αναφέρθηκε σε δύο-τρία ζητήµατα που νοµίζω ότι πρέπει να απαντηθούν.
Κατ’ αρχάς, θέλω να κάνω µία γενική δήλωση, επειδή πάρα
πολλοί οµιλητές και ιδιαίτερα ο κ. Λαφαζάνης αναρωτήθηκαν για
το εάν αυτή η λύση που δόθηκε, δηλαδή να υπάρχει θεραπευτική
αντιµετώπιση των εξαρτηµένων, είναι η πολιτική µας. Όχι, βέβαια. Η πολιτική µας –και νοµίζω ότι είναι λογικό να το πούµε
αυτό, αλλά και να το τονίσω ιδιαίτερα ως υπεύθυνη στάση της
πολιτείας και του Υπουργείου- ο στόχος µας, είναι η απεξάρτηση
και η απένταξη. Έτσι και αλλιώς, τα βήµατα είναι συγκεκριµένα.
Είναι η µείωση της βλάβης που προσπαθούµε να κάνουµε µε την
ένταξη αυτών των ατόµων σε µικρά κέντρα σε όλα τα νοσοκοµεία
της χώρας, µείωση της βλάβης, η οποία θα βοηθήσει να συναινέσουν να δεχθούν αυτά τα άτοµα να ακολουθήσουν ένα πρόγραµµα απεξάρτησης «στεγνό», όπως γίνεται από το ΚΕΘΕΑ. Θα
ενισχύσουµε αυτό το πρόγραµµα. Όµως, θέλω να πω ότι υπάρχει, δυστυχώς, πρόβληµα µε τη συναίνεση στην πρώτη υπόδειξη
να ακολουθηθεί ένα τέτοιο δύσκολο πρόγραµµα, το οποίο όντως
είναι δύσκολο.
Ο στόχος, λοιπόν, είναι να µειωθεί η βλάβη αυτών των ατόµων,
να φύγουν από το δρόµο, να µην έχουν την αγωνία της καθηµερινής δόσης, που χρειάζεται πολλές φορές και πάνω από µία,
δύο ή τρεις φορές να κάνουν τη δόση τους, να γνωρίζουν ότι
υπάρχει ένα κέντρο που τους αντιµετωπίζει και φαρµακευτικά,
αλλά κυρίως ψυχολογικά µε τον ψυχίατρο, τον ψυχολόγο, τον
κοινωνικό λειτουργό, γιατί έτσι θα λειτουργούν. Είχα καλέσει
τους συναδέλφους στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να
επισκεφθούν αυτά τα ιατρεία, αυτά τα θεραπευτικά κέντρα που
έγιναν µέσα στα νοσοκοµεία, µε την ευθύνη βεβαίως του ΟΚΑΝΑ,
την εποπτεία του ΟΚΑΝΑ και τη συµµετοχή των ανθρώπων του
ΟΚΑΝΑ. Άρα, λοιπόν, πιστεύουµε ότι θα είναι ευκολότερη η προώθηση αυτών των ανθρώπων στην απεξάρτηση.
Θέλω να απαντήσω στα επιµέρους θέµατα που έθεσε ο κ. Γιαννόπουλος.
Κύριε Γιαννόπουλε, η συζήτηση για να αποδοθεί ο τίτλος του
κλινικού καθηγητού, ο οποίος θα έχει ισοτιµία µε το βαθµό του
αναπληρωτού καθηγητού των πανεπιστηµιακών –γιατί αυτή είναι
η ισοτιµία- έχει γίνει µε την παρουσία ανθρώπων και από το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και των πανεπιστηµιακών δύο και τρεις
φορές και νοµίζω καλώς. Είναι κάτι που έπρεπε να το κάνουµε.
Για την αλλαγή που γίνεται, δεν µας υπέδειξε κανείς κάτι, όπως
αναφέρατε. Τιµούµε και αυτούς τους συναδέλφους, όπως και
όλους τους συναδέλφους. Έγινε, γιατί αλλάξαµε τη βαθµίδα.
Αντί του διευθυντού, όπως γνωρίζετε, τώρα, στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, υπάρχει η βαθµίδα του συντονιστού διευθυντού. Είναι ο
παλιός διευθυντής ενός τµήµατος. Τα κριτήρια είναι διαφανή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μην κουράζεστε να τα λέτε
σε εµένα. Εγώ είµαι πρύτανης. Σας είπα και ονόµατα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μην αδικείτε συναδέλφους. Μιλήσαµε και µε άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ! Ας ακούσουµε τον κύριο Υφυπουργό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό είναι το ένα θέµα.
Η διάταξη 43, στην οποία αναφερθήκατε, δίνει τη δυνατότητα
στον Υπουργό και έχει να κάνει µε το γεγονός ότι πολλές φορές
η γραφειοκρατία καθυστερεί να πάρει κάποιες αποφάσεις, όταν
υπάρχουν επείγοντα θέµατα είτε από πολύ µεγάλες καιρικές µεταβολές είτε άλλες θεοµηνίες. Θα µπορεί άµεσα να παρεµβαίνει
η πολιτεία και θα έχει ο Υπουργός αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα
είναι κάθε µέρα πράξη αυτό το πράγµα.
Νοµίζω ότι απάντησα στα τρία ζητήµατα που τέθηκαν. Αυτά
ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµα-
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τος Ελλάδας κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προκλήθηκα από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να απαντήσω σε
µερικά ερωτήµατα και θα δεχθώ την πρόκληση.
Εκείνο το οποίο επισηµάνθηκε και από άλλους οµιλητές, εκτός
ΠΑΣΟΚ, είναι ότι θαύµασαν στην κ. Γιαννακοπούλου, σε όλη τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και εδώ, το πάθος µε το οποίο υπερασπιζόταν αυτό το
νοµοσχέδιο, την προσπάθειά της να ωραιοποιήσει πραγµατικά
καταστάσεις, οι οποίες ακουµπούν την τραγικότητα.
Δεν θεωρώ ότι το έκανε σκόπιµα. Θεωρώ ότι είναι νεαρή στην
ηλικία, δεν έχει, αν θέλετε, την εµπειρία που έχουµε εµείς, οι
οποίοι είµαστε σχετικοί και µε τα νοσοκοµεία και µε αυτά τα ιδρύµατα και ουσιαστικά πείθεται από αυτά τα οποία ακούει.
Εγώ, κυρία Γιαννακοπούλου, σας προσκαλώ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα, µη µειώνετε την
κ. Γιαννακοπούλου, η οποία είναι έµπειρη συνάδελφος και το
νεαρό ή το νέο της ηλικίας είναι υπέρ της, δεν είναι εναντίον της.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήσατε
τους πάντες να αναπτύξουν όπως θέλουν την άποψή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά δεν µπορούµε
να µειώνουµε τους συναδέλφους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Δεν µειώνω καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ε, πώς; Αφού παρατηρήσατε τη συνάδελφο ότι δεν είναι έµπειρη κ.λπ..
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι εξαίρετη συνάδελφος …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Την προσκαλώ, λοιπόν, µαζί
µου όποτε θέλει να κάνουµε µία επίσκεψη και στα ιδρύµατα αυτά
και στα νοσοκοµεία.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Χαλβατζής µίλησε για µία αδελφή ανά δεκαπέντε και είκοσι αρρώστους, το διορθώνω και λέω ότι είναι µία αδελφή
πολλές φορές και για σαράντα αρρώστους. Με ρώτησε: αφού
δεν υπάρχουν χρήµατα, µε ποιον τρόπο θα γίνουν οι προσλήψεις; Εκεί ακριβώς είναι και η ειδοποιός διαφορά. Εµείς λέµε,
υπάρχουν χρήµατα και η Κυβέρνηση το ξέρει. Τα χρησιµοποιεί,
όµως, στις νατοϊκές δαπάνες. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας βρόµικος νατοϊκός πόλεµος, που να µη συµβάλλει η Κυβέρνηση. Ο
κ. Βενιζέλος, όντας Υπουργός Άµυνας, είπε ότι πληρώνουµε 6,5
εκατοµµύρια ευρώ το µήνα για τον πόλεµο στη Λιβύη. Ένα εκατοµµύριο την ηµέρα πληρώνουµε, κυρία Γιαννοπούλου, για να
διατηρούµε στρατεύµατα στο Αφγανιστάν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Γιαννακοπούλου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Γιαννακοπούλου.
Ξοδέψαµε δισεκατοµµύρια για να κάνουµε Ολυµπιακούς Αγώνες και εκεί ακριβώς είναι –ξαναεπαναλαµβάνω- η διαφορά µας,
ότι πρέπει να πούµε ποιο είναι πρώτο και ποιο δεύτερο. Και καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι µε αυτή τη λογική, είναι βέβαιο ότι φτάνουµε κάποια στιγµή για τις κοινωνικές παροχές, τα νοσοκοµεία,
τα προνοιακά ιδρύµατα, να µην έχουµε µία, για να κάνουµε κοινωνική πολιτική.
Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός -το συνηθίζει άλλωστεπριν λίγες ηµέρες ανακοίνωσε ότι θα κλείσει ή θα συµπτύξει –
όποια λέξη θέλετε πάρτε- χίλιες κλινικές. Το ανακοίνωσε δηµόσια
στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, χωρίς να έλθει ή τουλάχιστον
να κάνει έναν υπαινιγµό στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Εµείς ξέρουµε -το έχουµε πει, δεν
θα αναπτύξω ξανά το θέµα για τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, για το τι σκοπεύει η Κυβέρνηση που το ρώτησε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας- ότι
ουσιαστικά θέλει η άρχουσα τάξη ένα δηµόσιο τοµέα συµπληρωµατικό του ιδιωτικού τοµέα. Από εκεί και πέρα, θα µου επιτρέψετε να πω και το εξής: Με αυτές τις ενέργειες ο κύριος
Υπουργός ουσιαστικά φτιάχνει πλασµατικούς δείκτες στην υγεία.
Όταν ήταν ο κ. Αβραµόπουλος, όλες οι πτέρυγες της Βουλής
συµφωνήσαµε ότι λείπουν τεσσερισήµιση χιλιάδες γιατροί και
δροµολογήθηκε νοµοθετικά η πρόσληψή τους. Καµµία πρόσληψη δεν έγινε. Ξαφνικά, ο κύριος Υπουργός συµπτύσσοντας νοσοκοµεία, συµπτύσσοντας κλινικές κ.λπ., ανακάλυψε ότι στο
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ΕΣΥ, χωρίς την πρόσληψη των τεσσεράµισι χιλιάδων γιατρών,
έχουµε υπερδιπλάσιο αριθµό γιατρών. Ο πιο σίγουρος τρόπος
πραγµατικά να µην έχουµε ελλείψεις στα νοσοκοµεία, κύριε
Υπουργέ, είναι να καταργήσουµε όλα τα νοσοκοµεία. Θα βάλουµε και εβδοµήντα χιλιάδες εργαζόµενους στα νοσοκοµεία
στην εφεδρεία.
Για τον ΟΚΑΝΑ, ακούω βαρύγδουπα λόγια. Μιλούν για τις λίστες της ντροπής και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν µας
λένε αλήθεια ποιοι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτές τις λίστες της ντροπής. Ποιοι είναι υπεύθυνοι, για το ότι αυτές οι λίστες µεγαλώνουν.
Δεν ήταν οι µονάδες του ΟΚΑΝΑ που ήταν λίγες, είναι γιατί µε
την αντιλαϊκή πολιτική, που χρόνια τώρα ακολουθούν και η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οδηγούν τους νέους στα ναρκωτικά
µέσα από την ανεργία. Στο 45% είναι η ανεργία στους νέους και
µέσα από την ανασφάλεια, µέσα από το ζοφερό µέλλον, µέσα
από το ότι υπάρχει παντελής έλλειψη υποδοµών, χώρων αθλήσεως, µαζικού αθλητισµού, πολιτισµού και άλλων, ουσιαστικά οι
νέοι οδηγούνται στα ναρκωτικά. Αυτό θα πρέπει πρώτα και κύρια
να λύσουν. Αντί να λύσουν αυτό, µε την αντιλαϊκή πολιτική που
εφαρµόζεται καθηµερινά πια και επικαλούµενοι σαν δικαιολογία
την οικονοµική κρίση, ουσιαστικά στέλνουν τους νέους στα ναρκωτικά και στο να µεγαλώνουν τις λίστες της ντροπής, που ουσιαστικά, µε δική τους ευθύνη, µεγαλώνουν.
Να πω µόνο δύο λόγια για τα φάρµακα, για τα οποία δεν πρόλαβα να αναφερθώ στην πρωτολογία µου. Με το άρθρο 36, κύριε
Πρόεδρε, ουσιαστικά εµείς διαφωνούµε µε τη λίστα, παρ’ όλα
αυτά αντί να µπαίνουν επιστηµονικοί λόγοι για το εάν ένα φάρµακο θα µπει στη λίστα ή όχι, µπαίνουν πρώτα και κύρια οι οικονοµικοί. Εάν δεν πληρώσει µία φαρµακοβιοµηχανία για ένα
φάρµακο, δεν θα µπει στη λίστα. Κι αν αυτό το φάρµακο είναι
απαραίτητο; Θα το αγοράσει 100% ο ασθενής.
Λέει µέσα κι έχω βαρεθεί να ακούω για πόσα, 250.000.000
τώρα, από το rebate χρωστούν οι φαρµακοβιοµηχανίες και οι
φαρµακέµποροι. Ξέχασαν µόνον τώρα σε αυτό το νοµοσχέδιο να
βάλουν και των προηγούµενων ετών, που πάλι χρωστούν οι φαρµακέµποροι.
Για το ωράριο των φαρµακείων, είναι βέβαιο ότι µε τη διάταξη
που µπαίνει, ουσιαστικά οι µικροί και οι µεσαίοι φαρµακοποιοί
δεν θα µπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ωράριο σε συναγωνισµό µε τα µεγάλα φαρµακεία.
Το άρθρο 37 ουσιαστικά σκοπεύει στο να κόψουν κι άλλα φάρµακα από τη λίστα. Ήδη χίλια φάρµακα δεν είναι στη λίστα. Το
άρθρο 38, κύριε Υφυπουργέ, ουσιαστικά λέει ότι θα πληρώνει κι
ο τελευταίος. Και ο πιο άπορος ακόµη θα πληρώνει συµµετοχή
στη φαρµακευτική δαπάνη. Κι ο δικαιούχος ΕΚΑΣ θα πληρώνει
10%. Εµείς λέµε ότι ο Έλληνας εργαζόµενος πληρώνει µε πολλούς τρόπους είτε µέσω των ασφαλιστικών εισφορών είτε µέσα
από τους άµεσους ή έµµεσους φόρους. Το φάρµακο είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να χορηγείται δωρεάν.
Είχαµε τοποθετηθεί και σε έκταση, κύριε Πρόεδρε, ότι εµείς
θα καταψηφίσουµε –το καταψηφίσαµε και χθες επί της αρχήςσχεδόν το σύνολο των άρθρων. Κάποια επιµέρους άρθρα, θα τα
υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Χαράλαµπο Χαραλάµπους.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΛΑΟΣ κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Βεβαίως, πρέπει να πω ότι χρειάζονται µάλλον στο Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, και ζωντανές, θυελλώδεις συζητήσεις, θα τις
έλεγα, όπως αυτή του συναδέλφου µου, κ. Ροντούλη, διότι έτσι,
κύριοι Υφυπουργοί, δόθηκε η δυνατότητα να διευκρινίσετε δύο
τρία πράγµατα. Να ξέρουν οι πολύτεκνοι αν είναι εν πάση περιπτώσει από το τέταρτο ή από το πέµπτο. Να ξέρει η πολύτεκνη
µάνα ότι δεν θα της κόψετε το επίδοµα.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Λυµένα ήταν τα ζητήµατα, κυρία συνάδελφε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Το είπα χθες, κύριε
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Υφυπουργέ, ότι πραγµατικά σε αυτό το νοµοσχέδιο επικρατεί
ασάφεια για να τα περνάµε όπως τα καταλαβαίνουµε.
Ο κύριος Υπουργός έφυγε και επειδή αναφέρθηκε ότι σήµερα
είχε µία ειδική συνάντηση µε την Ιεραρχία της Εκκλησίας, ήταν
στην Ιερά Σύνοδο για το θέµα των µεταµοσχεύσεων και επειδή
όντως είναι κάτι που το στηρίζουµε όλοι, είναι δεδοµένη η δική
µου θέση σαν γιατρού, αλλά και η θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, θέλω να πω και θέλω να µε ακούσετε, κύριε
Υπουργέ, γιατί θέλω µια άµεση απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Εάν δεν ακούτε να
µην µιλάµε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέλω µια άµεση απάντηση.
Είναι ένα παιδί έξι µηνών που δώσατε µια βεβαίωση να φύγει
και να πάει για µεταµόσχευση ήπατος στην Αγγλία, στο King College Institute. Οι κύριοι αυτοί της Αγγλίας -αυτό νοµίζω ότι πρέπει
να το διευκρινίσετε σαν Υπουργείο- δεν δέχονται το παιδί αυτό,
παρά την παραποµπή από την Ελλάδα µε βεβαιώσεις γιατρών,
µε βεβαιώσεις από το ΙΚΑ ότι θα πληρωθούν όλες οι δαπάνες
κλπ. Και ακούστε το απίστευτο: ζητούν από την οικογένεια του
παιδιού να προκαταβάλει 350.000 στερλίνες, δηλαδή περίπου
400.000 ευρώ.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, διότι διαφορετικά δεν είναι φερέγγυα η Ελλάδα και δεν είναι φερέγγυο το ταµείο που λέγεται ΙΚΑ. Αυτή είναι η κατάντια. Σας παρακαλώ πάρα
πολύ. Έχει φτάσει η οικογένεια στην απόγνωση.
Ένιωσα σήµερα ντροπή σαν Ελληνίδα, ντροπή σαν γιατρός,
γι’ αυτό που λέµε τόσο καιρό, ότι πρέπει να φτιάξουµε τα δικά
µας κέντρα και ότι έχουµε επιστήµονες να κάνουν τις µεταµοσχέυσεις και του ήπατος.
Αµφιβάλλετε σε αυτό, κύριε Γιαννόπουλε; Και πρέπει να πάει
το παιδί στην Αγγλία και να προκαταβάλει η οικογένειά του τα
χρήµατα γιατί δεν δέχονται τη φερεγγυότητα του ΙΚΑ; Ακούµε
πράγµατα, που τρελαίνεται ο κόσµος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί που φτάσαµε, αγαπητή
συνάδελφε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Μα, εκεί που φτάσαµε, είναι ένα παιδί έξι µηνών µε πατέρα ιδιωτικό υπάλληλο και
µε όλη την οικογένεια ανέργους.
Να αφήσουµε αυτό το παιδί να πεθάνει, κύριε Υπουργέ; Σας
παρακαλώ δείτε το, ειλικρινά ακόµη και µε µία παρέµβαση του
Υπουργείου Εξωτερικών στη συγκεκριµένη πρεσβεία.
Νοµίζω πλέον ότι πρέπει να πάψουν να υποτιµούν και τη χώρα
µας και τους αρρώστους µας, σε τελική ανάλυση. Δυστυχώς, µε
τη νοοτροπία που επικρατεί και έχουµε συνηθίσει είναι να τους
γεµίζουµε τα νοσοκοµεία τους πληρώνοντας αδρά. Αυτό ήθελα
να πω.
Και βέβαια, δεν έχω πάρει απάντηση από τον Υπουργό για το
θέµα της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών, της µοναδικής µονάδας που έχουµε στην πατρίδα µας
και είναι στο νοσοκοµείο παίδων «Αγία Σοφία». Είχα προχθές την
πληροφορία από τους εργαζόµενους -στο νοσοκοµείο αυτό
έζησα τριάντα χρόνια και αντιλαµβάνεστε ότι έχω δεσµούς- ότι
κλείνει και αυτή η µονάδα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια, όµως,
εγώ δεν πήρα απάντηση.
Θα είµαι σύντοµη, κύριε Υπουργέ, γιατί θα αναφερθώ µόνο σε
θέµατα ιατρών. Άκουσα το συνάδελφο κ. Κώστα Μαρκόπουλο να
λέει πολύ σωστά ότι πονάει η κοιλιά µας και µπαίνουµε στο νοσοκοµείο ή έχουµε υποψία για µια πνευµονία και θα τρέξουµε
στο νοσοκοµείο. Δυστυχώς, αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Όµως,
δεν έπρεπε να γίνεται αυτό σε µια χώρα που υπάρχει πρωτοβάθµια περίθαλψη. Αν πάτε στην Ευρώπη και σπάσετε το πόδι δεν
θα σας δεχτεί κανένα νοσοκοµείο. Πρέπει να περάσατε από το
γιατρό, να σας δει και αυτός θα σας παραπέµψει. Εδώ τα νοσοκοµεία µας είναι πόρτα ανοιχτή, τη βλέπω, µπαίνω µέσα, κάνω
και σαµατά, αν είµαι και αλλοδαπός, θα τα σπάσω όλα, γιατί δεν
δίνω πουθενά λογαριασµό, και γίνεται αυτή η κατάσταση.
Θλίβοµαι, βεβαίως, στην κυριολεξία, γιατί εγώ περίµενα ένα
νοµοσχέδιο, κύριε Τιµοσίδη -που ξέρω τον αγώνα σας για τη δηµόσια υγεία, για το ΕΣΥ- που θα δίνει λύσεις. Δεν δίνετε λύσεις.
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Κατ’ αρχάς, πείτε µου κάτι: Ποιο θα είναι το σύστηµα που θα
δουλεύει στα δηµόσια νοσοκοµεία µας; Πόσων ταχυτήτων γιατρούς θα έχουµε; Θα έχουµε πανεπιστηµιακούς µέσα και έξω,
εντός και επί τα αυτά και όπως θέλετε να τους κρατήσετε;
Θα έχουµε τους γιατρούς του ΕΣΥ, θα έχουµε τους επικουρικούς. Τώρα βάζετε τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Δεν έχω καταλάβει, αυτοί οι γιατροί µε ποιο καθεστώς θα δουλεύουν. Θα έρχεται
δηλαδή ένας το πρωί στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκοµείου
παίδων, όπου θα έχω την ευθύνη των παιδιών και θα δέχοµαι τον
οποιονδήποτε γιατρό, τον οποίο όµως δεν έχω στην οµάδα µου,
δεν τον ξέρω, δεν µπορώ να τον ελέγξω, να πει «καληµέρα, εδώ
είµαι να εφηµερεύσω»; Τι θα κάνει αυτός; Θα εφηµερεύει και τη
νύχτα ή θα έρχεται, όπως είχαµε συνηθίσει τους κυρίους που
τους λέγαµε επιστηµονικούς συνεργάτες, που έρχονταν στις
εννιά και έφευγαν στη µία και πουλούσαν την επιστήµη τους;
Έφευγαν στη µία η ώρα και οι υπόλοιποι, «λάντζα», κύριε Τιµοσίδη. Οι νυχτερινές εφηµερίες, όλα αυτά τα πράγµατα πρέπει να
βγαίνουν από µία οµάδα γιατρών που τους χαρακτηρίζω –δεν
θέλω να χρησιµοποιήσω ρατσιστικά χρώµατα- άσπρους και µαύρους τελικά µέσα σ’ αυτό το ΕΣΥ.
Θα είναι οι γιατροί που θα κάνουν τη δουλειά και κάποιοι άλλοι,
οι οποίοι θα έρχονται και θα λέει ο ένας ότι είναι γιατρός του
ΕΟΠΥΥ, ο άλλος θα λέει ότι είναι επιστηµονικός συνεργάτης, ο
άλλος ότι είναι πανεπιστηµιακός, ο άλλος ότι είναι στρατιωτικός
γιατρός και ο άλλος θα πει ότι έχει ειδική σύµβαση ενός χρόνου.
Πιστεύετε ότι έτσι θα λειτουργήσουν τα νοσοκοµεία µας; Έλεος
δηλαδή! Γιατί τόση προχειρότητα; Εάν λείπουν γιατροί ειδικοτήτων στις περιφέρειες, βρείτε έναν τρόπο να κάνετε συµβάσεις.
Μην κάνετε, όµως, αυτό το σύστηµα µε τον ΕΟΠΥΥ στα µεγάλα
νοσοκοµεία που δεν έχουν ελλείψεις γιατρών, αλλά ελλείψεις
σωστότερης οργάνωσης. Αυτό που πάτε να κάνετε, για µένα
είναι έγκληµα. Εάν επιστρέψω στην ιατρική µου, ειλικρινά θα έχω
µεγάλο πρόβληµα να έχω την ευθύνη όλων αυτών των γιατρών,
που ξαφνικά θα µπαίνουν στο νοσοκοµείο, που θα τους βλέπω
περιστασιακά. Μπορεί να είναι άριστοι, αλλά ποιος θα έχει την
ευθύνη της προσφοράς της ιατρικής;
Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσµο. Δεν υπάρχει πουθενά
στον κόσµο καθεστώς πανεπιστηµιακών, όπως το έχουµε εδώ.
Πείτε µου µία χώρα. Έχω δουλέψει σαν γιατρός σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό το καθεστώς. Φτιάχνετε καταστάσεις απλώς, γιατί θέλετε έτσι απλώς να βολέψετε
κάποιους, να χαϊδεύετε αυτιά, να µην δίνετε λύσεις; Λυπούµαι,
αλλά έτσι θα υποφέρει µόνο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και είναι
αµαρτία. Ειλικρινά, το νιώθω σαν µεγάλη αµαρτία.
Μία κουβέντα µόνο στα προσόντα των συντονιστών διευθυντών. Θεωρώ ότι είναι λίγα. Θεωρώ ότι πρέπει να βάλετε τουλάχιστον και ένα προσόν που να αφορά την εντιµότητα. Έχω βαρεθεί
να θεωρούνται συλλήβδην όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ κλέφτες, απατεώνες, φακελάκηδες και όλα αυτά. Καθορίστε, λοιπόν, στα προσόντα και ένα προσόν εντιµότητας. Να τους ανοίγετε τους
λογαριασµούς, να ρωτάτε τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι; Δηλαδή,
φτάσαµε στο σηµείο στην πολιτική να απαξιώνονται οι πολιτικοί
και στην ιατρική να µην υπάρχει κανείς γιατρός έντιµος και να
λέει και ο κύριος Υπουργός ότι το σύστηµα είναι ιατροκεντρικό.
Ε, βέβαια ιατροκεντρικό είναι. Ο Ιπποκράτης ήταν ο γιατρός. Οι
υπόλοιποι είναι συνεργάτες. Εάν δεν έχεις την καλή συνεργασία,
δεν µπορείς να δώσεις τη σωστή υγεία. Δηλαδή, στα νοσοκοµεία
ποιος πρέπει να είναι το κέντρο;
Στο King College Institute στέλνουµε τώρα το παιδί να το χειρουργήσει ο τάδε διαπρεπής γιατρός. Γιατί δεν το στέλνουµε
στο περίπτερο της γειτονιάς; Μα, είναι πράγµατα αυτά να απαξιώνουµε έτσι συλλήβδην ανθρώπους που έχουν αφιερώσει όλη
τους τη ζωή στην ιατρική;
Το άρθρο 33 για τις ιδιωτικές µονάδες, εµείς δεν θα το ψηφίσουµε.
Μισή κουβέντα µόνο. Το είχα ρωτήσει και στην επιτροπή, αλλά
δεν πήρα απάντηση και επανέρχοµαι σήµερα, γιατί είναι ένα
θέµα που θέλω να το ξέρω. Διάβασα όλα αυτά τα καλά λόγια για
τη ΔΕΠΑΝΟΜ. Δεν θα πω το χειρότερο ή δεν θα αµφισβητήσω
αυτά που λέει η επιτροπή, γιατί ειλικρινά δεν µπορώ να ξέρω αν
όλα αυτά ισχύουν ή όχι.
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Εγώ, κύριε Υπουργέ, θέλω µια απλή και σαφή απάντηση:
Ποιος ελέγχει τη ΔΕΠΑΝΟΜ; Το ξέρει ο κύριος Υπουργός, έχει
επανέλθει χίλιες φορές, θα επανέλθω άλλες χίλιες, γιατί δεν έχω
πάρει µέχρι τώρα µία πειστική απάντηση. Αυτή τη ΔΕΠΑΝΟΜ
ποιος την ελέγχει; Στην Εύβοια έχουµε µάθει. Προφανώς το νοσοκοµείο δεν έχει ξεκινήσει ακόµα, κύριε Τιµοσίδη, έτσι; Σας είπα
ότι είναι το καινούργιο «γεφύρι της Άρτας». Δεν έχει ξεκινήσει.
Και για µένα ποιο είναι το ζητούµενο; Έχω τις αµφιβολίες µου
για το αν θα ξεκινήσει. Το θέµα, όµως, είναι ότι πληρώνουµε ρήτρες κάθε µήνα, ο φτωχός λαός, ο φτωχός ευβοϊκός λαός,
120.000 ευρώ στη συµφωνία που έχει κάνει η ΔΕΠΑΝΟΜ µε την
κατασκευάστρια εταιρία. Αυτά τα χρήµατα -γιατί ήταν, λέει, συµφωνία της ΔΕΠΑΝΟΜ- κάθε µήνα εµείς τα πληρώνουµε. Εµένα
αυτό είναι το µεγάλο µου ζητούµενο: ποιος ελέγχει τη ΔΕΠΑΝΟΜ και ποιος κάνει, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές τις συµβάσεις, που πίνουν εις υγείαν του κορόιδου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ. Παπανδρέου-Παπαδάκη.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και
άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 18
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, µε διευρυµένη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγχαρητήρια. Είναι µια καλή
στιγµή του Κοινοβουλίου!
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 20
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, µε
αυξηµένη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 21
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 22
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 25
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, µε
αυξηµένη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Παρών.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 28
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, οµοφώνως.
Επαναλαµβάνονται λοιπόν τα συγχαρητήρια προς όλες τις
πτέρυγες της Βουλής.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 29
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, µε
αυξηµένη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 30
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, µε διευρυµένη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Παρών.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 34
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 35
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 36
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 37
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ –ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει, µε αυξηµένη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 44
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έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει, οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 558 και ειδικό 52 ως έχει; Πρόκειται για την τροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε γενικό αριθµό 558 και ειδικό 52 έγινε δεκτή ως έχει, κατά πλειοψηφία, και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι το Προεδρείο έλαβε επιστολή από τον ειδικό αγορητή του
ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη, όπου κάνει γνωστή τη θέση του
ΣΥΡΙΖΑ για καθένα από τα άρθρα και για την τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας για θέµατα των ΑΕΙ.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.35’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 και ώρα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµόν 1/3-10-2011 επερώτησης Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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