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Αθήνα, σήµερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 18.17’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµοστικός νόµος
αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις».
Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων. Θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής και επί των άρθρων. Τέλος, θα
µιλήσουν όσοι τυχόν Βουλευτές εγγραφούν.
Επειδή δεν βρίσκεται στην Αίθουσα κάποιος από τους εισηγητές ή τους ειδικούς αγορητές, το λόγο έχει ο πρώτος εκ του καταλόγου οµιλητής κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός.
Φαντάζοµαι έχετε οικονοµήσει το χρόνο σας, κύριε καθηγητά,
γιατί έχετε λίγο χρόνο. Κατά τον Κανονισµό έχετε τρία λεπτά.
Τιµής ένεκεν θα µιλήσετε για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι από το πρωί
ο κ. Κρεµαστινός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και αυτό συνεκτιµάται.
Ορίστε, κύριε Κρεµαστινέ, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οµολογώ ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο ανάγκης, είναι ένα νοµοσχέδιο που υπό άλλες
περιστάσεις δεν θα ερχόταν στη Βουλή, διότι έρχεται υπό τις κρίσιµες περιστάσεις που βρίσκεται η χώρα και υπό τις δυσµενείς
αυτές συνθήκες.
Πώς αλλιώς κανείς να εκτιµήσει την κατάσταση; Φανταζόταν
ποτέ κανείς ότι θα ερχόταν σε νοµοσχέδιο η πώληση ή η ενοι-

κίαση του Ντυνάν; Εντούτοις, ήρθε. Και ήρθε, διότι το Ντυνάν
είναι υπερχρεωµένο πάνω από διακόσια εκατοµµύρια στις τράπεζες και οι εργαζόµενοι και οι ιατροί είναι απλήρωτοι από µήνες.
Ποιος Υπουργός θα έφερνε υπό οµαλές συνθήκες αυτήν τη διάταξη; Και επιλέγω αυτήν τη διάταξη για να µην πάω σε άλλες διατάξεις.
Χθες, όµως, η Βουλή µε τα 2/3 της ουσιαστικά δήλωσε αδυναµία να καταβάλει τις συντάξεις. Όχι ότι περικόπηκαν οι συντάξεις, όπως γράφουν οι εφηµερίδες, αλλά το κράτος αδυνατεί να
πληρώσει τις συντάξεις. Το τραγικότερο απ’ όλα είναι ότι ο συνταξιούχος σήµερα είναι αυτός που δεν µπορεί να εργαστεί περισσότερο, είναι αυτός που πολλές φορές είναι άρρωστος. Αυτά
που παίρνει δεν του φτάνουν ούτε για να πληρώσει αυτά που
πρέπει να πληρώσει ως ποσοστά για τα φάρµακα που αγοράζει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ –που τόσο πολύ προσπαθείτεθα πρέπει κατά τη γνώµη µου να συγκροτηθεί ένα κράτος περίθαλψης. Όπως δηλαδή, στον πραγµατικό πόλεµο υπάρχουν νεκροί, το ισοδύναµο εδώ των νεκρών είναι οι πεινασµένοι, οι
άστεγοι, οι υποσιτιζόµενοι. Όπως στον πόλεµο υπάρχουν τραυµατίες και ακρωτηριασµένοι, το ισοδύναµο εδώ είναι οι άστεγοι
και οι ασθενείς συνταξιούχοι. Οι ανάπηροι του πολέµου σήµερα
είναι οι ασθενείς συνταξιούχοι.
Πρόταση δική µου είναι ή δυνατόν, τουλάχιστον οι ασθενείς
συνταξιούχοι να έχουν άλλη τύχη, όσον αφορά το ποσοστό όταν
αγοράζουν τα φάρµακά τους. Θα µου πείτε ότι είναι δύσκολο να
εξευρεθεί από άλλες πηγές αυτό το ποσοστό που ζητάει η
τρόικα. Και η τρόικα, όµως, πρέπει να λάβει υπ’όψιν της ότι οι
άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζήσουν και ότι αντιµετωπίζουν θέµα
επιβίωσης. Δεν είναι, δηλαδή, πολυτέλεια το να παίρνει κάποιος
400 ευρώ σύνταξη και να πρέπει να πληρώσει και τα φάρµακά
του αλλά και να ζήσει µε αυτά τα χρήµατα. Αυτός καταδικάζεται
στο να πεθάνει. Άρα, λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να συγκροτηθεί ένα κράτος περίθαλψης, το οποίο ουσιαστικά θα δώσει
προτεραιότητα στον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να τονιστεί στους
εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν µπορεί η Ελλάδα να
µετατραπεί ουσιαστικά σε νεκροταφείο ανθρώπων. Αυτό είναι
τραγικό.
Ξεκινήσαµε ως ευρωπαϊκή χώρα για να καταλήξουµε σαν µία
από τις χειρότερες ασιατικές; Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
αυτή που δεν µπορεί να λάβει υπ’ όψιν της τον άνθρωπο και να
είναι ανθρωποκεντρική στα προγράµµατά της; Με όλα αυτά,
είναι δύσκολο κανείς να καταλάβει και να υποστηρίξει τις πολλαπλές πλευρές του νοµοσχεδίου αλλά και να δείξει κατανόηση σε
αυτό που σήµερα πραγµατικά γίνεται.
Εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι το µεγάλο θέµα των
φαρµάκων, για το οποίο βρίσκονται σε διαπληκτισµό οι φαρµα-
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κοποιοί και οι γιατροί, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λυθεί µέσα από
διάλογο, διότι δεν είναι δυνατόν η χώρα αυτή να βρεθεί από την
άλλη εβδοµάδα σε µια χαοτική κατάσταση.
Ξέρω ότι είστε ικανός στο διάλογο και το πιστεύω αυτό και ελπίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση να πάνε τα πράγµατα, για
να µην εκτραχυνθεί περισσότερο η κατάσταση. Είναι τόσα πολλά
τα θέµατα στα οποία πρέπει να αναφερθούµε και τόσος λίγος ο
χρόνος που δεν ξέρω πού θα πρέπει να επικεντρωθώ.
Θέµατα όπως αυτό της Σχολής Δηµόσιας Υγείας δεν θα τα
θίξω ιδιαίτερα. Απλώς, το µόνο που θα πω είναι ότι πρέπει να κατανοήσουµε ότι είµαστε η µόνη χώρα που δεν έχει Σχολή Δηµόσιας Υγείας ενταγµένη στα πανεπιστήµιά της. Εγώ προσωπικά
από χρόνια, από τον καιρό που ήµουν στο Υπουργείο, είχα υποστηρίξει ότι αυτή η σχολή έπρεπε να έχει το πρότυπο της την
London School of Hygiene, η οποία είναι ενταγµένη στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Ωστόσο και η ρύθµιση που φέρνετε σήµερα νοµίζω ότι κινείται θετικά.
Για το θέµα του «Ντυνάν» µίλησα ήδη. Στη γενικότερη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει την Κυβέρνηση από εδώ και µπρος αναφέρθηκα, διότι πρέπει να πω ότι βρισκόµαστε σήµερα εδώ γιατί
δεν έγινε σωστή διάγνωση και κυρίως δεν έγινε σωστή διάγνωση
από τους Υπουργούς Οικονοµικών –όχι της τελευταίας αλλά- των
τελευταίων κυβερνήσεων, οι οποίοι δεν συνέλαβαν το διεθνές και
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και πραγµατικά δεν έλαβαν κανένα ουσιαστικό µέτρο και η χώρα οδηγήθηκε σε αυτά τα χάλια που είναι
σήµερα.
Άρα, λοιπόν, η αυτοκριτική πρέπει να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση και πιστεύω ότι οι εκλογές –οποτεδήποτε και αν γίνουνδεν πρόκειται να µειώσουν τα προβλήµατα. Θα έχουµε περισσότερα προβλήµατα και µια κυβέρνηση που πρέπει να γίνει µετά
τις εκλογές πρέπει να στηριχθεί στους έντιµους, στους έµπειρους, στους ικανούς, σε αυτούς που ο κόσµος εµπιστεύεται στην
καθηµερινή του δοσοληψία.
Η χώρα δεν µπορεί διαφορετικά να βγει από αυτόν τον πόλεµο. Θα βγει πολύ τραυµατισµένη, κοινωνικά τραυµατισµένη,
αν δεν συγκροτηθεί µια κυβέρνηση, στην οποία θα συµµετέχουν
–ει δυνατόν- όλα τα κόµµατα, γιατί και τα κόµµατα της Αριστεράς
–παρ’ ότι η φιλοσοφία τους είναι διαφορετική- θα ήταν ιδανικά,
παραδείγµατος χάριν, στο να κυνηγήσουν τη φοροδιαφυγή, να
εξασφαλίσουν την κοινωνική δικαιοσύνη.
Για παράδειγµα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Γιαννίτση, που πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρευρίσκεστε, ο Ολάντ στη Γαλλία µιλάει για φορολογία 75% στο
εισόδηµα του ενός εκατοµµυρίου και άνω. Και εδώ πρέπει η Κυβέρνηση να δείξει µια ευαισθησία, όσον αφορά τη φορολογική
αντιµετώπιση των υπερεκατοµµυριούχων, σε σχέση µε τον
κόσµο που αγωνίζεται για τη σύνταξη των 300 ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κρεµαστινό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε καθηγητά, κύριε Κρεµαστινέ, παίρνω αφορµή από την
αναφορά σας στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας. Θέλω να πω
ότι οι απόφοιτοί της στελεχώνουν αυτήν τη στιγµή, σε έναν πολύ
µεγάλο βαθµό, τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και κατά την εµπειρία που τουλάχιστον εγώ έχω συγκεντρώσει αυτοί είναι από τους πιο επιτυχηµένους.
Δεν είναι δική µου αρµοδιότητα το ζήτηµα της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Υγείας. Βέβαια, εποπτεύεται από εµάς και από το
Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, το Σώµα πρέπει να γνωρίζει ότι για
το νοµοθετικό µέρος περί της Εθνικής Σχολής, την πρωτοβουλία
έχει η κ. Διαµαντοπούλου, αλλά εγώ είµαι αρωγός.
Σε µια συζήτηση που είχαµε το µεσηµέρι, κύριε Πρόεδρε –γι’
αυτό και ζήτησα το λόγο- µε Βουλευτές από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, κρίναµε ότι είναι επιβεβληµένη για την επαναξιολόγηση όλων των µελών του καθηγητικού της προσωπικού
να παρέµβει άλλο όργανο εκτός σχολής, για να υπάρχει αντικειµενικότητα και να µη γίνει εκ των ενόντων η αξιολόγηση των
µελών ΔΕΠ.
Κατ’ αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο επαναδιατυπώνουµε την παράγραφο α’ του άρθρου 145, όπου προσθέτουµε τρεις σειρές, τις
οποίες και θα καταθέσω.
Ακόµη, κάνουµε µια δίσειρη πρόσθεση στις διατάξεις που σχετίζονται µε τη φαρµακευτική δαπάνη, που επίσης θα καταθέσω.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που µου δώσατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ αφού κατατεθούν στα Πρακτικά, να διανεµηθούν
στους κυρίους συναδέλφους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι και οι τελευταίες παρεµβάσεις που κάνω,
κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνουµε καµµία άλλη, εκτός αν χρειαστεί
να αφαιρέσουµε κάτι. Πάντως, δεν θα προσθέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μάλιστα.
Παρακαλείται τώρα η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία
Κουρουπάκη, Βουλευτής Χανίων, να λάβει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εν λόγω νοµοσχέδιο αποτελεί ένα αναγκαίο και χρήσιµο µέσο που ικανοποιεί ένα διττό στόχο: Εξασφαλίζει την υψηλή παροχή
υπηρεσιών υγείας ένα πλαίσιο δηµοσιονοµικής προσαρµογής και
συγχρόνως διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη επάρκεια των συντάξεων και της κοινωνικής ασφάλισης.
Ουσιαστικά, αυτό που επιτυγχάνεται είναι η καταπολέµηση
κάθε φαινοµένου σπατάλης και κακοδιαχείρισης στους τοµείς
της υγείας, του φαρµάκου και της κοινωνικής ασφάλισης. Δεδοµένης της νοσηρής κατάστασης που έχει παγιωθεί εδώ και χρόνια στο χώρο της υγείας στη χώρα, η πολιτεία καλείται να
αντεπεξέλθει σε µια δύσκολη κατάσταση. Έχοντας στη διάθεσή
της όλο και λιγότερους πόρους, καλείται να καλύψει ανάγκες
που διαρκώς αυξάνονται και αυτό για ένα σύστηµα υγείας που
έχει το αρνητικό προνόµιο, να κατέχει τα πρωτεία της διαφθοράς
σε παγκόσµιο επίπεδο.
Γνωρίζοντας ότι η διαφθορά ευνοείται από την κακοδιοίκηση
και την κακοδιαχείριση, η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων
Υγείας και Εργασίας µε το παρόν νοµοσχέδιο βελτιώνει τη συνοχή των διαρθρωτικών πολιτικών του χώρου της υγείας και επανακαθορίζει αρµοδιότητες και υπηρεσίες µεταξύ των δύο
Υπουργείων, µε στόχο την αποτελεσµατική και ευέλικτη άσκηση
πολιτικής µε πλήρη διαφάνεια.
Τα άρθρα 1 έως 6, αποσκοπούν στη ρύθµιση θεµάτων Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και εποπτευοµένων φορέων, επιχειρώντας
την αναδιάταξη του υγειονοµικού χάρτη της χώρας. Σκοπός είναι
η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας, υπό τον περιορισµό, βέβαια, των δηµοσιονοµικών δεδοµένων.
Αξίζει να τονίσουµε ότι µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6,
προβλέπεται η εξαιρετική δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές, για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκοµείων που βρίσκονται σε αυτές.
Με τα άρθρα 7 έως 8, καθορίζονται θέµατα εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, µε στόχο την υπέρβαση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών µηχανισµών και τη µέσω διαδικασιών fast
track πλήρη και αποτελεσµατική αξιοποίηση των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ. Κατά συνέπεια, τονώνεται η ανάπτυξη και στηρίζονται οι
υποδοµές υγείας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το άρθρο 9, αποτελεί µια σπουδαία, επί χρόνια ζητούµενη,
διαρθρωτική µεταβολή, την αναδιάταξη υπηρεσιών των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ενισχύεται έτσι η διαχείριση των πολιτικών
υγείας, ενώ αµβλύνεται ο κατακερµατισµός των υπηρεσιών
υγείας. Πλέον τα ασφαλιστικά ταµεία εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ
και τίθενται υπό την ευθύνη του νέου Υπουργείου Υγείας και
Ασφάλισης.
Στα άρθρα 10 έως 10, περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις για τον
ΕΟΠΥΥ.
Με το άρθρο 11, καθορίζεται ανώτατο όριο της µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης. Η κακοδιαχείριση και το πάρτι µε τα χρήµατα των ασφαλισµένων λαµβάνει τέλος.
Ταυτόχρονα βέβαια και ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους
να αποκτήσει συνείδηση χρήσης των υπηρεσιών υγείας, να µάθει
να περιφρουρεί τα χρήµατα του ασφαλιστικού του φορέα και να
κατανοήσει ότι όταν αυτά τα χρήµατα τα κατασπαταλά µε την
αλόγιστη χρήση φαρµάκων, µε εικονικές νοσηλείες, µε εξετάσεις
υψηλού κόστους και µε οποιαδήποτε συµµετοχή στη χωρίς
όρους και έλεγχο δαπάνη για υπηρεσίες υγείας, τότε αυτά τα
χρήµατα τα στερεί από τον ίδιο τον εαυτό του και από τα παιδιά
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του.
Πρέπει να αλλάξει πλέον η αντίληψη ότι καλός γιατρός είναι
αυτός που συνταγογραφεί πολλά και ακριβά φάρµακα, ότι καλό
ταµείο είναι αυτό που καλύπτει υψηλές δαπάνες –που κανείς δεν
ελέγχει- και ότι καλό φάρµακο είναι το πολύ ακριβό.
Με το άρθρο 14, ρυθµίζονται θέµατα της επιτροπής προµηθειών υγείας.
Στο άρθρο 15, αναφέρονται οι ρυθµίσεις που αφορούν στα
φαρµακεία. Διευκρινίζεται έτσι η ακριβής διαδικασία, σύµφωνα
µε την οποία θα µπορούν να λειτουργούν τα φαρµακεία µε τη
βούληση των αδειούχων φαρµακοποιών πέραν του κανονικού
ωραρίου για συγκεκριµένες ηµέρες.
Τα άρθρα 16 έως 20, αφορούν σε ρυθµίσεις θεµάτων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. Προβλέπεται ότι η τιµή κάθε φαρµακευτικού προϊόντος καθορίζεται εφεξής από τον ΕΟΦ. Στη
συνέχεια και στα άρθρα 21 έως 26, αποτυπώνεται η υλοποίηση
των ανειληµµένων υποχρεώσεων της χώρας έναντι των πιστωτών
της, σχετικά µε την πολιτική του φαρµάκου. Όλα τα µέτρα στοχεύουν στη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης στο 1% του ΑΕΠ
έως το τέλος του 2014.
Ειδικότερα ρυθµίζονται: Πρώτον, θέµατα τιµών των φαρµάκων. Δεύτερον, θέµατα συνταγογράφησης και ελέγχου. Τρίτον,
καταρτίζονται και δηµοσιεύονται κατευθυντήριες οδηγίες και
πρωτόκολλα συνταγογράφησης από τον ΕΟΦ µε βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Στόχος είναι η οικονοµικά ορθολογική αλλά
και επιστηµονικά τεκµηριωµένη χρήση του φαρµάκου.
Τέταρτον, προωθείται η αυξανόµενη χρήση των γενοσήµων
φαρµάκων. Τα γενόσηµα, είναι φάρµακα ουσιωδώς όµοια που
αντιµετωπίζουν το ίδιο αποτελεσµατικά µε τα πρωτότυπα τις
ασθένειες µέσω της ίδιας δραστικής ουσίας που περιέχουν.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, εδώ οφείλουµε να καθησυχάσουµε τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι αυτές τις µέρες βιώνουν
µία τροµοκρατική επίθεση ανεύθυνης παραπληροφόρησης σε
σχέση µε τη χρήση, την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα
των γενοσήµων φαρµάκων. Αυτό το καταφέρατε µε την παράθεση των συγκριτικών στοιχείων που κάνατε κατά τη διάρκεια
της πρωινής συνεδρίασης, όσον αφορά τη χρήση των γενοσήµων στις ευρωπαϊκές χώρες.
Αντιλαµβάνεται ο κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και κάποιοι προσπαθούν σκόπιµα να σπείρουν τον πανικό, κινδυνολογούν και λασπολογούν. Κάποιοι
δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι εµείς πάνω απ’ όλα βάζουµε
τον πολίτη και µόνο το δικό του συµφέρον.
Με τις διατάξεις κοινωνικής αλληλεγγύης των άρθρων 27 έως
29, αναπροσαρµόζονται παροχές και ορίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής οµάδα στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Με τα
άρθρα 30 έως 34, επανακαθορίζεται η ψυχική υγεία ως αναπόσπαστο κοµµάτι της νοσοκοµειακής περίθαλψης. Έτσι, πέντε ψυχιατρικά νοσοκοµεία ενσωµατώνονται σε κεντρικά νοσοκοµεία
του ΕΣΥ. Οι γιατροί και το πάσης φύσεως προσωπικό, µεταφέρονται σε θέσεις των νοσοκοµείων αντίστοιχων της ειδικότητάς
τους.
Τα άρθρα 35 έως 48, επικεντρώνονται στη διασφάλιση της
µελλοντικής επάρκειας της επικουρικής συνταξιοδοτικής αποταµίευσης µε τη σύσταση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ως νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης, το οποίο τελεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Με τα επόµενα άρθρα 49 έως 133, προσαρµόζεται η εθνική
νοµοθεσία µε το περιεχόµενο των κοινοτικών οδηγιών και µέσω
των άρθρων 134 έως 147, επανακαθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητείται
σήµερα στην Ολοµέλεια στόχο έχει την εξυγίανση των οικονοµικών της υγείας αλλά και την περιφρούρηση του υψηλού δείκτη
υπηρεσιών αυτής. Ο στόχος, ταυτίζεται ουσιαστικά µε τη συνολική προσπάθεια της χώρας. Αυτή η ορθολογική αναδιάρθρωση,
αποτελούσε χρόνιο αίτηµα και υποχρέωση της πολιτείας. Χρειάστηκε, όµως, να παρέµβουν ξένοι παράγοντες, ώστε να αναγ-
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καστούµε να καταλάβουµε ότι πρέπει να µπει ένα φρένο στην κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος, στην έλλειψη διαφάνειας,
στη διαπλοκή και στη διαφθορά.
Πραγµατοποιείται, λοιπόν, σήµερα -και δεν είναι τυχαίο- από
τις συγκεκριµένες ηγεσίες των δύο Υπουργείων που αναδεικνύουν µέσα από αυτό την πολιτική τους βούληση για ριζικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγή στη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για τα καλά σας λόγια, για τα συγχαρητήρια για την πρωινή µου
εισήγηση. Σας διαβεβαιώνω ότι ως έχουσα ζήσει τα πρώτα δεκαοχτώ χρόνια της ζωής µου σε Ευρωπαϊκή χώρα και έχοντας
εργαστεί δεκατέσσερα χρόνια σε ελληνικά δηµόσια νοσοκοµεία,
µου ήταν αρκετά εύκολο να εισηγηθώ διατάξεις που αλλού είναι
αυτονόητες. Αλλά, εδώ στην Ελλάδα τώρα αλλάζουν. Με το δικό
σας νοµοσχέδιο, αναβαθµίζουν τόσο το χώρο της υγείας αλλά
και τη νοοτροπία των εµπλεκοµένων σε αυτόν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τα συγχαρητήρια, λοιπόν, ανήκουν σε εσάς και τους συνεργάτες σας, που σε αυτήν τη δυσµενέστατη οικονοµική συγκυρία
για τη χώρα καινοτοµείτε στο χώρο της υγείας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ευαγγελία Κουρουπάκη.
Στο σηµείο αυτό γίνεται µνεία στο Σώµα ότι σήµερα 29 Φεβρουαρίου 2012 είναι η Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων Παθήσεων.
Σε ολόκληρο τον πλανήτη σύλλογοι και ενώσεις ασθενών, ενώνουν τις δυνάµεις µε σκοπό την ενηµέρωση του κόσµου σχετικά
µε τις σπάνιες παθήσεις. Ηµερίδα τελείται σήµερα από την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων στο Ίδρυµα Ευγενίδου. Το
πρόγραµµα της ηµερίδας κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά το προαναφερθέν
πρόγραµµα και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διαµαρτυρίες των φαρµακοποιών και των γιατρών µετά την οµιλία του Υπουργού Υγείας
ήσαν πρωτοφανείς, κύριε Υπουργέ, γιατί ένιωσαν ότι η επίθεση
γινόταν κατά αυτών, δηλαδή των λειτουργών της υγείας. Εγώ
ήµουν µέσα στην Αίθουσα και, πράγµατι, κι εγώ διέκρινα την
οργή, την αγανάκτηση σας, γιατί όπως είπατε πολλές φορές νιώσατε να στοχοποιείστε από οµάδες συµφερόντων.
Εάν καλά κατάλαβα, εάν ακριβώς δεν ήσαν οι λειτουργοί, η
συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργών υγείας που είναι οι φαρµακοποιοί και οι γιατροί προ οφθαλµών σας όταν εδώ ενηµερώνατε την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, θα ήθελα να σας
παρακαλέσω, εάν εσείς το κρίνετε, να κάνετε την αναγκαία διευκρίνιση. Αλλιώς, πράγµατι, θα πρόκειται για µια καταδικαστέα
πολιτική στάση, να ονοµάζουµε «οµάδες συµφερόντων» τις φωνές αγωνίας των γιατρών και των φαρµακοποιών. Ο Υπουργός
µπορεί να έχει και πρέπει να έχει τη θέση του αλλά πιστεύω ότι
δεν πρέπει να ήταν αυτή η πρόθεση του Υπουργού.
Επίσης, σοκ προκάλεσαν οι δηλώσεις πριν από λίγες ώρες από
αυτό εδώ το Βήµα του Υπουργού Εργασίας ότι πάνω από διακόσιες χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες, δουλεύουν στη µαύρη εργασία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι είµαι
συγκλονισµένος από την οµολογία αυτή του Υπουργού Εργασίας
ότι πάνω από διακόσιες χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες εργάζονται στη µαύρη εργασία και πρέπει να τους δώσουµε νοµιµοποίηση για να λειτουργήσει –λέει- το εργόσηµο.
Ξέρετε, τι σηµαίνει η οµολογία αυτή κύριοι συνάδελφοι; Ότι
πάνω από 800 εκατοµµύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο από τα
ασφαλιστικά ταµεία. Πρέπει να αναλογιστούµε ότι για 325 εκατοµµύρια κόπηκαν συντάξεις κύριες και επικουρικές. Δηλαδή, η
αδυναµία ελέγχου των παράνοµων µεταναστών και της µαύρης
αγοράς εργασίας καταδικάζουν τη σύνταξη των ελλήνων ασφαλισµένων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, φαντάζοµαι να µου δώσετε το χρόνο που δώσατε και στη συναδέλφισσα.
Επιπλέον, ένας αποτελεσµατικότερος έλεγχος των παράνοµων µεταναστευτικών ροών, θα εξασφάλιζε και µια µείωση του
ποσοστού ανεργίας, κατά τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες.
Κύριε Υπουργέ, κινητοποιείστε τις υπηρεσίες ελέγχου για τη
µαύρη εργασία. Στηρίξτε την ανεργία και αφήστε τα επικίνδυνα
παιχνίδια µε την άκριτη νοµιµοποίηση και την ανοχή στη µαύρη
εργασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι οι τοµείς της
δηµόσιας δαπάνης για την υγεία, όπως η φαρµακευτική και η νοσοκοµειακή, υπερβαίνουν σηµαντικά τον κοινοτικό µέσο όρο.
Αυτήν τη παθογένεια, προσπαθεί να αντιµετωπίσει το παρόν σχέδιο νόµου, µε ρυθµίσεις που αφορούν τον εξορθολογισµό της
δοµής του ΕΣΥ και του συστήµατος κεντρικών προµηθειών, αλλά
κυρίως ρυθµίσεις που αφορούν το φάρµακο.
Μερικές παρατηρήσεις µόνο. Βάσει των ρυθµίσεων που συνοδεύουν τη δανειακή σύµβαση ο κλάδος του φαρµάκου, πράγµατι, υποχρεούται να αναλάβει ένα από τα µεγαλύτερα βάρη της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας. Οι ρυθµίσεις για τη
µείωση των τιµών και στα γενόσηµα είναι, πραγµατικά, πολύ µεγάλες. Οι περαιτέρω µειώσεις και µετά το 10% για τα νέα γενόσηµα είναι ακόµα πιο επαχθείς. Η µείωση του κέρδους του
χονδρεµπορίου δοκιµάζει τα όρια δυνατότητας υπάρξεώς του.
Η προκύπτουσα από τη δανειακή σύµβαση υποχρέωση άµεσης
εισαγωγής της συνταγογραφίας µε δραστική ουσία, είναι βέβαιο
ότι θα δηµιουργήσει ουσιαστικά προβλήµατα προσαρµογής
όλων των εµπλεκοµένων.
Οµοίως, η υποχρέωση εισαγωγής φαρµάκων από την κυκλοφορία τους στα δύο τρίτα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποµακρύνει την καινοτοµία.
Ενδεχοµένως, αυτές οι ανησυχίες να έχουν βάση. Κατά τη διατύπωση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων θα πρέπει να
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υπάρξουν, λοιπόν, ρυθµίσεις που να εξασφαλίζουν µεν την επίτευξη του τελικού στόχου αλλά και να επιτρέψουν και τη διατήρηση της βιωσιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μου επιτρέπετε, κύριε συνάδελφε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Με την άδεια του Προέδρου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αρκεί τον ελάχιστο χρόνο να
µου τον δώσει ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κρίνετε ότι πρέπει να
παρέµβετε για κάποια διακοπή ωφέλιµη;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Γι’ αυτούς που µας ακούνε αυτήν τη στιγµή, κύριε
συνάδελφε, θέσατε το θέµα της ενδεχόµενης καθυστέρησης εισαγωγής κυκλοφορίας στην Ελλάδα φαρµάκων κρίσιµων για την
υγεία ορισµένων ανθρώπων που θα προκύψει απ’ αυτό το κριτήριο, του να έχουν κυκλοφορήσει στα 2/3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το λένε τις τελευταίες µέρες πάρα πολύ.
Με προσεκτικότερη ανάγνωση της διάταξης από τους ευρισκοµένους εκτός Αιθούσης, αλλά και από εµάς, τους συνοµιλούντες εδώ, θα µπορούσαµε εύκολα να αντιληφθούµε πως
διαζευκτικά υπάρχει και η προϋπόθεση να είναι φάρµακο που κυκλοφορεί σε δώδεκα χώρες. Πάντως, σε καµµία µπορεί να µην
κυκλοφορεί, εάν πρόκειται για φάρµακο κρίσιµο για την επιµήκυνση της ζωής των ανθρώπων. Αυτό είναι διατυπωµένο µέσα
στο κείµενο.
Άρα, δεν µπορεί και δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας που έχει
ανάγκη από κάτι καινούργιο, πραγµατικά από ένα προϊόν καινοτοµίας, εφόσον αυτό µπορεί να συµβάλει στη διατήρησή του στη
ζωή. Αυτήν την αξιολόγηση χωρίς άλλα κριτήρια θα την κάνει
προφανώς ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκου.
Συνεπώς, αυτή η ανησυχία που είχε καλλιεργηθεί από τα Μέσα
Ενηµέρωσης, µας δίνεται τώρα η ευκαιρία και στους δυο να
πούµε, πως δεν πρέπει να υπάρχει στον κόσµο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Συνεχίστε, κύριε Νικολόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πρέπει, λοιπόν, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να διευκρινίσω ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου σ’ αυτά τα σηµεία, απηχούν αυτολεξεί την επιθυµία των εταίρων µας. Παρά τις επίµονες και επίπονες διαπραγµατεύσεις σε
πολύ υψηλό επίπεδο, οι διατυπώσεις αντανακλούν επί λέξει τα
προαπαιτούµενα της δανειακής συµβάσεως.
Είναι προφανές ότι οι ρυθµίσεις αυτές ενέχουν στοιχεία υπερβολής ή είναι δυσεφάρµοστες, διότι είναι πράγµατι υπερβολική
η διπλή φορολογία των µεσαίων φαρµακείων, όπως και το τριπλό
rebate των εταιρειών. Είναι υπερβολική η καθυστέρηση εισαγωγής νέων φαρµάκων. Είναι δυσεφάρµοστη η συνταγογράφηση
µε δραστική ουσία συγκεκριµένου φαρµάκου: Σε ποιο επίπεδο,
µε ποιον τρόπο και πότε θα γίνεται η προµήθεια των σκευασµάτων, που αντιστοιχούν στη δραστική που γράφει ο γιατρός; Πώς
θα προστατευθούν από τα φασόν; Είναι ερωτήµατα χωρίς εύκολο και χωρίς αυτονόητο τρόπο απάντησης.
Τώρα, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουµε; Η υπερψήφιση αυτού του
νοµοσχεδίου, µαζί µε τις κανονιστικές πράξεις που θα πρέπει να
κατατεθούν µέχρι αύριο είναι προαπαιτούµενες της υλοποιήσεως της δανειακής συµβάσεως. Δεν έχουµε, λοιπόν, επιλογή.
Έχουµε, όµως, διέξοδο. Υπάρχει, πράγµατι, η δυνατότητα και
εντός του 2012, αλλά σίγουρα εντός του 2013, να πετύχουµε και
το δηµοσιονοµικό στόχο χωρίς να θίξουµε τις βασικές αρχές της
επιθυµίας και των στόχων όλων µας, να οδηγηθούµε στο αυτονόητο, δηλαδή, να πετύχουµε και εµείς φυσιολογική και προβλέψιµη φορολόγηση, ανάπτυξη της εγχωρίου βιοµηχανίας,
γρήγορη πρόσβαση σε νέες θεραπείες, διατήρηση της τελευταίας θεραπευτικής αγωγής από το θεράποντα ιατρό. Με ποιον
τρόπο; Με το να υιοθετήσουµε στο σύνολο αλλά και σε όλες τις
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λεπτοµέρειες, µε ανάλογη κοστολόγηση το κεντροευρωπαϊκό
σύστηµα πρωτοβαθµίου περιθάλψεως, αµοιβής των συµβεβληµένων παροχών και ελέγχου της δαπάνης, µε το να κάνουµε, δηλαδή, εδώ ό,τι κάνουν αυτοί στις χώρες τους.
Όµως, όπως αντιλαµβάνεστε, αυτή η επιδίωξη αναδεικνύεται
σε ένα από τα σηµαντικότερα καθήκοντα της επόµενης κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς η αδράνεια µηνών
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, µας φέρνει σήµερα προ τετελεσµένων γεγονότων. Οδηγούµεθα σε βιαστικές αποφάσεις. Βέβαια,
πρέπει να δούµε προσεκτικά και µε ώριµη σκέψη, τις όποιες αλλαγές µπορεί να προκύψουν στο άµεσο µέλλον από τις υποχρεώσεις της χώρας µας για επιπλέον αλλαγές σε ασφαλιστικές
παραµέτρους. Τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα
επαρκούς διαβίωσης µέσω της λήψης ικανοποιητικών συντάξεων, καθώς και οι εγγυήσεις για τις οποίες έχει δεσµευτεί το
κράτος µε διεθνείς συµβάσεις, ως νοµοθέτης χρηµατοδότησης
και επόπτης του ασφαλιστικού συστήµατος, δεν είναι δυνατόν
να καταργηθούν. Δεν µπορεί να επιτευχθεί κανένας στόχος µε
την ψήφιση νόµων που δεν ικανοποιούν την κοινωνική δικαιοσύνη. Η πολιτική, δεν πρέπει να µείνει στην επικοινωνία αλλά να
µετουσιώνεται σε πράξεις που στηρίζουν την κοινωνική αλληλεγγύη. Η λογιστική και η ελεγκτική επιστήµη δεν παράγουν πολιτική.
Σας ευχαριστώ και παρακαλώ τις παρατηρήσεις επί των άρθρων, κύριε Πρόεδρε, να µου επιτρέψετε -είναι συγκεκριµένεςνα τις καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Παπακωνσταντίνου να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν µια σειρά λογότυπα τα οποία στην όψη τους είναι
επίπλαστα και συσκοτίζουν την πραγµατικότητα. Αυτά τα λογότυπα και τα ψευτοδιλήµµατα συµπυκνώνουν και το βασικό πυρήνα της κυβερνητικής επιχειρηµατολογίας, γιατί έχει ζωτικότατο συµφέρον να συσκοτίσει τις πραγµατικές στοχεύσεις της
και να εµφανιστούν ότι τα κυβερνητικά µέτρα αποβλέπουν σε
έναν εξορθολογισµό και σε ένα νοικοκύρεµα µιας ακατάστατης
κατάστασης.
Τα διλήµµατα αυτά είναι τα εξής: «Δραστική ουσία ή εµπορική
συσκευασία» στα θέµατα του φαρµάκου, «επώνυµα γενόσηµα ή
ανώνυµα γενόσηµα», «µε πατέντα προστασίας των εταιρειών ή
έξω από την πατέντα», «καινοτόµα ή παλιά φάρµακα», «ακριβά
φάρµακα ή ορφανά φάρµακα», «φάρµακα Ινδίας ή από την Ισπανία», «µε τέτοιο ή άλλο rebate-επιστροφή», «γενόσηµα ή πρωτότυπα φάρµακα».
Εµείς θέλουµε να επιστήσουµε την προσοχή στον ελληνικό
λαό ότι αυτά τα λογότυπα, αυτές οι ψευδοέννοιες, όχι από τη
φυσικοχηµική τους πλευρά αλλά από την κοινωνική τους πλευρά,
αυτές οι ταξινοµήσεις που διαποτίζουν ολόκληρη αρθρολογία
και του συγκεκριµένου νοµοσχέδιου, είναι ταξινοµήσεις των φαρµάκων που αφορούν ανακατανοµές µεριδίων της αγοράς, ανακατανοµές και περιφρουρήσεις ποσοστών κέρδους στη φαρµακευτική αγορά.
Αφιερώνω σαν απάντηση και στην κυβερνητική µεθοδολογία
τα νούµερα που ανέφερε και απ’ αυτό το Βήµα ο κ. Βαρτζόπουλος, ότι οι κρατικές δαπάνες υγείας είναι πολύ χαµηλότερες απ’
ό,τι είναι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης ότι οι κρατικές δαπάνες του φαρµάκου είναι λίγο πιο πάνω από το µέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για να δείξω ότι το ζήτηµα
δεν λύνεται αλλά ακριβέστερα συσκοτίζεται όσον αφορά τις επι-
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διώξεις της Κυβέρνησης και τους στόχους που επιδιώκει.
Το πραγµατικό φαινόµενο που έχουµε µπροστά µας και αυτό
που πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ο ελληνικός λαός, είναι ότι
έχουµε διείσδυση των «βασιλιάδων» της φαρµακοβιοµηχανίας
στο χονδρεµπόριο και στη λιανική αγορά του φαρµάκου. Απ’
αυτήν την άποψη, πρέπει να παρεκτοπιστούν και µε βίαιο τρόπο
µια σειρά παίκτες που ονοµάζονται «φαρµακοποιοί» ή πρέπει να
πέσει βούρδουλας στους ελεύθερους επαγγελµατίες -γιατρούς
και γενικότερα, οι µισθωτοί υγειονοµικοί, πρέπει να συνηθίσουν
να εργάζονται υπό το βούρδουλα των υπαγορεύσεων του ποσοστού κέρδους των µεγάλων αρχόντων και στην υγεία.
Δεν είναι τυχαίο ότι είναι εκκωφαντική η σιωπή της κυβερνητικής προπαγάνδας στα νευραλγικά ζητήµατα των στοχεύσεων
που έχει. Παραδείγµατος χάριν, η θετική λίστα των φαρµάκων,
όπου η συµµετοχή των ασθενών είναι από 10% έως 25%, η αρνητική λίστα, όπου η συµµετοχή του ασθενούς είναι 100%, όπως
επίσης µε το διευρυνόµενο αριθµό των µη συνταγογραφούµενων
φαρµάκων, έχουµε µετακίνηση γιγαντιαίων διαστάσεων του κόστους του φαρµάκου στις πλάτες των λαϊκών εργατικών οικογενειών, των ασθενών και των ασφαλισµένων.
Δεν τις συµφέρει, γιατί τότε θα µπορεί να γίνουν συγκρίσεις
ολοκάθαρα από όλο τον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι αυτό
που πραγµατοποιείται είναι η διάσωση των «βασιλιάδων», των
επιχειρηµατικών οµίλων στο θέµα της υγείας, το ίδιο και των προµηθευτικών εταιρειών, το ίδιο και των εταιρειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, το ίδιο και των «βασιλιάδων» της φαρµακοβιοµηχανίας.
ΕΟΠΥΥ: Τι είναι ο ΕΟΠΥΥ; Είναι µια πύλη εισόδου στην ενιαία
αγορά παροχής υπηρεσιών υγείας, που θεσµοθετηµένα είναι
κερδοσκοπική, µε βάση τις δοµικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν αυτά τα δυο χρόνια. Αυτή η αγορά των 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ κύκλου εργασιών, απαιτεί και χρειάζεται
συντονισµό στις δοσµένες συνθήκες, για να µη γίνεται διασπορά
κερδών. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, όχι άπληστα, αλλά ορθολογικά, οι παίκτες να επιδιώκουν κοµψά ποσοστά κέρδους απ’ αυτήν τη γιγαντιαίων διαστάσεων αγορά.
Τρίτον, είναι εµφανής η κυβερνητική επιχείρηση ηθικού εξαγνισµού της λελογισµένης κερδοσκοπικής δραστηριότητας.
Γιατί έγινε τελικά η µετακίνηση της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας από το ένα Υπουργείο στο άλλο; Μήπως υπήρχε µια γραφειοκρατική λειτουργική «τσαπατσουλιά» και έτσι θα γίνει
εξορθολογισµός; Όχι. Τα ζητήµατα είναι πολύ βαθύτερα. Είναι,
πρώτον, η εποπτική επιτελική δραστηριότητα του Υπουργείου
Υγείας στην αγορά υγείας. Για να πραγµατοποιηθούν αυτά που
είπα πριν, απαιτούν συγκέντρωση προσπαθειών του κρατικού διοικητικού και πολιτικού µηχανισµού. Το ίδιο ισχύει και για την
προνοιακή αγορά.
Επόµενα «πρέπει να δυναµώσει» –λέει το νοµοσχέδιο- «ο επιτελικός εποπτικός ρόλος του Υπουργείου Εργασίας στην οργάνωση των παρόχων της προνοιακής αγοράς». Για τι πράγµα
µιλάµε για τους συγκεκριµένους πάροχους; Μιλάµε για ιδιωτικές
προνοιακές µονάδες, για προνοιακές επιχειρήσεις. Μιλάµε για
προνοιακές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Οι λέξεις, αποκαλύπτουν ποιες είναι οι κοινωνικά δραστήριες δυνάµεις για τις υπαγορεύσεις και τις ρυθµίσεις που γίνονται και εδώ πέρα.
Από αυτήν την άποψη, θέλουµε να σηµειώσουµε ότι η οργάνωση της προνοιακής αγοράς στις κυβερνητικές στοχεύσεις
αποβλέπει µε κρατική εποπτεία να «ποτιστούν οι καταβολάδες»
του κεφαλαίου, οι διάφοροι πάροχοι και γρήγορα να γίνει η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση των κερδών και στην προνοιακή αγορά, ώστε να έλθουν µετά οι µεγάλοι επενδυτές για να
πραγµατοποιηθεί γρήγορα η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση
κερδών και στην προνοιακή αγορά.
Αυτά απαιτούν µέχρι και αναπροσαρµογές στο περιεχόµενο
της εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Δηµόσιας Υγείας. Είναι
από αυτήν την άποψη, ιδιαίτερα εύγλωττες οι διευκρινήσεις –που
του διαφύγανε µάλλον του κυρίου Υπουργού- για το θέµα αυτό,
δηλαδή ότι χρειάζονται οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί παίκτες στην
προνοιακή αγορά και γενικότερα στην υγειονοµική αγορά, που
θέλουν στελέχη και µάνατζερς στις υγειονοµικές µονάδες που
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να έχουν την εξής ικανότητα. Να οσµίζονται τα «ορεκτικά» ποσοστά του κέρδους και να τα «καµακώνουν» µε διαχειριστική επάρκεια.
Αναρωτήθηκε ο κ. Κρεµαστινός. Mα, τι είδους Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι αυτή; Και πραγµατικά το ερώτηµά του µπροστά
στον πόλεµο που διεξάγουν ενάντια στο λαό είναι έτσι, γιατί η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προκύπτει στον κάθε απλό Έλληνα εργαζόµενο να είναι µια υπέροχη κοινότητα κρατών για τη λαϊκή
ευηµερία. Αντίθετα, είναι ένα κρεµατόριο για τους εργαζόµενους
των λαών της Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού λαού. Είναι πραγµατικά µία νέα ιερή συµµαχία ενάντια στους
λαούς.
Έχετε υπ’ όψιν σας τι έκανε και η Ελληνική Επανάσταση στην
Ιερά Συµµαχία της εποχής τότε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Του Μέτερνιχ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Έχω ένα λεπτό ακόµα,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο γνωστός Μέτερνιχ.
Σωστά, πολύ σωστά.
…και την καταγγελία που έκαναν από τη Σλοβενία ενάντια στην
Ελληνική Επανάσταση.
Ποιοι είναι, λοιπόν, οι άρχοντες, που υποστηρίζετε τις ανάγκες
τους, που είναι ενάντια στις ανάγκες του ελληνικού λαού, του εργαζόµενου και βιοπαλαιστή ελληνικού λαού;
Στη χώρα µας, υπάρχουν ογδόντα έξι χιλιάδες άτοµα, συµπολίτες µας, µε περιουσιακά στοιχεία πάνω από 1 εκατοµµύρια δολάρια ο καθένας και συνολικά κατέχουν 86 δισεκατοµµύρια δολάρια. Υπάρχουν ακόµα εκατόν δέκα έξι άτοµα, συµπολίτες µας
µε περιουσιακά στοιχεία που κυµαίνονται από 50 εκατοµµύρια
δολάρια έως 100 εκατοµµύρια δολάρια ο καθένας. Επιπρόσθετα,
υπάρχουν πενήντα τέσσερα άτοµα, συµπολίτες µας µε περιουσιακά στοιχεία από 100 εκατοµµύρια δολάρια έως 1 δισεκατοµµύριο δολάρια ο καθένας. Τέλος, υπάρχουν και πέντε ονόµατα
συµπολιτών µας πολυδισεκατοµµυριούχοι. Τους γνωρίζουµε
όλοι.
Αυτά είναι στοιχεία της Credit Swiss Bank για τον πλούτο και
τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα, τον
πλούτο που παρήγαγε ο ελληνικός λαός, ο βιοπαλαιστής ελληνικός λαός.
Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι; Είναι αυτοί, που απαρτίζουν και συγκροτούν µία κοινωνική τάξη, την κυρίαρχη ηγετική τάξη της κοινωνίας. Αυτοί και στα θέµατα της φορολογίας και στα θέµατα
της υγείας και σε όλο το φάσµα των κοινωνικών αναγκών, είναι
µια ειδική κατηγορία πολιτών, είναι το καµάρι του έθνους, είναι
οι «θεοί του Ολύµπου» και εκφράζουν το δαιµόνιο της φυλής.
Είναι οι προκοµµένοι Έλληνες. Αυτοί έχουν ανάγκη από πάµφθηνο προσωπικό. Το θέλουν, κυρίως, αιχµάλωτο στη σκέψη και
την ψυχή.
Ο ελληνικός λαός, µπορεί να µην τους κάνει το χατίρι. Μπορεί
να τους αφαιρέσει τα «κλειδιά» της οικονοµίας που κρατούν στα
χέρια τους, να τους αφαιρέσει την ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα κοινωνικής παραγωγής –γιατί εξάλλου αυτοί δεν εργάζονται- και να τους βάλει να δουλέψουν επτά η ώρα το πρωί
στη δουλειά. Ας κρατάει, βέβαια, ο ελληνικός λαός και µία βίτσα,
γιατί ξέρουµε ότι είναι ζαβολιάρηδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικόλαο Παπακωνσταντίνου.
Παρακαλείται η ειδική αγορήτρια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη να λάβει το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Για πόσα λεπτά, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τρία λεπτά λέει ο Κανονισµός. Θα πάµε στα επτά-οκτώ λεπτά για να εξαντλήσουµε
την ανοχή.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Εννιάµισι λεπτά, όπως
µίλησε ο συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην το επικαλείστε. Αλλιώς είναι η ροή της συζητήσεως. Σας είπα την απόλυτη ανοχή.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τέλος πάντων, ηρεµήστε για να ηρεµήσω και εγώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Επανέρχοµαι και πάλι, κύριε Υπουργέ, στη δραστική, στη χηµική ουσία στο άρθρο 21 παράγραφος 5, γιατί σήµερα το πρωί
ειλικρινά µε ευχαρίστηση άκουσα από εσάς ότι πλέον και εσείς
συµφωνείτε –το έχετε δεχθεί- ότι δεν µπορεί έτσι µε µια µονοκονδυλιά να καθιερώσουµε τη χηµική, τη δραστική ουσία στη
χώρα µας. Χαίροµαι γιατί πιστεύω –και θα ήθελα αυτό να το επιβεβαιώσετε- ότι θα δεχθείτε, αν µε ακούτε βέβαια...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Έχετε δίκιο, κυρία συνάδελφε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά νοµίζω ότι πρέπει να µε ακούσετε, γιατί θέλω εγώ τουλάχιστον µία απάντηση, αν έχετε δεχθεί αυτήν την τροπολογία, που
έχουµε καταθέσει το πρωί µε άλλους συναδέλφους.
Ήταν νοµίζω κάτι πάρα πολύ απλό, που και εσείς το δεχθήκατε. Με την απάλειψη µιας λέξεως και αντικατάστασης µε ένα
«και» –ειλικρινά µόνο µε ένα «και»- µπορείτε να δώσετε λύση σ’
ένα θέµα που ταλανίζει σήµερα. Όµως ως γιατρός, µπορώ να
σας πω ότι θα είναι ένα θέµα που θα δηµιουργήσει άπειρα προβλήµατα στην υγεία στο επόµενο χρονικό διάστηµα.
Μου είναι, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά αδιανόητο αυτό. Χώρες –
και έχω εδώ τους κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση- όπως η
Γαλλία, χρησιµοποιεί µόνο κατά 3% τη δραστική ουσία, κύριοι
συνάδελφοι. Στην Ολλανδία µόνο το 5% των συνταγών είναι δραστική ουσία, στην Ιταλία είναι 0%, στην Αυστρία είναι 0%, στο
Βέλγιο 1%, στη Δανία 0%, στη Γερµανία 4% και στην Ισπανία 0%.
Οι κύριοι αυτοί, έρχονται εδώ να καθιερώσουν στην Ελλάδα
µέσω του ανεκδιήγητου κ. Τόµσεν και δεν ξέρω ποιών άλλων, το
100% των συνταγών µας να είναι δραστική ουσία.
Πείτε µου, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι δυνατόν εγώ ως Ελληνίδα γιατρός και ως Βουλευτής αυτού
του Κοινοβουλίου, να δεχθώ αυτήν την καταπίεση χωρίς να αντιδράσω;
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, αλλά πιστεύω ότι
είναι ένα θέµα στο οποίο ειλικρινά επιβάλλεται άµεσα να δώσετε
λύση. Δεν είναι δυνατόν η χώρα µας να βρεθεί υπό την κατοχή
αυτών των κυρίων.
Ένα δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω, αφορά πάλι στο άρθρο
21. Για µένα είναι το κυρίαρχο άρθρο και αυτό είναι το άρθρο
που θα ταλαιπωρήσει την υγεία και τους Έλληνες γιατρούς και
θα δείτε στα νοσοκοµεία –και θλίβοµαι που το λέω- απεργίες επί
απεργιών. Θα δείτε γιατρούς, οι οποίοι δεν θα µπορούν να συµµορφωθούν µ’ αυτό που ξαφνικά ήλθατε να τους αλλάξετε στη
ζωή τους, µε αυτήν τη δραστική ουσία, που δεν υπάρχει πουθενά
αλλού έτσι όπως πάτε να την καθιερώσετε.
Είναι δυνατόν πάλι σ’ αυτό το άρθρο 21 και στην παράγραφο
6, να δεχθούµε εµείς, ο φαρµακοποιός να συνεννοείται µε τον
ασθενή για να του δώσει όχι το φθηνότερο φάρµακο αλλά τη
φθηνότερη φαρµακευτική ουσία, αυτήν την ουσία που θα του
γράψουν; Και θα του δώσει το φθηνότερο, γιατί θα έχει µειωµένο
ποσοστό συµµετοχής. Αν είναι δυνατόν!
Θα δηµιουργήσουµε, δηλαδή, ξαφνικά ασθενείς δύο κατηγοριών, ασθενείς που µπορούν να πληρώσουν τη συµµετοχή και
ασθενείς που είναι φτωχοί και δεν µπορούν να πληρώσουν τη
συµµετοχή σε ένα φάρµακο που το χρειάζονται; Για εµένα αυτά
είναι εντελώς αδιανόητα.
Γράψτε τουλάχιστον –και σας το καταθέσαµε σε τροπολογία
το πρωί- να γίνεται η επιλογή αυτών των φαρµάκων έστω από
ένα θεραπευτικό σχήµα, κύριε Υπουργέ, όχι από αυτήν τη δραστική ουσία. Είναι καταστροφικό και αδιανόητο για έναν άνθρωπο που θέλει να προσφέρει υγεία στον ασθενή του.
Χάρηκα –δεν νοµίζω, όµως, ότι αυτό λύνει το θέµα- που οι δεκαοχτώ χώρες πλέον έγιναν δώδεκα. Οπωσδήποτε, υπάρχει και
εδώ θέµα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον κ. Τόµσεν -που
µπαινοβγαίνει στην Ελλάδα, λες και είναι το µαγαζί της µάνας
του και έρχεται να µας επιβάλλει τέτοιους όρους και εµείς τους
δεχόµαστε, κύριε Υπουργέ, και δεν µας τιµάει αυτό- τι θα έκανε
αυτός ο κύριος αν ζούσε στην Ελλάδα, αν ζούσε στην πατρίδα
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µου και ήθελε ο ίδιος ή η οικογένειά του ένα φάρµακο και δεν
µπορούσε να το έχει; Τι θα έκανε αυτός ο κύριος;
Επίσης στο άρθρο 22, θεώρησα πολύ θετικό ότι επιτέλους θελήσατε να εξισώσετε τη νοσοκοµειακή µε την ασφαλιστική τιµή.
Γιατί, όµως, να µη γίνει πλήρης η εξίσωση; Βάλαµε στα ταµεία
9,5%, στα νοσοκοµεία 13%. Δεν συµφωνώ µε την απάντηση που
µου έδωσε προχθές η κ. Δρέττα, γιατί και πάλι λέω –και το έχω
διασταυρώσει, κυρία Δρέττα- ότι η έκπτωση στη Γερµανία της
«ΒAYER» είναι 18% και στην Ελλάδα –έτσι που µας την έχετε καταντήσει- είναι 9%. Τα συµπεράσµατα είναι δικά σας.
Θα αναφερθώ για λίγο στο άρθρο 29, στο οποίο αναφέρεται
ο ορισµός του αστέγου. Νοµίζω ότι τον χρειαζόµαστε και είναι
και επίκαιρος και έχουµε ανθρώπους που όντως είναι άστεγοι.
Το ζητούµενο για εµένα είναι, αν υπάρχουν συγκροτηµένες δράσεις και όχι αποσπασµατικά µέτρα -όπως τα βιώνουµε αυτόν τον
καιρό- που λαµβάνονται από την πολιτεία, αν έχει ξεκινήσει κάποιος ορθός προγραµµατισµός ή και πάλι θα περάσει η µπόρα –
να το πω έτσι- και µετά, όταν προκύψει το θέµα και πάλι θα
επανέλθουµε.
Θα ήθελα -επειδή και ο χρόνος µου τελειώνει- να αναφερθώ
µόνο σε ένα τελευταίο θέµα, σε αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Εµείς, βεβαίως –είναι γνωστός εξάλλου ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός µας- συµφωνούµε µε τις Οδηγίες 1Β, 1Δ, 1Ε και 1ΣΤ.
Εκεί, όµως, που ειλικρινά κανείς πέφτει από τα σύννεφα, είναι µε
την Οδηγία ΙΓ 2009/52 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά
στην απασχόληση από εργοδότες παρανόµων µεταναστών.
Κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη ευρωπαϊκή οδηγία µπορεί να τύχει εφαρµογής σε κράτη που έχουν αναπτύξει
µεταναστευτική πολιτική και δυστυχώς όχι στη χώρα µας, όπου
δεν υπάρχει µεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή, θα µπορούσε να
εφαρµοστεί σε κράτη που πρώτα θέτουν βάσεις µιας αποτελεσµατικής πολιτικής έναντι των λαθροµεταναστών στο εσωτερικό
τους –λύνουν τα εσωτερικά τους θέµατα- και µετά έρχονται σε
επικοινωνία µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Εµείς, λοιπόν, ιδιαίτερα
αυτήν την οδηγία, δεν µπορούµε να την υποστηρίξουµε.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το θέµα µε τη
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης -και µετά τις εξηγήσεις που µας
έδωσε η κυρία Υπουργός νοµίζω ότι µπαίνει πλέον ένα πλαίσιο
για να κρίνονται όποιοι ασκούν εκεί τα διδακτικά καθήκοντα,
αλλά και όποιοι πρέπει να προσληφθούν για να εκπαιδευτούν σε
αυτήν τη σχολή- είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, θα
περιµένουµε τα αποτελέσµατα, γιατί η σχολή αυτή, είναι για να
έχουµε άτοµα που θα στελεχώσουν τη Δηµόσια Διοίκηση, που
θα στελεχώσουν τα νοσοκοµεία µας. Δυστυχώς, έχω τονίσει ότι
η κακοδιοίκηση των νοσοκοµείων µας, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη των µάνατζερς. Ας ελπίσουµε, λοιπόν, ότι η Σχολή Δηµόσιας Υγείας θα µπορέσει να µας δώσει τέτοια στελέχη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
Παρακαλείται ο ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης να λάβει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι τα τρία λεπτά που δίνετε –και πολύ καλώς τα
αφήνετε πιο ελαστικά- εάν τα κάνει κανείς δευτερόλεπτα είναι
εκατόν ογδόντα και τα άρθρα του νοµοσχεδίου είναι εκατόν
ογδόντα τέσσερα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο, λοιπόν, δεν δίνετε
για το κάθε άρθρο. Καλά κάνετε που δείχνετε την ελαστικότητα
αυτή.
Ήθελα να θέσω ένα άλλο ζήτηµα, σχετικά µε τον πόλεµο συµφερόντων που αναφέρει ο κύριος Υπουργός. Ήθελα, όµως, να
ρωτήσω ποιος τον κάνει αυτόν τον πόλεµο των συµφερόντων και
ενάντια σε ποιον και υπέρ ποίου είναι αυτός ο πόλεµος των συµφερόντων.
Πάνω από το 22%, που είναι η περικοπή του κατώτατου µισθού, µειώνονται από 14 Φεβρουαρίου, την ηµέρα δηλαδή που
ψηφίστηκε το δεύτερο µνηµόνιο στη Βουλή, οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, µε
την οποία υλοποιείται η γενική διάταξη του νέου µνηµονίου. Αυτό
έχει ως συνέπεια είναι, οι νέοι να έχουν µείωση µισθού έως 32%,
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ενώ σε κλάδους της οικονοµίας µπορεί να φθάσει και στο 40%,
εάν στο τρίµηνο από τη λήξη της συλλογικής σύµβασης µε τη
µετενέργεια δεν υπάρξει συµφωνία για νέα σύµβαση. Αυτό εγώ
το λέω συµφέροντα. Και λέω ότι εδώ κάποιος ενεργεί. Και προσέξτε, αυτό δεν περνάει από τη Βουλή. Το λέω, για να ακουστεί
τουλάχιστον, διότι δεν το ψηφίζουµε, είναι πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου που την κάνει το Υπουργικό Συµβούλιο, παρακάµπτοντας τη Βουλή. Περί αυτών οµιλούµε. Αυτά είναι τα µεγάλα
συµφέροντα. Έτσι γίνονται. Θα δείξει και το µέλλον, όταν κάποιοι
άλλοι θα έρθουν να πουν αυτά που λέει σήµερα ο κύριος Υπουργός για τα προηγούµενα «συγγνώµη, λάθος αλλά τον λογαριασµό δεν τον πληρώνω εγώ, θα τον πληρώσουν αυτοί που τον
υπέστησαν».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με συγχωρείτε, υποχρεούµαι να κάνω µία διόρθωση. Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν παρακάµπτουν τη Βουλή, αλλά περνούν
υποχρεωτικώς από τη Βουλή µετά από σαράντα ηµέρες και κυρώνονται. Δεν πρέπει να δηµιουργούνται εσφαλµένες εντυπώσεις.
Τώρα, για λόγους επείγοντος χαρακτήρα και έκτακτης ανάγκης, λαµβάνουν χώρα οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου υπογραφόµενες από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας αλλά εντός
ευλόγου προθεσµίας σαράντα ηµερών επικυρώνονται από τη
Βουλή οπωσδήποτε. Άλλως, δεν ισχύουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή είναι πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Είναι πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είπαµε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Όχι, όχι. Είπα µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Στην ουσία είναι πράξη ενός νοµοθετικού περιεχοµένου που δεν περνάει από τη Βουλή. Αυτό λέω. Επιµένω
σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θα δούµε.
Τώρα θέλω να πω ότι οι τροπολογίες είναι όλες αυτές εδώ.
Πότε θα µιλήσουµε για αυτές; Ποιος περνάει αδιαφανώς αυτά
τα πράγµατα; Εγώ λέω ότι µπορεί να είναι και σωστά. Εγώ λέω,
όµως, ότι µπορεί να είναι και λάθος.
Γρήγορα θέλω να πω το εξής για το πρώτο θέµα, για τη Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης. Έχω την εντύπωση ότι αδικείτε τη σχολή,
το έργο της, τους ανθρώπους και το έργο τους, όταν φέρνετε το
θέµα µε αυτόν τον τρόπο. Μπορεί καθένας να υποψιάζεται ότι
αφού δεν γίνεται διαφανής και διεξοδική συζήτηση, την υποτιµάτε. Εγώ θα έλεγα ότι αξίζει περισσότερης προσοχής. Γι’ αυτό
θα έπρεπε ένα τόσο σοβαρό θέµα να το ξαναφέρετε να το συζητήσουµε, αφού το χαρακτηρίζετε και εσείς έτσι. Δεν το αντιµετωπίζετε, όµως, ως τέτοιο.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι για τον ΟΕΚ, την Εργατική Εστία και την κατάργηση. Είναι θέµα χρεών που τους οφείλονται. Είναι θέµα έργου που έχουν σε εξέλιξη και είναι θέµα και
έργων που στο µέλλον πρέπει να πράξουν. Τώρα µας λέτε ότι θα
κάνετε άλλον οργανισµό. Γιατί καταργείτε, λοιπόν, αυτόν, αφού
χρειάζεται να κάνετε έναν άλλο; Διορθώστε τον, αν θέλει διορθώσεις και µην προχωρείτε σε άλλα πράγµατα.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άρθρα, στα οποία θα
µπορούσε κανείς να συµφωνήσει, όπως αυτό για την αντιστοίχιση των ΥΠΕ µε τις διοικητικές περιφέρειες, που έχει ως σκοπό
τη µεταφορά της ευθύνης στην αυτοδιοίκηση.
Όµως, θα έλεγε κανείς ότι γνωρίζουµε τι έχει πάθει η αυτοδιοίκηση, όταν της µεταβιβάζονται ευθύνες χωρίς τις ανάλογες
προϋποθέσεις, όπως οι πόροι, το προσωπικό, κ.λπ.. Και εκεί
υπάρχει ένα φοβερό πράγµα. Η ΥΠΕ του Αιγαίου, έχει έδρα τον
Πειραιά και όχι κάποιο από τα νησιά. Και συνεχίζεται ο υδροκεφαλισµός και ο συγκεντρωτισµός.
Στο άρθρο 2, µε τη µείωση των κλινών, προχωράτε και στις καταργήσεις των νοσοκοµείων. Μη µας διαψεύσετε, γιατί θα σας
διαψεύσει ο χρόνος.
Στο άρθρο 4, υπάρχει η ανακίνηση του ζητήµατος των ιατρικών τοµέων στα νοσοκοµεία και γίνεται µε προφανή στόχο να
οδηγηθούν τα τµήµατα σε προοδευτική εξασθένηση και να ενισχυθούν οι τοµείς, ώστε να περνούν σε µείωση ιατρικού και νο-
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σηλευτικού προσωπικού, κατάργηση τµηµάτων που προκαλούν
κόστος και σε κατάργηση εφηµεριών στον τοµέα.
Επίσης, σας λέµε για το «Νοσοκοµείο Παίδων» στην Αττική ότι
το «Παίδων Αγλαΐα Κυριακού» αποτελεί κληροδότηµα, µε τρόπο
διοίκησης ορισµένο και επικυρωµένο από το Συµβούλιο της Επικρατείας το 2009. Η επιβολή διασύνδεσης είναι αντισυνταγµατική και έχει γίνει προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας από
µέλος του ΔΣ του νοσοκοµείου.
Στο άρθρο 6, η παράγραφος 10 προστέθηκε αιφνιδιαστικά
προχθές από τον Υπουργό Υγείας και µειώνει 17% το ωροµίσθιο
αποζηµίωσης των εφηµεριών. Σας είπα και για τα 50 εκατοµµύρια ευρώ µείον στις εφηµερίες και δεν θα το επαναλάβω.
Στο Κεφάλαιο Β’, η διάθεση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι κεντρικά καθορισµένη, δεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια και δεν µιλάµε για απλές προµήθειες.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι σ’ αυτά θα ψηφίσουµε «ΟΧΙ».
Επίσης, όσον αφορά τη µεταφορά των εποπτευοµένων φορέων στο άρθρο 9, είναι σίγουρο ότι παρά τις κάποιες διορθώσεις που γίνονται εκεί, επειδή εγκαταλείπονται οι προνοιακές
δοµές και υποβαθµίζονται συνεχώς, θα ψηφίσουµε «ΟΧΙ».
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Δ’ και τα άρθρα 10-13 που αφορούν
τις ρυθµίσεις στον ΕΟΠΥΥ, θέλω µόνο να σας υπενθυµίσω –τα
υπόλοιπα τα είπαµε- ότι µε τον τρόπο που εφαρµόσατε τα ΚΕΝ
–δεν είναι σαφώς µέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά θέλω να σας
το πω πεντακάθαρα- γίνεται πάλι ένας άλλος χορός ιδιωτικών
συµφερόντων και εις βάρος του δηµοσίου. Εκεί ακριβώς γίνεται
ένα άλλο πάρτι και υπάρχει κίνδυνος και για τον ΕΟΠΥΥ. Το έχετε
καταλάβει και γι’ αυτό καθυστερείτε στις ενέργειες µε τον
ΕΟΠΥΥ.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο ΣΤ’ που αφορά τα φαρµακεία,
έχουµε πει και το πρωί, αλλά θα πούµε και τώρα ότι εδώ πρόκειται για µεγαλύτερα συµφέροντα και όχι για τα συντεχνιακά που
τα πολεµάτε αλλά για τα άλλα που έρχονται να διώξουν τα µικρά.
Όµως, πείτε το κι έτσι, δεν είναι κακή η λέξη.
Για το άρθρο 16, το συµφερότερο δεν σηµαίνει και ασφαλές ή
αποτελεσµατικό. Μιλώ για τα γενόσηµα και λέω ότι είναι απαραίτητος και ο έλεγχος βιοδιαθεσιµότητας και όχι µόνο αυτός της
βιοϊσοδυναµίας.
Η πλειονότητα, αφορά µόνο οικονοµικές ειδικότητες στην παράγραφο 4, διότι φυσικά σας αφορά µόνο το κόστος και η εξοικονόµηση και η περικοπή δαπανών.
Το άρθρο 21, που αφορά τη χρήση των γενοσήµων, δεν µπορεί
να εφαρµοστεί χωρίς όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που
είπα και πριν αλλά και το πρωί. Υπάρχει είσοδος, από την πίσω
πόρτα των µεγάλων πολυεθνικών των γενοσήµων και προσπάθεια µονοπώλησης της φαρµακευτικής αγοράς.
Γρήγορα θέλω να πω ότι έχουµε την κατάργηση των οικογενειακών επιδοµάτων για τις πολύτεκνες οικογένειες στο άρθρο
27, όπου εξαθλιώνετε την πολύτεκνη οικογένεια, διότι βάζετε το
όριο των 45.000 ευρώ. Όµως, το ποσό των 45.000 ευρώ για τόσα
µέλη σε µία οικογένεια, δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε τίποτα
στη λογική σας.
Στο άρθρο 29, καλό είναι που ορίζετε τον άστεγο αλλά εµείς
θέλουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα και όχι να ορίσουµε
το πρόβληµα. Το πρόβληµα το γνωρίζουµε.
Όσον αφορά το θέµα της ψυχικής υγείας, δηλαδή στο άρθρο
30 και µετά, πρέπει µε κωδικό να διασφαλίζεται ξεχωριστό κονδύλι που θα πηγαίνει στο ψυχιατρικό τµήµα, για να µην καταλήξει
ο φτωχός συγγενής στο εντασσόµενο νοσοκοµείο. Και εδώ, η κατάσταση είναι δραµατική. Ήδη έχετε ανακοινώσει ότι το ΕΚΕΨΥΕ
κλείνει και υπάρχει συνειδητή πολιτική από την πλευρά σας, να
εγκαταλειφθεί το κοινωνικό κράτος σ’ αυτόν τον τόσο ευαίσθητο
τοµέα.
Όσον αφορά το άρθρο 31, πρέπει να γίνει διευκρινιστική παρέµβαση στην παράγραφο 6, γιατί δεν µεταφέρονται όπως και
στις περιπτώσεις των ψυχιατρικών νοσοκοµείων που καταργούνται, αυτοδίκαια οι θέσεις του προσωπικού του Παιδοψυχιατρικού
Νοσοκοµείου της Ραφήνας στο «Σισµανόγλειο» και από εκεί να
γίνουν οι διευθετήσεις για το Κέντρο Υγείας Ραφήνας-Πικερµίου
και οι λοιπές ανάγκες των νοσοκοµείων.
Όσον αφορά το «Ντυνάν», νοµίζω ότι εδώ πρόκειται για σκάν-
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δαλο. Παρά το ότι το αποσυνδέσατε από το δηµόσιο νοσοκοµείο,
εξακολουθείτε να πηγαίνετε προς πώληση αυτό το κόσµηµα, το
«Ντυνάν», κάτι που δεν έχετε δικαίωµα να κάνετε, διότι δεν είναι
–και επιµένω σ’ αυτό- ιδιωτικό. Δεν είναι και δηµόσιο αλλά δεν
είναι και ιδιωτικό. Πρέπει να φανεί στην ονοµαστική ψηφοφορία
ποιος θα το υπερασπιστεί. Και πρέπει να το υπερασπιστεί η πλειοψηφία.
Όσον αφορά το άρθρο 34, έχουµε να κάνουµε πια µε την
πλήρη αποδόµηση και ιδιωτικοποίηση του συστήµατος υγείας,
ενώ το κοινωνικό αγαθό που ονοµάζεται «φάρµακο», θα γίνει
απλησίαστο. Ήδη έχουµε πει αρκετά στις επιτροπές.
Όµως, στα άρθρα 35-48, θέλω να πω για το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης. Εδώ, παρά το ότι δεχθήκατε και τροποποιήσατε ορισµένα σηµεία, υπάρχει ένα σχέδιο κατεδάφισης της
δηµόσιας επικουρικής ασφάλισης και της µετατροπής της σε
ατοµική-ιδιωτική ασφάλιση, που θεσµοθετείται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τις κυρώσεις των οδηγιών, θα πω κάτι γενικό για
όλες. Εδώ που έρχονται όπως έρχονται, πρέπει να κυρωθούν,
γιατί θα έχουµε συνέπειες. Όµως, δεν κάνετε ούτε µία προσπάθεια να µην κάνετε απλή µεταφορά και αντιγραφή αλλά να πείτε
µε µία κουβέντα, πώς αυτό το πράγµα θα εφαρµοστεί σε µία
χώρα που όντως έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες έχουν γίνει εντελώς ιδιαίτερες µε την κρίση που περνάµε µε το µνηµόνιο και µε
όλα τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µόνο ένα λεπτό.
Όσον αφορά το θέµα των διαµενόντων πολιτών σε τρίτες
χώρες, εδώ έχω την εντύπωση ότι είναι άτολµο το νοµοσχέδιο
και παίρνει και από τα δεξιά µία αντικοινωνική κριτική, η οποία
φθάνει στα όρια της αγριότητας, διότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν
νοµιµοποιηθεί ως µετανάστες και διαµένουν χρόνια στη χώρα
µας, επηρεαζόµενοι από την κρίση και µην µπορώντας να έχουν
ηµεροµίσθια, µεροκάµατα, ένσηµα, καθίστανται παράνοµοι µε
ευθύνη του ελληνικού κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα και για την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία, θέµα το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό αλλά δεν προλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι σας δυσκολεύω. Καταλάβετε, όµως και εσείς ένα µόνο θέµα…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, το
ρολόι υπάρχει µόνο για κάποιους!
Να µιλάτε, κύριε συνάδελφε, δεν έχω αντίρρηση αλλά το ρολόι
εδώ υπάρχει µόνο για κάποιους! Ειλικρινά, δεν έχω πρόβληµα µ’
εσάς!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τέλος πάντων κλείνω, γιατί όντως µίλησα δύο λεπτά περισσότερο από εσάς. Αν αυτό είναι το έγκληµα, έχετε δίκιο.
Όµως, θέλω να πω για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», ότι
αυτά που είπατε, κύριε Υπουργέ, ήταν σταγόνα στον ωκεανό.
Χρειάζονταν πολύ περισσότερα. Δεν έχετε προχωρήσει στο να
τους εντάξετε στους δήµους, ενώ έχετε την επιταγή από την
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εµείς θα λέγαµε ότι θα πρέπει
να είναι µόνιµες οι θέσεις. Δεν σας ζητάνε µονιµότητα αλλά
ασφάλεια στην εργασία και δεν το κάνετε. Έχουµε πρόταση, που
θα σας την καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κριτσωτάκη.
Προχωρούµε στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Διευκρινίζω ότι κατά τον Κανονισµό, έχουµε τρία λεπτά οµιλία
και θα γίνει κατά την ανοχή µας πέντε λεπτά, αλλά θα είµαστε
αυστηροί εκεί.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Βλάχος, Βουλευτής Νοµού Αττικής, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε προσπάθεια που γίνεται για διαρθρωτικές αλλαγές ιδιαίτερα στο
χώρο της υγείας, πρέπει να µας βρίσκει σύµφωνους. Βεβαίως,
κάθε περιστολή σπατάλης γενικότερα αλλά και στο χώρο της
υγείας, πρέπει να αντιµετωπίζεται ακριβώς µε το ίδιο πνεύµα.
Όµως, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε πού τελειώνει η σπατάλη
και πού αρχίζουν οι ανάγκες κάθε ασφαλισµένου, κάθε ασθενούς, αφού το φάρµακο, είναι ένα κοινωνικό αγαθό και πρέπει
να είναι προσβάσιµο σε όλους τους πολίτες.
Σήµερα, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο έρχονται πολλά θέµατα που
κατά τη γνώµη µας δεν έπρεπε να έρθουν µε τέτοια βιασύνη, για
να έχουµε χρόνο, να συζητήσουµε ορισµένα τα οποία είναι πολύ
σηµαντικά. Εγώ θα ψηφίσω επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο
αλλά θα δώσω µεγάλη σηµασία και βαρύτητα σε επιµέρους θέµατα, τα οποία φέρνει για ρύθµιση.
Κύριε Υπουργέ, αποσύρατε το θέµα του εργοσήµου µε τους
οικονοµικούς µετανάστες. Θέλω, πραγµατικά, να καταλάβω αν
το αποσύρατε, γιατί καταλάβατε ποιο είναι το λάθος και όχι γιατί
το ζήτησαν τα κόµµατα. Εγώ, θα ενώσω τη φωνή µε εκείνους που
λένε ότι µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία, άνοιγε το παράθυρο νοµιµοποίησης παράνοµων µεταναστών.
Κι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και δεν πρέπει να σκεφτόµαστε
µόνο πώς θα έρθουν στα ασφαλιστικά ταµεία έσοδα αλλά να
σκεφτούµε και το γενικότερο πρόβληµα που υπάρχει στην κοινωνία. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο θέµα, έχει να κάνει µε τα πολυτεκνικά επιδόµατα.
Είχατε πει ότι δεν θα µειωθούν περαιτέρω. Σήµερα έχουµε καινούργια µείωση. Θα πρέπει προφανώς κι εδώ να υπάρξει διευκρίνιση από τη µεριά της Κυβέρνησης.
Επίσης, έρχοµαι στο ωράριο των φαρµακείων. Δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να υπάρχει τόση επιµονή σε ένα θέµα όπου
υπάρχει µία διαµάχη µεταξύ των φαρµακοποιών και της πολιτείας. Στο τέλος-τέλος µπορούµε να κατανοήσουµε ότι αυτό το
επάγγελµα δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά; Το φαρµακείο, ο φαρµακοποιός, εµπορεύεται διατιµηµένο προϊόν και ως εκ τούτου
δεν µπορούµε να µιλάµε για ελεύθερο ανταγωνισµό. Θα πρέπει
λοιπόν, να µπουν κανόνες που να εξυπηρετούν ασφαλώς τους
πολίτες –αυτό είναι, κατά τη γνώµη µου, το πρώτο- αλλά δεν πρέπει να ταλαιπωρούν και το συγκεκριµένο επάγγελµα.
Υπάρχει επίσης, το θέµα µε τη Σχολή Δηµόσιας Υγείας. Νοµίζω
ότι πρέπει να το αποσύρετε, να επανέλθει κάποια στιγµή και να
συζητηθεί περισσότερο ουσιαστικά διότι σήµερα µε προσθήκες
της τελευταίας στιγµής, ερχόµαστε να κάνουµε κάποιες βελτιώσεις, αλλά υποβαθµίζουµε το όλο θέµα, που για εµένα είναι σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι έρχοµαι στο άρθρο 21, που είναι και το κυρίαρχο, αν θέλετε,
σχετικά µε τη συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας. Εδώ ανοίγετε ένα µεγάλο παράθυρο σε βάρος της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας. Δεν καταλαβαίνω, γιατί ο ΕΟΦ όλες αυτές τις
ηµέρες διαφηµίζει τα γενόσηµα. Δεν διαφωνεί κανείς µε τα γενόσηµα. Προσωπικά εγώ συµφωνώ. Όµως, πρέπει να σκεφτούµε
ότι η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, που είναι σε πολύ καλή πορεία, στηρίζεται ως επί το πλείστον στα γενόσηµα. Εδώ, ανοίγοντας το δρόµο µε αυτήν τη ρύθµιση, δηµιουργούµε τεράστιο
πρόβληµα.
Θα έλεγα ότι το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε αυτήν την
ώρα –ακούστηκε κι από άλλους συναδέλφους- είναι να προστεθεί η µαγική λέξη «και», δηλαδή «και δραστική ουσία» Αλλιώς,
δηµιουργούµε τεράστιο πρόβληµα µε µία ρύθµιση που ο Υπουργός ο ίδιος είπε ότι πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρµοστεί.
Αν πιστεύει ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρµοστεί, γιατί να δηµιουργούµε τέτοια αναταραχή σ’ έναν σηµαντικό κλάδο;
Επίσης, η ρύθµιση που φέρατε για τις χρόνιες παθήσεις είναι
θετική αλλά δεν αλλάζει την ουσία, που είναι η συνταγογράφηση
της δραστικής ουσίας. Κι εδώ πρέπει να κλείσουµε τους δρόµους εκείνους που µπορεί να φέρουν φτηνές δραστικές ουσίες
από Ασία, από Αφρική και να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά µε
την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, που έτσι κι αλλιώς µε τη µείωση που δέχεται µε το 60%, πέφτει σε χαµηλές τιµές. Και βε-
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βαίως αφήνετε έτσι στο φαρµακοποιό να αποφασίσει λίγο-πολύ
το τι θα δώσει.
Η ρύθµιση δε που λέτε για το φθηνότερο φάρµακο, εγώ δεν
µπορώ να καταλάβω πώς προσδιορίζεται. Ποιος θα προσδιορίζει
το φθηνότερο; Το φθηνότερο απ’ όσα έχει το φαρµακείο ή το
φθηνότερο απ’ όσα κυκλοφορούν; Πώς θα γίνεται ακριβώς; Και
φανταστείτε αυτό το ερώτηµα σε κάποιον ασθενή που θα πάει
στο φαρµακείο και θα του πει ο φαρµακοποιός: «Θέλετε το
φθηνό ή το καλό;». Τι θα απαντήσει;
Άρα άθελα µας, µε αυτήν τη ρύθµιση εκτινάσσουµε τη φαρµακευτική δαπάνη στα ύψη, αφού θα µπει πια στη συνταγογράφηση το ακριβό πρωτότυπο φάρµακο. Και θα συνεχίσουµε σε
αυτήν την πρακτική που υπήρχε µε τα νέα φάρµακα, όπου κάθε
εταιρεία, κάνοντας µία µικρή βελτίωση στη δραστική ουσία του
φαρµάκου, το έφερνε σαν νέο και σαν νέο, απαιτούσε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης νέα τιµή. Αυτά πρέπει να κλείσουν αλλά
πρέπει να κλείσουν µε βάση αρχές και κανόνες και όχι ευκαιριακά.
Μία τελευταία φράση θα πω, κύριε Πρόεδρε. Δεν είπατε τίποτα για τις παράλληλες εξαγωγές. Έχετε σκεφτεί γιατί έχουµε
εξαγωγές, όταν το φάρµακο εδώ είναι ακριβό; Γιατί προφανώς
πληρώνεται δύο φορές. Μία πληρώνεται µε τα κουπόνια και µία
που εξάγεται. Εδώ, λοιπόν, η ταινία γνησιότητας είναι θετική,
όµως πρέπει να προστατευθεί το πώς θα λειτουργήσει ακριβώς
και να πείτε τι θα γίνει µε τις παράλληλες εξαγωγές, για τις
οποίες δεν λέτε κάτι.
Σε όλα αυτά τα επιµέρους είτε έρθουν ονοµαστικές ψηφοφορίες είτε όχι, θα εξαρτήσουµε τη στάση µας από τις τελικές διατυπώσεις, τις οποίες θα κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες των
αρµόδιων Υπουργείων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεώργιο Βλάχο.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Βαγιωνάς, Βουλευτής Χαλκιδικής,
να λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου να ξεκινήσω κάνοντας µία
τιµητική αναφορά στην αξιοπρεπή πρωτοβουλία των Ελλήνων
επιχειρηµατιών, οι οποίοι µε τη δική τους συνεισφορά, διαµηνύουν µέσω καταχωρήσεων στο διεθνή Τύπο ότι πρέπει να δοθεί
µία ευκαιρία στην Ελλάδα.
Επίσης, θέλω να στείλω κι ένα µήνυµα συµπαράστασης, τολµώ
να πω, στους πατατοπαραγωγούς του Νευροκοπίου και τους πολίτες της Κατερίνης, που έδειξαν µε τις πράξεις τους στην Κυβέρνηση, πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν τα καρτέλ και οι
µεσάζοντες µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Ειλικρινά τους
αξίζουν συγχαρητήρια.
Έρχοµαι τώρα στα καθ’ ηµάς. Έπρεπε να περάσουν είκοσι
χρόνια για να καταλάβει η ελληνική πολιτεία, παρά τις καλές προσπάθειες που έκανε, ότι πρέπει να χωρίσουν οι αρµοδιότητες των
δύο Υπουργείων: των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας. Ό,τι έχει
σχέση µε υγεία υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και ό,τι έχει
σχέση µε ασφάλιση υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτό,
έπρεπε να έρθει η τρόικα για να το καταλάβουµε. Δεν τιµά ιδιαίτερα όλον τον πολιτικό κόσµο.
Έχει ειπωθεί στην Αίθουσα αυτήν πολλές φορές ότι ο κλάδος
ασφάλισης σε όλα τα µέρη του κόσµου, παίρνει χρήµατα από τον
κλάδο υγείας. Στην Ελλάδα, επί δεκαετίες γίνεται το αντίθετο. Ο
κλάδος υγείας απορροφά από τον κλάδο της ασφάλισης.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα νόµο
που θα τολµούσα να πω ότι είναι λειτουργικοί κανόνες του διαχωρισµού των δύο αυτών Υπουργείων. Στο παρελθόν υπήρξαν
κάποιες προσπάθειες αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις, βρήκαν αντιµέτωπα όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης κι όχι µόνο της µείζονος, αλλά και όλης της Βουλής.
Δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό ούτε στο νόµο
Σιούφα πριν από είκοσι χρόνια ούτε στο νόµο Ρέππα ούτε ακόµα
σ’ ένα πολύ καλό νοµοσχέδιο που έγινε επί Υπουργού Γιαννίτση.
Ήταν και ο Νίκος Φαρµάκης, αν δεν κάνω λάθος, το 1998 που
όµως, αυτό δεν τόλµησε να έρθει στη Βουλή, λόγω της δαµόκλειας σπάθης που υπήρχε για το λεγόµενο πολιτικό κόστος.
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Θα σας πω όµως, το πιο πρόσφατο παράδειγµα που προέβλεπε ο νόµος Πετραλιά. Τα εκατόν σαράντα επτά ασφαλιστικά
ταµεία να γίνουν τρία έλεγε η Νέα Δηµοκρατία. Τελικά έγιναν δεκατρία µετά από λυσσώδη αντίδραση όλης της αντιπολίτευσης
και των Μέσων Ενηµέρωσης.
Ακούµε σήµερα το εξής: «Τι θέλει και αναµιγνύεται η τρόικα
στα ασφαλιστικά ταµεία; Οι επικουρικές συντάξεις, είναι χρήµατα
εργοδοτών και εργαζοµένων». Ουδέν αληθέστερον αυτού. Το
2008 που ήρθε ο νόµος Πετραλιά, είδαµε ότι µε την τριµερή χρηµατοδότηση έµπαιναν περίπου 1.700 εκατοµµύρια ευρώ. Συνολικά το 2007 δαπανήθηκαν 7 δισεκατοµµύρια ευρώ για την
ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων. Πρόσφατα ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος κ. Καψής είπε ότι φέτος θα χρειαστούµε 14 δισεκατοµµύρια ...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Δεκαεπτά το 2009.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Συγχαρητήρια σε όλους µας, κύριε
Υπουργέ. Μπράβο µας! Αυτά δεν τολµάµε να τα πούµε στον
κόσµο. Δεν λέµε την αλήθεια. Σας τα έλεγα, κύριε Υπουργέ, και
πριν από τέσσερα χρόνια.
Άρα, αυτά τα χρήµατα επί δεκαετίες ολόκληρες βρίσκονται µε
δανεικά. Να, λοιπόν, που έφτασε το δηµόσιο χρέος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Και αυτό, για να µη σας αδικήσω, κύριε Υπουργέ, αποτελεί ευθύνη όλων των κοµµάτων της Βουλής, διότι ο νόµος Πετραλιά,
προέβλεπε ότι για την επικουρική σύνταξη, εάν είναι µεγαλύτερη
από 20%, να υπάρχει ΚΥΑ. Και όµως, δεν ψηφίστηκε. Οι ευθύνες,
λοιπόν, όλων των κυβερνήσεων είναι µεγάλες και δεν είναι
άµοιρα ευθυνών και όλα τα αριστερά κόµµατα και ιδιαίτερα τα
αντιευρωπαϊκά, που µε δυναµικές επεµβάσεις τείνουν να ακυρώσουν νόµους που πέρασαν στη Βουλή µε συντριπτική πλειοψηφία, όπως ο νόµος για την παιδεία. Διακόσιους πενήντα έξι
ψήφους πήρε η µεταρρύθµιση στην παιδεία για την κατάργηση
του ασύλου και ένα χρόνο µετά, κινδυνεύει να ακυρωθεί.
Θέλω να σηµειώσω ότι πριν από δυόµισι χρόνια, στον προϋπολογισµό του 2010, έκανα πέντε προτάσεις που είχαν ευνοϊκή
απήχηση σε πολλούς συναδέλφους της Βουλής. Η πρώτη, αφορούσε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Είχε αρχίσει η
καταγραφή επί ηµερών Νέας Δηµοκρατίας. Δεν ξέρω σήµερα
εάν έχει τελειώσει. Έλεγα, το 50% αυτής της αξίας να µπει σε ειδικό λογαριασµό για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους, το
40% για τα ασφαλιστικά ταµεία και το 10% στους δήµους.
Η δεύτερη πρόταση, αφορούσε τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων. Σήµερα, από τη δηµόσια περιουσία το 100% πάει για την
αποπληρωµή του χρέους. Αυτό το επέβαλε η τρόικα.
Εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους, τους χείµαρρους και
τα δάση, µιλούσα για εφάπαξ πληρωµή και νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων. Εάν ζητούσαµε πριν από τρία χρόνια για χ ποσό, σήµερα να γίνει χ διά δύο. Αυτό το ποσό θα διπλασιάζεται, εάν η
αποπληρωµή του γίνει σε έξι εξαµηνιαίες δόσεις µέσα σε µία
οκταετία. Όλα αυτά τα χρήµατα να πάνε για την ενίσχυση των
ασφαλιστικών ταµείων και ιδιαίτερα των προβληµατικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούνται όλοι οι Βουλευτές µε ένα «ναι» ή µε ένα «όχι», κυριολεκτικά µε «το µαχαίρι
στο λαιµό», να λογοδοτήσουν στους συµπολίτες τους που τους
έστειλαν στη Βουλή, χωρίς αυτοί να γνωρίζουν ποιες είναι οι θέσεις όλων των Βουλευτών στις αρµόδιες επιτροπές και στην
Ολοµέλεια της Βουλής. Μέσα σε πέντε λεπτά, πρέπει να τα πουν
όλα. Ας αναλογιστούµε όλοι τις ευθύνες που µας βαραίνουν. Ο
αληθινός ιδεολογικός και πολιτικός διαχωρισµός µέσα σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα, δεν γίνεται µεταξύ αυτών που ψήφισαν ή όχι
το µνηµόνιο 1 και 2. Ο σαφής και ξεκάθαρος διαχωρισµός πρέπει
να γίνεται ανάµεσα σε όσους αναγνωρίζουν την ανάγκη να ψηφιστούν νόµοι διαρθρωτικών αλλαγών στη χώρα και δεν επιδίδονται σε ασκήσεις καταψήφισης και ακύρωσης της εφαρµογής
του.
Εγώ ψηφίζω το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επιφυλάσσοµαι
για κάποια άρθρα να τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου, εάν
υπάρξει. Εύχοµαι και ελπίζω, η Νέα Δηµοκρατία να αποκαταστήσει σύντοµα µισθούς και συντάξεις κάτω των 700 ευρώ και τα

6247

πολυτεκνικά επιδόµατα, τα µόνα που υποσχέθηκε στον ελληνικό
λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι και εσάς, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηλείας κ. Γεώργιος Κοντογιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θέλω να εκφράσω την υποστήριξή µου στην τροπολογία Γιακουµάτου για την άρση του
απορρήτου στην έρευνα των περιουσιακών στοιχείων των Βουλευτών. Πρέπει να καταλάβουµε ότι από τη στιγµή που µπαίνουµε στην πολιτική, η ζωή του καθενός µας βρίσκεται σε µία
διάφανη γυάλα. Διυλίζεται κάθε δραστηριότητά µας και έτσι πρέπει να είναι. Όλα στο φως, λοιπόν, και ο καλύτερος τρόπος, είναι
η χρήση του διαδικτύου για όλους µας, για τα «πόθεν έσχες»
όλων µας.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω επίσης να επαναλάβω ότι η Δηµοκρατική
Συµµαχία θα συνεχίσει να θέτει ζητήµατα που πονάνε πρόσωπα,
συµφέροντα και καταστάσεις, που έχουν ευθύνη για τη δηµιουργία όσων βιώνει η κοινωνία µας σήµερα.
Μετά τα όσα συνέβησαν χθες και µετά τους άστοχους χειρισµούς του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Νικολούδη,
τείνουµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι τελικός στόχος
ήταν η συγκάλυψη άλλων προσώπων και καταστάσεων. Υπάρχουν, όµως, ερωτήµατα, κύριε Πρόεδρε, που δηµιουργούν ανησυχίες, για το πώς ο εν λόγω δικαστικός λειτουργός άκριτα ρίχνει
λάσπη στον ανεµιστήρα, δηλητηριάζοντας την πολιτική ζωή του
τόπου. Δεν καταλαβαίνει ότι έτσι πλήττει το κύρος δύο βασικών
πυλώνων της δηµοκρατίας µας, του κοινοβουλευτισµού και της
δικαιοσύνης;
Και το έπραξε, χωρίς να τον ρωτήσει κανείς. Τελικά, πρόκειται
για δολιότητα ή για εγκληµατική αφέλεια; Και αν ποινικοποιούµε
την επιχειρηµατικότητα, αλήθεια ποιοι θα δραστηριοποιηθούν
για να επενδύσουν στην Ελλάδα, ώστε να δηµιουργηθούν θέσεις
εργασίας και να βγει η χώρα από την κρίση;
Χθες η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, κάλεσε κόµµατα, Κυβέρνηση
και το Προεδρείο της Βουλής να τοποθετηθούν. Κάντε το το συντοµότερο. Μην αφήνετε να σέρνονται αστήρικτες υποψίες. Είναι
και άδικο και ανήθικο.
Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, συνδέεται άµεσα µε την έννοια του κοινωνικού κράτους, ενός κοινωνικού κράτους, που έχει δεχθεί ανεπανόρθωτα πλήγµατα µε τις
συνεχείς και οριζόντιες περικοπές, ενός κοινωνικού κράτους,
που έχουµε χρέος να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να το προστατεύσουµε.
Ένα πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η σωστή
ενηµέρωση. Ενδεικτικό του κλίµατος που επικρατεί, είναι η περίπτωση των γενοσήµων που χρησιµοποιούνται σε ολόκληρη την
Ευρώπη και όχι µόνο. Ενώ ο Υπουργός Υγείας και ο ΕΟΦ διαβεβαιώνουν ότι τα γενόσηµα είναι εξίσου ασφαλή µε τα πρωτότυπα, ο απλός κόσµος, αντιµετωπίζει το όλο ζήτηµα µε
καχυποψία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα δηµοσιογραφικού portal «In.gr», στην οποία συµµετείχαν δυόµισι χιλιάδες
άτοµα, στο ερώτηµα «πιστεύετε ότι τα γενόσηµα αντίγραφα φάρµακα διαφέρουν από τα πρωτότυπα όσον αφορά τη δραστικότητα και την ασφάλειά τους;» το 56,2% απαντά «ναι» και «ίσως
ναι». Δεν σας προβληµατίζει, κύριε Υπουργέ της Υγείας, αυτή η
στάση των πολιτών;
Δεν υπάρχει τεράστια ευθύνη για το έλλειµµα ενηµέρωσης των
πολιτών; Γιατί δεν έχουν πειστεί οι πολίτες; Μήπως γιατί, πέρα
από την ενηµέρωση, το σηµαντικότερο ζήτηµα που αφορά στα
γενόσηµα, είναι η αξιοπιστία και ο έλεγχος;
Είναι, λοιπόν, αναγκαίο, να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την έγκριση και την κυκλοφορία τους. Και εδώ είναι καθοριστικός ο ρόλος του ΕΟΦ, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί µε
επιστηµονικό προσωπικό.
Επίσης, ένα κρίσιµο ερώτηµα που συνδέεται άµεσα µε τα γενόσηµα, είναι το πώς θα διασφαλιστεί η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία και οι οκτώµισι χιλιάδες εργαζόµενοι σε αυτήν. Χαίροµαι
που σας προβληµατίζει το ζήτηµα, αφού πρέπει να υπάρξουν κρι-
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τήρια για την προστασία της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας.
Χαίροµαι επίσης, κύριε Λοβέρδο, γιατί διευκρινίσατε ότι τελικά
είναι δυνατόν ένας γιατρός να συνταγογραφεί ένα νέο, καινοτόµο, πρωτότυπο φάρµακο που κρίνει απαραίτητο για τη θεραπεία ενός ασθενούς, σύµφωνα µε την ιατρική του συνείδηση. Τι
γίνεται, όµως, εάν µία δευτερεύουσα ουσία σε ένα γενόσηµο,
προκαλεί παρενέργειες σε έναν ασθενή; Μπορεί ο γιατρός να
συνταγογραφήσει το πρωτότυπο;
Σε ό,τι αφορά την επιστροφή φαρµάκων, κύριε Υπουργέ, γιατί
δεν εξετάζετε το ενδεχόµενο να συλλέγετε φάρµακα ασθενών,
όπως είναι οι καρκινοπαθείς, όταν αυτοί καταλήγουν; Πρόκειται
για φάρµακα ακριβά, που πιθανότατα, αν δεν έχουν λήξει, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε ιδρύµατα και αλλού.
Κύριε Υπουργέ, σχετικά µε τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, είναι
βέβαιο ότι αυτή χρειάζεται αναβάθµιση. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί, ώστε το επίπεδο των αποφοίτων να γίνει ακόµα υψηλότερο και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Η
αναβάθµισή της θα συµβάλλει και στην αναβάθµιση της υγείας
στη χώρα µας.
Προς τον Υπουργό Εργασίας, θα ήθελα να πω ότι έδωσε προηγουµένως διευκρινίσεις, για το τι θα γίνει µε τις υποχρεώσεις
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Με τους εργαζόµενους, αλήθεια, τι θα γίνει; Βρέθηκε λύση; Δεν έδωσε απαντήσεις.
Σε ό,τι αφορά την ενοποίηση των επικουρικών, αυτή σαφώς
είναι επιβεβληµένη. Όµως, είναι άδικο αυτή να γίνεται σε βάρος
των υγιών ταµείων. Υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει όλο το σύστηµα.
Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω ότι µπορεί πολλές από τις
ρυθµίσεις να είναι επώδυνες, αλλά η αδυναµία του πολιτικού συστήµατος να λάβει αποφάσεις όταν έπρεπε ή να αναζητήσει
εναλλακτικές πολιτικές µας αναγκάζει σήµερα να τις θεωρούµε
επιβεβληµένες για την επιβίωση της χώρας και σε αυτήν τη λογική η Δηµοκρατική Συµµαχία αναγκάζεται να τις αποδεχθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Εύβοιας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή την τοποθέτηση του Υπουργού το
πρωί. Οµολογουµένως κατανάλωσε περίπου το 85% του χρόνου
για το άρθρο των φαρµακείων και κυρίως για το άρθρο του τρόπου συνταγογράφησης εκ µέρους των γιατρών. Άκουσα πολλά
για διαφθορά, για σύγκρουση πατριωτισµού σε σχέση µε οργανωµένα συµφέροντα και άλλα τέτοια.
Οµολογώ, κύριε Υπουργέ, που ελπίζω να µε ακούτε, ότι όταν
ένας Υπουργός µιλάει τόσο πολύ έντονα για διαφθορά και οργανωµένα συµφέροντα, θα περίµενε κανείς εύλογα κάποια από
αυτά τα συµφέροντα να τα στέλνατε στη δικαιοσύνη. Αντ’ αυτού,
το µόνο το οποίο δεν έγινε είναι αυτό που είπα προηγουµένως.
Άρα, εποµένως, λάσπη στον ανεµιστήρα και κατηγόριες στους
γιατρούς και στους φαρµακοποιούς ότι φταίνε για τα πάντα στη
χώρα, καλό είναι να συνοδεύονται µε αποδείξεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω την προσοχή των
συναδέλφων και κυρίως του κυρίου Υπουργού, ο οποίος δεν
προσέχει, παρά το γεγονός ότι κάνω κριτική σε αυτόν.
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι. Καταλαβαίνω τις πολλές δουλειές
αλλά πρέπει να ακούτε αφού για τριάντα πέντε λεπτά µας είπατε
για συµφέροντα, ότι δεν µας έχετε δείξει ούτε ένα µέχρι τώρα
από τα οργανωµένα συµφέροντα τα οποία καταδυναστεύουν την
υγεία.
Ξέρετε τι πληρώνουµε σήµερα, κύριε Υπουργέ; Πληρώνουµε
µε ό,τι διαφωνίες έχουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, όπως πληρώσατε
και πριν από δύο µήνες την επιστροφή από την Ολοµέλεια της
Βουλής όλες εκείνες τις ιστορίες µε το ωράριο των φαρµακείων
και κυρίως τη δραστική ουσία, την οποία πήρατε και ξαναφέρατε,
την αδυναµία της Κυβέρνησης να οργανωθεί για το δεύτερο κοµµάτι αυτής της χρονιάς της µείωσης της φαρµακευτικής δαπάνης, διότι το πρώτο κοµµάτι ήταν πολύ εύκολο, ήταν µε οριζόντια
περικοπή. Το δεύτερο κοµµάτι, ήθελε προετοιµασία, ήθελε θεραπευτικά πρωτόκολλα, ήθελε θετική λίστα γενόσηµων, ήθελε
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µια ιδιαίτερη προετοιµασία για να πάµε σε αυτό που σήµερα ψάχνουµε να βρούµε. Τίποτα δεν µας φέρατε από αυτά και δεν µας
φέρατε τίποτα, γιατί δεν έχετε προετοιµαστεί για τίποτα ως
Υπουργείο γι’ αυτά.
Τι φέρατε; Φέρατε πάλι τη δραστική ουσία και αφήσατε την
επιλογή των φθηνότερων στη διελκυστίνδα µεταξύ των φαρµακοποιών και των ασθενών. Οι µεν φαρµακοποιοί θα έχουν την ευθύνη να διαλέξουν το φθηνότερο που θα έχουν στο ράφι.
Αλήθεια, ποιος δεσµεύετε από εσάς ότι θα έχουν το φθηνότερο
στο ράφι; Κανένας. Οι δε, ασθενείς, µέσα στην αδυναµία τους
να πληρώσουν το ποσοστό τους, θα ψάχνουν να βρουν ίσως το
φθηνότερο φάρµακο.
Έτσι, λοιπόν, το µόνο το οποίο θα κατορθωθεί είναι πρώτον,
οι µεν γιατροί να επιχειρούν να γράψουν τα ακριβότερα φάρµακα, για τα οποία δεν υπάρχει κανένα θεραπευτικό πρωτόκολλο
που να τους εµποδίζει. Άρα, θα αυξηθεί στο βάθος του χρόνου
η φαρµακευτική δαπάνη, κύριε Υπουργέ, και δεν υπάρχει καµµία
προετοιµασία στο Υπουργείο, ούτε εντολή στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, να ετοιµάσουν αυτά τα πρωτόκολλα για να σταµατήσει αυτή η τάση στα νεώτερα και ακριβότερα φάρµακα. Από την
άλλη δε, θα διαπιστώσετε σε λίγο ότι αυτά τα οργανωµένα συµφέροντα, που δεν µπορείτε να τα σταµατήσετε, θα φροντίσουν
στα φαρµακεία να µην υπάρχουν τα φθηνότερα φάρµακα. Και το
ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.
Μας είπατε, λοιπόν, στην πρωτολογία, µε τον τρόπο τον ευγενικό που έχετε, ότι εσείς το νοµοθετείτε αυτό, αλλά µπορεί και
να µην εφαρµοστεί.
Κύριε Υπουργέ, τι κάνουµε εδώ; Κοροϊδεύουµε τον εαυτό µας;
Νοµίζουµε ότι κοροϊδεύουµε τους άλλους; Και αν, εν πάση περιπτώσει, αισθάνεστε µια φυσική αδυναµία στο να φτάσετε τη φαρµακευτική δαπάνη στο 2,880, γιατί βάλατε και τα δωδεκατηµόρια,
λες και θα φταίνε αυτοί που προµηθεύουν τα φάρµακα στο φαρµακοποιό αν δεν φτάσουν τα λεφτά, πολύ ωραία, γιατί δεχτήκατε
το 95% της µείωσης των δαπανών για την υγεία να είναι µόνο
από το φάρµακο και δεν επιλέξατε όχι µόνο να κόψετε εκατό εκατοµµύρια από το σύνολο της νοσοκοµειακής δαπάνης, αλλά
τριακόσια ή τετρακόσια, είτε µε την επιτροπή των προµηθειών,
που οµολογήσατε ότι δεν λειτουργεί όσο θα θέλατε είτε µε άλλους τρόπους, για τους οποίους πολλές φορές έχουµε συζητήσει σ’ αυτήν την Αίθουσα και δεν κάνατε κάτι;
Ξέρετε τι κάνετε; Τιµωρείτε την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία.
Δεν τιµωρείτε τίποτα οργανωµένα συµφέροντα. Τιµωρείτε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι οι περισσότεροι είναι αυτοδηµιούργητοι, τιµωρείτε µε απειλή ανεργίας κάποιους από τους οκτώµισι
χιλιάδες εργαζόµενους στη φαρµακοβιοµηχανία και κυρίως, τιµωρείτε την ελληνική κοινωνία για την αδυναµία της για µια
ακόµη φορά να φτάσει τον πήχυ εκεί που τον βάλατε. Θα περάσετε, λοιπόν, από κάτω. Όχι εσείς, η χώρα θα περάσει από κάτω
από τον πήχυ και θα αναγκαστούµε στο τέλος του χρόνου ή στο
τέλος του δεκαηµέρου του κάθε µήνα µε τα δωδεκατηµόρια της
φαρµακευτικής δαπάνης, να διαγκωνίζονται οι πολίτες και οι
φαρµακοποιοί ποιοι θα πάρουν τα χρήµατα και αν θα τους δώσουνε πίσω τα λεφτά οι φαρµακευτικές βιοµηχανίες.
Άρα, εποµένως, δεν θα πετύχετε σε αυτό το έργο. Εγώ προσωπικά και από διαστροφή ως γιατρός, σας λέω ότι αυτό δεν
πρόκειται να πετύχει. Άλλα πράγµατα έπρεπε να είχατε κάνει και
δεν τα κάνατε.
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια
ότι αυτό το έργο έχει προκηρυχτεί µε 24.000.000 ευρώ; Το πρόγραµµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της χώρας θα στοιχίσει 24.000.000 ευρώ; Είναι αλήθεια αυτό έτσι όπως µε έχουν
πληροφορήσει; Ποιος έβγαλε αυτήν τη δαπάνη ως κόστος
έργου; Έχετε άλλα συγκριτικά στοιχεία άλλων κρατών µε το αντίστοιχο έργο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εµένα ρωτάτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς είστε ο Υπουργός,
κύριε Υπουργέ. Και µη µου πείτε ότι το έβγαλε µια εταιρεία. Εγώ
ρωτάω αν έχετε συγκριτικά στοιχεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν ξέρετε, λοιπόν, ποιος ήταν τότε;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ενδεχοµένως κάποιος
άλλος Υπουργός, αλλά επειδή τα έχετε πάρει όλα και ορθώς τα
πήρατε µε αυτό το νοµοσχέδιο, τα της υγείας στο Υπουργείο
σας, προφανώς σε λίγο θα αναγκαστείτε να απαντήσετε. Εννοώ
θα αναγκαστείτε όταν θα γίνει ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος,
διότι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, για τα 24.000.000 ευρώ, εκτός αν
πέφτω έξω, οπότε το παίρνω πίσω.
Τέλος, επίσης, θέλω να έρθω στο θέµα του «Ερρίκος Ντυνάν».
Διαβάζω µέσα στο σχέδιο νόµου ότι θα συγχωνευτεί µε το «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αφαιρέθηκε αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, δεν το
είδα. Τελείως; Δεν υπάρχει διοικητικό συµβούλιο ούτε νοµικό
πρόσωπο ούτε ιδιωτικού δικαίου;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, αφαιρέθηκε η συγχώνευση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ωραία. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, δεν το ήξερα.
Τέλος, θέλω να σας υπενθυµίσω κάτι το οποίο σας έχω πει κι
άλλη φορά σε αυτήν την Αίθουσα. Δεύτερη φορά από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας απορρίφθηκε το τεστ ευαισθησίας των
χηµειοθεραπευτικών. Δηλαδή, το τεστ εκείνο το οποίο χρησιµοποιείται από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία της Γερµανίας, για να
µειωθεί η δαπάνη των ακριβότερων φαρµάκων που είναι τα χηµειοθεραπευτικά για την αντιµετώπιση των νεοπλασµάτων.
Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά από την ειδική επιτροπή, την ογκολογική, του Κεντρικού Συµβούλιου Υγείας.
Θέλω να σας ξαναπώ σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι η έκθεση µε
την οποία συνοδευόταν από τον κ. Κυριόπουλο, νοµίζω από
όλους αποδεκτό, είχε αποδεδειγµένη και ιατρική και οικονοµική
συµφέρουσα προσφορά για το κράτος. Αυτό σας το λέω, γιατί
µας είπατε για κάποια συµφέροντα που σας εµποδίζουν να κάνετε τη δουλειά σας.
Κλείνω την οµιλία µου, ευχαριστώντας το Προεδρείο για την
ανοχή, µε εκείνο το οποίο είπατε ότι περίπου ένα δισεκατοµµύριο
κάθε έτος φάρµακα καταστρέφονται ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταστραφούν και άρα πρέπει κάτι να κάνουµε γι’ αυτό.
Θα προτιµούσα, κύριε Υπουργέ, να µη δίνετε λάθος µηνύµατα
προς την κοινωνία. Είναι πολύ µεγάλο το νούµερο όταν µιλάµε
για τρία ή τέσσερα δισεκατοµµύρια φαρµακευτική δαπάνη το
χρόνο και το ένα δισεκατοµµύριο πηγαίνει στα σκουπίδια. Θα
προτιµούσα να περιορίζατε τη φαρµακευτική δαπάνη των πρωτότυπων στη νοσοκοµειακή της πλευρά, της χρήσης για την
οποία δεν υπάρχει τίποτα εδώ και θα προτιµούσα να µη φέρνετε
σε αντιπαράθεση τον ιατρικό κόσµο µε τους φαρµακοποιούς, για
κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει έτσι όπως το έχετε
κάνει.
Θα προτιµούσα, λοιπόν, να διαπραγµατευόσασταν καλύτερα
µε την τρόικα γι’ αυτό που σας ζητάει επιµόνως, όπως µας λέτε,
γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλες λύσεις, που έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε άλλα κράτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα σχέδιο νόµου για την υγεία
και την ασφάλιση, υπό τη δαµόκλειο σπάθη αναγκαστικών πλέον
µεταρρυθµίσεων, γιατί όταν ήταν αναγκαίες, αλλά όχι αναγκαστικές, κάποιοι λαΐκιζαν ασύστολα. Βέβαια, δεν µπορώ να αδικήσω τον Υπουργό, κ. Λοβέρδο, ο οποίος, είχε παραδεχτεί
δηµοσίως τη ροπή του προς το λαϊκισµό.
Δεν είµαι προκατειληµµένος, αλλά δεν µπορώ, κύριε Υπουργέ
να µην σας το πω. Είστε ο Υπουργός των τριών «Δεν». Τα θυµάστε ασφαλώς. Το γεγονός ότι κάνατε αυτοκριτική, δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης): Τα οποία τήρησα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το τρίτο «Δεν» θυµίζω
πως ήταν οι συντάξεις. Δεν θα µειωθούν οι συντάξεις είχατε πει.
Το λέω για την ιστορία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα σας τα θυµίσω 1-1.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Με πολύ χαρά να σας
ακούσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα τα συγκρίνω µε την ελληνική πραγµατικότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αυτή είναι µια άλλη µεγάλη κουβέντα. Με τη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα πολύ
ευχαρίστως να κάνουµε όποια σύγκριση θέλετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τα υπερασπίστηκα και τα τρία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η ουσία είναι ότι το οργανωτικό και διοικητικό πρότυπο του ΕΣΥ εξακολουθεί να παραµένει άγνωστο. Άλλωστε πολύ σπάνια συζητάµε για πρότυπα.
Κάνουµε ρυθµίσεις, αναγκαστικές όπως είπα και πριν, προκειµένου ή να µεταβιβάσουµε ένα πρόβληµα παρακάτω –κάτι τέτοιο
άλλωστε γίνεται µε τη φαρµακευτική δαπάνη, δηλαδή µεταβιβάζετε το πρόβληµα από το γιατρό στο φαρµακοποιό - ή να το αντιµετωπίσουµε περιστασιακά, έως ότου φύγει ο ένας υπουργός
και έρθει ο επόµενος για να σπάσει τα µούτρα του.
Η ουσία είναι ότι οι δείκτες της υγείας έχουν επιδεινωθεί. Οι
βασικότεροι απ’ αυτούς είναι η πρόσβαση στα δηµόσια νοσοκοµεία και η καθηµερινότητα των νοσοκοµείων. Δεν χρειάζεται να
επιχειρηµατολογήσω. Όλοι γνωρίζουµε. Και περισσότερο από
εµάς γνωρίζουν και οι πολίτες. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει
προσπάθειες για να καταπολεµηθεί το τέρας. Όµως οι προσπάθειες αυτές δεν αποδίδουν γιατί είναι αποσπασµατικές. Αυτή
είναι η πρώτη µου παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση. Δεν αντιµετωπίστηκε ποτέ η αιτία
αυτών των προβληµάτων; Η έµφαση πάντα δίνεται στο σύµπτωµα; Η νοσοκοµειακή δαπάνη είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση γιατί φαίνεται αµέσως. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες
αιτίες που επειδή δεν εκδηλώνουν συµπτώµατα, τις αφήνουµε
χωρίς ρύθµιση.
Έρχοµαι τώρα στη διοικητική µεταρρύθµιση των υγειονοµικών
µονάδων. Μιλούσατε για αντιστοίχισή τους περιφερειακή διάρθρωση της χώρας. Εννοείτε τις δεκατρείς περιφέρειες. Είναι το
άρθρο 186 του «Καλλικράτη», το οποίο τώρα καταργείτε, κάνοντας την αντιστοίχιση αυτή στην αποκεντρωµένη διοίκηση. Ρωτώ:
Λάβατε υπ’ όψιν τις διοικητικές και τις καθηµερινές ανάγκες; Πώς
καταλήξατε για παράδειγµα στη ΔΥΠΕ Αιγαίου µε έδρα τον Πειραιά; Κατά τη γνώµη µου, δεν πήρατε τα σωστά µέτρα για το
«κουστούµι». Τα πήγαινε-έλα ρυθµίσεων, σηµαίνουν πήγαινε-έλα
των υπηρεσιών και βέβαια, πήγαινε-έλα των πολιτών.
Στο θέµα των διοικητών των νοσοκοµείων δεν καταλαβαίνω τι
άλλαξε; Παρεµβάλλεται η µη δεσµευτική και µη αιτιολογηµένη
γνώµη µιας επιτροπής αξιολόγησης.
Για το επικουρικό προσωπικό ορθά προβλέπονται επιπλέον θέσεις στις άγονες και νησιωτικές περιοχές. Ελπίζω, όµως, να µην
ακολουθήσετε κι εδώ το παράδειγµα των αγροτικών γιατρών, δηλαδή, να περιµένετε να φτάσει ένας µήνας πριν τη λήξη των συµβάσεών τους για να προκηρύξετε τις θέσεις. Θα έχετε και εκεί
αποτυχία. Σας τα έχω επισηµάνει, κύριε Υπουργέ, και µε προσωπική µου επιστολή, µε αφορµή το θέµα των αγροτικών γιατρών
στη Χίο.
Με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι για τη στελέχωση του Νοσοκοµείου Χίου δεν έχει πράξει τίποτα απολύτως το Υπουργείο
σας. Για παράδειγµα η παιδιατρική κλινική, η νευρολογική κλινική
και η µονάδα αυξηµένης φροντίδας. Και κάτι ακόµα µιας και αναφέρθηκα σ’ αυτό το µεγάλο έργο για την περιφέρειά µου. Είχατε
δεσµευθεί πολλές φορές ότι το Νοσοκοµείο θα είχε ολοκληρωθεί
µέχρι 31/12/2011. Πριν από λίγες µέρες πληροφορήθηκα, πάλι
από δική σας απάντηση, ότι πρόκειται να γίνει µια ακόµα συµπληρωµατική σύµβαση που θα παραπέµπει σε απώτερο χρόνο
την ολοκλήρωση του έργου µε άγνωστο κόστος. Αυτά για την
ιστορία.
Δυο λόγια για το επίδοµα πολυτέκνων. Αναπροσαρµόζετε το
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εισοδηµατικό πλαφόν από 1/1/2012 στις 45.000 ευρώ. Δεν θα
σχολιάσω το ότι δεν κάνετε πρόβλεψη για προσαύξηση από το
τέταρτο παιδί και πάνω. Εγώ θέλω να πω ότι οι πολύτεκνοι έχουν
ήδη χτυπηθεί βάναυσα στη χώρα µας, αφού όλοι οι Υπουργοί
που έκαναν τις σχετικές ρυθµίσεις, αγνόησαν το τεράστιο δηµογραφικό µας πρόβληµα. Τα προβλήµατα των πολυτέκνων, κύριοι
συνάδελφοι, δεν είναι µόνο δικά τους. Είναι και δικά µας. Οι αναλογιστικές µελέτες δεν σας το αποδεικνύουν αυτό; Κάποια
στιγµή, χρειάζονται εργαζόµενοι για να µπορούν να πληρώνουν
εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία.
Σχετικά µε το ταµείο επικουρικής ασφάλισης, θα θυµίσω τις
αντιδράσεις στο νόµο Πετραλιά που προέβλεπε την ενοποίηση
ταµείων. Υπήρξαν αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ενοποίηση
ταµείων µε µελέτη και στόχευση θεωρήθηκε τότε κακό πράγµα.
Η ενοποίηση τώρα είναι στο άλλο άκρο. Εµείς πάντως δεν είµαστε αντίθετοι ούτε στη σταδιακή µετατροπή του αναδιανεµητικού
χαρακτήρα σε ανταποδοτικό. Όµως σηµειώνουµε ότι απωλέσατε
πολύτιµο χρόνο. Πλέον, το σύστηµα όποιες παρεµβάσεις και να
κάνετε παραµένει θολό, περίπλοκο και να ταλαιπωρεί. Η ουσία
είναι να προστατεύσουµε δυόµισι εκατοµµύρια περίπου εργαζόµενους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.
Πιστεύω ακράδαντα, κύριοι συνάδελφοι, ότι συστήµατα, όπως
το σύστηµα υγείας και ασφάλισης, δεν µεταρρυθµίζονται µε την
ψυχή στο στόµα, λίγο πριν καταρρεύσουν ή επειδή έτσι επιβάλλεται. Θα έπρεπε αυτά να τα είχαµε φροντίσει πολύ καιρό πριν.
Θα πρότεινα λοιπόν και στα δύο Υπουργεία από κάπου να ξεκινήσετε. Και δεν θα σας πω το κλασικό περί κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας –που κάποια στιγµή θα χρειαστεί να το κάνουµε, εδώ
που φτάσαµε µε τον κυκεώνα των ρυθµίσεων των τελευταίων
δυο ετών- αλλά θα σας ζητήσω να ανοίξετε έναν ουσιαστικό διάλογο, για ένα σύστηµα υγείας και ασφάλισης που να βλέπει τουλάχιστον µια γενιά µπροστά.
Να δούµε τι συµβαίνει επίσης και στις άλλες χώρες. Υπάρχει
µια µεγάλη συζήτηση για το θέµα αυτό. Δεν πρέπει να µένουµε
µόνο στις σφαλιάρες από την τρόικα. Δείτε και τι καλό γίνεται
έξω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το νοµοσχέδιο προσπαθεί να τακτοποιήσει µια σειρά από παθογένειες του συστήµατος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και
δροµολογεί µια σειρά από ρυθµίσεις µέσα από τις οποίες εξασφαλίζει συνέργιες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Για παράδειγµα το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης δηµιουργεί τις
ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ενοποίηση µιας σειράς από
επιµέρους ταµεία εξορθολογίζοντας και διασφαλίζοντας την παροχή της επικουρικής ασφάλισης.
Το νοµοσχέδιο, καταφέρνει ή επιχειρεί να καταφέρει, την περιφερειακή ανασυγκρότηση µε έναν τρόπο ο οποίος είναι αρκετά
δοµηµένος και µε έναν τρόπο, που επιτρέπει τη διασύνδεση των
νοσοκοµείων επιτρέποντας συνενέργειες που και αυτές είναι
αναγκαίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της χώρας. Δροµολογεί
την ολοήµερη λειτουργία των φαρµακευτικών τµηµάτων όλων
των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, παρέχοντας επιπρόσθετες υπηρεσίες
στους πολίτες και δηµιουργώντας προϋποθέσεις για τη στήριξη
αυτού που θα είναι αναγκαίο, νοµίζω, για το επόµενο διάστηµα,
δηλαδή, το ελάχιστο εγγυηµένο επίπεδο διαβίωσης. Ένα επίπεδο
διαβίωσης, το οποίο θα συναρτάται µε τα βασικά δηµόσια και
κοινωνικά αγαθά τα οποία θα παρέχονται σε επαρκείς ποσότητες
και σε υψηλή ποιότητα.
Στο νοµοσχέδιο δίνετε τη δυνατότητα, επίσης, να θωρακιστεί
ακόµα περισσότερο η παροχή υπηρεσιών υγείας στις νησιωτικές
περιοχές µε την αύξηση του αριθµού των επικουρικών γιατρών.
Θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, το είπα και στην επιτροπή, οι νησιωτικές περιοχές, να συµπληρωθούν και από τις ορεινές περιοχές, γιατί και εκείνες αντιµετωπίζουν ζητήµατα αποµόνωσης
πολλές φορές. Η αύξηση των επικουρικών γιατρών να συνοδευτεί µε αύξηση των γιατρών υπαίθρου µε τις ίδιες πρόνοιες που
έχετε ενσωµατώσει στο νοµοσχέδιο, δηλαδή, τις ταχύτερες δια-
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δικασίες τοποθέτησης των γιατρών στην υπηρεσία τους.
Για το θέµα των πολυτεκνικών και τριτεκνικών επιδοµάτων όλοι
αντιλαµβανόµαστε τη δυσκολία που υπάρχει µε το δηµοσιονοµικό σκέλος της της χώρας. Θα θυµάται ο κύριος Υπουργός ότι
σε προηγούµενη συνεδρίαση της Βουλής, πριν από περίπου
τρεις µήνες ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Λοβέρδος, που είχε
αποδεχθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα των 55.000
ευρώ. Σήµερα βρισκόµαστε στη δύσκολη θέση αυτό το εισόδηµα
να πρέπει να µειωθεί. Αλλά νοµίζω, ότι θα πρέπει να δούµε ένα
δηµοσιονοµικό ισοδύναµο, έστω και σε δεύτερη φάση, αν αυτό
δεν επιτευχθεί σήµερα, για να µπορέσουµε να καλύψουµε το
ποσόν το οποίο περικόπτεται από τις τριτεκνικές οικογένειες και
τις πολυτεκνικές οικογένειες µε τέσσερα τέκνα. Επιπροσθέτως
να συµπληρώσουµε αυτές τις ρυθµίσεις µε µια σειρά από παροχές που δεν είναι υποχρεωτικά δηµοσιονοµικού κόστους, δηλαδή
την επέκταση του νόµου της συνυπηρέτησης για τριτεκνικές και
πολυτεκνικές οικογένειες, την αύξηση του αριθµού των µετεγγραφών χωρίς να θίγεται η λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, τη µείωση των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής
µεταφοράς. Δηλαδή, συνθήκες που σε κάποιο βαθµό έρχονται
να ισοσταθµίσουν τη µείωση που δροµολογείται σήµερα. Εξακολουθώ να επιµένω ότι θα πρέπει να δροµολογηθεί σε επόµενο
χρονικό διάστηµα µια προσπάθεια για την εξεύρεση ενός άλλου
δηµοσιονοµικού ισοδύναµου για να µην µπουν αυτές οι οικογένειες στο περιθώριο.
Τώρα θα ήθελα να µιλήσω για ένα άλλο θέµα που δεν συναρτάται µε αυτόν καθεαυτόν τον κορµό του νοµοσχεδίου αλλά έχει
να κάνει µε την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας.
Παρέλειψα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι θεωρώ εξαιρετική την
προσπάθεια που καταβάλλετε για την προώθηση αυτού του διφυούς χαρακτήρα, του πρωτότυπου και του γενόσηµου, για να
εξορθολογήσουµε επιτέλους τη λειτουργίας µας µε τις άλλες
χώρες τις Ευρώπης.
Θυµάµαι τον εαυτό µου µεταπτυχιακό φοιτητή στις Ηνωµένες
Πολιτείες το 1985, όταν η δραστική ουσία ήταν ο µόνος τρόπος
µε τον οποίο µπορούσε ένας γιατρός να συνταγογραφήσει, τότε,
πριν από είκοσι επτά χρόνια. Σήµερα εµείς, είκοσι επτά χρόνια
µετά µε µια νοµοθετική πρωτοβουλία, την οποία στηρίζει το µεγαλύτερο τµήµα της Βουλής, έρχεται να δροµολογήσει νέες συνθήκες για τη φαρµακευτική αγωγή, τη διαχείριση του φαρµάκου,
τη διανοµή του φαρµάκου, την αγορά του φαρµάκου.
Σε ό,τι αφορά στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας, δεν έχω
καµµία αµφιβολία ότι πρόκειται για µια σχολή που παράγει πολύ
σηµαντικό έργο υψηλής ποιότητας που είναι εξόχως συµπληρωµατικό του έργου που παράγουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. Και είµαι σίγουρος ότι η Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Υγείας χρειάζεται βοήθεια µε πιστώσεις, ανθρώπινο δυναµικό,
για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δηµόσιας
υγείας.
Έχω, όµως, την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι έτσι όπως είναι
διατυπωµένα τα άρθρα 125 έως 134 δηµιουργούν µια αντίφαση
µε το µητρικό νόµο τον 4009 που µόλις πριν από µερικούς µήνες
ψηφίσαµε µε ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων σε ό,τι
αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Αναφέρω ειδικότερα ότι ο συγκεκριµένος νόµος στο άρθρο 7,
µιλούσε για έναν «Καλλικράτη» των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων. Διότι ο χάρτης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στη χώρα είναι πολυτελής ως προς τον αριθµό τους. Έχουµε
είκοσι τέσσερα πανεπιστήµια στη χώρα µας. Αυτό που χρειάζεται
είναι να εξορθολογήσουµε τον αριθµό τους, να βελτιώσουµε την
ποιότητά τους, να συγχωνεύσουµε τµήµατα, τοµείς, σχολές,
ακόµη και πανεπιστήµια.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στην Αττική λειτουργούν οκτώ
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, γεγονός, το οποίο κατά την
άποψή µου δηµιουργεί προβλήµατα στην παροχή ποιοτικής παιδείας στους νέους πολίτες της χώρας.
Επιπροσθέτως, στον ίδιο νόµο τον 4009, νοµοθετήσαµε ότι
κάθε πανεπιστήµιο δηµιουργεί τη δικιά του µεταπτυχιακή σχολή,
η οποία αποτελεί συγκεκριµένο, αλλά διακριτό υποσύνολο του
κάθε πανεπιστηµίου χωριστά. Άρα, λοιπόν, η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας, η οποία παρέχει µεταπτυχιακούς τίτλους σπου-
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δών, δηλαδή δεν καλύπτει τον τρίτο κύκλο σπουδών, αλλά τον
τέταρτο, στην ουσία θα µπορούσε να ενσωµατωθεί –και εδώ ακολουθώ αυτό, το οποίο είπε και ο κύριος Κρεµαστινός- σε ένα πανεπιστήµιο της χώρας, σε µια ιατρική σχολή, ικανοποιώντας
πρακτικά και τις πρόνοιες του ν. 4009.
Είµαι, λοιπόν, της άποψης ότι αυτή η συζήτηση για την Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Υγείας θα πρέπει να γίνει σε µια επόµενη συνεδρίαση εκτός του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου -δεν αποτελεί και
υποχρέωση µας σε σχέση µε το µνηµόνιο- για να έχουµε τη δυνατότητα να τη συνδυάσουµε µε την αναδιοργάνωση, η οποία
δροµολογείται από το Υπουργείο Παιδείας, των ΑΕΙ της χώρας
για να αναπτύξουµε τις συνέργειες που απαιτούνται και για να
αξιοποιήσουµε τις δαπάνες για την ανώτατη παιδεία που πολλές
φορές δεν επαρκούν, γεγονός που το βλέπουµε σε πολλά πανεπιστήµια της χώρας, ιδιαίτερα περιφερειακά.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι ένα νοµοσχέδιο που θα κριθεί στην πράξη. Θέλω να πιστεύω, όµως, ότι οι
δυνάµεις, οι οποίες έχουν ταχθεί υπέρ της αλλαγής των συνηθειών του παρελθόντος στη χώρα µας θα είναι πολύ ισχυρότερες
από τις δυνάµεις, οι οποίες έχουν ταχθεί υπέρ της συντήρησης
δοµών που δεν απέδωσαν και που ορισµένοι επιµένουν να εφαρµόζονται ακόµη και σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου δώσετε το λόγο
για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, φτάνει πια µε αυτήν την υπόθεση της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας. Επί περίπου δεκαπέντε µέρες τώρα, ακούµε το ίδιο πράγµα. Το ακούµε από
πολλές πλευρές, να το ακούµε και από εσάς;
Μας λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι το φέραµε σε άλλο σχέδιο
νόµου, ότι δεν ήταν επαρκής ο διάλογος και η επεξεργασία. Το
φέραµε δύο φορές στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση στη
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Υπουργός Παιδείας,
στη δεύτερη ανάγνωση ήταν εκεί µε παρεµβάσεις, που έπεισαν
και άλλαξαν τη στάση ενός πολιτικού κόµµατος του ελληνικού
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Κοινοβουλίου. Γίνεται συζήτηση σήµερα. Γίνεται συζήτηση επί
τόσες µέρες. Φτάνει πια! Ποια κοινοβουλευτική διαδικασία παραβιάστηκε; Τι είναι αυτό, το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα;
Εν πάση περιπτώσει, όµως, εγώ είµαι Υπουργός Υγείας, δεν
είµαι ο Υπουργός που είχε τη νοµοθετική πρωτοβουλία επ’
αυτού. Πιστεύω όµως πραγµατικά, σ’ αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Κύριε Πρόεδρε, βλέποντας τα προβλήµατα του ΕΣΥ περί τα
οποία πολλοί τυρβάζουν στην Αίθουσα αυτήν, αλλά ουδείς είναι
διεξοδικός να δώσει λύσεις, αντιλαµβανόµαστε ότι για ένα τεράστιο κοµµάτι δηµοσιονοµικό δεν υπάρχουν καταρτισµένοι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά που χρειαζόµαστε. Και ό,τι
υπάρχει, κατά βάση, έρχεται από εκεί.
Αυτή η σχολή, είναι ανωτατοποιηµένη εδώ και καιρό. Και
έδωσε πλήρεις διευκρινίσεις η κυρία Υπουργός Παιδείας, για την
οποία εκφράστηκαν θετικά γραπτώς, έξι ιατρικές σχολές µέχρι
σήµερα. Και η τελευταία σχολή που ήταν αρνητική, σήµερα εκφράστηκε θετικά. Ακούω, όµως, παράπονα.
Ωραία, κύριε συνάδελφε. Επιµένουν σε αυτό και άλλοι συνάδελφοι από άλλες πλευρές, από τη Νέα Δηµοκρατία τι µας έλεγαν στην επιτροπή;
Επιµένετε. Να το πάρω πίσω, λοιπόν, όχι όµως επειδή υποχωρούµε. Θα το φέρουµε την Τρίτη, εγώ και η κ. Διαµαντοπούλου
µε την τακτική νοµοθετική διαδικασία.
Συνεπώς, τα άρθρα από 134 έως 145 αποσύρονται. Δεν αποσύρονται όµως επειδή δεν τα πιστεύουµε ή γιατί κακώς τα φέραµε. Θα τα φέρουµε µε την τακτική νοµοθετική διαδικασία, µε
νοµοθετική πρωτοβουλία δυο Υπουργών.
Είστε ικανοποιηµένος τώρα; Κάνατε το καλό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Καθυστερείτε µια σχολή που πρέπει από το Σεπτέµβριο να δουλέψει. Δεν θα καµφθούµε, όµως. Θα τα φέρουµε
πίσω σε δυο µέρες.
Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω στα Πρακτικά την απόσυρση των
άρθρων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόσυρση των άρθρων, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Οι Βουλευτές δεν θα µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αµέσως µετά τον κύριο
Υπουργό θα συνεχιστεί ο κατάλογος των οµιλητών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά είµαστε εγγεγραµµένοι επί της αρχής. Έχουν µιλήσει τρεις φορές οι
Υπουργοί, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Επιτέλους! Εδώ έχει
καταργηθεί το Κοινοβούλιο. Ας ακούσουν καµιά φορά οι κύριοι
Υπουργοί και τους Βουλευτές. Ξέρουµε ότι η Βουλή πλέον λειτουργεί στα όρια του Συντάγµατος. Υπάρχει διορισµένη Κυβέρνηση που δεν προκύπτει από εκλογές. Απαγορεύετε το λόγο
στους Ανεξάρτητους Βουλευτές. Μιλούν µόνο οι Βουλευτές σε
οργανωµένες συζητήσεις. Ας καθίσουν, λοιπόν, οι Υπουργοί και
να ακούσουν τους Βουλευτές. Επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παίρνετε το λόγο χωρίς να σας τον δώσω. Οµιλείτε εκτός
Κανονισµού.
Το λόγο έχει ο κ. Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να θυµίσω ότι δεν έχω µιλήσει καθόλου γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, όπου τα µισά θέµατα αφορούν το Υπουργείο Εργασίας. Μίλησα µόνο το πρωί και αναφέρθηκα στις τροπολογίες
που κατατέθηκαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είµαστε εγγεγραµµένοι επί των άρθρων, επί της αρχής είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καθίστε, κύριε Καµµένο.
Σας καταλαβαίνω, αλλά καθίστε. Δηλαδή, θα φιµώσουµε τον
Υπουργό που έχει τα µισά άρθρα; Είναι σοβαρό αυτό που λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µίλησε το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τι πάει να πει αυτό; Επί
των άρθρων µιλάει τώρα. Μίλησαν έξι Βουλευτές. Είστε παλιός
στο Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Κουτρουµάνη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ποτέ άλλοτε στη µεταπολεµική ιστορία αυτής της χώρας,
δεν βρεθήκαµε σε τόσο δύσκολη θέση. Ποτέ άλλοτε, εδώ και
πολλές δεκαετίες δεν βρέθηκε µια κυβέρνηση –η σηµερινή ή η
προηγούµενη, αυτό το Κοινοβούλιο και οι Βουλευτές- σε τόσο
δύσκολη κατάσταση, σε τόσο δύσκολη πραγµατικότητα, να παίρνει δυσάρεστες και επώδυνες αποφάσεις, που έχουν ως αποτέλεσµα ανατροπές στα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις και που
οδηγούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων σε συρρίκνωση των εισοδηµάτων τους και υποβάθµιση
του βιοτικού τους επιπέδου.
Όλα αυτά, όµως, έγιναν για ένα σκοπό και εξυπηρετώντας ένα
στόχο: Να µη ζήσει αυτή η χώρα τα χειρότερα. Να µη ζήσουν οι
πολίτες τις συνθήκες της δεκαετίας του ’50 και του ’60 της µεταπολεµικής Ελλάδας. Σε αυτόν το στόχο, δεν έχουµε δικαίωµα
να αποτύχουµε. Οι θυσίες του ελληνικού λαού πρέπει να πιάσουν
τόπο. Είµαστε υποχρεωµένοι όλοι να στραφούµε σε αυτήν την
κατεύθυνση και να στηρίξουµε την προσπάθεια, η οποία γίνεται
µε τις δικιές του προσεγγίσεις ο καθένας, έτσι ώστε οι διαρθρωτικές αλλαγές που ούτως ή άλλως χρειάζεται η χώρα να προχωρήσουν το συντοµότερο δυνατό.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει σηκώσει –και σηκώνει- ένα πολύ µεγάλο βάρος αυτής της προσπάθειας µε σηµαντικές αποφάσεις και δράσεις. Ολοκληρώνουµε
σήµερα µαζί µε το συνάδελφο κ. Λοβέρδο, τη µεταρρυθµιστική
προσπάθεια που έχουµε ξεκινήσει µαζί πριν από δυο χρόνια σε
πέντε κρίσιµους τοµείς που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και
την υγεία.
Πρώτη µεγάλη αλλαγή, ήταν η ψήφιση και η εφαρµογή του
νέου ασφαλιστικού νόµου τον Ιούλιο του 2010. Για πρώτη φορά,
δηµιουργείται ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο παρά τη
συγκυρία έχει προοπτική, έχει βιωσιµότητα για τα επόµενα χρόνια, για τις επόµενες δεκαετίες για όλες τις γενιές.
Δεύτερη µεγάλη αλλαγή, είναι ο διαχωρισµός των κλάδων
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υγείας από τους κλάδους σύνταξης, µια ελληνική πρωτοτυπία
που τώρα µεταφέρεται ως ΕΟΠΥ στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύεται από αυτό, έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε συγκεκριµένες πολιτικές και για την υγεία και για την ασφάλιση και
µάλιστα πολιτικές αποτελεσµατικές. Διότι µόνο µε τη σωστή οργάνωση των συστηµάτων, µπορούν να είναι αποτελεσµατικές
αυτές οι λειτουργίες σε αυτούς τους πολύ ευαίσθητους χώρους.
Τρίτη σηµαντική αλλαγή, είναι η σύσταση και η λειτουργία του
Ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας που παρά τα προβλήµατά του, θα οδηγήσει για πρώτη φορά σ’ αυτήν τη χώρα, στον
έλεγχο των αναπηρικών συντάξεων αλλά και στη δηµιουργία του
Εθνικού Μητρώου Αναπήρων, κάτι που είναι απόλυτα αναγκαίο,
προκειµένου να έχουµε στοχευόµενες πολιτικές ενίσχυσης
αυτών των ιδιαίτερα ευαίσθητων οµάδων.
Τέταρτη βασική αλλαγή, είναι η ενοποίηση όλων των προνοιακών επιδοµάτων και δοµών σε µία ενιαία βάση, σ’ έναν ενιαίο
οργανισµό, έτσι ώστε να µπορούµε να παρακολουθούµε όλες τις
δράσεις και ταυτόχρονα να έχουµε αποτελεσµατική διαχείριση
των πόρων που είναι πολλοί, όµως πολλές δράσεις, δεν πιάνουν
τόπο γιατί δεν απευθύνονται στα άτοµα που, πραγµατικά, έχουν
ανάγκη αυτήν την υποστήριξη.
Πέµπτη βασική αλλαγή, είναι η ενοποίηση των επικουρικών ταµείων. Εδώ µιλάµε για την πραγµατική ενοποίηση, όχι µόνο τη διοικητική αλλά και την ασφαλιστική και την οικονοµική, µε στόχο
να δηµιουργήσουµε ενιαίο ταµείο ασφάλισης µισθωτών, να µπορέσουµε να στηρίξουµε την επικουρική ασφάλιση, να εξασφαλίσουµε την καταβολή επικουρικής σύνταξης και για τις επόµενες
γενιές.
Πολλοί συνάδελφοι, περνώντας από αυτό το Βήµα αναρωτήθηκαν γιατί παρεµβαίνουµε σ’ αυτόν το συγκεκριµένο τοµέα, από
τη στιγµή που οι εισφορές προέρχονται από τους εργαζόµενους
και τους εργοδότες.
Ναι, πράγµατι, οι εισφορές προέρχονται από δύο πηγές και
όχι από τον κρατικό προϋπολογισµό. Όµως, υποχρέωση της πολιτείας είναι να θεσµοθετεί κανόνες –και αυτό κάνουµε- έτσι
ώστε να είναι βιώσιµη και η επικουρική ασφάλιση. Αν δεν το κάναµε αυτό, σε λίγους µήνες δεν θα µπορούσαν τα επικουρικά ταµεία να πληρώσουν επικουρικές συντάξεις.
Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να αφήσουµε τα επικουρικά ασφαλιστικά ταµεία να φθάσουν στο σηµείο να αναστείλουν την καταβολή των συντάξεων. Θα ήταν υπεύθυνη στάση αυτή; Κάνουµε,
λοιπόν, αυτήν τη σηµαντική αλλαγή, τη σηµαντική αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να οργανώσουµε σωστά την επικουρική ασφάλιση των µισθωτών, για να µπορέσουν αυτά τα ταµεία, να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και τα επόµενα χρόνια
και να δώσουν αξιοπρεπείς συντάξεις.
Πρέπει να πω ότι τα επικουρικά ταµεία δίνουν καλές συντάξεις
και σε σχέση µε τα χρήµατα που καταβάλλονται, οι συντάξεις
είναι µεγαλύτερες. Αν δίναµε συντάξεις µε το κεφαλαιοποιητικό
σύστηµα, δηλαδή όσα δίνεις-παίρνεις, τότε οι συντάξεις θα ήταν
πολύ µικρότερες.
Αν θέλει κάποιος συνάδελφος, ας δει τι δίνουν άλλα παρόµοια
επικουρικά ταµεία στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αν υπάρχουν ταµεία που δίνουν µεγαλύτερες συντάξεις ως ποσοστό αναπλήρωσης, παρακαλώ να µας το πει σε µια επόµενη συνεδρίαση
ή και σήµερα. Για παράδειγµα να µας πει ότι στη Σουηδία δίνουν
25% -που δεν το δίνουν, δίνουν 12% ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ
στην Ελλάδα δίνουν από 20% έως 45%- ή ότι στην Ιταλία δίνουν
40% –που δεν δίνουν 40%, δίνουν κάτω από 20%.
Είµαστε, λοιπόν, µια χώρα, που έχουµε ακόµη τη δυνατότητα
στα επικουρικά ταµεία και µέσα από αυτές τις αλλαγές να διατηρήσουµε ένα καλό επίπεδο στις επικουρικές συντάξεις. Γι’
αυτό κάνουµε και αυτήν την επιλογή. Κάνουµε βαθιές διαρθρωτικές και δοµικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα και στο σύστηµα υγείας, µε δυσκολίες, µε αντιστάσεις και αντιδράσεις.
Άκουσα τον κ. Μαρκόπουλο προηγουµένως να λέει «δείξτε
µας τα συµφέροντα». Να σας πω ποια είναι τα συµφέροντα. Είναι
εκείνα, τα οποία αφαίρεσαν από τα ασφαλιστικά ταµεία τα δύο
τελευταία χρόνια από το 2008 και το 2009 –µόνο αυτά τα δύο
χρόνια!- έξι δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτά είναι χρήµατα που κερδίζουµε µε τις δικές µας πολιτικές
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και δράσεις τα τρία τελευταία χρόνια από το 2009 µέχρι σήµερα.
Μέχρι το τέλος του 2012, τα ταµεία θα έχουν εξοικονοµήσει έξι
δισεκατοµµύρια ευρώ από τον περιορισµό της σπατάλης και από
την καλύτερη οργάνωση του συστήµατος, έτσι ώστε οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι να έχουν καλύτερες παροχές.
Μειώθηκαν και µειώνονται οι συντάξεις. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα και µάλιστα, θα έλεγα, ιδιαίτερα επώδυνη, από τη
στιγµή που πολλές φορές οι συνταξιούχοι δεν έχουν –οι περισσότεροι τουλάχιστον- µέσο αντίδρασης. Έχουν καθορίσει και
προγραµµατίσει τη ζωή τους µε βάση συγκεκριµένα εισοδήµατα.
Ωστόσο, αν δεν κάναµε αυτές τις µεγάλες αλλαγές στο χώρο
της κοινωνικής ασφάλισης, αν δεν είχαµε µειώσει τις δαπάνες
στο χώρο της υγειονοµικής περίθαλψης, οι συντάξεις, θα είχαν
µειωθεί πολύ περισσότερο από το 12% που έχουν µειωθεί µέχρι
σήµερα, γιατί βέβαια τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων την
ίδια περίοδο έχουν µειωθεί κατά 25%. Έχουν µειωθεί, λόγω της
αύξησης της ανεργίας, λόγω της µείωσης των αποδοχών αλλά
και λόγω της αδυναµίας πολλών ασφαλισµένων και επιχειρήσεων, να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Δεν είναι µόνο µεγαλοοφειλέτες. Είναι οκτακόσιες χιλιάδες
ασφαλισµένοι, που οφείλουν χρήµατα στα ασφαλιστικά ταµεία
και αν θέλουµε να έχουµε αξιοπρεπείς συντάξεις, πρέπει όλοι να
κατανοήσουν –και οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και
οι βιοτέχνες- ότι πρέπει να είναι συνεπείς στην καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών. Προσπαθήσαµε πάντως να είµαστε όσο
γίνεται δικαιότεροι στην κατανοµή αυτού του βάρους, δηλαδή
της µείωσης της δαπάνης των συντάξεων.
Για το 40% των συνταξιούχων –οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα
είναι περίπου δυόµισι εκατοµµύρια, οι συντάξεις που καταβάλλονται είναι 2.800.000- δηλαδή για ένα εκατοµµύριο συνταξιούχους, δεν υπήρξε καµµία µείωση στη σύνταξή τους. Μάλιστα, για
τους αγρότες, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε αυτό το εκατοµµύριο, υπήρξε και αύξηση της τάξης του 6%-7% στο τέλος του
2009.
Για 35% επιπλέον συνταξιούχους, υπήρξαν οριακές απώλειες
µέσα από τη µείωση των δώρων που έγινε αρχικά µέχρι το 5%,
ενώ για το υπόλοιπο 25% υπήρξαν βεβαίως µειώσεις, µεγάλες
µειώσεις για τις µεγάλες συντάξεις –αυτό είναι αλήθεια- και κυρίως για εκείνους που έπαιρναν µεγάλες συντάξεις και σε µικρές
ηλικίες. Αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 10%.
Λέω, λοιπόν, ότι είναι πολύ επώδυνο το µέτρο της περικοπής
των συντάξεων. Προσπαθήσαµε όµως και προσπαθούµε να µην
είναι σε βάρος των χαµηλοσυνταξιούχων.
Από την άλλη πλευρά, µέσα στις πολλές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και τα ταµεία αλλά και συνολικά µε τα δηµοσιονοµικά
προβλήµατα της χώρας, εξαντλήσαµε και εξαντλούµε όλα τα περιθώρια, για να προστατεύσουµε τους οικονοµικά ασθενέστερους.
Αυτόν το στόχο, λοιπόν, έχουν οι ρυθµίσεις που κατατέθηκαν
µε τη µορφή τροπολογίας σε αυτό το νοµοσχέδιο. Οι ρυθµίσεις
αυτές, αφορούν επτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας, µεταξύ
των οποίων περίπου πεντακόσιες χιλιάδες είναι οι άνεργοι και
διακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι ειδικών κατηγοριών –κυρίως
άτοµα µε αναπηρία- και ως στόχο έχουν, από τη µια µεριά να καλύψουν για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τον άνεργο είτε
είναι µισθωτός είτε είναι ελεύθερος επαγγελµατίας που έχει διακόψει την επαγγελµατική του δραστηριότητα αλλά και τον εργαζόµενο, ο οποίος δεν συµπλήρωσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπει το κάθε ταµείο, προκειµένου να έχει ασφαλιστική κάλυψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά ας
υπάρχει και σε εµένα µια ανοχή χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει ανοχή, όπως
βλέπετε. Παρακαλώ δεν λέω να σταµατήσετε αµέσως, αλλά να
οργανώσετε χρονικά την τοποθέτησή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Υπάρχει, λοιπόν, το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι», που απορώ γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν κατανοούν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι η ρύθµιση που καταθέσαµε –και περιλαµβάνεται µέσα στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- είναι επέκταση, διεύρυνση και ενίσχυση του συγκεκριµένου προγράµµατος, που διασφαλίζει και
τη συγχρηµατοδότηση και που εξασφαλίζει τη δουλειά για τους
εργαζοµένους στους δήµους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Κάνει όµως και ένα βήµα παραπέρα. Θέλει να καλύψει –και θα
καλύψει- µε αυτήν τη νέα χρηµατοδότηση σαράντα χιλιάδες επιπλέον συνταξιούχους ή και άτοµα µε αναπηρία, οι οποίοι έχουν
ανάγκη από αυτό το πρόγραµµα.
Προχωρήσαµε στην αποσύνδεση έντεκα επιδοµάτων, τα οποία
συνδέονται µε τον κατώτατο µισθό, όπως το επίδοµα παραπληγίας, το επίδοµα τυφλότητας, τις συντάξεις που καταβάλλονται
στις βαριές αναπηρίες –δηλαδή το επίδοµα απόλυτης αναπηρίας- και άλλες παροχές είτε προνοιακές είτε συνταξιοδοτικές,
προκειµένου να µην έχουν µείωση αυτοί οι συµπολίτες µας από
τη µεταβολή που υπάρχει στο κατώτατο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ή στον κατώτατο µισθό.
Άκουσα ότι µε την τροπολογία που καταθέσαµε -και τελικά την
αποσύραµε µετά την εµµονή της Νέας Δηµοκρατίας- άνοιγε παράθυρο νοµιµοποίησης των οικονοµικών µεταναστών. Καµµία τέτοια πρόθεση δεν υπήρχε από την πλευρά µας. Θα το βρείτε
µπροστά σας. Θα το βρούµε όλοι µπροστά µας. Θα δείτε ότι
ήταν µεγάλο λάθος το ότι επέµενε η Νέα Δηµοκρατία να αποσύρουµε αυτή τη ρύθµιση. Διότι, αυτήν τη στιγµή εργάζονται διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι ανασφάλιστοι και δεν ξέρω πως ο κ.
Νικολόπουλος δεν γνωρίζει ότι και στην Αχαΐα από την οποία
προέρχεται εργάζονται άνθρωποι στους αγρούς και στην κτηνοτροφία οι οποίοι είναι εντελώς ανασφάλιστοι. Θα δηµιουργούσαµε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο µε το εργόσηµο να µη πληρώνονται µε µαύρα χρήµατα και να µην είναι ανασφάλιστοι. Αυτό, λοιπόν, δεν κατέστη δυνατό να περάσει σήµερα.
Πιστεύω ότι µε ωριµότερες σκέψεις και αφού δείτε ποιο θα
ήταν το αποτέλεσµα µιας τέτοιας ρύθµισης, θα ξαναέρθει το
θέµα στη Βουλή, για να νοµοθετηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά γίνεται ταυτοποίηση αυτών που εργάζονται παράνοµα
στην Ελλάδα και τους δίνεται η δυνατότητα να επανέλθουν στη
χώρα, µόνο µετά από προσωπική µετάκληση.
Κατέθεσα, επίσης, το πρωί τροπολογία για το επίδοµα ανεργίας. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να µελετήσουµε, διαφορετικά θα ήµασταν υποχρεωµένοι από σήµερα να µειώσουµε το
επίδοµα κατά 22%. Ο ΟΑΕΔ κάνει συγκεκριµένες επεξεργασίες
στο θέµα αυτό, έτσι ώστε τουλάχιστον γι’ αυτούς που επιδοτούνται µετά από εργασία πολλών ετών και έχουν καταβάλλει σηµαντικές εισφορές στον ΟΑΕΔ να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές
επίδοµα ανεργίας.
Κάνουµε όλες τις προσπάθειες σε πολύ δύσκολη συγκυρία να
έχουµε όσο το δυνατόν διασφαλισµένους τους πόρους των ταµείων, όταν η αγορά και η πραγµατική οικονοµία έχει σηµαντικά
προβλήµατα. Τόσο το εργόσηµο, όσο η κάρτα εργασίας, όσο το
µέτρο της ταυτόχρονης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, όσο
και το θέµα της καταβολής των εισφορών µαζί µε τις αποδοχές,
είναι µέτρα τα οποία θα εφαρµοστούν άµεσα και πρέπει να εφαρµοστούν, έτσι ώστε να διασφαλίσουν περισσότερους πόρους για
τα ασφαλιστικά ταµεία.
Το ασφαλιστικό σύστηµα δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από την
οικονοµία της χώρας. Άρα, το µέλλον και του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης εξαρτάται σε πολύ µεγάλο
βαθµό από την πορεία της χώρας, από την πορεία της οικονοµίας. Η άσκηση αυτή είναι πολύ δύσκολη. Γι’ αυτό πάντοτε λέµε
ότι πρέπει να τα καταφέρουµε ως χώρα, ότι πρέπει να οδηγηθούµε σε µια νέα πορεία, έτσι ώστε να µπορέσουµε να έχουµε κι
ένα στέρεο κοινωνικό κράτος.
Πρέπει σ’ αυτήν την πορεία, σ’ αυτόν τον τοµέα, εξυπηρετώντας αυτόν το στόχο, να δώσουµε όλοι τον καλύτερο εαυτό µας
για να πετύχουµε. Επαναλαµβάνω ότι δεν έχουµε δικαίωµα, µετά
τις τόσες θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός, να αποτύχουµε
σ’ αυτόν το στόχο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κουτρουµάνη.
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Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο διάλογος που διεξάγεται από το πρωί σ’ αυτήν την Αίθουσα
έχει τρία χαρακτηριστικά. Είναι αποκαλυπτικός, διδακτικός και
τελικά ελπιδοφόρος.
Αποκαλυπτικός είναι γιατί για ακόµη µία φορά έγινε µία εξαντλητική ανάλυση και περιγραφή των στρεβλώσεων, των παθογενειών, της σπατάλης, της διαφθοράς και της διασπάθισης του
δηµοσίου χρήµατος, που όλα αυτά τα χρόνια είχαµε αφήσει να
πορεύεται το Εθνικό Σύστηµα Υγείας όσον αφορά τον τοµέα της
φαρµακευτικής δαπάνης.
Αποκαλυπτικός, επίσης, διότι πολιτικοί εκπρόσωποι του χώρου
που ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την εκτίναξη της φαρµακευτικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια ήρθαν αυτήν τη στιγµή να κάνουν κριτική σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται να εξορθολογήσει τη φαρµακευτική δαπάνη. Θέλει πολύ µεγάλο θράσος
κάποιος, ο οποίος αύξησε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης
410% τη φαρµακευτική δαπάνη, να έρχεται αυτήν τη στιγµή και
να µιλάει για την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Αποκαλυπτικός, επίσης, ήταν ο διάλογος γιατί καταλάβαµε για
µία ακόµη φορά πώς µε τη δική µας ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια
ο µόνος που δεν προστατευόταν από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
ήταν ο ασθενής. Για όλους τους υπόλοιπους, για όλες τις οργανωµένες οµάδες που εργάζονται ή ζουν από το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, το κράτος ήταν πάντα γενναιόδωρο. Πάντα γενναιόδωρο! Φρόντιζε να εξασφαλίζει και εγγυηµένο εισόδηµα.
Για το µόνο που δεν ενδιαφερόµαστε όλα αυτά τα χρόνια µε
σοβαρότητα και ευθύνη ήταν ο απλός Έλληνας πολίτης. Μέχρι
τώρα φτάναµε στην περιγραφή εν είδει ρεπορτάζ του προβλήµατος. Άρα, τον αποκαλυπτικό διάλογο τον είχαµε κάνει κι άλλες
φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ήταν, όµως, και διδακτικός. Φάνηκε πώς κάποιες πολιτικές δυνάµεις προσεγγίζουν το πρόβληµα. Διδακτικός, γιατί καταλάβαµε
πώς στην πατρίδα µας έχοντας υιοθετήσει διάφορους ζωτικούς
µύθους και ζώντας µε αυτούς, προοδευτικό είναι ό,τι επιτρέπει
και δεν ενοχλεί όλα αυτά που γίνονται µέχρι σήµερα και όταν
πάµε να το εξορθολογήσουµε, αυτό γίνεται αντιδραστικό. Μία
θεολογική προσέγγιση του τι σηµαίνει «Μην πειράξεις τα κακώς
κείµενα στην υγεία».
Είναι δυνατόν αυτήν τη στιγµή, µετά από όλα αυτά που ο
απλός Έλληνας πολίτης έχει δει και τα καταγράφει στην καθηµερινότητά του, εµείς να επιµένουµε ότι όλο αυτό στο σύστηµα
δεν πρέπει να αλλάξει; Και όχι µόνο δεν κάνουµε καµµία θετική
πρόταση, αλλά περιγράφουµε µε µελανά χρώµατα ως Κασσάνδρες τι πρόκειται να συµβεί, τι κατάρρευση και τι τρόµος πρόκειται να επέλθει µετά την εφαρµογή αυτού του νοµοσχέδιου.
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση σχετικά µε κάποιους οι
οποίοι φεύγουν από το χώρο της δηµαγωγίας και λαϊκισµού και
µπαίνουν και στη δύσκολη υπόθεση του να καταθέσουν προτάσεις. Πριν από µερικές µέρες ακούσαµε τον Πρόεδρο κόµµατος
της Αριστεράς να καταθέτει προτάσεις για το πώς µπορούµε να
βρούµε έναν καινούργιο ασφαλιστικό πόρο. Έκανε τέσσερις
προτάσεις. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Και οι τέσσερις αυτές προτάσεις δεν άντεχαν στην παραµικρή λογική και κριτική.
Όταν, λοιπόν, υποχρεωνόµαστε να µπούµε µε ευθύνη στον
χώρο των προτάσεων, τότε αποκαλύπτεται πως ο πολιτικός
λόγος στην Ελλάδα είναι αφηρηµένος, αφαιρετικός και ποτέ δεν
µπαίνει στην ουσία και στο συγκεκριµένο.
Ήταν ελπιδοφόρος αυτός ο διάλογος. Τελικά, µέσα από αυτήν
την κρίση, µέσα από αυτήν την ωρίµανση που υπήρξε για όλους
µας, µέσα από αυτήν την αυτοκριτική που ειλικρινά πιστεύω ότι
αρκετοί από εµάς, ανεξαρτήτως πολιτικών χώρων, καταλάβαµε
ότι πλέον δεν µπορούµε να πορευόµαστε µε αυτόν τον τρόπο.
Δεν έχουµε πλέον τη δυνατότητα και δεν έχουµε και το δικαίωµα
να συνεχίζουµε να σπαταλάµε πόρους, χωρίς αυτό να επενδύεται
στον Έλληνα πολίτη, στην υγεία του Έλληνα πολίτη.
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Τέρµα πια µε αυτές τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγµατικότητας. Γιατί θα πρέπει η ελληνική πραγµατικότητα να έχει
18% γενόσηµα, ενώ ο µέσος όρος της Ευρώπης είναι 50%; Γιατί
θα πρέπει η Ελλάδα να εµφανίζει πάντοτε αυτήν την ιδιαιτερότητα στην παιδεία, στη διοίκηση, στην υγεία; Σε όλα έχουµε ιδιαιτερότητες. Έχουµε ιδιαιτερότητες και πρέπει αυτές να τις
κρατήσουµε, και να τις αφήσουµε αναλλοίωτες! Δεν µας πιστεύει
κανένας. Δεν µπορεί δηλαδή αυτές οι ιδιαιτερότητες να εµφανίζονται ότι έχουν να κάνουν µε το DNA των Ελλήνων. Γιατί δεν
πρέπει να αλλάξουµε ορισµένα πράγµατα και να προχωρήσουµε
και εµείς σε προσαρµογές οι οποίες στην υπόλοιπη Ευρώπη
έχουν γίνει και εφαρµόζονται εδώ και πολλά χρόνια;
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, µε δύο παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν
και από άλλους συναδέλφους. Για τις νησιωτικές περιοχές κάνατε µία σωστή κίνηση όσον αφορά τους επικουρικούς γιατρούς.
Υπάρχει, όµως, πλέον ένα σοβαρό πρόβληµα µε τους γιατρούς
τους υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου. Εκεί έχουµε σοβαρό πρόβληµα, γιατί οι γιατροί δεν προσέρχονται πλέον όπως παλαιότερα και έχουµε πολλά κενά. Θα πρέπει να ληφθεί κάποια µέριµνα, όπως γίνεται µε τους επικουρικούς γιατρούς, να υπάρξει η
παράταση της θητείας ή να γίνεται πολύ πιο έγκαιρα προκήρυξη
πριν λήξει η θητεία των αγροτικών γιατρών.
Επίσης, όσον αφορά τη δυνατότητα των γιατρών να ασκούν
την ιατρική και µετά το ωράριο εργασίας, εγώ έχω µια διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω αν έχει συµπεριληφθεί. Το βλέπω στην αιτιολογική έκθεση, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει µπει µέσα στο νοµοσχέδιο.
Έχω ακούσει από πάρα πολλούς γιατρούς µε συγκεκριµένες
ειδικότητες ότι αυτό θα λειτουργήσει υπέρ κάποιων ειδικοτήτων
γιατρών και σε βάρος του ΕΣΥ. Υπάρχουν ειδικότητες γιατρών,
ιδίως στην επαρχία, που γι’ αυτούς δεν έχει καµµία αξία το να
τους δίνεις τη δυνατότητα µετά το ωράριό τους να ασκούν το
επάγγελµα εντός ή εκτός νοσοκοµείου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω µε τις εφηµερίες. Κόβουµε τις εφηµερίες των γιατρών.
Περιορίζεται το εισόδηµά τους. Όµως, επαναλαµβάνω και πάλι
ότι το σύστηµα εφηµεριών πρέπει να ξαναεξεταστεί. Δεν µπορεί
µε οριζόντιο τρόπο όλες οι ειδικότητες να έχουν τις ίδιες εφηµερίες. Αυτή η στρέβλωση που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια
πρέπει να ξαναϊδωθεί. Έτσι, λοιπόν, αντί να προχωρούµε σε οριζόντιες περικοπές, θα πρέπει επιτέλους, και σ’ αυτό τον τοµέα
να υπάρξει µια επαναξιολόγηση όσον αφορά το ποιες ειδικότητες πρέπει και υποχρεωτικά εξ αντικειµένου να παίρνουν εφηµερίες και σε ποιες άλλες θα πρέπει να µειωθούν οι εφηµερίες.
Θα έλεγα ότι µε αυτό τον τρόπο θα υπάρξει µια αποκατάσταση
της δικαιοσύνης στο χώρο αυτό, έτσι ώστε οι εφηµερίες να δίνονται κυρίως για εκείνες τις ειδικότητες οι οποίες όντως τις
πραγµατοποιούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να κάνω µία κατάθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να καταθέσετε τι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση; Είναι
δυο λέξεις µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να το πείτε πριν και να
ακούσουµε τι είναι. Τι αφορά; Επαναδιατύπωση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι. Είναι η προσθήκη του αριθµού ενός νόµου,
κάτι το οποίο έχει παραλειφθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε’ - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. Παρακαλώ να
διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µερικές παρατηρήσεις ήθελα να κάνω.
Εδώ, στο στόχαστρο µπαίνουν οι επικουρικές συντάξεις. Η επίθεση είναι ολοµέτωπη.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής: Γιατί ξύνετε
πληγές; Μιλήσατε για τα επικουρικά. Είπατε ότι χάθηκαν 6 δισεκατοµµύρια. Μιλήσατε για διάφορα άλλα. Τελικά, ποιος φταίει;
Φταίνε οι εργαζόµενοι; Αναφέρατε ότι χάθηκαν 6 δισεκατοµµύρια.
Αλήθεια, ποιος διαχειρίστηκε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων από το 1950 µέχρι σήµερα; Υπάρχει ένα πρόβληµα.
Το θέσαµε πολλές φορές. Με αναγκαστικό νόµο τα αποθεµατικά
των ασφαλιστικών ταµείων ήταν κατατεθειµένα στην Τράπεζα
της Ελλάδας, χωρίς επιτόκιο, γιατί έπρεπε να συµβάλουν στη
βιοµηχανική ανάπτυξη. Έγιναν δρόµοι, λιµάνια, αεροδρόµια, διυλιστήρια, τα πάντα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτά τα λεφτά δεν χάθηκαν, δεν κάηκαν. Τα λεφτά χρησιµοποιήθηκαν από το κράτος. Από το 1985 και µετά άρχισαν να παίρνουν ένα επιτόκιο και αυτό υπολειπόταν κατά πολύ απ’ αυτό που
έδιναν οι τράπεζες. Τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων
στη συνέχεια παίχτηκαν στο Χρηµατιστήριο, παίχτηκαν και στα
οµόλογα.
Τελικά, ποιος φταίει για όλα αυτά; Φταίνε οι εργαζόµενοι;
Φταίνε οι συνταξιούχοι; Η ανασφάλιστη εργασία, η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροκλοπή, οι χαριστικές πράξεις όλων των κυβερνήσεων απέναντι σε µεγάλες επιχειρήσεις που γίνονται ή
καλύπτονται: Ποιος φταίει γι’ αυτά; Οι εργαζόµενοι φταίνε;
Τελικά, εδώ, στην εισήγησή σας, στο νοµοσχέδιό σας λέτε ότι
το ποσοστό της σύνταξης πλέον είναι ατοµικό και ακαθόριστο,
διότι θα καθορίζεται από δηµογραφικά δεδοµένα, από το ατοµικό ποσό συσσώρευσης εισφορών µε επιτόκιο που καθορίζεται
ανάλογα µε τη µεταβολή του µισθού των εργαζοµένων, από το
επιτόκιο προεξόφλησης, από τη µεταβιβασιµότητα της σύνταξης.
Τελικά, δεν υπάρχει καµµία διασφάλιση ότι ο εργαζόµενος θα
πάρει σύνταξη. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης θα µπορεί να αναπροσαρµόζει σε ετήσια βάση τη
σύνταξη, µε µοναδικό στόχο να µην προκύπτει έλλειµµα για το
νέο ταµείο.
Επειδή τα χρήµατα, όπως και εσείς είπατε, οι καταβολές της
επικουρικής σύνταξης είναι αποκλειστικά σχεδόν από τους εργαζόµενους, µε µια µικρή συµβολή των εργοδοτών, πρόκειται για
καθαρή ληστεία.
Πόσες φορές είπατε τη λέξη «πάρτι», κύριε Υπουργέ; Πάρτι
εδώ, πάρτι εκεί! Έρχεστε εδώ µε ένα πραγµατικά εγκληµατικό
άρθρο, το 147 και -επειδή έχω προσωπική εµπειρία- µιλάτε για
τους καρκινοπαθείς σαν να είναι ένας πυρετός. Και τι λέτε εδώ;
Λέτε ότι γίνεται ογκολογικό συµβούλιο, συµµετέχουν γιατροί,
συµµετέχει ένας διοικητικός υπάλληλος και εξετάζεται και η οικογενειακή δυνατότητα, του ασθενούς και η οικονοµική του δυνατότητα και η ασφαλιστική του δυνατότητα, για να µπορέσει να
γιατρευτεί ή για να πεθάνει. Αυτός είναι ο σοσιαλισµός σας! Αυτή
είναι η πολιτική σας! Σε έναν άνθρωπο καρκινοπαθή εξετάζετε
αν έχει την οικονοµική δυνατότητα για να θεραπευτεί.
Λείπει ο κ. Βαγιωνάς. Ήθελα να του πω το εξής: Να πειθαρχήσει ή να απειθαρχήσει ο εργαζόµενος απέναντι σ’ αυτόν το νόµο,
ο οποίος αύριο θα ψηφισθεί; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και
τα λέτε όλα αυτά στο όνοµα της τρόικας, στο όνοµα του νοικοκυρέµατος, στο όνοµα του να σταµατήσουν τα «πάρτι».
Να, ένα ακόµα παράδειγµα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ποιο άρθρο είναι αυτό, κύριε Χαλβατζή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το 147.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό λέει για τις καταργούµενες διατάξεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Διατοµεακή περίθαλψη ασθενών µε
καρκίνο-ογκολογικά Συµβούλια.
Λέτε, λοιπόν, ότι διευκολύνετε τα πάντα. Ένα απλό παρά-
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δειγµα: Συγχωνεύσεις νοσοκοµείων. Συγχωνεύετε το Νοσοκοµείο της Καρύστου -εκατόν τριάντα χιλιόµετρα περίπου από τη
Χαλκίδα- µια περιοχή η οποία έχει τεράστια προβλήµατα, αποµακρυσµένες περιοχές µέχρι τον Κάβο Ντόρο, περιοχές µε άθλιο
οδικό δίκτυο, µια περιοχή µε πολλές επαγγελµατικές δραστηριότητες, µε πολύ σοβαρή επικινδυνότητα σε όλη την περιοχή. Και
λέτε ότι η συγχώνευση αυτή θα λύσει τα προβλήµατα.
Γι’ αυτό λέµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η κατάσταση
δεν µπορεί να πάει άλλο για τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι
πρέπει να βγάλουν πολλά πολιτικά συµπεράσµατα. Ποιος φταίει
για όλα αυτά; Επαναλαµβάνουµε: Σ’ αυτό τον τόπο παράγεται
πλούτος. Δεν είναι µόνο τα 600 δισεκατοµµύρια, που αναφέρθηκαν πολλές φορές και ουδείς το διέψευσε για την Ελβετία. Είναι
τα δισεκατοµµύρια των offshore εταιρειών. Είναι πλούτος που
παράγεται και παράγεται από τους εργάτες, από τους υπάλληλους, από τους αυτοαπασχολούµενους, από τη φτωχοµεσαία
αγροτιά, απ’ αυτούς οι οποίοι παλεύουν καθηµερινά για τον επιούσιο.
Αυτά τα συστήµατα τα οποία εσείς θα καθορίσετε απόψε µε
την ψήφιση, µε νόµους, µε προεδρικά διατάγµατα, µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, οδηγούν στην καρατόµηση δικαιωµάτων, στην ακύρωση κατακτήσεων, στην εξαθλίωση των εργαζοµένων.
Η εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, κατά την άποψή
µας, οφείλουν να αντιδράσουν, να κινητοποιηθούν, να παλέψουν,
να αγωνισθούν, να ανατρέψουν αυτήν την πολιτική και ν’ ανατρέψουν αυτήν την Κυβέρνηση και να διαµορφώσουν όρους, συνθήκες και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός λαϊκού
µετώπου, το οποίο πράγµατι θα µπορέσει µε λαϊκή εξουσία και
να αποδεσµεύσει τη χώρα µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τον παραγόµενο πλούτο να τον διαχειρίζεται, µε τρόπο ώστε να
µην τον καρπώνεται µια δράκα καπιταλιστών, αλλά να ικανοποιεί
τις πραγµατικές ανάγκες των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, µου επιτρέπετε µια παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θέσατε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέµα για το
άρθρο 147.
Αυτό το συζητήσαµε και στην επιτροπή. Η διατύπωση έχει γίνει
από την κ. Μαραγκάκη, µία εξαιρετική δικηγόρο, η οποία τώρα
είναι διοικήτρια στο «Μεταξά» που σχετίζεται µε τέτοιους ...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Χρυσός άνθρωπος είναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Πού είναι το πρόβληµα; Πού αποκλείουµε την παροχή θεραπείας;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν κατάλαβα. Το διαβάσατε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ε, ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Διαβάστε το ακόµη µία φορά.
Ακούστε: «β’. Με πρωτοβουλία του θεράποντος ιατρού συλλέγονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίµηση της κατάστασης υγείας του ασθενούς, λαµβάνεται αναλυτικό ιστορικό
και καταγράφονται οι ενδείξεις της νόσου». Όλα καλά έως εδώ.
«Βάσει αυτών σχηµατίζεται ιατρικός φάκελος, ο οποίος κυκλοφορεί µε κάθε πρόσφορο µέσο µεταξύ των µελών της οµάδας,
προκειµένου αυτά να ενηµερωθούν και να τον εµπλουτίσουν µε
δεδοµένα ιατρικής φύσεως, αλλά και πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον, τις συνθήκες ζωής, την προσωπική κατάσταση
του ασθενούς, τη δυνατότητα οικογενειακής υποστήριξης, την
κοινωνική τους ασφάλιση, την ιδιωτική ασφάλιση αν υφίσταται
και τις οικονοµικές του δυνατότητες».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι για να πληρώσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Γιατί;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Για να αντιµετωπιστεί η αποθεραπεία. Αν υπάρχει
κάτι τέτοιο, θα το αφαιρέσουµε. Δεν υπάρχει όµως, κάτι ...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Ελ-

6258

ληνικά ξέρουµε, διαβάζουµε ...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Με συγχωρείτε πολύ. Σας διαβεβαιώνω, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, ότι δεν έχουµε τέτοια πρόθεση.
Θα το ξαναδούµε αυτό και αν υπάρχει κάτι, θα το αλλάξουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Αλλάξτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δείτε το, κύριε Υπουργέ.
Δείτε αυτό το σηµείο που αναφέρει ο κ. Χαλβατζής για την οικονοµική κατάσταση του ασθενούς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όσον αφορά τα ογκολογικά, κύριε Πρόεδρε,
αυτά έχουν αντιµετωπιστεί µε πολύ θετικό τρόπο απ’ όλη την ιατρική κοινότητα. Η ανάγνωση οδηγεί σε άλλο συµπέρασµα, όχι
σε οικονοµική αφαίµαξη του ασθενούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δείτε αν µπορεί να γίνει
µία επαναδιατύπωση που να διαφυλάττει αυτήν την ερµηνεία,
όπως την αντιλαµβάνεται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ.
Χαλβατζής.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επ’ αυτού θέλετε το
λόγο;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όχι
γενικά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συγγνώµη, αλλά έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Καρατζαφέρης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μα,
για ένα λεπτό θέλω να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εάν θέλατε επ’ αυτού,
συγγνώµη, αλλά δεν το αντελήφθην.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όχι
επ’ αυτού, µία µικρή παρέµβαση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μπορείτε να κάνετε
µετά τον κ. Καρατζαφέρη την παρέµβασή σας, εκτός αν ο κ. Καρατζαφέρης σάς επιτρέπει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Δεν έχω καµµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κυρία Παπαρήγα, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Με
συγχωρείτε, εγώ δεν ήρθα για να µιλήσω. Όµως, από το πρωί
παρακολουθώ τη συνεδρίαση της Βουλής και βλέπω συνεχώς
τον κ. Λοβέρδο όρθιο να απαντάει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν απάντησα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Με
συγχωρείτε, αλλά εκατό φορές έχετε παρέµβει.
Είναι τόσοι Βουλευτές που θέλουν να µιλήσουν. Τι θα γίνει; Ας
ετοιµαστεί να απαντήσει συνολικά για µία σειρά πραγµάτων. Μίλησε το πρωί, τον βλέπω και το µεσηµέρι. Εγώ απορώ, οι Βουλευτές που είναι όλη µέρα εδώ, πώς αντέχουν αυτήν την
κατάσταση. Συνεχώς οι Υπουργοί βγαίνουν και απαντούν στον
καθένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα.
Δεν σκοπεύω να µιλήσω, γιατί σέβοµαι τους Βουλευτές. Ήρθα
για να παρακολουθήσω και να ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε δίκιο, αλλά και για
τον κ. Λοβέρδο είναι πολύ δύσκολο. Τίθενται θέµατα πολύ σηµαντικά, όπως και αυτό από τον κ. Χαλβατζή. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέµα που αφορούσε τον ασθενή από καρκίνο ...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Να
απαντήσει συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα οργανώσουµε όσο
καλύτερα µπορούµε το χρόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Παρακαλώ και τους συναδέλφους να µην υπερβαίνουν το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χρόνο τους.
Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, συνήθως είστε επιµελής.
Σήµερα, όµως, βλέπω ότι δίνετε πράγµατα, παίρνετε πράγµατα,
µαζεύετε, τα ξαναφέρνετε κ.λπ.. Αυτό δείχνει µία, θα έλεγα, ελαφρότητα για ένα τόσο σοβαρό θέµα.
Δεν συνεννοείστε στο Υπουργικό Συµβούλιο; Δεν µπορείτε να
συνεννοηθείτε; Φέρνετε τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και τα µαζεύετε όλα, τα διαγράφετε, γιατί διεφώνησε κάποιος. Στο Υπουργικό Συµβούλιο δεν τα φέρατε; Δεν υπάρχουν Υπουργοί της
Νέας Δηµοκρατίας; Η εσείς δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας ή
οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας δεν ενηµερώνουν το κόµµα
τους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μην µε κατηγορείτε άµα δεν ξέρετε. Δεν σας
απαντώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ερωτώ για να µάθει η Αίθουσα: Ή εσείς
δεν τα φέρνετε στο Υπουργικό Συµβούλιο ή εσείς το φέρατε και
οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας δεν ρώτησαν το κόµµα τους.
Ένα από τα δύο έγινε.
Δεν µπορείτε να φέρνετε δεκαπέντε άρθρα εδώ και να µαζεύετε δεκαπέντε άρθρα µε µία µονοκονδυλιά σε δύο γραµµές!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αν είναι έτσι, τότε γιατί λέτε για µένα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τα λέω γιατί κάτι δεν πάει σωστά. Έχετε
αλλάξει διακόσιες αποφάσεις. Ναι µεν το ένα µπορεί να γίνει,
µετά λέτε δεν γίνεται και θα το ξαναφέρω. Δεν είναι νοµοθετική
διαδικασία αυτή και είναι σοβαρό αυτό το θέµα. Αυτό δείχνει ένα
κενό που υπάρχει.
Πολύ φοβούµαι ότι αυτό είναι το αποτέλεσµα αυτής της δυσµορφίας, που παρουσιάζει η Κυβέρνηση και το φέρνετε εσείς
µέσα στην Αίθουσα µε αυτήν τη διάθεση, όχι της απολύτου εµπιστοσύνης σ’ αυτό που θέλετε να κάνετε.
Έχουµε µία σειρά σκέψεων να καταθέσουµε, κύριε Υπουργέ.
Χθες στερήσαµε το φαγητό στον Έλληνα πολίτη ...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ο κ. Αρβανιτόπουλος είχε υπογράψει το σχετικό...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Σας ακούω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι αλλά τώρα θα πει η κ. Παπαρήγα ότι παρεµβαίνω.
Το είχε υπογράψει. Δεν φταίω εγώ γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, µετά την οµιλία του κ. Καρατζαφέρη µπορείτε να πάρετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εάν το είχε υπογράψει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος και σήµερα η Νέα Δηµοκρατία ανακαλεί τον Υπουργό της στην τάξη µε την πρόθεσή της
να το αποσύρει, να µην το ψηφίσει, τότε υπάρχει πρόβληµα εις
το εσωτερικό της Νέας Δηµοκρατίας. Όµως, κάπου υπάρχει πρόβληµα. Αυτό ακριβώς θέλω να διευκρινιστεί, ότι κάτι δεν πάει
καλά. Δυσλειτουργεί η Κυβέρνηση ...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): …(δεν ακούστηκε).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μην επιµένετε σε αυτό, κύριε Υπουργέ.
Έρχοµαι εις το θέµα του φαρµάκου. Χθες στερήσαµε το φαγητό από τους Έλληνες. Ψηφίσαµε όχι µε ελευθέρα τη βούληση,
αλλά µε κατευθυνόµενη τη βούληση. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει
ένας Βουλευτής, που να πιστεύει µέσα του ότι αυτό που έγινε
χθες, έπρεπε να γίνει. Ήταν ένα προϊόν εκβιασµού, ο οποίος εκβιασµός πέρασε σε ηγεσίες κοµµάτων και δια των ηγεσιών των
κοµµάτων επεβλήθη σε µεγάλο µέρος Βουλευτών, ευτυχώς όχι
σε όλους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και σήµερα ήρθε µία
άλλη σειρά θεµάτων.
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Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον παριστάµενο Υπουργό κ.
Κουτρουµάνη:
Κύριε Κουτρουµάνη, εκείνη την Τετάρτη το βράδυ δώσαµε µία
µεγάλη µάχη από τις 6 µέχρι τις 2 η ώρα το πρωί. Μπήκατε δυοτρεις φορές µέσα και βρήκαµε ένα πλαίσιο για τις επικουρικές
συντάξεις. Συµφωνήσαµε, βγήκε ο κ. Βενιζέλος και είπε να παρακαλέσουµε τον κ. Πωλ Τόµσεν να δεχθεί και εκεί εγώ έφυγα.
Όµως, είχα µείνει στο ότι δεν θα κοπούν.
Τι στο διάολο έγινε από την ώρα της αποχώρησης µου και άλλαξε αυτό το βάρβαρο µέτρο; Πώς κόπηκαν οι συντάξεις, ενώ είχαµε συµφωνήσει τρεις πολιτικοί Αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός και
εσείς, ο Υπουργός; Πως κόπηκαν; Ποιος έδωσε εντολή, επιτέλους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν µπορώ να καταλάβω. Εκχωρήσαµε την Ελλάδα, την εθνική
κυριαρχία παντελώς;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ αντιληφθείτε τι έγινε.
Ο Πρωθυπουργός, τρεις πολιτικοί Αρχηγοί, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και ο αρµόδιος Υπουργός συµφωνήσαµε ότι δεν θα
πειραχθούν οι επικουρικές συντάξεις. Συµφωνήσαµε. Τελικά τι
υπογράψατε χθες; Τι ψηφίσατε χθες; Να κοπούν! Ποιος το διέταξε και µε ποια αρµοδιότητα το διέταξε;
Θα πούµε, επιτέλους, την αλήθεια στο λαό ότι έχουµε αυτοκαταργηθεί; Δεν δέχθηκε ο κ. Πωλ Τόµσεν. Το είπε ο κ. Πωλ Τόµσεν εκεί που το είπε και έδωσαν εντολή και άλλαξαν τα πάντα.
Άρα, τι κάναµε εκεί µέσα; Κοροϊδεύαµε εαυτούς και αλλήλους.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Έρχοµαι στη σηµερινή ηµέρα.
Κύριε Υπουργέ, το καλό φάρµακο είναι γι’ αυτόν που έχει. Γι’
αυτόν που δεν έχει, είναι το φάρµακο που η Ολλανδία, η Αγγλία,
η Γαλλία το κάνει φασόν κάτω στο Μπαγκλαντές. Είναι σαν τις
φόρµες «Adidas», οι οποίες είναι «made in Malaysia», αλλά είναι
«Adidas». Το κορόιδο, το θύµα πάει και παίρνει τη µάρκα «Adidas» και είναι από τη Μαλαισία. Και καλά στη φόρµα; Πηδάς σ’
ένα τρίποντο και σου σκίζεται. Το φάρµακο, όµως; Ο φτωχός θα
παίρνει το φάρµακο από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, ενώ ο πλούσιος θα παίρνει το κανονικό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, δυστυχώς.
Μπορούµε, λοιπόν, να θέσουµε ένα πλαίσιο; Τι εξυπηρετεί η
χώρα εκεί που είναι σήµερα; Μπορούµε να έχουµε ελληνικό φάρµακο. Μπορούµε να ενισχύσουµε, να βοηθήσουµε –και να βοηθήσει και ο Στρατός- το ελληνικό φάρµακο, στο ποσοστό που
µπορούµε να το έχουµε; Γιατί ξαφνικά πρέπει να πάρουµε εµείς
το γενόσηµο της Μαλαισίας; Γιατί; Γιατί δεν µπορούµε εµείς να
το παράξουµε;
Γιατί δεν µπορούµε να δώσουµε θέσεις εργασίας; Γιατί δεν
µπορούµε –αν θέλετε- να συστήσουµε τις ΜΟΜΑ και να αναλάβουν αυτό το έργο; Δεν µπορούµε; Για ποιο λόγο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Θα σας πω µία ιστορία για τη δραστική ουσία. Είµαι µε έναν
φίλο ο οποίος βήχει ακατάπαυστα, του λέω «βρε, τι έχεις, βρε, τι
έχεις;». Βήχει, βήχει, βήχει. Άρχισε να ψάχνεται ο άνθρωπος,
µήπως έχει κάτι χειρότερο. Τελικά, τι ήταν; Ήταν ένα αντιυπερτασικό φάρµακο που δηµιούργησε µία παρενέργεια. Είχε την ίδια
δραστική ουσία µε ένα άλλο που του έγραψε ο γιατρός και έτσι
κόπηκε ο βήχας. Άρα, λοιπόν, η δραστική ουσία δεν µπορεί να
είναι το αποτελεσµατικό φάρµακο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν πρέπει να πηγαίνουµε, λοιπόν, στη δραστική ουσία.
Και τι θα γίνει στην ουσία; Αυτό που αποφασίζει ο γιατρός θα
το αποφασίζει ο φαρµακοποιός. Δεν έχουµε δηλαδή εµπιστοσύνη στο γιατρό και «πετάµε το µπαλάκι» στον φαρµακοποιό, του
οποίου του δίνουµε και ένα ελεύθερο πλαίσιο, για να δουλέψει
πέρα από το Σύλλογό του. Ο Σύλλογός του τού λέει: σαράντα
οκτώ ώρες. Διαπραγµατευτείτε για να είναι οι ώρες πενήντα, πενήντα δύο, αλλά να είναι απόφαση του Συλλόγου. Θα ανοίγει καθένας ό,τι ώρα θέλει;
Τι κρύβεται από πίσω, κύριε Υπουργέ; Τι κρύβεται από πίσω;
Μήπως κρύβεται η επιθυµία των πολυεθνικών εταιρειών να µπουν
µέσα; Μήπως πάµε να το κάνουµε σούπερ µάρκετ φαρµάκων;
Δεν µπορεί όλοι οι φαρµακοποιοί να είναι εναντίον αυτού του µέ-
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τρου. Δεν µπορεί όλοι οι γιατροί να είναι εναντίον του Υπουργείου. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν βλέπουµε καλά. Κάποιο
πράγµα δεν συνοδεύει σωστά τη σκέψη σας.
Έρχοµαι εν συνεχεία σε αυτήν τη νοµιµοποίηση εµµέσως των
λαθροµεταναστών. Η νοµιµοποίηση αυτή µε βάζει σε µεγάλο πειρασµό να πω ότι δεν µπορεί να το έχετε συζητήσει αυτό στο
Υπουργικό Συµβούλιο, γιατί ξέρω ανθρώπους που ήταν εντελώς
αντίθετοι, εκτός εάν έχει φθάσει εκεί ο εκµαυλισµός, που για την
καρέκλα έχουν ξεχάσει τις αρχές που πρέσβευαν για την περαιτέρω νοµιµοποίηση των λαθροµεταναστών, πράγµα που επιχειρείτε να κάνετε µέσα από το νοµοσχέδιό σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Ένα µεγάλο πρόβληµα της χώρας, κύριε Υπουργέ –το µεγαλύτερο, αν θέλετε- µία βραδυφλεγής βόµβα που θα σκάσει, είναι
η υπογεννητικότητα. Το 2030 -είναι οριακή ηµεροµηνία- θα είναι
περισσότεροι οι λαθροµετανάστες από τους Έλληνες. Εκεί οδηγούνται τα πράγµατα. Και αντί να δίνουµε κίνητρα να κάνουν παιδιά οι Έλληνες, εµείς αφαιρούµε αυτά τα κίνητρα. Θα σώσουµε
την Ελλάδα, εάν αφαιρέσουµε τα κίνητρα για περισσότερα παιδιά;; Την ίδια ώρα οι Έλληνες µουσουλµάνοι της Θράκης έχουν
διπλάσιο µέσο όρο παιδιών.
Πηγαίνετε, κύριε Υπουργέ, αύριο στο «Έλενα». Αν θέλετε, µε
πολλή χαρά, µπορούµε να πάµε παρέα, για να δείτε τις γεννήσεις, πόσες είναι Ελλήνων και πόσες λαθροµεταναστών.
Αυτό, λοιπόν, δεν δείχνει κάτι; Πού οδηγείται ο τόπος; Δεν
πρέπει να βρούµε κίνητρα, για να βοηθήσουµε, να δώσουµε ευκαιρίες στον Έλληνα να κάνει παιδιά; Εκεί θα κάνουµε οικονοµία;
Εκεί θα βάλουµε περιορισµό;
Νοµίζω ότι ορισµένα πράγµατα, κύριε Υπουργέ -δεν ξέρω
κάτω από το βάρος ποιων καταστάσεων- σάς οδήγησαν σε αυτό
το δηµιούργηµα. Δεν είναι ένα δηµιούργηµα µε υπογραφή Λοβέρδου. Το ξαναλέω. Και έχω το δικαίωµα να το λέω αυτό, κύριε
Υπουργέ, γνωρίζοντας τον άνδρα. Γνωρίζω ότι µπορείτε το καλύτερο, γιατί αυτό το πράγµα έχει αυτήν την προχειρότητα που
δεν µπορεί να είναι µε υπογραφή Λοβέρδου. Κάτι συνέβη. Και
σας διαβεβαιώνω ότι θα το ψάξω. Θα το ψάξω, γιατί λυπάµαι,
όταν άνθρωποι τους οποίους έχουµε ξεχωρίσει για τις νοητικές
τους διαδροµές και για την εργατικότητά τους µας φέρνουν τόσο
πρόχειρα νοµοθετήµατα.
Κάτι δεν πάει καλά. Και αν, κύριε Υπουργέ, χάλασε και ο Λοβέρδος, τότε φαντάσου τι γίνεται µε όλους τους άλλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, Ανεξάρτητος Βουλευτής Νοµού Αιτωλοακαρνανίας,
έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση επέλεξε ως αντιβίωση απέναντι στην κρίση που βιώνει η
χώρα την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. Υπάρχουν, όµως,
άλλες χώρες που θεωρούν ότι το κοινωνικό κράτος είναι εργαλείο ανάπτυξης. Δεν επέλεξε αυτόν το δρόµο η Κυβέρνηση.
Έστω, αφού αποφάσισε να προβεί σε τέτοιου είδους περικοπές, θα έπρεπε πρωτίστως να τις συνδυάσει µε τον περιορισµό
της σπατάλης του κράτους και βεβαίως, µε την αρπαγή του δηµοσίου χρήµατος. Πρέπει να οµολογήσει κανείς ότι στον τοµέα
του φαρµάκου έγιναν τελευταία προσπάθειες, σε σχέση µε το
µεγάλο «πάρτι» που είχε ως αποκορύφωµα την περίοδο του 2008
και του 2009 στο χώρο του φαρµάκου και των αναλωσίµων των
νοσοκοµείων.
Καταγγείλαµε, κύριε Πρόεδρε, εκείνη την περίοδο, που χωρίς
διαγωνισµούς οι διοικήσεις που άφησε το ΠΑΣΟΚ για ένα χρόνο
περίπου στα νοσοκοµεία, εκείνες οι αµαρτωλές διοικήσεις έφτασαν τα αναλώσιµα στα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα νοµιµοποιήσαµε, ενώ έπρεπε να τα στείλουµε στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σήµερα πληρώνουµε το επιτίµιο αυτής της επιλογής. Δεν ξέρω
γιατί έγινε αυτή η επιλογή. Κάποια στιγµή θα καταγραφεί και
αυτό.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι εξακολουθούν και σήµερα, κύριε Πρόεδρε, τα νοσοκοµεία –και αναφέροµαι στο άρθρο 14- να αγοράζουν προϊόντα ανατοµίας και ορθοπεδικά χωρίς διαγωνισµούς.
Και σήµερα ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει τι έγιναν οι περίφηµοι

6260

γιατροί, τους οποίους κατήγγειλε η αγγλική δικαιοσύνη και οι
εταιρείες που συνεργάστηκαν µε αυτούς και άρπαξαν δεκάδες
εκατοµµύρια από τις αγορές των ειδών αυτών από τα νοσοκοµεία.
Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά, βλέπουµε µια σειρά αποφάσεων
και επιλογών που συντηρούν αυτού του είδους τις εκτροπές.
Αναφέροµαι στην περίπτωση της προλεγόµενης προώθησης των
προϊόντων των πολυεθνικών. Απαλλάσσονται οι πολυεθνικές από
1% έως 16%, που επί του τζίρου είναι περίπου 300 εκατοµµύρια
ευρώ, όταν δεν βρίσκαµε ισοδύναµα, για να µην περικόψουµε,
κύριε Καρατζαφέρη, τις επικουρικές συντάξεις. Δεν έβρισκε η
ηγεσία του τόπου ισοδύναµα.
Παρόµοια είναι και η περίπτωση στην οποία αναφέροµαι.
Κύριε Υπουργέ, µου υποσχεθήκατε ότι θα φέρετε διάταξη για να
την καταργήσετε. Και δεν το πράξατε. Και περιµένω µέχρι το
τέλος, να δούµε τι θα γίνει µε την περίπτωση αυτή.
Γνωρίζετε πως παρ’ ότι υπάρχει αυτή η διάταξη µε την οποία
κερδίζουν οι πολυεθνικές 300 εκατοµµύρια, παρ’ ότι διατηρείται
η διάταξη της µη εισαγωγής παράλληλου φαρµάκου –το επιβάλλουν οι πολυεθνικές, για να αγοράζουν οι φαρµακαποθήκες τα
δικά τους φάρµακα, ενώ µπορούν να βρουν τα ίδια φάρµακα σε
άλλες χώρες πιο φθηνά, το ίδιο συµβαίνει και µε τις πολυεθνικές
των τροφίµων- η Επιτροπή Ανταγωνισµού «κοιµάται τον ύπνο του
δικαίου». Ο ελληνικός λαός βιώνει το µαρτύριο της ανέχειας και
η ακρίβεια καλά κρατεί.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Και τη χρεώνεστε εσείς και τη χρεώνεται αυτή η δηµοκρατική παράταξη που είχε άλλες καταβολές και άλλες επιλογές. Έτσι είναι
τα πράγµατα.
Κύριε Πρόεδρε, παρά ταύτα, διατηρούνται αυτές οι διατάξεις
που επιφέρουν στις πολυεθνικές κέρδη ακόµα και σήµερα.
Θέλετε να σας πω ποιο είναι το παράδοξο; Σήµερα η Κυβέρνηση, επιτέλους, αφού πολλοί Βουλευτές από όλες τις παρατάξεις δώσαµε µάχη όλα αυτά τα χρόνια για να έρθει διάταξη που
να εξισώνει το ασφαλιστικό φάρµακο µε το νοσοκοµειακό, οµολογεί ότι πάνω από 400 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο χάνονται
από αυτήν τη µη εξίσωση.
Διαβάστε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τους ισολογισµούς των πολυεθνικών, για να δείτε ποιος είναι ο εµπαιγµός του ελληνικού
λαού απ’ αυτές τις εταιρείες. Είναι όλες ζηµιογόνες. Εδώ, η Γερµανία, ακριβώς λόγω αυτού του ενδοοµιλικού παιχνιδιού που παίζουν, δεν µπορεί να τις παρακολουθήσει µε σύγχρονα συστήµατα.
Γι’ αυτό επέβαλε, κύριε Υπουργέ, το rebate 16%-18% και τα
πήρε από την άλλη µεριά, για να µπορεί πραγµατικά να εισφέρει
στον κρατικό προϋπολογισµό.
Κύριε Υπουργέ, αν είχαν γίνει αυτά και άλλα τόσα, ο ελληνικός
λαός δεν θα είχε αυτήν την οργή που εκδηλώνει σήµερα, διότι
αισθάνεται ότι µε τον πιο βάρβαρο και άνισο τρόπο βρίσκετε εύκολα τρόπους να πλήττετε τα κοινωνικά δικαιώµατα, να κλείνετε
µονάδες όπως είναι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας και µία σειρά άλλων δράσεων, που πραγµατικά
κατεδαφίζουν την έννοια του κοινωνικού κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε
Κουρουµπλή, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα γραφτεί
να µιλήσω και στην κατ’ αρχήν και στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Θα ήθελα να δείξετε λίγη ανοχή, γιατί ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, έχω ήδη δείξει
ανοχή. Έχετε µιλήσει για διπλάσιο χρόνο. Ολοκληρώστε, όµως,
µε τη σκέψη σας για ό,τι άλλο θέλετε να πείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω.
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, φέρατε µία τροπολογία και δολοφονείτε τις προσλήψεις του ν. 2643 σε ό,τι αφορά τους αναπήρους. Καθιστάτε µ’ αυτόν τον τρόπο, µ’ αυτήν τη διάταξη, τους
αναπήρους στον ιδιωτικό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα δύο
φορές αναπήρους. Εάν αυτή η διάταξη ισχύσει, έχει τελειώσει
αυτός ο χώρος για προσλήψεις σε ό,τι αφορά τους αναπήρους.
Σε ό,τι αφορά τους αστέγους, καλή είναι η διάταξη, αλλά µέχρι
εκεί. Δεν λέει τίποτα, κύριε Υπουργέ, αν δεν φέρουµε µία διάταξη
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που να αναλαµβάνει επιτέλους το κράτος να αντιµετωπίσει το
θέµα µε οργανωµένο τρόπο. Θα πρότεινα, το Υπουργείο Υγείας,
το Υπουργείο Εργασίας και ο Δήµος Αθηναίων, να οργανώσουν
ένα ολυµπιακό ακίνητο, ώστε αυτό να στελεχωθεί µε ιατρικό προσωπικό, να στηριχθεί από τα νοσοκοµεία –εκ των ένδον µπορεί
να γίνει- και σε τέτοιες περιπτώσεις να προσφέρουµε µία αξιοπρεπή παρουσία σ’ αυτούς τους ανθρώπους που χειµάζονται.
Κάποια στιγµή πρέπει να τολµήσουµε σ’ αυτόν τον τόπο να ψηφίσουµε το νόµο για ένα ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, για να
προστατεύσουµε αυτούς τους ανθρώπους.
Όσον αφορά τη µεταφορά της πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας, διαφωνώ µ’ αυτήν τη λογική, γιατί δεν εξασφαλίζεται
πλήρως η µεταφορά όλου του προσωπικού και η µεταφορά της
περιουσίας της πρόνοιας. Με κάποιον τρόπο, τα φιλέτα του
ΠΙΚΠΑ τα αφήνετε στο Υπουργείο Υγείας και δεν ξέρω γιατί. Η
πρόνοια πρέπει να µεταφερθεί, διότι είναι ένας ευαίσθητος τοµέας και πρέπει αυτές οι οµάδες του πληθυσµού που αποτελούν
τις οµάδες κινδύνου της κρίσης, να στηριχθούν µε την περιουσία,
η οποία είναι µεγάλης αξίας και µπορεί να συνεισφέρει στη στήριξη αυτών των προγραµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τους πολύτεκνους, κύριε Υπουργέ, θα πω τουλάχιστον για την πολύτεκνη οικογένεια που έχει µέσα ένα ανάπηρο ή για τις υπερπολύτεκνες οικογένειες. Αν δεν µπορεί να
απαλειφθεί αυτή η διάταξη, διότι νοµίζετε ότι το διοικητικό κόστος θα είναι µεγαλύτερο απ’ αυτά που θα κερδίσετε, τουλάχιστον λάβετε υπ’ όψιν σας αυτές τις δύο περιπτώσεις.
Επίσης, το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» θέλει στήριξη,
γιατί είναι ένα ζωντανό, πραγµατικό πρόγραµµα κοινωνικής συνεισφοράς σε µοναχικά και εγκαταλελειµµένα άτοµα. Αυτήν την
περίοδο το έχουµε ανάγκη, γιατί πραγµατικά πρέπει να στηρίξουµε αυτές τις οικογένειες.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι θα
πρέπει, έστω και τώρα, να ληφθεί µία µέριµνα, ώστε πραγµατικά
να ενισχυθούν αυτές οι οµάδες που απειλούνται απ’ αυτή τη φοβερή κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Εµείς περιγράφουµε
ως πολιτικό σύστηµα τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην ελληνική κοινωνία, αλλά δεν άκουσα ένα από τα θεσµικά πρόσωπα
να περιγράψει και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι δανειστές και όχι µόνο. Αυτό είναι κάτι που πραγµατικά εµένα µε πληγώνει, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κουρουµπλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ ότι ακούγονται πολύ
σοβαρές τοποθετήσεις και είναι πολύ δύσκολο να διακόψει κανείς έναν αγορητή, όταν λέει πολύ σηµαντικά πράγµατα που
αφορούν τον ελληνικό λαό. Όµως, πρέπει να οργανώσουµε τη
συζήτησή µας. Δεν θα προλάβουν να µιλήσουν άλλοι είκοσι τέσσερις περίπου Βουλευτές, που είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Μα, είχαµε τον κ. Κουτρουµάνη
που µίλησε για δεκαοκτώ λεπτά, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα, µην τα βάζουµε
µε τους Υπουργούς. Τριπλάσιος είναι ο χρόνος που µιλά ο κάθε
συνάδελφος.
Καταλαβαίνω ότι το νοµοσχέδιο είναι πολύ σηµαντικό και συζητείται µε το χαρακτήρα του επείγοντος, αλλά σας παρακαλώ
να οργανώσουµε τη σκέψη µας και να µη µιλάµε για τον τριπλάσιο χρόνο. Παρακαλώ, επίσης, να µιλάτε από τις θέσεις σας.
Ο κ. Παύλος Μαρκάκης, Βουλευτής Μαγνησίας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο.
Κύριε Μαρκάκη, θα δώσετε πρώτος το παράδειγµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Πολύ ευχαρίστως, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Να έχει χρόνο έξι λεπτών τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ό,τι ορίσει ο κ. Κιλτίδης.
Σας παρακολουθεί, γιατί µιλά µετά από εσάς.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Δυστυχώς, όµως, δεν είναι εδώ οι αρµόδιοι Υπουργοί. Μάλλον θα πήγαν να ρωτήσουν τι συµβαίνει µ’
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αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί ανησύχησαν µε την τοποθέτηση του
Γιώργου Καρατζαφέρη, αν και έχω την εντύπωση, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος έχει γίνει ο αγαπηµένος της τρόικας! Είπαµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι υπάρχει
«λίπος» στην υγεία, αλλά το Υπουργείο Υγείας το παράκανε! Έχει
φθάσει στους σκελετούς πλέον!
Έχω κάνει πάρα πολλές φορές παρατηρήσεις και έχουµε συµφωνήσει σε θέµατα πάταξης σκανδάλων και παρανοµιών, που
ακόµα, κατά τη γνώµη µου, παραµένουν ατιµώρητα. Και µε την
ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ρωτήσω, αν και δεν υπάρχει εδώ αρµόδιος Υπουργός, τι έγινε µ’ εκείνο το φαρµακοποιό που πετούσε τα φάρµακα στο πηγάδι του Λαυρίου. Είδαµε το σίριαλ µε
την κ. Δρέττα, φαίνεται ότι χάσαµε τα επεισόδια. Το πιο πιθανό
είναι ότι έπεσαν σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το «έθαψαν».
Ας δούµε τώρα τι δαπάνες έρχονται. Από τα 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπών του προϋπολογισµού που χθες ψήφισε η
πλειοψηφία και η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας, το
1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ, δηλαδή τα µισά, προέρχονται από περικοπές υγείας και κοινωνικών οµάδων. Αυτό είναι το κοινωνικό
κράτος της συγκυβέρνησης!
Το δε σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να µειώσει τη φαρµακευτική δαπάνη και συσσωρεύει όλα τα µέτρα, τα οποία δεν είχε
υλοποιήσει προηγουµένως η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο µνηµόνιο 1. Δηλαδή, σε ένα νοµοσχέδιο έχουµε γενόσηµα, αντικατάσταση φαρµάκων, µείωση του ποσοστού κέρδους, νέο rebate,
ωράριο φαρµακείων, πλαφόν στην ετήσια φαρµακευτική δαπάνη
και δραστική ουσία. Όλα αυτά, λοιπόν, έρχονται σε συνέχεια
άλλων ρυθµίσεων, από λίστες λευκές ή µαύρες, µείωση φαρµάκων και ηλεκτρονική συνταγογράφηση η οποία έχει φθάσει στο
40%.
Και όλα αυτά τα κάνουν δήθεν για να αποφύγουν τη χρεωκοπία. Μα, ήδη έχουν φέρει υγειονοµική χρεωκοπία στον ελληνικό
λαό. Οι Έλληνες σε λίγο δεν θα βρίσκουν φάρµακα. Θα τους γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω. Θα γυρίσουν στην εποχή που θα «κόβουν» βεντούζες για να τους πέσει ο πυρετός και θα αγοράζουν
βδέλλες για να τους πέσει η πίεση!
Εγώ θα κάνω µερικές παρατηρήσεις. Κατ’ αρχάς, βάλατε ένα
κέρδος για το φαρµακοποιό 30 ευρώ, όταν κάνει το φάρµακο
πάνω από 200 ευρώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν φάρµακα
που κάνουν 2.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ. Μπορείτε να µου δώσετε
3.000 ευρώ και µετά από τρεις µήνες να σας τα επιστρέψω και
να σας δώσω και 30 ευρώ επιπλέον, κοµµένα µε rebate και µε
φορολογική δαπάνη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας αναφερθούµε και σε µία άλλη αδικία που γίνεται µε τα συστεγασµένα φαρµακεία. Είπα στον Υπουργό ότι τα συστεγασµένα φαρµακεία είναι οµάδες δύο, τριών ή τεσσάρων φαρµακοποιών. Έρχεστε εσείς τώρα µε το rebate και το βάζετε σε όλους
τους φαρµακοποιούς µαζί. Κανονικά, το αιτούµενο ποσό πρέπει
να το διαιρέσετε δια του αριθµού των φαρµακοποιών και µετά
να το βάλετε στην κλίµακα του rebate.
Υπάρχει δε και η παρακάτω περίπτωση. Όσον αφορά τον
έλεγχο της µηνιαίας δαπάνης των 200 εκατοµµυρίων ευρώ πλαφόν το µήνα, σας ερωτώ το εξής: Σε όλους τους µήνες έχουµε
την ίδια νοσηρότητα; Τι θα γίνει, δηλαδή, αν πέσει µία επιδηµία;
Θα αφήσετε τον κόσµο να πεθάνει, για να διατηρήσετε το πλαφόν που βάζει η τρόικα;
Κι εν πάση περιπτώσει δεν µπορείτε να συγκρατήσετε τις δαπάνες της υγείας γιατί; Γιατί µέσα στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
βάζετε και αυτούς που ενέχονται σε σκάνδαλα. Και το τελευταίο
που κάνετε είναι να επιδοτείτε ακόµα τις παράλληλες εξαγωγές.
Ξέρετε τι συµβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι; Έρχονται τα φάρµακα φθηνά στην Ελλάδα και υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι βγάζουν αυτά τα φθηνά φάρµακα στο εξωτερικό, που είναι πιο
ακριβά. Τι κάνουν στο εξωτερικό; Πετάνε το αµπαλάζ όλο, τις
τιµές, τα barcode και κάνουν άλλη συσκευασία και τα ξαναπουλάνε σε ακριβότερες τιµές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και το χειρότερο ποιο είναι; Αυτοί οι πονηροί έρχονται και ζη-
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τάνε πίσω ΦΠΑ από το ελληνικό κράτος, γιατί τάχα κάνουν εξαγωγές. Και το ακόµα χειρότερο ξέρετε ποιο είναι; Ότι αυτά τα
φάρµακα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι σε έλλειψη και πεθαίνει κόσµος µε την παρανοµία αυτή που κάνουν οι επιτήδειοι.
Αυτά κάνετε στον κλάδο της υγείας και γι’ αυτό δεν πρόκειται
ποτέ να ορθοποδήσει αυτός ο κλάδος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κιλκίς του ΛΑΟΣ κ. Κωνταντίνος Κιλτίδης, ο οποίος κατέφθασε προ της προσαγορεύσεώς του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Για το χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε και στην επιτροπή,
ακούσαµε και σήµερα τον Υπουργό να µιλάει για πόλεµο συµφερόντων. Προφανώς, γνωρίζουµε όλοι ότι έγιναν εγκλήµατα κατά
το παρελθόν. Τουλάχιστον η τελευταία δεκαετία θα χαρακτηριστεί ως αλήστου µνήµης εποχή κατασπατάλησης εθνικών πόρων
για το υγειονοµικό µας σύστηµα, µετά από αυτήν που είχε συµβεί από το ’83, την αλήστου µνήµης εποχή κατά την αποδοτικότητα του εθνικού ονοµαζόµενου συστήµατος υγείας κατά το
κόστος και την αποδοτικότητα. Μετά από δεκαετίες αρχίζουµε
και αναζητούµε ποιοι φταίνε και γιατί φταίνε και γιατί έγινε αυτή
η κατασπατάληση. Κανένας όµως δεν έκανε καµµία εξεταστική
γι’ αυτές τις εκατό υποθέσεις για την υγεία που είναι στα συρτάρια των εισαγγελέων.
Στο άρθρο 1, κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει τα νοσοκοµεία περίπου ογδόντα. Είναι απίστευτο να διατηρείτε ακόµα τις ΥΠΕ. Αν
δεν µπορεί αυτό το Υπουργείο να διοικήσει ογδόντα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, τότε µάλλον σε κάποια άλλη τριτοκοσµική χώρα ζούµε. Δεν χρειάζεται, εφόσον µάλιστα επικαλείστε
λόγους οικονοµίας.
Πριν από λίγο µας µοιράσατε, όπως είπε και ο Πρόεδρος µας
κ. Καρατζαφέρης, την απόσυρση όλων των διατάξεων για τη
Σχολή Δηµόσιας Υγείας. Είναι απίστευτο αυτό που συµβαίνει.
Όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει πάση θυσία να υπάρξει επιτέλους
µία σχολή που να παράγει στελέχη -µέσα σ’ αυτήν την ερηµοποίηση που χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ζήσαµε- στα νοσοκοµεία
για διοίκηση, για οικονοµικά -και γιατί όχι- για τη δηµόσια υγεία
κι έρχεστε και το ανακαλείτε. Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν. Και κατά τα άλλα, κρατάτε τα ΔΣ των νοσοκοµείων, χωρίς
να αντιλαµβάνεστε ακόµα, ότι έρχεται η ώρα των εποπτικών συµβουλίων κοινωνικού ελέγχου και µόνο, αµισθί. Και τα νοσοκοµεία,
εάν η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας καταφέρει να παράγει στελέχη, να βγάζει στελέχη άξια, να διοικηθούν εκ των ένδον, όπως
διοικούνταν σε παλαιότερες εποχές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Στο άρθρο 14, στην Επιτροπή Προµηθειών Υγείας έχουµε πάλι
τη γνωστή διαδικασία, κύριε Υπουργέ. Εδώ τώρα όµως έχω και
µία προσωπική εµπειρία, κύριε Υπουργέ και την έχετε κι εσείς.
Κινδυνεύει αυτός ο άνθρωπος και αυτή η εταιρεία -οµιλώ φανερά, δεν διαφηµίζω τίποτα γιατί είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα
µου- η «ANATOMIC HELP» µε τα ορθοπεδικά, να γίνει ειλικρινά
ο σηµαιοφόρος µίας αυτονόητης διαδικασίας. Τι ζητάει; Σας
στέλνει συνέχεια επιστολές. Ζητάει να κάνετε τους διαγωνισµούς. Είναι δυνατόν; Ήρθαν άλλοι Υπουργοί πριν από εσάς κι
είπαν ότι θα γλιτώσουµε 500 εκατοµµύρια, 1 δισεκατοµµύριο,
επιτροπή δήθεν κεντρική. Στοµφώδεις, ποµπώδεις εξαγγελίες.
Ήρθατε εσείς ως ΠΑΣΟΚ και έχουµε τα ίδια. Τα ίδια πράγµατα
έχουµε επί ενάµισι, δύο χρόνια τώρα. Γιατί δεν γίνονται οι διαγωνισµοί;
Καταθέτω για τα Πρακτικά ξανά, αν και το έχετε στο γραφείο
σας, τη δεύτερη επιστολή που δυστυχώς έφτασε στην Κοµισιόν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς ντροπιάζουµε την πατρίδα. Τι ζητάει; Να γίνουν οι δια-

6262

γωνισµοί κι από εκεί και ύστερα ό,τι προκύψει για την οικονοµία
αυτής της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Θα πάρω ακριβώς το χρόνο που
πήραν οι άλλοι συνάδελφοι. Μην ανησυχείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Να βοηθήσουµε τη
διαδικασία, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Στο φάρµακο, είναι απίστευτο
αυτό που συµβαίνει µε το ωράριο. Προσπαθήσαµε να πούµε τα
σωστά, να σας νουθετήσουµε την προηγούµενη φορά -έγινε και
ονοµαστική ψηφοφορία- λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν -είστε
έγκριτος νοµικός- να απουσιάζει το κράτος από την επικύρωση
της λειτουργίας. Δεν µπορεί να παράγει δίκαιο, πλην και αν έχει
εκχωρηθεί στο Σύλλογο των Φαρµακοποιών, όπως έχει εκχωρηθεί.
Είναι δυνατόν να µην συµφωνείτε σε ένα ωράριο; Είναι
δυνατόν αυτά τα τόσο απλά πράγµατα να µην µπορούµε να τα
διαπραγµατευτούµε; Και σήµερα φοβούµαι, κύριε Υπουργέ,
έχοντας γνώση, όχι άποψη, ότι είναι η µαύρη ηµέρα του
ελληνικού φαρµάκου αν δεν ανατάξετε και δεν φέρετε τα
πράγµατα εκεί που πρέπει. Διότι σας άκουσα. Βλέπω ότι θέλουν
να σας υποστηρίξουν κάποιοι συνάδελφοι, νοµίζουν ότι έχουµε
άγνοια και µιλάµε εική και ως έλαχε. Όχι, κάποιοι έχουµε την
απόλυτη γνώση, γιατί επί δώδεκα χρόνια µιλάω γι’ αυτήν την
ιστορία των γενοσήµων. Ήµασταν πρωτοπόροι κάποιοι για την
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία. Υπάρχει τρόπος µε εθνικό
ισοδύναµο να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει στον Έλληνα
πολίτη και στην εθνική οικονοµία. Μην προδίδετε κάτι που είναι
µπροστά σας και µπορείτε µε αυτονόητη διαδικασία να το
καρπωθείτε εσείς.
Θα κλείσω µε τους λαθροµετανάστες. Είναι απίστευτο αυτό
που γίνεται µε την Οδηγία 52/2009. Είναι απίστευτο. Ο
ανθρωπισµός κατά τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών έχει τρεις
πράξεις: σίτιση, στέγη, περίθαλψη. Δεν έχει τη νοµιµοποίηση της
παράνοµης εργασίας και της παράνοµης διαµονής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται σήµερα από τον Υπουργό
Εργασίας. Είναι δυνατόν εσείς να υπερβείτε ως Υπουργείο
Εργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών το αρµόδιο για την παραµονή ενός πολίτη σ’ αυτήν τη χώρα;
Αποσύρετε αυτές τις διατάξεις, όχι γιατί ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει, αλλά γιατί, όπως είπε και ο σοφός µας δάσκαλος
Γιάννης Κυριόπουλος στη Σχολή Δηµόσιας Υγείας: «Επίκειται
collapsus σοκ στην υγεία». Μην γίνει στα χέρια τα δικά σας, όπως
είπε και ο Πρόεδρος µας Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Κιλτίδη.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας παρακαλέσω να τηρήσουµε
τους χρόνους, για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε και να
µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος
Φραγγίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που περνάµε όλοι
µας, η υγεία αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες της ασκούµενης πολιτικής και ο εκσυγχρονισµός της, αλλά
και ο αναπροσανατολισµός της σ’ ένα παγκόσµιο περιβάλλον,
που πλέον άλλους προβληµατισµούς δίνει και άλλους σκοπούς
δείχνει για τα συστήµατα υγείας, είναι καθοριστικής σηµασίας
για µία κοινωνική πολιτική, που πραγµατικά θα ενισχύσει την
κοινωνική συνοχή και την κοινωνική προστασία.
Όµως, µε τα νέα δεδοµένα που υπάρχουν στην Ευρώπη και
τον κόσµο και ισορροπώντας µεταξύ των ρόλων της ελεύθερης
αγοράς και του κράτους, η οργάνωση και η λειτουργία των
υπηρεσιών υγείας αλλάζουν και πολλές φορές παρατηρείται, οι
πολιτικές υγείας να καθορίζονται περισσότερο από τους
πολιτικούς και τις κυβερνήσεις, παρά από τη συνεργασία αυτών
µε την επιστήµη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κάθε αλλαγή στο σύστηµα υγείας, που γίνεται όµως στα νέα
δεδοµένα της εποχής, επιβάλλεται πλέον να έχει ως στόχο την
ποιότητα και την αποδοτικότητα, µε βάση το κόστος. Έτσι, η
πυξίδα των αλλαγών που πραγµατοποιούνται στο ελληνικό
σύστηµα υγείας µε τον παρόντα εφαρµοστικό νόµο, πρέπει να
αποβλέπει στην παροχή των αναγκαίων αποτελεσµατικών
παροχών, ικανοποιώντας τις ανάγκες των ασθενών και µε έλεγχο
πάντα του κόστους.
Δεν πρέπει, εξάλλου, ποτέ να ξεχνούµε πως η υγεία είναι σηµαντικό δικαίωµα του κάθε πολίτη, ο οποίος και της προσδίδει
τεράστια αξία, ανεξάρτητα από τις πολιτικές, πολιτισµικές ή οικονοµικές διαφορές που υπάρχουν.
Έτσι όπως γίνεται διεθνώς, και στη χώρα µας οι δαπάνες για
την υγεία έφθασαν το 2009 περίπου στο 10% του ΑΕΠ, µε τη
φαρµακευτική δαπάνη να φθάνει στο ύψος των 8,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Εάν αναλογιστούµε ότι η Ισπανία που έχει τετραπλάσιο πληθυσµό είχε φαρµακευτική δαπάνη 12 δισεκατοµµυρίων, βλέπουµε πόσο µεγάλη είναι η διαφορά. Παρ’ όλο που
το 2010 και το 2011 είχαµε ουσιαστική µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, το ποσό που δαπανάται σήµερα, πάλι για τον ίδιο
λόγο, είναι µεγαλύτερο απ’ ότι σε ένα ισοδύναµο πληθυσµιακό
κράτος, όπως είναι το Βέλγιο.
Σίγουρα, όµως, είναι λάθος, οι δαπάνες για την υγεία να αντιµετωπίζονται µόνο µε βάση το κόστος, αφού όλοι γνωρίζουµε
πως η υγεία ενός πληθυσµού επιδρά σηµαντικά και στην οικονοµική ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα. Εποµένως, παίζει σηµαντικό ρόλο και το σε ποιους τοµείς και µε ποιον τρόπο θα
αξιοποιηθούν οι δαπάνες υγείας, ώστε να αποδώσουν µεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, γνωρίζοντας πως ένας υγιής λαός χρειάζεται λιγότερη περίθαλψη και άρα λιγότερες δαπάνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σήµερα, η υπάρχουσα κατάσταση στις οργανωµένες δοµές
του συστήµατος υγείας στην πατρίδα µας χαρακτηρίζεται από
τρία στοιχεία. Πρώτον, τη µεγάλη σπατάλη και στον ιδιωτικό και
στο δηµόσιο τοµέα. Δεύτερον, τη διαφθορά και στον ιδιωτικό και
στο δηµόσιο τοµέα. Τρίτον, τις ανεξέλεγκτες πολλές φορές πρακτικές.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να αντιµετωπίσει σε σηµαντικό
βαθµό αυτήν την κατάσταση, προωθώντας κάποιες ουσιαστικές
αλλαγές. Οι συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων και των ενδονοσοκοµειακών κλινικών, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να προηγηθούν,
µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά, ώστε φαινόµενα σπατάλης
από φάρµακα και προµήθειες να µειωθούν αρκετά, διατηρώντας
πάντα ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε
συνδυασµό δε µε την ουσιαστική λειτουργία των διοικητικών
συµβουλίων, τα οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά ιδιαίτερα στις συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων, η µείωση της σπατάλης θα είναι ουσιαστική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δύο λεπτά ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν υπάρχουν δύο λεπτά
ακόµη, κύριε Φραγγίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Όσο µίλησαν όλοι, έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα αλλάξουµε τον Κανονισµό; Με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα τηρήσω το χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Άλλοι µίλησαν πολύ περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Είναι πολύ ενδιαφέροντα
όλα αυτά που λέγονται, αλλά πρέπει να τηρήσουµε τον Κανονισµό. Σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Σχετικά µε το φάρµακο και τη συνταγογράφηση µε τη δραστική ουσία και την προώθηση γενοσήµων, θα ήθελα να πω, πως
η προώθηση των γενοσήµων, ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία, πρέπει
και µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά ως ποσοστό χρήσης πάνω από
το 50%. Προϋπόθεση είναι πως θα υπάρχει ένας ουσιαστικός και
συνεχής έλεγχος από πλευράς του ΕΟΦ σε σχέση µε την ποιότητα και τη βιοϊσοδυναµία των φαρµάκων, έχοντας πάντα στο
µυαλό µας πως ο λαός µας δεν είναι β’ κατηγορίας και δικαιούται
και το ποιοτικό και το ελεγµένο φάρµακο και δεν µπορεί ο κάθε
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τυχάρπαστος, µε στόχο µόνο το κέρδος, να προωθεί στην ελληνική αγορά φάρµακα από τρίτες χώρες.
Ακόµη, χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η άµεση
και ουσιαστική προώθηση µέτρων, που θα ενισχύουν και θα προστατεύουν τις επιχειρήσεις που παράγουν ποιοτικό και καλό ελληνικό γενόσηµο.
Τέλος, σχετικά µε τη συνταγογράφηση δραστικής ουσίας και
από τους γιατρούς του ιδιωτικού τοµέα και τα ταµεία, πιστεύω
πως εάν προχωρήσει ουσιαστικά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αυτή δεν θα χρειαστεί και θα αποτραπεί έτσι η διαµάχη
µεταξύ γιατρού και φαρµακοποιού για το ποιος έχει την ευθύνη
για την επιλογή ή τυχόν παρενέργειες του φαρµάκου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως οι νέοι δρόµοι που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία των συστηµάτων υγείας
πρέπει να µη µας αφήνουν να ξεχνούµε πως η υγεία έχει να κάνει
µε τον άνθρωπο, είναι ύψιστο κοινωνικό αγαθό που ανήκει σε
όλους και δεν µπορεί να είναι θύµα του κόστους και της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Φραγγίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επαναλάβω ότι η διαδικασία του επείγοντος, για την οποία έγινε η έγερση από πλευράς της Πλειοψηφίας του Σώµατος, απαιτεί αυτούς τους
χρόνους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Άλλοι οµιλητές µίλησαν πολύ περισσότερο από εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το ξέρω, κύριε Φραγγίδη,
αλλά πρέπει να τηρήσουµε το χρόνο, για να µιλήσουν όλοι.
Το λόγο έχει ο κ. Βαρδίκος.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Έξι λεπτά θέλω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Τι εννοείτε έξι λεπτά; Δηλαδή, ο Κανονισµός είναι σύµφωνα µε τις επιθυµίες µας;
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Μέχρι στιγµής έχουν µιλήσει όλοι
έξι λεπτά. Δεν θα τα ξεπεράσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτά να τα πείτε
και στους Υπουργούς. Δεκαοκτώ λεπτά µιλούν και όχι έξι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Τελικά, παραβιάζεται,
λέτε, κύριε Καµµένο, ο Κανονισµός απ’ όλους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Λέω, κυρία Πρόεδρε, ότι παραβιάζεται ο Κανονισµός µε τους Υπουργούς...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Προεδρείο φταίει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Παραβιάζεται ο χρόνος και έχετε
υποχρέωση να ακούσετε και τους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Καµµένο, το Προεδρείο και τον Κανονισµό, τα περιφρουρούµε όλοι µας. Όχι τα
«δικά µας, δικά µας».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όχι, όµως, στους Υπουργούς να
έχετε ιδιαίτερη µεταχείριση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ και τους κυρίους Υπουργούς και τους κυρίους Βουλευτές να σεβαστούν τον
Κανονισµό, όσο γίνεται.
Κύριε Βαρδίκο, έχετε το λόγο.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν πολλές
θετικές ρυθµίσεις σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και στα δέκα πρώτα κεφάλαια που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και στα υπόλοιπα που
αφορούν το Υπουργείο Εργασίας.
Ιδιαίτερη σηµασία, για εµάς τους νησιώτες, έχουν οι ρυθµίσεις
του άρθρου 6, όπως για παράδειγµα η προσθήκη τέταρτης παραγράφου στο άρθρο 5 του ν.3868, µε την οποία οι υγειονοµικές
περιφέρειες καλύπτουν επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες στις
άγονες και στις νησιωτικές περιοχές µε επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
Άλλο παράδειγµα είναι η παράταση της σύµβασης επικουρικού προσωπικού έως έξι µήνες µέχρι την κάλυψη της θέσης του
από νέα πρόσληψη και στην περίπτωση που τα νοσοκοµεία, τα
κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρεία αδυνατούν να καλύψουν τις
δαπάνες µισθοδοσίας του, να τις καλύπτουν οι οικείες υγειονοµικές περιφέρειες.
Άλλο παράδειγµα είναι η ρύθµιση της παραγράφου 7 -συνε-
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χίζω να αναφέροµαι στο άρθρο 6- µε την οποία θα µπορεί να παρατείνεται για άλλον ένα χρόνο η θητεία των επικουρικών γιατρών και φαρµακοποιών και στην περίπτωση που δεν επαναπροκηρύσσεται η θέση. Μόνο όποιος έχει ζήσει, έστω και για λίγο,
το χειµώνα, όχι το καλοκαίρι, σε µικρό νησί, όταν πιάνει απαγορευτικό και µένουν ογδόντα ψυχές –αναφέροµαι στη δική µου τη
Θύµαινα- µόνες τους µε το Θεό, µόνο αυτός µπορεί να καταλάβει
πώς µεταµορφώνεται ένας απλός αγροτικός γιατρός σε «Memorial» της Νέας Υόρκης. Γι’ αυτό χαιρετίζω αυτές τις ρυθµίσεις,
όπως και τις προηγούµενες ρυθµίσεις µε τους αγροτικούς γιατρούς σε άγονες και νησιωτικές περιοχές.
Όµως, για να µπορούν οι υγειονοµικές περιφέρειες να στέλνουν επικουρικό προσωπικό και να πληρώνουν την πρόσληψη
άλλου σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που αδυνατούν µόνες
τους, πρέπει οι υγειονοµικές περιφέρειες να είναι ισχυρές. Φοβάµαι ότι η Υγειονοµική Περιφέρεια Αιγαίου, που δηµιουργείται
µε τη σωστή κατ’ αρχάς νέα διαίρεση σε επτά υγειονοµικές περιφέρειες, που ταυτίζουν τα γεωγραφικά τους όρια µε τις επτά
αποκεντρωµένες διοικήσεις της χώρας, είναι η πιο αδύναµη σε
έµψυχο υλικό. Αφού δε, τα χρήµατα των υγειονοµικών περιφερειών είναι το 1% των προϋπολογισµών των νοσοκοµείων τους,
θα είναι και η πιο αδύνατη οικονοµικά. Γι’ αυτό σας ζήτησα, όπως
και άλλοι συνάδελφοι, στην επιτροπή, σας το ζητώ και τώρα,
κύριε Υπουργέ, να αφήσετε τις δύο Υγειονοµικές Περιφέρειες,
τις σηµερινές Α’ και Β’, όπως είναι, έτσι ώστε η Υγειονοµική Περιφέρεια Αιγαίου να είναι µία ισχυρή περιφέρεια µε τα νησιά του
Αιγαίου και τον Πειραιά. Η υπόλοιπη Αττική είναι έτσι και αλλιώς,
µε ή χωρίς τον Πειραιά, πανίσχυρη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το κάναµε αυτό που είπατε, κύριε συνάδελφε.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Ευχαριστώ.
Έρχοµαι στη ρύθµιση για τη λειτουργία των φαρµακείων του
άρθρου 15. Δεν κατάλαβα γιατί καταψηφίστηκε, όταν είχε έρθει
πριν από λίγες εβδοµάδες. Θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται σε δικούς σας άστοχους –κυριολεκτώ- χειρισµούς, γιατί διαφορετικά
θα πρέπει να δεχτώ πως είτε δεν ξέρουµε τι ψηφίζουµε είτε οι
συντεχνίες, που πανάκριβα έχουµε πληρώσει, καλά κρατούν.
Κεφαλαίο Η’, ρυθµίσεις σχετικές µε τα φάρµακα και τα χρήµατα που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης γι’ αυτά. Συνεχίζετε µία
άκρως επιτυχηµένη προσπάθεια σε αυτόν τον τοµέα. Σας πιστώνεται το µεγαλύτερο µέρος αυτής της προσπάθειας.
Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη
είναι ότι το επίθετο «σωστές» ταιριάζει απόλυτα στις µειώσεις
στη δραστική ουσία, στα γενόσηµα, όπως απόλυτα ταιριάζει το
επίθετο «άθλια» στην αντίδραση των γιατρών, στο βαθµό που
τους εκπροσωπεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών µε το περιβόητο
σποτάκι του. Θα πρέπει να ντρέπονται γι’ αυτό οι εµπνευστές
του.
Η δεύτερη παρατήρησή µου αφορά όλη την ιστορία γύρω από
την αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια.
Εδώ έχει συντελεστεί ένα κακουργηµατικό έγκληµα. Με τις συζητήσεις για τα φάρµακα αυτές τις ηµέρες µε γιατρούς, φαρµακοποιούς, συνδικαλιστές, δηµοσιογράφους, «µαϊντανούς» σε
εκποµπές µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καταλαβαίνει κανείς γιατί
πρέπει να είµαστε αυτό το «µπάχαλο».
Καταλαβαίνω και εγώ γιατί πρέπει σήµερα µόνο εγώ και όσοι
ψηφίζουµε «τρελαµένοι από τη χαρά µας» τα µνηµόνια να φταίµε
σε αυτήν τη χώρα. Μόνο στο «µπάχαλο» δεν ελέγχονται οι καταστάσεις και όταν δεν ελέγχεις, φθάνεις, παραδείγµατος χάριν,
να πληρώνεις στην Ελλάδα για φάρµακα 5,5 δισεκατοµµύρια,
όταν στο Βέλγιο µια χώρα µε µεγέθη σαν τα δικά µας πληρώνουν
2,5 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα 3 δισεκατοµµύρια τα ενθυλάκωναν
κάποιοι και µέρος αυτών τα ενθυλακώνουν και τώρα.
Κάτι ακόµα και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να σχεδιαστεί µία απλή γραφική παράσταση. Στον κατακόρυφο άξονα πρέπει να βάλουµε τα ποσά από τα 0,9 δισεκατοµµύρια µέχρι τα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και στον οριζόντιο
άξονα τις χρονιές από το 2004 µέχρι σήµερα –αν ζητηθεί ας πάµε
και πιο πίσω- χωρισµένες σε διαστήµατα µε ονοµατεπώνυµο,
αυτό του αντίστοιχου Υπουργού Υγείας, για να ξέρει ο κόσµος
ποιοι τον χρέωσαν και να µην στέλνει την οργή του σήµερα πάνω
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σε δίκαιους και άδικους, τουλάχιστον για το θέµα αυτό που είναι
από τα κλασσικά της κατασπατάλησης δηµόσιου χρήµατος µε
ονοµατεπώνυµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πυθαγόρα Βαρδίκο, Βουλευτή Σάµου του ΠΑΣΟΚ.
Καλείται να λάβει το λόγο ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Καµµένος.
Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση συνεχίζει να νοµοθετεί µόνη
της, ενώ οι συγκυβερνώντες ψηφίζουν, ενώ δήθεν αντιπολιτεύονται. Αντιπολιτευόµενοι ψηφίζουν και γελούν και µεταξύ τους.
Είναι χαρακτηριστική η χθεσινή φωτογραφία του κ. Παπανδρέου
µε τον κ. Σαµαρά την ώρα που πονά και πεινά ο ελληνικός λαός.
Ενίοτε δε, πλέον αυτοσυγχαίρονται κιόλας. Χθες συνεχάρη ο κ.
Βενιζέλος τον κ. Σαµαρά για την πολιτική στήριξη που έδωσε
προς το ΠΑΣΟΚ.
Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά το Κοινοβούλιο έχει καταργηθεί. Δεν γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος. Πληρώνονται εντός
των εποµένων ηµερών 26 δισεκατοµµύρια για το CDS του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, δεν έχει απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο η Κυβέρνηση και όλοι καλύπτουν τους πάντες. Όλα
όσα γίνονται είναι παράνοµα, είναι άκυρα, είναι αντισυνταγµατικά. Όλα όσα γίνονται, γίνονται ενόσω απαγορεύεται ο λόγος
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε Βουλευτές που δεν υποδεικνύονται προς τις διατάξεις του καθεστώτος.
Ερωτώ την Κυβέρνηση και ερωτώ εσάς, κ. Λοβέρδο, επώνυµα
να µας απαντήσετε: Βεβαιώνετε ότι η Κυβέρνηση, µε την παρούσα δανειακή σύµβαση την οποία υπογράφει και βεβαιώνει µε
αυτόν το νόµο, έχει για να πληρώσει συντάξεις και µισθούς τον
Οκτώβριο, το Νοέµβριο και το Δεκέµβριο; Θέλω να µου απαντήσετε. Και θέλω να απαντήσετε στον ελληνικό λαό από τα 130 δισεκατοµµύρια του µνηµονίου 2, είναι αλήθεια ότι µόνο 24
δισεκατοµµύρια µπαίνουν µέσα στη χώρα;
Έχω και ένα τρίτο ερώτηµα. Μιλάτε πολλές φορές για το δίληµµα µεταξύ ευρώ και δραχµής. Μπορείτε να βεβαιώσετε τον
ελληνικό λαό ότι του χρόνου θα υπάρχει ευρώ; Αυτά τα ερωτώ,
διότι ουσιαστικά έχουµε φθάσει στον πλήρη παραλογισµό.
Θα θυµίσω µία φράση του Τσόρτσιλ, που είπε: «Μεταξύ ατίµωσης και πολέµου επιλέξατε την ατίµωση. Ετοιµαστείτε για τον
πόλεµο». Εσείς µεταξύ της ατίµωσης και της χρεοκοπίας, επιλέξατε την ατίµωση. Ετοιµαστείτε για τη χρεοκοπία και πείτε την
αλήθεια στον ελληνικό λαό: έχουµε ήδη χρεοκοπήσει. Έχετε
πέσει έξω σε όλες τις προβλέψεις για την ύφεση, την ανεργία,
για την κυκλοφορία του χρήµατος. Τον Ιούνιο θα παρθούν καινούργια µέτρα 6 δισεκατοµµυρίων, 6 συν 2 δισεκατοµµυρίων, δηλαδή 8 δισεκατοµµυρίων. Από πού; Από τον ελληνικό λαό, που
δεν αντέχει πια;
Βλέπω ένα καινούργιο φαινόµενο. Εγώ είµαι δηλωµένος δεξιός. Επιτίθεστε και εσείς µέσω του κ. Ρήγα του ΠΑΣΟΚ και του
κ. Σαµαρά προς την Αριστερά. Το ερώτηµα είναι: Η Αριστερά
φταίει µε τις δύο διαδηλώσεις που έχουν γίνει στο Σύνταγµα τον
τελευταίο καιρό ή εκείνα τα δισεκατοµµύρια που έφυγαν προς
την Ελβετία και ο κ. Πάγκαλος ποτέ δεν έφερε πίσω;
Οι τράπεζες πήραν 170 δισεκατοµµύρια και αυτά τα 170 δισεκατοµµύρια δεν υπάρχουν σήµερα στα ταµεία των τραπεζών.
Πού πήγαν; Μήπως θα έρθουν αργότερα για να εξαγοράσουν το
σύνολο της περιουσίας του ελληνικού λαού; Αυτό συµβαίνει. Το
επίπεδο ζωής έχει πέσει 34% και η ύφεση είναι στο 4,3%. Έχει
πέσει, δηλαδή, το επίπεδο ζωής του Έλληνα κατά 40%. Και
αυτός ο οποίος έχει ένα εισόδηµα 100.000 ευρώ θα αντέξει να
ζήσει µε 60.000. Εκείνος που έχει εισόδηµα 15.000 δεν θα µπορέσει να ζήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της BS το ιδιωτικό χρέος είναι 130 δισεκατοµµύρια. Τα ενυπόθηκα στην ACB είναι 111 δισεκατοµµύρια, τα οποία είναι καλυµµένα µε συµβόλαια τραπεζών. Ποιος
φοβάται τη χρεοκοπία; Εµείς ή αυτοί; Απαντήστε. Τολµούν ποτέ
να οδηγήσουν τη χώρα στη χρεοκοπία; Δεν τολµούν. Απλώς σας
εξαναγκάζουν να απειλείτε τον ελληνικό λαό και να προχωράµε
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σε υπογραφές µνηµονίων που ενυπόθηκα βάζουν τα παιδιά µας,
τα εγγόνια µας και τα δισέγγονά µας, σε υποχρεώσεις που δεν
θα µπορούν να ανταποκριθούν, για να παραδώσουν τον ορυκτό
πλούτο της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας θυµίσω µία φράση του
Αντόνιο Γκράµσι, που δείχνει ποια είναι η σηµερινή κατάσταση.
Είπε ο Αντόνιο Γκράµσι: «όταν το παλιό αρνείται να πεθάνει, το
νέο δεν µπορεί να γεννηθεί και τότε ζούµε την εποχή των τεράτων». Σε αυτήν την εποχή των τεράτων έχετε φέρει τον ελληνικό
λαό και συνεχίζετε µαζί µε τους συγκυβερνώντες να λέτε ψέµατα.
Ο ελληνικός λαός έχει φθάσει πλέον στην απελπισία. Δεν αντέχει πλέον αυτά τα µέτρα. Δεν αντέχει πλέον να γονατίζει. Δεν
µπορείτε να εξευτελίζετε πλέον τον ελληνικό λαό. Παραιτηθείτε.
Αρνηθείτε να παραδώσετε τα πάντα µη έχοντας το συνταγµατικό
δικαίωµα και ελάτε να απαντήσουµε όλοι µαζί το «όχι», το οποίο
είπε ο αείµνηστος πρόεδρος Παπαδόπουλος στην Κύπρο: ένα
«όχι» που είναι εθνικά υπερήφανο που θα οδηγήσει στο αύριο
της Ελλάδας, απελευθερωµένο από µνηµόνια και από εξουσιαστές, που σε λίγες ηµέρες θα έρθουν για να σας κάνουν κουµάντο, όχι όµως, στη δική µας πατρίδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καµµένο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος
Καντερές.
Παρακαλώ, κύριε Καντερέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προ ολίγων
ηµερών πάρθηκε µία σηµαντική απόφαση για το µέλλον της πατρίδος µας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και αποφασίστηκε µέσω της νέας δανειακής σύµβασης η µείωση
του χρέους κατά 107 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί σταθµό για τη χώρα, αφού αποµακρυνόµαστε από τον κίνδυνο µίας άτακτης χρεοκοπίας.
Ταυτόχρονα, µε τη σηµαντική παρέµβαση της Νέας Δηµοκρατίας, καταφέραµε να µειώσουµε δραστικά το επιτόκιο δανεισµού
µας. Διαµορφώνεται πλέον στις 3,5 µονάδες από τις 5 και πλέον
µονάδες που είχε, ελαφρύνοντας έτσι κατά 4 δισεκατοµµύρια
κάθε χρόνο τα βάρη του κράτους και των πολιτών.
Ένα ακόµα σηµείο που επιτύχαµε είναι η ουσιαστική επιµήκυνση των χρόνων αποπληρωµής του χρέους για είκοσι µε
τριάντα χρόνια. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν υπήρχαν στο πρώτο
µνηµόνιο και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Τώρα, έχουµε ως
κράτος τα περιθώρια να προσαρµοστούµε πιο οµαλά στα δεδοµένα.
Παράλληλα, διασφαλίσαµε τις προϋποθέσεις παραµονής µας
στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και εντός της Ευρωζώνης.
Αυτά τα δύο στοιχεία αποτελούν βασικούς πυλώνες για το µέλλον της χώρας µας. Βέβαια, η νέα δανειακή σύµβαση, δυστυχώς,
διατηρεί την ίδια συνταγή λιτότητας, χωρίς τα απαραίτητα µέτρα
ανάκαµψης που χρειαζόµαστε για να επανεκκινήσουµε την οικονοµία µας.
Η αλήθεια παραµένει µία. Με τη δική µας παρέµβαση καταφέραµε να µειώσουµε το υφεσιακό αποτέλεσµα και τον οριζόντιο
χαρακτήρα των νέων περικοπών. Οι προσπάθειές µας δεν τελειώνουν, όµως, εδώ. Αντιθέτως, τώρα αρχίζει ο ουσιαστικός κύκλος εξελίξεων και µεταρρυθµίσεων, που θα µας δώσουν τη
δυνατότητα να δροµολογήσουµε τις αναγκαίες λύσεις για τα
προβλήµατα που συνθέτουν τη σηµερινή κατάσταση της χώρας.
Αυτό που τώρα έχει ανάγκη ο τόπος είναι µία πολιτική που επαναφέρει την ελπίδα στους πολίτες και που στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Πρέπει τώρα να γίνουν οι µεταρρυθµίσεις
που εκκρεµούν εδώ και δύο χρόνια, χρόνο που δυστυχώς χάσαµε και τον πληρώνουµε τώρα πολύ ακριβά, ώστε να ενισχυθεί
η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.
Ο χρόνος που κερδίσαµε πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να
αξιοποιηθεί µε σωστό τρόπο. Πρέπει να επικεντρωθούµε όλοι
στην ανάσχεση της ύφεσης, στην αναθέρµανση της πραγµατικής
οικονοµίας και στον περιορισµό της ανεργίας, για να δουλέψουµε µε εντατικούς ρυθµούς και να πάρουµε τις σωστές αποφάσεις τώρα, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι σκληρές και µε
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πολιτικό κόστος, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι αναγκαίες για το µέλλον του τόπου. Τότε θα καταφέρουµε να βάλουµε µπρος τις µηχανές επανεκκίνησης της οικονοµίας.
Για το νόµο που συζητάµε θα πω δυο πράγµατα. Κατ’ αρχάς,
περιλαµβάνει θεσµικές παρεµβάσεις για το χώρο της υγείας και
της κοινωνικής ασφάλειας, όµως, δυστυχώς, βλέπουµε ότι στο
νοµοσχέδιο οι περισσότερες διατάξεις είναι διατυπωµένες µε
πολύ γενικούς όρους και ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετές νοµοτεχνικές ατέλειες.
Πρέπει να κατανοήσουµε ότι όταν παραπέµπονται τόσα ζητήµατα σε υπουργικές αποφάσεις, που θα παρθούν κάποια στιγµή
στο µέλλον δηµιουργούνται πολλές αδυναµίες και κενά στον ίδιο
νόµο.
Οφείλω να αναφέρω σχετικά µε την αναδιοργάνωση των
Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και την αµοιβαία µεταφορά αρµοδιοτήτων και ότι υπάρχει προχειρότητα. Αναφέρω συγκεκριµένα ότι στην περιοχή µου υπάρχει το Νευροψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Ραφήνας. Αναφέρεται στο άρθρο 30 ότι θα µεταφερθεί
στο Σισµανόγλειο. Το υπάρχον πολιτικό προσωπικό θα πηγαίνει
στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας και Πικερµίου. Όµως, τέτοιο Κέντρο
στη Ραφήνα δεν υπάρχει. Άρα, πού θα πάει αυτό το προσωπικό;
Όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο χώρο του Νοσοκοµείου, που είναι τετρακόσια πενήντα στρέµµατα µε κτηριακές εγκαταστάσεις, µεταφέρονται κι αυτά στο Σισµανόγλειο. Θα γίνει
ένα ερείπιο χωρίς να υπάρχει κάτι. Μην ξεχνάµε όµως, και κάτι
άλλο πολύ σοβαρό. Η Ανατολική Αττική αυτήν τη στιγµή έχει
πολύ κόσµο. Χρειάζεται νοσοκοµείο. Υπάρχει αεροδρόµιο, υπάρχει η Αττική Οδός, υπάρχει το λιµάνι. Είναι υπό ανάπτυξη συνεχώς η περιοχή. Τη θερινή περίοδο µάλιστα, µαζεύεται πάρα
πολύς κόσµος. Δεν βλέπω να υπάρχει στο νοµοσχέδιο καµµία
τέτοια προοπτική.
Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει, εκτός από την Αθήνα και
τον Πειραιά, να δούµε και την περιφέρεια και το υπόλοιπο Αττικής που σ’ αυτό το θέµα υστερεί πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα
πρέπει να υπάρχει από την Κυβέρνηση µια τέτοια πρωτοβουλία,
ώστε να µπορέσουµε γι’ αυτό το χώρο και γι’ αυτούς τους ανθρώπους που ζουν κατά εκατοµµύρια, θα έλεγα, σ’ αυτήν την περιοχή, ειδικά τους θερινούς µήνες, να έχουµε την κατάλληλη
περίθαλψη.
Ο χρόνος δυστυχώς, για τους Βουλευτές συνεχώς συµπτύσσεται. Τελικά, θα µας δώσετε ένα λεπτό, για να µιλούµε µε ταχύτητα, για να προλάβουµε το χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μόλις σας έκλεισα το
χρόνο. Είχατε πάρει πέντε λεπτά.
Ευχαριστούµε τον κ. Καντερέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πειραιά του ΠΑΣΟΚ, κ. Δηµήτριος
Λιντζέρης.
Κύριε Λιντζέρη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις πριν µερικές µέρες και
µετά από την επώδυνη ψηφοφορία στη Βουλή, η Ευρωπαϊκή
Ένωση ενέκρινε το µακροχρόνιο πακέτο στήριξης προς τη χώρα
µας. Το γεγονός αυτό έβαλε τέλος στην ανασφάλεια της επαπειλούµενης χρεοκοπίας, ή όπως λέει ο Υπουργός Οικονοµικών,
«έβαλε πάτο στο βαρέλι». Από εδώ και εµπρός όµως, όλοι µας
οφείλουµε να ανασκουµπωθούµε, οφείλουµε να δουλέψουµε µε
µέθοδο και διάρκεια, ώστε να οδηγήσουµε το λαό µας σε καλύτερες µέρες.
Το κρίσιµο θέµα είναι εµείς, οι Βουλευτές και η Κυβέρνηση να
πείσουµε το λαό, τις παραγωγικές δυνάµεις, να συµµετάσχει
στην πορεία ανασυγκρότησης της χώρας. Και θα τον πείσουµε
µε το παράδειγµά µας, µε τη δουλειά µας, µε τη σταθερότητα
και τη δικαιοσύνη στις επιλογές µας, γιατί καµµιά πολιτική δεν
µπορεί να ασκηθεί ερήµην του λαού πολύ δε περισσότερο, σε
αντίθεση µ’ αυτόν.
Πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τίθενται ορθολογικοί
στόχοι που θα απαντούν αποτελεσµατικά στα αίτια που µας οδήγησαν στο σηµερινό τέλµα. Και δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι οι συντεχνίες έπαιξαν αρνητικό ρόλο. Όµως, και το πολιτικό
σύστηµα, ή καλύτερα η πολιτική τάξη, έπαιξε αρνητικό ρόλο µε
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τις επιλογές της. Δεν είναι όµως συντεχνίες το σύνολο των γιατρών, ιδιαίτερα των γιατρών του ΕΣΥ, που µόνο χάρις στην υπερπροσπάθειά τους µένει σταθερό και όρθιο το σύστηµα, των
γιατριών που βλέπουν σήµερα να αποτιµάται η εργατοώρα της
εφηµερίας τους έναντι 4 ευρώ ή και λιγότερο και όλα αυτά µετά
από τόσα χρόνια σπουδών και τόσα χρόνια προσφοράς στη δηµόσια υγεία. Βεβαίως, δεν είναι συντεχνία ούτε το σύνολο των
φαρµακοποιών που πασχίζουν να επιβιώσουν.
Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι χωρίς την ενεργό
και ενσυνείδητη συµµετοχή, χωρίς την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης όλου του υγειονοµικού κόσµου, ούτε υγεία µπορούµε να
δώσουµε στο λαό ούτε καµµία µεταρρύθµιση να πετύχει.
Υπάρχει όµως µια συντεχνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
διαχρονική και υπερκοµµατική, που καλά κρατεί και που όλοι µε
ειλικρίνεια πρέπει να της επιτεθούµε αλύπητα: Είναι η συντεχνία
των τρωκτικών της υγείας. Τα «πιράνχας», που έλεγε ο Αλέκος
Παπαδόπουλος, τα οποία δυστυχώς βρίσκουν τρόπο να επιβιώνουν σε όλους τους καιρούς και σε όλες τις κυβερνήσεις. Εδώ
πρέπει να δοθεί η µάχη για την υγεία.
Κυρίες και κύριοι, η εύκολη λύση είναι τα φορτώνουµε όλα στο
µνηµόνιο, όλες τις ανεπάρκειες και τις ολιγωρίες τις δικές µας.
Όµως διαβάζω στο µνηµόνιο, στην παράγραφο 2.8, ότι οι δαπάνες για την υγεία δεν πρέπει να ξεπερνούν το 6% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ποτέ δεν πέρασε αυτό το ποσοστό ούτε την περίοδο της
απέραντης διαφθοράς και της σπατάλης. Αλλά και µε το 5,9%
του ΑΕΠ η χώρα ήταν όγδοη από το τέλος µε στοιχεία του ΟΟΣΑ
και όχι πρωταθλητές, όπως αναγράφεται. Το θέµα µας, εποµένως, δεν είναι η µείωση των δαπανών, αλλά ο σωστός προγραµµατισµός, η διαφάνεια, η καταπολέµηση της σπατάλης και της
διαφθοράς. Και στο πρώτο µνηµόνιο προβλεπόταν αύξηση της
χρήσης των γενοσήµων κατά 50%.
Κυρίες και κύριοι, εγώ πιστεύω ότι τα µέτρα για τα γενόσηµα
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακούστε, όµως και το λέω
και ως υγειονοµικός: Χρειάζεται καθηµερινό follow up, καθηµερινός έλεγχος όσον αφορά την εφαρµογή αυτών των µέτρων,
γιατί ένα καινούριο µέτρο, όπου έχει εφαρµοστεί και µάλιστα µε
βίαιο τρόπο, κινδυνεύει, αντί για µείωση µε αύξηση δαπανών.
Βεβαίως, το κύριο θέµα για τους ασθενείς πολίτες είναι να
τους πείσουµε ότι τα γενόσηµα έχουν τη δυνατότητα να τους θεραπεύσουν και όχι ότι τα παίρνουν επειδή είναι φθηνότερα για
να κάνουν οικονοµία, ανεξάρτητα αν είναι καλά ή όχι. Και εδώ
όλος ο υγειονοµικός κόσµος και βεβαίως το Υπουργείο έχει να
κάνει πολύ δουλειά.
Κύριε Υπουργέ, έχω να κάνω µια γενική παρατήρηση. Δεν
αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο. Είναι όµως, γενική παρατήρηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Όταν συζητάµε εφαρµοστικούς νόµους του µνηµονίου για τη
µείωση του δηµόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας και µάλιστα µε διαδικασίες επείγουσες ή κατεπείγουσες,
οφείλουµε να συζητάµε αποκλειστικά µόνο γι’ αυτό. Είναι και αντιδεοντολογικό και ενάντια στον Κανονισµό της Βουλής να συζητούνται και άλλα θέµατα προσαρτηµένα σ’ αυτό.
Κύριε Υπουργέ οφείλω όµως, σε αντίθεση µε τον κ. Καρατζαφέρη, να σας επαινέσω για τη δεκτικότητά σας και το κοινοβουλευτικό σας ήθος να κάνετε δεκτές πολλές από τις παρατηρήσεις µας. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι δείγµα δηµοκρατίας και
υγείας και όχι προχειρότητας, όπως κακώς προείπε.
Θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις και να κλείσω. Δεν έχω παρακολουθήσει απολύτως τα άρθρα που έχετε διαφοροποιήσει ή
αποσύρει.
Το άρθρο 14 παράγραφος 1 λέει ότι καταργείται η µέχρι τώρα
ισχύουσα νοµοθεσία που προέβλεπε ότι ο πρόεδρος της ΕΠΥ
έπρεπε να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να παραµείνει. Όταν οι πρόεδροι των νοσοκοµείων, όταν οι διοικητές των ΥΠΕ, οι διοικητές γενικά των
νοσοκοµείων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν
είναι δυνατόν ο πρόεδρος που είναι υπεύθυνος για τις προµήθειες να µην είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Είναι ένα θέµα που πρέπει να δείτε, γιατί µπορεί να οδηγήσει σε
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δυσάρεστους συνειρµούς.
Στο άρθρο 14 επίσης, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στις
παραγράφους 3 και 4. Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή Προµηθειών
δεν έχει την αποτελεσµατικότητα που εσείς θα θέλατε, αφού
µέχρι σήµερα δεν έχει υπογραφεί καµµία σύµβαση από τους διεθνείς διαγωνισµούς που διενήργησε. Τα καρδιολογικά, παραδείγµατος χάριν, και τα ορθοπεδικά υλικά εξακολουθούν να
γίνονται εξωσυµβατικά, ενώ οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν
τελειώσει από τις 6/10/2010. Αιτία; Η παντελής έλλειψη προδιαγραφών που οδηγεί στη µαταίωση των διαγωνισµών και στις δικαστικές προσφυγές.
Δεν είναι δυνατόν για έναν γραµµικό επιταχυντή οι τεχνικές
προδιαγραφές να είναι µόνο τέσσερις σελίδες και αντί να περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που ζητούνται, να αντικαθίστανται
και να ζητούνται στοιχεία προς αξιολόγηση. Θα καταθέσω στα
Πρακτικά αυτό το έγγραφο που βρήκα στο διαδίκτυο, γιατί εδώ
πιστεύω ότι είναι το πρόβληµά µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Λιντζέρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Βεβαίως.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 εξαιρούνται από το ν. 3886/2010
οι συµβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων φαρµάκων και υπηρεσιών. Μα, ο ν. 3886 είναι η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τρεις ευρωπαϊκές οδηγίες. Η Ελλάδα έχει δικαστεί
πολλές φορές µέχρι τώρα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για διενέργεια διαγωνισµών στο χώρο της υγείας. Η παράβαση αυτή και
µάλιστα µε νόµο θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Γνωρίζετε τις
πάγιες αποφάσεις όλων των ευρωπαϊκών δικαστηρίων επ’ αυτού.
Γνωρίζετε άλλωστε και τη σύµφωνη µε τα λεγόµενά µου απόφαση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Τέλος, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση ο νόµος αυτός πρέπει
να εφαρµοστεί. Όµως, όπως κάθε καινούριος νόµος, χρειάζεται
να επιστάµεθα, να είµαστε ακριβώς επάνω, για να διορθώσουµε
πολλά προβλήµατα τα οποία ο νεωτερισµός αυτού του νόµου
µπορεί να δηµιουργήσει στην πορεία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λιντζέρη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, να πάρω τώρα τη δευτερολογία
µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε, κύριε
Υπουργέ. Αν θέλετε, µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να κάνετε τη
δευτερολογία σας. Επειδή θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µετά από εσάς, θα ήθελα λίγο την κατανόησή
σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα ήθελα τώρα τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν θέλετε να ακούσετε
και τους υπόλοιπους Βουλευτές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εδώ είµαστε, θα τους ακούσω.
Ακούγονται όµως, διάφορα πράγµατα στην Αίθουσα. Ζητάω
το λόγο και εδώ είµαι, θα µιλήσουν. Δεν έχω φύγει ούτε λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να µιλήσουν δύο-τρεις συνάδελφοι
πρώτα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να µιλήσω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν το δέχεστε.
Κύριε Υπουργέ, ετέθησαν διάφορες παρατηρήσεις και ενστάσεις στο Προεδρείο από τους συναδέλφους Βουλευτές -που και
εκείνοι από το πρωί υποµονετικά περιµένουν να µιλήσουν- για
την τήρηση του χρόνου. Η διαδικασία του επείγοντος επιβάλλει
κανονισµούς περιοριστικούς στο χρόνο. Επειδή έγιναν παρατηρήσεις στους συναδέλφους για να κρατήσουν το χρόνο των
τριών λεπτών –βεβαίως υπήρξε µια ανοχή του Προεδρείου- θα
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παρακαλούσα κι εσάς να προσπαθήσετε να είστε στο πλαίσιο
των τριών λεπτών που δίνει ο Κανονισµός.
Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, µου δίνετε τρία λεπτά για να
κάνω τη δευτερολογία µου για τα άρθρα του σχεδίου νόµου,
όταν έχουν ακουστεί όσα έχουν ακουστεί στην Αίθουσα; Τότε
σας τον χαρίζω το χρόνο. Δεν θα µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, όπως νοµίζετε.
Το λόγο έχει ο κ. Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είχα πρόβληµα να µιλήσει και δέκα λεπτά ο Υπουργός. Καταλαβαίνετε, όµως, ότι κι εµείς έχουµε ώρες µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα.
Κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσω ακριβώς τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Αµοιρίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κάποτε πρέπει να εκφράσουµε κι
εµείς την άποψή µας, γιατί µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα και σε όλη
τη χώρα µπήκε ένα δίληµµα, για µένα κάλπικο: «Δραχµή ή
ευρώ;».
Όταν υπάρχουν στην Ελλάδα ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες Έλληνες άνεργοι και δηµιουργούµε πεντακόσιους χιλιάδες φτωχούς εργαζόµενους µε προοπτική να απολυθούν άλλοι
διακόσιοι χιλιάδες, καταλαβαίνετε ότι το δίληµµα είναι: το φθινόπωρο που έρχεται θα έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες
εξαθλιωµένους και νηστικούς ή ζωντανούς; Αυτό ήταν το δίληµµα. Πάνω σε αυτό πρέπει να συζητήσουµε και δεν συζητήσαµε.
Μιλάµε για µισθοδοσίες των 480 ευρώ. Εάν το πολλαπλασιάσουµε επί δέκα τέσσερις µήνες είναι 6.500 ευρώ. Με 200 ευρώ
ενοίκιο, µε πάγιους λογαριασµούς ΔΕΗ, ΟΤΕ και νερό φτάνουµε
στα 4.000 ευρώ. Δεν µπορούµε να έχουµε χρήµατα ούτε για ντύσιµο ούτε για να πάνε σχολείο τα παιδιά. Περισσεύουν 1.000
ευρώ το χρόνο για ένα γάλα και ένα ψωµί. Αυτό ήταν το δίληµµα
και σε αυτό έπρεπε να απαντήσουµε.
Έχουµε µισθούς των 215 ευρώ λόγω ευελιξίας στην εργασία.
Μάθαµε τη λέξη «flexibility». Οι νέοι θα παίρνουν µισθό 215 ευρώ
µέχρι το 2015, χωρίς δικαίωµα αύξησης, ανεξάρτητα αν έχουµε
ανάπτυξη στη χώρα. Και εάν έχουµε ύφεση, αυτό το ποσό θα µειωθεί.
Ένας νεαρός είκοσι δύο χρονών, ο οποίος πάσχει από µία
ασθένεια ειλεοστοµίας χρειάζεται έξι σακουλάκια το µήνα. Αυτό
το λέει ο γιατρός του. Κάθε σακουλάκι στοιχίζει 160 ευρώ. Το
κράτος χορηγεί µόνο δύο σακουλάκια σ’ έναν νέο είκοσι δυο
χρονών που έχει ένα σοβαρό πρόβληµα και που θα το έχει σε
όλη του τη ζωή. Και η χωρισµένη µάνα δουλεύει σε εστιατόρια
για 480 ευρώ, όπου µεικτά είναι 650 ευρώ και θέλει 640 ευρώ για
τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το κράτος που δηµιουργούµε. Αυτή είναι
η ήσυχη συνείδηση που έχουµε.
Θέλω να πω στον κ. Κουτρουµάνη –που δεν είναι εδώ- ότι είχαµε ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο το Σεπτέµβρη που αναδροµικά
αφαιρούσε τη δυνατότητα σε γονείς που έχουν ανάπηρο παιδί
και δεν εργάζονταν η µάνα, όπως έλεγε προηγούµενα ο νόµος,
να µπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Άλλαξε το νόµο και προέβλεπε ότι έπρεπε να εργάζεται η µάνα. Αυτό το πήγαµε αναδροµικά δύο µήνες πίσω. Ο κύριος Υπουργός είχε πει ότι θα το
διορθώσει, αλλά δεν το βελτίωσε ούτε εδώ.
Θα ήθελα να πω και µία κουβέντα για το Νοσοκοµείο της Κατερίνης που ενώνεται µε το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο. Θα παρακαλούσα, επειδή η ψυχική υγεία είναι ένας ειδικός τοµέας και
αφορά συγκεκριµένους ανθρώπους και συγκεκριµένες λειτουργίες και συγκεκριµένες ειδικότητες γιατρών, να υπάρχει σαν τοµέας στο νοσοκοµείο και όχι σαν τµήµα και να έχει χωριστούς
κωδικούς για τα χρήµατα. Μια κοινωνία σαν την Κατερίνη και σαν
την Πιερία ενσωµάτωσε δεκαέξι δοµές και αγκάλιασε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αν είναι στο πλαίσιο της εξοικονόµησης
πόρων –που δεν εξοικονοµούνται- να έχουµε διακριτή λειτουργία
δύο υπηρεσιών, νοµίζω ότι η λέξη «τοµέας», κύριε Υπουργέ, µπο-
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ρεί ν’ αλλάξει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Αµοιρίδη και για την τήρηση του χρόνου και για το σεβασµό
απέναντι στους άλλους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Μόσιαλος.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κάνω µία εισαγωγική παρατήρηση και µετά κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση
µε το σχέδιο νόµου, το οποίο έχει κατατεθεί από το Υπουργείο
Υγείας.
Αν θα µπορούσε κανείς να συνοψίσει τις κακοδαιµονίες του
συστήµατος υγείας στην Ελλάδα, θα δει ότι αυτές δεν έχουν
σχέση µε την ποσότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Θα
έλεγε κανείς το αντίθετο. Έχουµε υπερβολικές ποσότητες και
προϊόντων και υπερκατανάλωσης φαρµακευτικών προϊόντων.
Έχουµε το µεγαλύτερο αριθµό ιατρών ανά χίλιους κατοίκους
στον κόσµο. Έχουµε το µεγαλύτερο αριθµό φαρµακείων ανά χίλιους κατοίκους στον κόσµο. Το ίδιο ισχύει και για τους οδοντίατρους. Εποµένως, σε επίπεδο εισροών δεν τα πηγαίνουµε καθόλου άσχηµα. Αν κρίνει κανείς και τις δαπάνες υγείας τις δηµόσιες
και τις ιδιωτικές, θα δει ότι είµαστε η έκτη χώρα ως ποσοστό του
ΑΕΠ που διατίθενται στο τοµέα της υγείας.
Μέχρι εκεί θα µπορούσε κανείς να πει ότι τα πηγαίναµε καλά.
Εδώ αρχίζουν όµως, τα προβλήµατα. Θα περίµενε κανείς ότι µε
µεγάλη ποσότητα προσφερόµενων υπηρεσιών ιατρικού δυναµικού, φαρµακείων και φαρµάκων, θα υπήρχε η αντίστοιχη ποιότητα. Δυστυχώς, όµως, η ποιότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη
στην Ελλάδα της ποσότητας.
Επίσης, µεγάλες είναι και οι ανισότητες στην πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας. Είµαστε η δεύτερη χώρα µετά τις Ηνωµένες
Πολιτείες σε ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και αυτό
παρά τη µεγάλη ποσότητα, ενώ η λογοδοσία στο σύστηµα υγείας
είναι ανύπαρκτη. Δεν µετράµε αποτελέσµατα, δεν µετράµε την
έκβαση των ιατρικών πράξεων και δεν µετράµε την έκβαση της
φαρµακοθεραπείας.
Ένα απτό αποτέλεσµα στον τοµέα της φαρµακευτικής αγωγής
είναι η µεγάλη αντίσταση στα αντιβιοτικά των µικροβίων στα νοσοκοµεία και γενικότερα η αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος υγείας να αντιµετωπίσει τέτοια φαινόµενα. Εποµένως,
χρειάζεται να µπει µια µεγάλη τάξη σ’ ένα εξαιρετικά ανορθολογικό σύστηµα.
Επιτρέψτε µου εδώ να κάνω ορισµένες συγκεκριµένες παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου.
Θέµατα βιοϊσοδυναµίας: Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα εύλογο
θέµα, το οποίο και οι καταναλωτές πρέπει να το θέτουν, αλλά και
οι παραγωγοί. Στη διάρκεια της θητείας µου στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων είχαµε αρκετά φαινόµενα µη εύλογης λειτουργίας της βιοϊσοδυναµίας. Κατά τη γνώµη µου, το θέµα µπορεί να
αντιµετωπιστεί µόνο µε τη δηµιουργία ειδικών κέντρων αναφοράς στη χώρα µας σε τµήµατα φαρµακολογίας ή φαρµακευτικής
στα ελληνικά πανεπιστήµια, όπου αυτά τα πιστοποιηµένα κέντρα
αναφοράς θα µπορούν να ελέγχουν τη βιοϊσοδυναµία των γενόσηµων φαρµάκων. Αν αυτό δεν γίνει και γίνει µε τις υπάρχουσες
διαδικασίες, οι οποίες δεν ελέγχονται, κατά τη γνώµη µου, µε
επάρκεια από τις ελληνικές ρυθµιστικές αρχές, πιθανώς να υπάρχει ένα πρόβληµα στο θέµα αυτό.
Συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία: Ενώ θεωρητικά
αυτό µπορεί να είναι ένα πολύ επαρκές µέτρο, κύριε Υπουργέ,
στην ουσία µπορεί να δηµιουργήσει παρενέργειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µπορούσα να έχω ένα-δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μάλιστα, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ποιες µπορεί να είναι οι παρενέργειες;
Ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η συνταγογράφηση µε τη
δραστική ουσία θα οδηγήσει σε µεγαλύτερο ανταγωνισµό στη
φαρµακευτική αγορά, αν δεν υπάρχει παράλληλα ολοκληρωµένο
σύστηµα παρακολούθησης της συνταγογράφησης –που δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόµα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση- τι µπορούν
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να κάνουν οι γιατροί; Μπορούν να γράψουν ένα φάρµακο, µε
βάση τη δραστική ουσία, το οποίο όµως δεν έχει ανταγωνισµό,
δεν έχει γενόσηµα. Δηλαδή, να µπορεί ένα πρωτότυπο φάρµακο
να συνταγογραφείται µε τη δραστική ουσία. Εποµένως, µπορεί,
κύριε Υπουργέ, να γίνει υποκατάσταση ενός φθηνού φαρµάκου
από ένα ακριβό φάρµακο, γιατί όταν δεν υπάρχει ανταγωνισµός
πάλι γράφεις τη δραστική ουσία και στην ουσία πιστοποιείς ένα
φάρµακο µιας συγκεκριµένης εταιρίας.
Άρα, αν δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
εγώ προσωπικά πολύ φοβάµαι ότι το συγκεκριµένο µέτρο µπορεί
να αυξήσει τη δαπάνη του φαρµάκου, παρά να τη µειώσει.
Τιµές φαρµάκων: Σωστά βάζετε τα µέτρα τα οποία βάζετε,
αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν απλοποιείτε το σύστηµα. Γιατί
ακόµα συνεχίζετε να έχετε ως τιµές αναφοράς τις τιµές είκοσι
δύο χωρών, όπου δηµιουργούνται πολυπλοκότητες ως προς τη
συλλογή των στοιχείων, τα οποία σε τελική ανάλυση τα δίνει η
ίδια η φαρµακοβιοµηχανία και δεν κάνετε ένα απλό σύστηµα;
Πάρτε τέσσερις χώρες στην Ευρώπη, δυο βόρειες και δυο νότιες
χώρες, βγάλτε το µέσο όρο και σταθµίστε το µε το κατά κεφαλήν
ακαθάριστο προϊόν.
Γιατί έχει σηµασία να σταθµίσετε µε το κατά κεφαλήν ακαθάριστο προϊόν; Γιατί σε µια χώρα που έχει ύφεση 15% του ΑΕΠ
και φέτος θα έχει άλλη ύφεση της τάξης του 6%, 7% του ΑΕΠ,
εφόσον συνεχίζεται η ύφεση, οι τιµές σταθµίζονται για να αντιπροσωπεύουν και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Άρα, αυτό και οι εταίροι µας θα έπρεπε να το δεχθούν και θα
έπρεπε να λάβουµε υπόψη τις δυνατότητες που έχει η χώρα να
πληρώνει για τη δράση φαρµάκων.
Δεν θέλω να συνεχίσω παραπάνω, µόνο να κάνω µια τελική παρατήρηση. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά αυτό που λείπει από το
ελληνικό σύστηµα υγείας είναι ένα σύστηµα αξιολόγησης της
ποιότητας των νέων φαρµακευτικών σκευασµάτων. Δεν αξιολογούνται δηλαδή τα νέα φαρµακευτικά σκευάσµατα, όσον αφορά
την ανωτερότητά τους –αν και εφόσον υπάρχει- σε σύγκριση µε
τα υπάρχοντα φάρµακα.
Αυτό το σύστηµα πρέπει κάποια στιγµή να το κάνετε. Αν υπάρχουν οικονοµικά προβλήµατα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άλλες δεκαπέντε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν ευρωπαϊκούς
οργανισµούς αξιολόγησης της φαρµακοθεραπείας, αν δηλαδή
είναι πιο αποτελεσµατικά τα καινούργια φάρµακα, σε σχέση µε
τα υπάρχοντα. Υπάρχει το δίκτυο MEDEF που είναι δεκαπέντε
κυβερνήσεις και ασφαλιστικοί οργανισµοί των µεγαλύτερων
χωρών της Ευρώπης.
Καιρός, λοιπόν, είναι και η Ελλάδα να συνδεθεί και να κάνει το
αυτονόητο, δηλαδή µεταφορά τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να µην
πληρώνει ο ελληνικός λαός για άλλα πράγµατα που πληρώνουν
άλλοι λαοί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ηλία
Μόσιαλο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να πω στον κύριο συνάδελφο, επειδή
αναφέρθηκε στο φόβο του για τη δραστική ουσία και τη δυνατότητα που υπάρχει, πράγµατι για να γίνει υποκατάσταση µε δραστική ουσία, που είναι ακριβή και όχι φθηνή, προϋπόθεση είναι ο
έλεγχος. Άρα, µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση µπορείς να
έχεις έλεγχο και σε ένα µεγάλο ποσοστό αυτή έχει προχωρήσει
αρκετά καλά.
Επίσης, για τα υπόλοιπα που δεν γίνονται µε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, υπάρχει είναι η ΚΜΕΣ, δηλαδή η υπηρεσία που
υπάρχει στο ΙΚΑ και ελέγχει, κάνοντας σκανάρισµα όλων των
συνταγών. Έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά από τον ΕΟΠΥΥ,
που έχει αναλάβει αυτό το έργο και είµαστε σε θέση να ελέγχουµε σε πολύ σύντοµο διάστηµα όλες τις συνταγές.
Ακόµη, να σας πω ότι και δική µας πρόθεση είναι η δραστική
ουσία να γίνει πράξη ως το τελευταίο εργαλείο, που θα έχουµε
στη διάθεσή µας, για να µπορούµε να ξέρουµε ότι όλα βαίνουν
καλώς. Εποµένως, έχουµε το χρόνο να τα εφαρµόσουµε και να
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µην υπάρξει αυτό το πρόβληµα της υποκατάστασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να θέσω δύο ζητήµατα στον αξιότιµο Υπουργό κ. Κουτρουµάνη. Το πρώτο έχει να κάνει µε το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι». Πράγµατι, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι το πρόγραµµα δεν καταργείται, αλλά αντικαθίσταται από το πρόγραµµα
«Κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», µε εξασφαλισµένες πιστώσεις και βεβαίως µε την εποπτεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μέχρι εδώ
όλα καλά.
Το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, επίσης δεν έχει να κάνει µε την
εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα, γιατί και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων εµπλέκεται
σε τέτοιου είδους προγράµµατα και δοµές και ο ιδιωτικός τοµέας. Το ουσιαστικό πρόβληµα είναι το εργασιακό µέλλον των
τριών χιλιάδων οκτακοσίων ανθρώπων, εργαζοµένων, που απασχολούνται στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι οποίοι
µέχρι τώρα ήταν αυτοί που πραγµατικά κράτησαν ζωντανό το
πρόγραµµα αυτό και οι συµβάσεις των οποίων λήγουν στις
30/6/2012.
Αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν, κύριε Υπουργέ, µετέωροι. Τι θα
µπορούσε να γίνει, για να εξασφαλιστεί το εργασιακό µέλλον των
ανθρώπων αυτών; Θα µπορούσε, πολύ απλά, να υπάρξει µια νοµοθετική ρύθµιση του Υπουργείου Εσωτερικών µαζί µε το δικό
σας Υπουργείο, προκειµένου να συσταθούν κοινωνικές υπηρεσίες ανά δήµο, όπως προβλέπεται και από τις πρόνοιες του
«Καλλικράτη».
Τι θα γινόταν, αν υπήρχε η εξέλιξη αυτή; Οι εργαζόµενοι στο
«Βοήθεια στο Σπίτι» θα εντάσσονταν σε αυτές τις κοινωνικές
δοµές των δήµων και έτσι χωρίς κανένα πρόβληµα θα εξασφάλιζαν το εργασιακό τους µέλλον, αφού οι δοµές αυτές θα µπορούσαν να είναι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών φροντίδας των
ηλικιωµένων µέσω συµβάσεων που θα γίνονταν µεταξύ αυτών και
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Άρα, θα πρέπει σήµερα να ξεκαθαρίσετε τι θα
γίνει µε το εργασιακό µέλλον αυτών των ανθρώπων, κύριε
Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε µια δεύτερη παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε. Ένα
λεπτό θα χρειαστώ.
Σας µεταφέρω, κύριε Υπουργέ –και θέλω να το ακούσει αυτό
ο παρακαθήµενος Υπουργός κ. Λοβέρδος γιατί κατά το παρελθόν είχε δώσει µια σχετική µε αυτό που θα πω υπόσχεση- ένα
πάγιο αίτηµα των ασφαλισµένων του ΟΓΑ, που έχει να κάνει µε
τη θέσπιση του αγροτικού ατυχήµατος, κατά τα πρότυπα του εργατικού ατυχήµατος.
Ο κ. Λοβέρδος στο παρελθόν, όταν ήταν στη δική σας θέση,
είχε υποσχεθεί ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε θα προχωρούσε σε µια τέτοια ρύθµιση. Ξέρετε, αυτό που λέω αποτελεί
κοινωνική ανάγκη, κύριε Υπουργέ, γιατί –µολονότι µπορεί να σας
φανεί παράξενο- τα αγροτικά ατυχήµατα στην Ελλάδα είναι πολύ
περισσότερα από τα εργατικά ατυχήµατα. Όµως, δυστυχώς, οι
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ δεν έχουν την ίδια αντιµετώπιση, που
έχουν οι ασφαλισµένοι των άλλων ταµείων.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Ένας αγρότης υφίσταται ένα
θανατηφόρο ατύχηµα. Η σύζυγός του δεν λαµβάνει τη σύνταξή
του, όπως συµβαίνει µε τους ασφαλισµένους στα άλλα ταµεία.
Γιατί αυτή η διαφοροποίηση εις βάρος των αγροτών, κύριε
Υπουργέ;
Να σας πω ένα άλλο παράδειγµα. Εργαζόµενος σ’ ένα άλλο
ταµείο υφίσταται ένα ατύχηµα. Παίρνει µία άδεια και παίρνει και
ένα επίδοµα ταυτόχρονα. Ο αγρότης, αν υποστεί ένα ατύχηµα,
δεν θα πρέπει επίσης να πάρει άδεια, όπως επίσης να έχει και
ένα επίδοµα, γιατί θα απέχει από τις εργασίες του; Γιατί, λοιπόν,
υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση µεταξύ του ΟΓΑ στο ζήτηµα
αυτό του αγροτικού ατυχήµατος και των άλλων ταµείων;
«Έπεα πτερόεντα» ακούνε καιρό τώρα οι αγρότες. Δεσµεύσεις
επί δεσµεύσεων που ουδέποτε γίνονται πράξη. Υπήρξε υπό-
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σχεση του ιδίου του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Παπανδρέου
ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα προχωρούσε στη θεσµοθέτηση
του µέτρου αυτού.
Πέρασαν χρόνια ολόκληρα και είµαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Αποκαταστήστε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσµο,
µέσω και αυτού του µέτρου που σας εισηγείται ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Αστέριο Ροντούλη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ωριµότερη σκέψη µε φέρνει στο Βήµα, γιατί
υπάρχουν θέµατα προς διευκρίνιση, που δεν θα τα αφήσω αναπάντητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Χαίροµαι, γιατί προηγουµένως το χρόνο δεν τον χαρίσατε στο Προεδρείο, τον χαρίσατε
στους συναδέλφους Βουλευτές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: Έχει δίκιο και η κ. Παπαρήγα και οι άλλοι συνάδελφοι που λένε ότι έχουµε µιλήσει αρκετά. Όµως, ακούστε.
Είναι ένα σχέδιο νόµου µε πάρα πολλά άρθρα. Αφορά δύο
Υπουργεία. Είµαστε εδώ πέντε Υπουργοί και εν πάση περιπτώσει
ακούγονται και τόσα πολλά πράγµατα εις βάρος µας και σε ό,τι
αφορά τις τοποθετήσεις µας, αλλά και τις γενικότερες προθέσεις
µας, που δεν είναι δυνατόν να µην παίρνουµε το λόγο, για να δίνουµε διευκρινίσεις, πόσω µάλλον που κάποιες από αυτές οδηγούν σε τροποποιήσεις διατάξεων, σε απόσυρση διατάξεων,
υπάρχει δηλαδή µια δηµιουργική διαδικασία στη Βουλή.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ να το δείτε έτσι και όχι
όπως το έχουν δει ορισµένοι συνάδελφοι που φωνάζουν ή που
παίρνουν τηλέφωνο από πίσω στο Προεδρείο και λένε να µη µας
δώσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν συνέβη κάτι τέτοιο,
κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι, δεν λέω ότι συνέβη, λέω «αν συµβεί» ή αν
κάποια στιγµή έχει συµβεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι φαύλος ο κύκλος των επιχειρηµάτων να πρέπει να περικόψουµε τη σπατάλη, να επιστρέψουµε χρήµατα στον ελληνικό λαό, αλλά να µην το κάνουµε
ταυτοχρόνως, διότι ό,τι οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση ή είναι
λάθος ή κρύβει σκοπιµότητες ή χαλάσαµε ως άνθρωποι ή το ένα
ή το άλλο. Αυτά όλα είναι επιχειρήµατα, όχι σοβαρά και ίσως εκ
του πονηρού.
Δίνω ένα παράδειγµα. Ήθελα να µιλήσω για έναν συνάδελφο
που τοποθετήθηκε µε ειλικρίνεια και όχι µε πονηρία, τον Δηµήτρη
Λιντζέρη. Γι’ αυτό ζήτησα το λόγο τότε και σας παρακαλούσα να
µιλήσω αµέσως µετά τον συνάδελφο. Αναφέρθηκε στην επιτροπή προµηθειών.
Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά την Πρόεδρό της και σε ό,τι αφορά
το πρόσωπο που ηγείται αυτής της επιτροπής. Επαναφέρουµε
τη διάταξη που υπήρχε σχετικά µε την υποχρέωση πλήρους και
όχι πλήρους και αποκλειστικής της απασχόλησης, πριν τη µετατρέψουµε µε προηγούµενο σχέδιο νόµου σε επιτροπή προδιαγραφών. Επαναφέρουµε κάτι που υπήρχε. Δεν τίθεται θέµα, για
να αγορεύει µάλιστα ο συνάδελφος τόσο πολύ.
Δεύτερον, είπε κάτι πολύ σοβαρό. Το επισηµαίνει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, ότι πρέπει να πάµε ορισµένες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τις προµήθειες των υλικών µε διαγωνισµούς και τις σχετικές συµβάσεις που πρέπει να υπογράφονται
µετά τους διαγωνισµούς, γρήγορα.
Τι κάνουµε; Κάνουµε κάτι που κάνει και η Κύπρος. Λέµε δηλαδή -γιατί το αντιµετωπίσαµε στην πράξη- ότι ένας διαγωνισµός
τρέχει, συµβασιοποιείται και αν κάποιος θέλει να προσφύγει,
όπως συνήθως συµβαίνει και αυτό καθυστερεί τις διαδικασίες,
θα προχωρήσει η διαδικασία και όταν µε το καλό µετά από κάποια χρόνια γίνει η σχετική δίκη, ακόµα µετά από κάποιους
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µήνες γίνει και η δίκη για τα ασφαλιστικά µέτρα και δικαιωθεί, το
βλέπουµε. Δεν καταργούµε τη σχετική διάταξη της νοµοθεσίας,
η οποία προβλέπει αποζηµιώσεις.
Αλλά ή θέλετε να πάµε γρήγορα και να κάνουµε συµβάσεις ή
δεν θέλετε να πάµε γρήγορα και οπότε λέτε τα όσα ακούστηκαν
σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Σε ότι αφορά ένα επίσης πάρα πολύ σοβαρό θέµα που σχετίζεται µε τα φάρµακα, στα όσα ακούστηκαν εδώ για τα γενόσηµα,
δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από ότι είπα στην πρωτολογία
µου. Μίλησα αρκετά, ήµουν σαφής και έδωσα όλα τα επιχειρήµατα.
Από εκεί και πέρα, το να παραβλέπουµε το γεγονός ότι η δραστική ουσία, ότι οι βασικές ουσίες πάνω στις οποίες χτίζονται τα
φάρµακα, παράγονται κυρία Πρόεδρε, σε πολλές περιπτώσεις
σε χώρες του τρίτου κόσµου, αυτό σχετίζεται και µε τα γενόσηµα
και µε τα πρωτότυπα.
Γιατί υποτιµάτε την προέλευση, όταν πρόκειται για χώρα του
τρίτου κόσµου, όταν από εκείνες τις χώρες παίρνουµε στην Ευρώπη, στην Αµερική πρώτες ουσίες και κατασκευάζουµε πρωτότυπα φάρµακα; Δεύτερον, πώς παραβλέπετε το γεγονός ότι στο
πλαίσιο της επαγρύπνησης που κάνει και η Ελλάδα για τις παρενέργειες των φαρµάκων από τις πενήντα δύο περιπτώσεις φαρµάκων που καταγγέλθηκαν, κυρία Πρόεδρε, από πολίτες πέρυσι
το 2011, οι τριάντα δύο αφορούσαν πρωτότυπα φάρµακα; Επίσης, γιατί παραβλέπετε ότι βάζουµε ένα στόχο να πιάσουµε το
50%, όταν η Αµερική έχει το 85%, η Ελβετία 90%, το Ηνωµένο
Βασίλειο 80%; Αναφέροµαι σε χώρες που είναι παραγωγές πρωτοτύπων και όµως έχουν συνταγογράφηση γενοσήµων σε αυτό
το ποσοστό. Δεν θέλω να τα επαναλάβω όλα. Σας τα επιστρέφω,
όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Σας τα επιστρέφουµε εµείς. Τι
λέτε τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μας µιλήσατε µε έναν τρόπο που δεν συνάδει µε
τα κοινοβουλευτικά ήθη. Προσωποποιείτε τη διαµάχη. Εγώ την
κράτησα έξω από την Αίθουσα. Μιλούσα, για αυτούς που µιλούν
εκτός Αιθούσης. Όταν µεταφέρετε µέσα στην Αίθουσα αυτού
του είδους την επιχειρηµατολογία, χάρισµά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να αναφέρω ένα τελευταίο πολιτικό θέµα µιας και δεν έχω χρόνο και ήδη έχω και εγώ, όπως και
οι υπόλοιποι συνάδελφοι, παραβεί το χρόνο που η κυρία Πρόεδρος µου έδωσε.
Υπάρχει -νοµίζω- πεντακάθαρο µπροστά µας το νέο πολιτικό
σκηνικό όπως διαµορφώνεται µετά τις τελευταίες εξελίξεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι τελευταίες εξελίξεις διέψευσαν αυτό το
οποίο καθόρισε τον πολιτικό διάλογο στη χώρα από τον Μάιο του
2010 και µετά, «οι µνηµονιακοί µε τους αντιµνηµονιακούς». Καταγγελία του ενός προς τον άλλον και κυρίως µέτωπα αντιµνηµονιακά που δεν οδηγούσαν, όπως αποδείχθηκε, πουθενά.
Τώρα πια είναι ανάγλυφο, καθαρό, πεντακάθαρο. Υπάρχουν
εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις, εκείνοι οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι
µέσα στην Αίθουσα, τα πολιτικά πρόσωπα που θέλουν να σηκώσουν στην πλάτη τους την πορεία για την πρόοδο της χώρας,
που θέλουν να σηκώσουν στην πλάτη τους την προσπάθεια να
µην γονατίσει η πατρίδα και σε δυνάµεις οι οποίες κοιτάνε εκλογικά ποσοστά. Εµείς θα είµαστε πολύ πιστοί στο δρόµο που
έχουµε ακολουθήσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο δρόµος αυτός δεν παράγεται
µε λόγια, παράγεται µε πολιτικές. Τέτοιες πολιτικές έχουµε βάλει
µπροστά στο χώρο του φαρµάκου.
Επιτέλους –και µε αυτό κλείνω- εγώ ως Υπουργός Υγείας,
αλλά και όλοι οι συνάδελφοί µου µετά το 2009 Υπουργοί και Υφυπουργοί, δεν παραλάβαµε εντολή κυρία Πρόεδρε από τον ελληνικό λαό ή από την Κυβέρνησή µας «να πετάµε τα χρήµατα» του
Έλληνα φορολογούµενου «από το παράθυρο». Όπως πολύ
σωστά ειπώθηκε προ ολίγου, εµείς παραλάβαµε την εντολή να
συµµαζέψουµε την σπατάλη, την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά,
επιστρέφοντας χρήµατα στον ελληνικό λαό.
Εάν αυτά δεν γινόντουσαν -να δεχθώ πολλές φορές µε τρόπο
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βίαιο, πολλές φορές µε τρόπο αποσπασµατικό, πολλές φορές µε
τρόπο όχι και τόσο εκλογικευµένο- εάν σε ελάχιστο χρόνο δεν
κάναµε τόσα πολλά, ό,τι περίσσευε από κάθε πολιτική, από εκλογίκευση δαπάνης θα το φορτωνόταν ως επιπλέον βάρος ο ελληνικός λαός, επιπρόσθετο βάρος στα βάρη που έχει σηκώσει στην
πλάτη του.
Άρα, λοιπόν, ή θέλουµε να προχωρήσουµε και ενισχύουµε πολιτικές ή δεν θέλουµε να προχωρήσουµε και κάνουµε αντιµνηµονιακά µέτωπα και τα γνωστά τοιαύτα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, τον
Υπουργό Υγείας.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάριος Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε συνέχεια αυτών που είπα το πρωί στην εισήγησή µου,
ήθελα να πω ότι η Νέα Δηµοκρατία σε αυτή την κρίσιµη ώρα
βάζει πλάτη. Και πρέπει να µας πιστωθεί ένα µέρος, κύριε
Υπουργέ -είµαι βέβαιος ότι το πιστώνετε- από το όφελος που θα
προκύψει για τα ασφαλιστικά ταµεία από αυτά τα µέτρα που σήµερα νοµοθετούµε.
Όπως είπα το πρωί, πάρα πολλά εξ αυτών έπρεπε να τα είχαµε
νοµοθετήσει πριν πολλά χρόνια. Μερικά άλλα, ακόµη και τώρα,
πρέπει να τα κάνουµε πιο συγκεκριµένα, πρέπει να δηµιουργήσουµε εκείνες τις προϋποθέσεις για να µπορούν να εφαρµοστούν αυτά τα µέτρα.
Όπως ξέρετε και εσείς, κύρια παθογένεια του πολιτικού συστήµατος είναι οι πολλοί νόµοι που φτιάχνουµε και ύστερα δεν
µπορούν να υποστηριχθούν από τη δηµόσια διοίκηση ή ακόµη
και από τις εκτελεστικές αποφάσεις ή ακόµη και από παράπλευρες άλλες προϋποθέσεις που δεν υπάρχουν για να αποδώσουν
αυτά τα µέτρα.
Θα επαναφέρω πάλι τα τέσσερα κρίσιµα σηµεία που σας είπα
το πρωί, αλλά είχατε µία υποχρέωση και απουσιάζατε. Θα ήθελα
να τα δείτε. Αυτά τα µέτρα για να αποδώσουν, το καθένα έχει µία
επιφύλαξη, έχει κάτι που πρέπει να το δούµε.
Θα πω ένα παράδειγµα για την πολιτική για την αποζηµίωση,
την εκπτωτική πολιτική των ασφαλιστικών ταµείων, δηλαδή το τι
έκπτωση παίρνουν τα ασφαλιστικά ταµεία από τη φαρµακοβιοµηχανία ως µεγάλος πελάτης που οι κυριότερες µορφές είναι το
rebate και η λίστα. Εδώ, παρ’ ότι νοµοθετείτε πάλι τη θετική
λίστα, ουσιαστικά δίνετε µία προτεραιότητα στο rebate. Έχουµε
δει από το παρελθόν ότι η βιοµηχανία προσέβαλε το rebate στο
Συµβούλιο της Επικρατείας κερδίζοντας και µη καταβάλλοντας
ως όφειλε από τη νοµοθεσία ένα µεγάλο ποσό.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας παρακαλέσω να δεσµεύσετε τη φαρµακοβιοµηχανία ότι δεν θα προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας για το rebate. Φοβούµαι και -η αίσθησή
µου είναι- ότι ετοιµάζονται να το προσβάλλουν. Διαφορετικά
ενεργοποιήστε τα άλλα µέτρα. Αυτό, λοιπόν, είναι το ένα.
Δεύτερον, ήθελα στις επόµενες µέρες και µε την ευκαιρία σας,
να επικαιροποιήσετε τον κατάλογο των επιπτώσεων στον περιορισµό της φαρµακευτικής δαπάνης, που έχει έκαστο ένα από
αυτά τα µέτρα. Θυµάστε τη λίστα που είχατε δώσει στην τρόικα,
που είχατε συµφωνήσει. Τώρα, µε τις τροποποιήσεις των µέτρων
ως προς τη διατύπωση, έχουν λίγο επηρεαστεί. Το λέω για να
έχουµε έναν µπούσουλα τι να προσδοκούµε από κάθε µέτρο στο
επόµενο διάστηµα.
Θέλω να επιστήσω λίγο την προσοχή σας στην τιµολόγηση.
Σας έχω ξαναπεί ότι την τιµολόγηση ορθώς την πήρατε, όπως είχαµε προτείνει και εµείς ως Νέα Δηµοκρατία στο Υπουργείο
Υγείας, διότι ήταν βασική παθογένεια που εµπλέκονταν άλλο
Υπουργείο, το Ανάπτυξης προκειµένου να βγάλει τις τιµές, το
Εργασίας έβγαζε την αποζηµίωση και ο Οργανισµός Φαρµάκων
και τα ασφαλιστικά ταµεία ουσιαστικά πλήρωναν. Και ορθώς
ίσως βάζετε και τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων µέσα στη διαδικασία. Δεν έχει όµως τις προϋποθέσεις ο Εθνικός Οργανισµός
Φαρµάκων, δεν έχει το προσωπικό να το κάνει.
Θέλω να εστιάσετε λίγο σε εκείνη την περίπτωση του κ. Μανία
που κάνει την τιµολόγηση. Θέλω να ασχοληθείτε τις επόµενες
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µέρες, ώστε να είστε και εσείς ασφαλής ότι αυτή η διαδικασία
γίνεται µε απόλυτη διαφάνεια. Να το δείτε και να το ελέγξετε
δειγµατοληπτικά ότι γίνεται µε απόλυτη διαφάνεια η τιµολόγηση
των φαρµάκων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα το δω.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Επειδή ακριβώς ήταν δύσκολη η µετάβαση
-και το καταλαβαίνω- να το δείτε λίγο. Ούτε να τον αδικούµε,
επειδή είναι ένας άνθρωπος και το κράτος πρέπει να σταθεί µε
έλεγχο, θεσµικά.
Κλείνω µε κάτι τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, αφού πω στον κ. Καρατζαφέρη, τον Αρχηγό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
που αναφέρθηκε στην απόσυρση της διάταξης για την Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Υγείας από τον Υπουργό, ότι είµαι βέβαιος ότι
προς στιγµή ξέχασε ότι η Βουλή νοµοθετεί, δεν νοµοθετεί το
Υπουργικό Συµβούλιο. Εισηγείται τους νόµους εδώ η Βουλή και
µπορεί να ψέξει κάποιος τον Υπουργό για οτιδήποτε, αλλά το ότι
σε κάποια στιγµή µπορεί να ακούσει τη Βουλή για να πάρει µια
απόφαση, αυτό δεν είναι λόγος για να υποστεί ψόγο.
Και κάτι άλλο: Ρώτησα τον Υπουργό γιατί κόπηκαν οι συντάξεις. Λέει ότι εγώ έφυγα και σας άφησα να κόβονται οι συντάξεις.
Τι συνέβη; Πρέπει ακριβώς να πω ότι την ώρα που δινόταν η
µάχη, ο κ. Καρατζαφέρης είχε φύγει. Δηλαδή, την ώρα που κάποιοι χειρουργοί χειρουργούσαν τον ασθενή -άλλος µε δική του
ευθύνη, άλλος επειδή εκλήθη- κάποιοι έφυγαν, ξεπλύθηκαν από
το χειρουργείο και τώρα ασκούν κριτική, γιατί δεν έγινε καλά η
επέµβαση.
Τελειώνω µε ένα «ευχαριστώ» στους επιχειρηµατίες, σε εκείνους τους Έλληνες που προσπαθούν να διαφηµίσουν τη χώρα,
σε µια προσπάθεια να αλλάξουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Συζητούµε όλα αυτά εµείς εδώ, ενώ έχει πληγεί η εικόνα
της χώρας σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Δεν είναι µόνο δηµοσιονοµικό πλέον το πρόβληµα της χώρας, είναι το τι βλέπουν οι
άλλοι, όταν ακούν «Έλληνας» και «Ελλάδα». Πρέπει πολύ σοβαρά να ασχοληθούµε µε τη διαµόρφωση, να κτίσουµε ξανά µια
σοβαρή εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό και αυτό το κάνουν
µε ένα πρώτο βήµα πολύ καλά κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι θεσµικοί και επιχειρηµατικοί φορείς της χώρας µε τη διαφήµιση
που λέει «δώστε µια ευκαιρία στη χώρα».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστώ, κύριε
Σαλµά.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα απαντήσω πάραυτα στις αιτιάσεις του συναδέλφου της
Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτή η λογική ότι ο ασθενής βρίσκεται στο χειρουργείο είναι
αυταρχική και ολοκληρωτική. Οι κοµπογιαννίτες γιατροί, ο Καραγκιόζης γιατρός είναι µια χειρότερη εκδοχή, όταν πρόκειται
να δοθούν λύσεις σε θέµατα υγείας. Θα πρέπει να προσέχουν
πάρα πολύ, ειδικά αυτοί που έχουν και το ιατρικό επάγγελµα και
γνωρίζουν πολύ καλά ότι από τη µια µεριά, υπήρξαν επί δεκαετίες πάρα πολλοί που ήταν απλά συνδεδεµένοι µε πολυεθνικές
εταιρείες και απολάµβαναν διακοπές διαµέσου της προώθησης
φαρµάκων. Το έχει ζήσει αυτό ο ιατρικός κλάδος.
Πρέπει να πούµε ότι αυτό το καθεστώς δεν είναι το καθεστώς
που δίνει στη χώρα µας προοπτική, αλλά τους ασθενείς τους
οδηγεί στο θάνατο. Υπάρχει και µια άλλη πτυχή, όµως, ιδιαίτερα
σηµαντική και πρέπει εδώ να απαντήσω πολιτικά και στον αγαπητό Υπουργό.
Σε αυτόν εδώ τον πολιτικό βίο που βρισκόµαστε υπάρχει ο
ανοικτός πολιτικός τάφος του Ινδού Βραχµάνου Μονάρχη ο
οποίος -βίος και πολιτεία- έχει αποδείξει τις µοναρχικές κληρονοµικές και άλλες του διαδροµές, τους αυταρχισµούς του, τις
διαγραφές του και όλα εκείνα τα παγκοσµιοποιητικά ζητήµατα,
για τα οποία τον συγχωρούσαν οι συναγωνιστές του για πολλά
χρόνια, µέχρι που αποµυθοποιήθηκε µόνος του.
Όµως, ο ανοικτός τάφος του Ινδού παίρνει µαζί του όλα τα γυναικόπαιδα ζωντανά και τα θάβει. Και αυτό το πολιτικό τέλος, για
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έναν ιστορικό πολιτικό χώρο που έχει διαδροµή στα πράγµατα
της χώρας µας, δεν είναι το καλύτερο.
Επίσης, εδώ νοµοθετούµε µε τις αρχές µας. Και στις αρχές
µας υπάρχουν ζητήµατα που οριοθετούνται µε µια σειρά συνθήκες και µε βάση τις αξίες µας. Εµείς θεωρούµε υπεύθυνο να βάλουµε φρένο σε µια κατηφόρα την οποία έχει πάρει η χώρα.
Μπήκαµε µέσα στη µάχη, δεν έπιαναν τα φρένα, γιατί το «τρελό
φορτηγό» στην εθνική οδό οδηγούνταν στον γκρεµό και κάποιοι
είπαν: όχι θα συνεχίσουµε, διότι βγάλαµε φτερά. Φτερά βγάζουν
τα µυρµήγκια προτού ψοφήσουν, ως γνωστό.
Όποιος, λοιπόν, ζει στις αυταπάτες αυτής της εφαρµογής της
µνηµονιακής πολιτικής οδηγείται ουσιαστικά στο αδιέξοδο, οδηγείται µέσα στο τούνελ που δεν έχει άλλη πλευρά. Ξέρουν καλά
οι ίδιοι οι καθοδηγητές αυτής της πορείας ότι µας οδηγούν σε
αδιέξοδο, για να µας χρεοκοπήσουν µε σχέδιο.
Θεωρούµε, επίσης, ότι το ζήτηµα δεν είναι µνηµονιακή και αντιµνηµονιακή πολιτική, αλλά η χάραξη εθνικής πολιτικής. Διότι ο
όρος «µνηµόνιο» και «αντιµνηµόνιο» δεν περιέχει ιδεολογικά και
πολιτικά χαρακτηριστικά. Εµείς, µόνοι και πρώτοι σαν κόµµα είπαµε: καθαρά αντινεοφιλελεύθερη πολιτική για να βγούµε από
την κρίση και σ’ αυτή την πλευρά εντάσσονται και οι παρεµβάσεις µας σήµερα.
Πόσα χρόνια τώρα -δυο χρόνια;- δεν µπαινοβγαίνουν τα γενόσηµα στη Βουλή και ξαναβγαίνουν από το βέτο πολυεθνικών;
Γιατί, όµως, δεν στοχεύουµε στην εθνική παραγωγή και στην κάλυψη εσωτερικά των αναγκών µας, δυναµώνοντας την εγχώρια
βιοµηχανία;
Είναι γνωστό, λοιπόν, ότι η πάλη η οποία διεξάγεται εδώ, διεξάγεται από δυο πλευρές, από ένα έθνος-κράτος που κινδυνεύει
και το έθνος-κράτος δεν σώζεται, αν σωθούν λογιστικά οι τράπεζες, αλλά αν σωθεί ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι το ζητούµενο
σ’ αυτή την προσπάθεια. Δεν µπορεί να σωθούν οι τράπεζες,
αλλά να πεθάνει ο ελληνικός λαός, να χρεοκοπήσει ο ελληνικός
λαός στην πράξη και να πανηγυρίζουν οι τραπεζίτες ότι υπάρχουν. Αυτή είναι η αντιδιαστολή της αντιπαράθεσης. Απέναντι,
λοιπόν, σε αυτό το ζήτηµα εµείς είµαστε ξεκάθαροι.
Θα δώσω ένα παράδειγµα και τελειώνω µε αυτά, κυρία Πρόεδρε. Έχουµε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας. Θεσµοθετούνται. Σε µια προχωρηµένη κοινωνία της Δυτικής Ευρώπης,
της Αµερικής, της Βόρειας Ευρώπης αυτό θεωρείται εκ των ων
ουκ άνευ, απόλυτα δεκτό και φυσιολογικό. Εδώ ποιοι σήµερα κάνουν αυτή τη δουλειά παρανόµως; Άνθρωποι του υποκόσµου,
απατεώνες και πρέπει να το τονίσω αυτό ακόµα ιδιαίτερα, γιατί
είναι θλιβερό, είναι σωµατέµποροι που κάνουν πορνεία, θέλουν
να κρεµάσουν µια ταµπέλα, είναι δικολάβοι που βγάζουν άδειες
παραµονής µε πλαστά χαρτιά και κάποιοι περίεργοι τύποι που
κινούνται, δυστυχώς, στο χειρότερο αντικείµενο. Μέσα απ’ αυτά,
θέλουν να φέρουν βοηθητικό προσωπικό από βαλκανικές χώρες
-που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση- και από τρίτες χώρες λαθροµετανάστες, να τους δώσουν και άδεια παραµονής. Να κάνουν το εργατικό δυναµικό µε την κατάργηση των εργασιακών
σχέσεων έρµαιο της πιο σκληρής εκµετάλλευσης, να εκτοπίσουν
τον Έλληνα εργαζόµενο, για να φέρουν το υποκατάστατό του,
το «γενόσηµο εργασιακό» -να το πω µε τις ιατρικές αναφορέςτο οποίο θα έρθει για να καταργήσει και καταλύσει κάθε εργασιακή σχέση και εργασιακό κανόνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε αυτές τις συνθήκες είµαστε υποχρεωµένοι να υπερασπιστούµε τα αδύναµα στοιχεία µας και να τους δώσουµε ώθηση
προς τα εµπρός. Δηλαδή, για µια διάταξη που υπό άλλες συνθήκες θα λέγαµε όλοι «προχωράτε, έχουµε τέτοια ανάπτυξη που
χρειάζεται να φτιάξουµε και ιδιωτικά γραφεία», στις ειδικές συνθήκες που µιλάµε, αυτά τα ιδιωτικά γραφεία δυστυχώς θα είναι
αυτό που είπα προηγουµένως, καµία σχέση µε το ζητούµενο,
γιατί δεν θα έχουν πρακτική εφαρµογή, γιατί δεν θα έχουν αντικείµενο, γιατί δεν έχουν να προσφέρουν πραγµατική εργασία,
αλλά µόνο εκείνες τις εργασίες τις οποίες προηγούµενα περιέγραψα, οι οποίες κινούνται µεταξύ της παρανοµίας και της ηθικής παρακµής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε παρακαλώ,
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κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σ’ αυτό το πλαίσιο
βρισκόµαστε, δηλαδή, η αποθέσπιση µιας Δηµόσιας Διοίκησης
µέσα από την ηθική κατάρρευση της πολιτικής της ηγεσίας, δεν
µπορεί να έρχεται, θεσπίζοντας µέτρα και αποφάσεις που απλά,
σε µια πολυδαίδαλη κατάσταση οδηγούν στην πτώση και στην
κατάρρευση της χώρας µας.
Υπάρχει, λοιπόν και η άλλη πλευρά, κυρία Πρόεδρε, στο δηµιουργικό µέρος των προτάσεων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Θα τα πούµε εντός των ηµερών µε τις προγραµµατικές µας
δηλώσεις, γιατί υπάρχει λύση εξόδου από την κρίση. Δεν είναι
αυτή στην οποία έχουµε εγκλωβιστεί τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ορισµένοι µένουν σε κάποιες
ιδεολογικές εµµονές και δεν θέλουν να δουν την πραγµατικότητα. Τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τους µισθούς
Βουλγαρίας και Κίνας δεν τους κάνουν οι λαθροµετανάστες, κύριοι. Εδώ, οι κύριοι αυτοί τους κάνουν. Δεν είναι οι λαθροµετανάστες που ψηφίζουν πραξικοπηµατικές πράξεις Υπουργικού
Συµβουλίου και πάνε τους κατώτατους µισθούς κάτω από 500
ευρώ και για τους νέους κάτω από 400 ευρώ και στην πράξη θα
είναι κάτω από 300 ευρώ. Ορίστε τους. Μην ψάχνετε εχθρούς
εκεί που δεν υπάρχουν.
Προηγουµένως ο κύριος Υπουργός –και ο κ. Κουτρουµάνηςπήρε πίσω αυτές τις διατάξεις που αφορούν εργαζόµενους µετανάστες. Δεν ήταν αξιόλογες επί της ουσίας, αλλά και αυτές τις
πήρε πίσω. Εγώ είπα τι είναι. Είπα ότι δεν είναι ούτε καν ασπιρίνη.
Αλλά και αυτές ακόµα πίσω;
Είπε ο κύριος Υπουργός προηγουµένως ότι σώζει τον τόπο
αυτός και η Κυβέρνησή του και η κυβέρνηση του Παπανδρέου
προηγουµένως, ενώ κάποιοι κοιτούν εκλογικά ποσοστά. Σε ποιους απευθύνεστε; Σε εµάς; Κοιτάµε τα εκλογικά ποσοστά; Αν κοιτάζαµε τα εκλογικά ποσοστά, κύριε Υπουργέ, δεν θα ήµασταν σε
αυτήν την παράταξη από µικρά παιδιά, θα ήµασταν αλλού, θα
παίρναµε άλλους δρόµους, άλλες ατραπούς.
Αυτά να µην τα απευθύνετε, λοιπόν, σε εµάς. Πρέπει κάποτε
να µάθετε –δεν µιλάω προσωπικά, εννοώ ως παράταξη- να
ασκείτε πολιτική αρχών, όχι σοσιαλισµό στο όνοµα και άγριο καπιταλισµό, κατεδαφιστικό στην πράξη.
Όσον αφορά τα φαρµακεία, αυτά τα οποία κάνετε ανοίγουν
έναν πολύ επικίνδυνο δρόµο για όλο το εµπόριο, όχι µόνο για τα
φαρµακεία. Και το ξέρετε ότι εγκληµατείτε. Ξέρετε ότι αυτήν τη
στιγµή κάνετε φωτογραφικές διατάξεις για σούπερ µάρκετ-φαρµακεία ολίγων εταιρειών. Αυτό κάνετε, εν πλήρη γνώσει. Και
όµως, επιµένετε. Το καταψήφισε η Βουλή. Το ξαναφέρνετε. Το
καταψήφισε και το ξαναφέρνετε. Αυτό είναι το αναπτυξιακό
µέτρο που βρήκατε να φέρετε στην ελληνική κοινωνία; Αυτό
είναι; Να κλείσετε τον µικρό φαρµακοποιό, που δεν µπορεί να
παρακολουθήσει τέτοιου είδους ωράρια; Και το λέτε αυτό «εκσυγχρονιστικά µέτρα»;
Θέλω να πω και κάτι ακόµα. Είπατε ότι πήρατε πίσω τη διάταξη
για το «Ερρίκος Ντυνάν» και τον «Ερυθρό Σταυρό». Δεν το είδαµε
γραπτώς. Δηλαδή αποσύρεται πλήρως αυτή η διάταξη; Με συγχωρείτε, µπορεί να µην το κατάλαβα. Αποσύρεται, δηλαδή, πλήρως αυτή η διάταξη για το «Ερρίκος Ντυνάν» και τη διασύνδεσή
του; Εδώ έχετε µία διάταξη, µε την οποία λέτε ότι µπορεί να µισθωθεί το «Ερρίκος Ντυνάν» ή να πωληθεί και µία άλλη διάταξη
που λέει ότι το µισθωµένο ή πωληµένο Ντυνάν θα διασυνδεθεί
µε τον «Ερυθρό Σταυρό» µε ένα διοικητικό συµβούλιο το οποίο
θα το ορίζει ο «Ερυθρός Σταυρός» του Μαρτίνη. Την παίρνετε
πίσω αυτήν τη διάταξη;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θετικό. Είναι θετικό να την πάρετε πίσω. Το θέµα είναι να µην την πάρετε τώρα πίσω, για να
την επαναφέρετε µε άλλη µορφή και επί της ουσίας την ίδια.
Πρέπει να αντιληφθείτε ότι πρέπει να κινηθείτε διαφορετικά όσον
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αφορά τα νοσοκοµεία.
Όσον αφορά τα γενόσηµα, πρώτη φορά ακούω αυτά τα πράγµατα. Και είναι και αξιότιµοι εδώ που ασχολούνται µε τα φάρµακα επί χρόνια. Εγώ δεν είµαι ειδικός, αλλά αυτό το οποίο λέτε
δραστική ουσία, δεν λέει απολύτως τίποτα. Η δραστική ουσία,
κύριε Υπουργέ και κύριοι σύµβουλοι του Υπουργού –εν πάση περιπτώσει, όποιοι αποφασίζετε- δεν λέει απολύτως τίποτα. Μπορεί
να τα λέει και όλα. Δεν λέει, όµως και απολύτως τίποτα. Και η
ίδια δραστική ουσία µπορεί να παράγει το άλφα, το βήτα, το
γάµα και οι ποιότητες να είναι πολύ διαφορετικές, όπως γίνεται
παντού. Πέστε µου ένα οποιοδήποτε πράγµα. Πατάτα, λέει ο
άλλος. Είναι ίδιες όλες οι πατάτες; Ίδιες οι ντοµάτες; Ίδια δραστική ουσία έχουν, για να το πω απλά. Άρα, µην κολλάτε εκεί, να
µας τα εξηγήσετε διαφορετικά. Ποιους ελέγχους έχουµε εδώ;
Και το δεύτερο που είναι πολύ σηµαντικό είναι ότι αν τίθεται
το δίληµµα παγκόσµιες πολυεθνικές ή εθνική φαρµακοβιοµηχανία, εσείς επιλέγετε τις πολυεθνικές. Εγώ δεν λέω να επιλέξετε
την ιδιωτική εγχώρια φαρµακοβιοµηχανία. Υπάρχει και άλλος
δρόµος, τον οποίο, βεβαίως, δεν µπορείτε να τον εφαρµόσετε.
Μην λέτε, όµως, ότι δεν υπάρχει και άλλη πρόταση. Υπάρχει και
µία δηµόσια παρέµβαση στο χώρο του φαρµάκου, ένας δηµόσιος πυλώνας στο χώρο του φαρµάκου και µία στρατηγική κοινωνικοποίησης του φαρµάκου. Αυτή είναι και µία άλλη εναλλακτική λύση. Επειδή δεν τη φανταζόσαστε, επειδή είναι εκτός ιδεολογικού πεδίου, µην µας λέτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.
Κλείνω µε τον κ. Κουτρουµάνη. Τι κάνετε, κύριε Κουτρουµάνη,
εδώ µε το «Βοήθεια στο Σπίτι»; Αυτή η «Βοήθεια στο Σπίτι» λέτε
εδώ ότι θα πάει στα ασφαλιστικά ταµεία ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και «θα
δοθεί» –σας διαβάζω τι λέτε- «σε αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις».
Συµπεριλαµβάνονται εδώ οι αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις που
έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τον ανωτέρω σκοπό κατ’ οικείο καταστατικό, δηλαδή
σε ιδιώτες, ιδιωτικά συµφέροντα η «Βοήθεια στο Σπίτι».
Και τι λέτε, επίσης, κύριε Κουτρουµάνη, γιατί δεν µπορείτε να
τα αποκρύπτετε; Μας λέτε, επίσης, ότι από 1-9-2012 –ακούστε,
κύριοι!- θεσµοθετήθηκε ειδική εισφορά ασφαλισµένων σε φορείς
κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη χρηµατοδότηση της παροχής της κατ’
οίκον φροντίδας. Δηλαδή, εδώ έρχεστε µε την τροπολογία σας
και βάζετε ένα χαράτσι από την 1η Σεπτεµβρίου, ένα χαράτσι του
οποίου δεν µας λέτε το ύψος. Λέτε ότι το ύψος θα το καθορίζει
ο Υπουργός, ο εκάστοτε Υπουργός. Πού ακούστηκε αυτό το
πράγµα, όταν πρωτοεισάγεται ένα τέλος, ένα χαράτσι, να µην τίθεται ούτε καν το ύψος του και να µην παραπέµπει έστω µετά
για το ανεβοκατέβασµά του σε υπουργικές αποφάσεις;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ µας το κρατάτε και µυστικό.
Δηλαδή, θα επιβαρύνετε και άλλο τους ασφαλισµένους; Εδώ είχατε εξασφαλισµένους πόρους και εθνικούς και ευρωπαϊκούς
για την υπηρεσία αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Αφήνετε στο δρόµο τέσσερις χιλιάδες εργαζόµενους που δουλεύουν δέκα χρόνια, κυρίες και κύριοι, στο «Βοήθεια στο Σπίτι»
και έχουν προσληφθεί µέσω ΑΣΕΠ. Ίσως και γι’ αυτό τους αφήνετε και στο δρόµο. Αυτό κάνετε, γιατί µην µου πείτε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα πάνε να προσλάβουν αυτούς. Δουλεµπόριο
θα κάνουν. Δουλεµπόριο! Αυτό το οποίο κάνετε, λοιπόν, να το
αποσύρετε αµέσως. Δεν έχετε δικαίωµα µε τροπολογία να εισάγετε χαράτσια! Κανένα δικαίωµα δεν έχετε!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Τελειώνω µε µία κουβέντα. Δεν συζητάω για τα ιδιωτικά γραφεία ενοικίασης. Δεν ξέρω αν θέλετε να έχετε τα παιδιά των Ελλήνων πλέον να επινοικιάζονται από γραφεία ενοικίασης εργαζοµένων και να πουλιούνται από εδώ και από εκεί µε 200 και 300
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ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Λαφαζάνη, τελειώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν είναι αυτό το µέλλον που επιφυλάσσετε, δεν θα υπάρχουν εδώ πέρα τέτοια παιδιά για να τα
βρείτε. Θα ξενιτευτούν όλα. Θα χάσετε τη νεολαία εντελώς. Για
πρώτη φορά θα υπάρχει µία χώρα χωρίς νεολαία. Όλοι σκεφτόµαστε πλέον –και επιτρέψτε µου τον πληθυντικό- πώς να απαντήσουµε στα παιδιά µας που µας ρωτούν όταν µας βλέπουν «να
µείνουµε εδώ ή να φύγουµε;». Πώς τους απαντάτε εσείς; Πέστε
µου ποια είναι η απάντηση που δίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Λαφαζάνη, τελειώνετε. Από τα τρία λεπτά έχετε φθάσει στα εννιά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τέλειωσα.
Όσον αφορά τα επικουρικά ταµεία, επίσης, λέτε συνένωση των
επικουρικών ταµείων. Οδηγείτε στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και
στο κόψιµο των επικουρικών συντάξεων. Και χθες είχαµε µέτρο
µε το οποίο κόβετε τις επικουρικές συντάξεις. Το µέλλον είναι να
µην υπάρχει επικούρηση. Αυτό είναι το µέλλον, όπως και το να
µην υπάρχουν ασφαλιστικά ταµεία.
Δεν έχω χρόνο. Καταλαβαίνετε τι κάνετε. Νοµίζω ότι δεν βάζετε κανένα εµπόδιο σε αυτόν το δρόµο που έχετε πάρει. Επικαλείστε την τρόικα, αλλά νοµίζω ότι είναι και κυβερνητική επιλογή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
Θα κάνετε παρέµβαση, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω µετά µία παρέµβαση. Τώρα θα ήθελα για µισό λεπτό µόνο να πω ότι για το
«Βοήθεια στο Σπίτι» έχω µιλήσει και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια πάρα πολλές φορές. Επιτέλους, διαβάστε τι λέει το νέο
σχέδιο και ποιο είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» που είχαµε µέχρι σήµερα! Δεν το πειράζουµε αυτό το πρόγραµµα που
έχει το Υπουργείο Εσωτερικών! Δηµιουργούµε νέο πρόγραµµα,
για να βοηθήσουµε και τα δύο!
Διαβάστε, σας λέω και πάλι, γιατί δηµιουργείτε στους εργαζόµενους µία ανησυχία για την επόµενη µέρα, ενώ θα έπρεπε να
κάνουµε ακριβώς το αντίθετο! Πρέπει να διασφαλίσουµε και εκείνους, αλλά και το πρόγραµµα! Εκτός από τους εργαζόµενους,
πρέπει καµµιά φορά να µιλάµε και για τους ωφελούµενους, δηλαδή τους συνταξιούχους και τους ανάπηρους που περιµένουν
να έχουν ένα διευρυµένο πρόγραµµα! Αυτό κάνουµε!
Θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε και µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η κ. Ελένη Τσιαούση, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Παράκληση να µιλάτε από το έδρανό σας, επειδή ο χρόνος
οµιλίας είναι τα τρία λεπτά, προκειµένου να κερδίζουµε χρόνο.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στον ελάχιστο χρόνο, λοιπόν, που έχω στη διάθεσή µου, θα ξεκινήσω και εγώ από το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», κύριε
Υπουργέ. Είναι ένα πρόγραµµα που µέχρι τώρα ήταν συγχρηµατοδοτούµενο και είχε σαν στόχο τη διασφάλιση των συνθηκών
αυτόνοµης διαβίωσης των ηλικιωµένων και των συνταξιούχων
ανάπηρων. Δεν πρέπει, µάλιστα, να ξεχνάµε πόσο βοήθησε αυτό
το πρόγραµµα και τα παιδιά αυτών των συνταξιούχων, ώστε να
ασχολούνται απερίσπαστα µε τις εργασίες τους, µε άλλες οικογενειακές ή κοινωνικές υποχρεώσεις τους.
Με τη σηµερινή τροπολογία, θεωρώ ότι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» εντάσσεται στην εθνική κοινωνική πολιτική και
µπαίνουν οι προϋποθέσεις για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά
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του. Αναµφίβολα πρόκειται για µία εξόχως σηµαντική νοµοθετική
παρέµβαση του Υπουργείου Εργασίας, που αποτελεί τοµή για το
πολύπαθο τον τελευταίο καιρό σύστηµα κοινωνικών παροχών.
Θα αναφερθώ, όµως και εγώ στο προσωπικό, σ’ αυτά τα στελέχη που υπηρετούν για πάνω από δέκα χρόνια! Είναι αυτά τα
στελέχη που καταξίωσαν στη συνείδηση κάθε Έλληνα πολίτη
αυτό το πρόγραµµα. Θα πρέπει, λοιπόν, εφόσον έχουν βρεθεί οι
πόροι, εφόσον διασφαλίζεται η συνέχεια, να διασφαλιστεί και µε
κάποιον τρόπο και η συνέχεια της εργασίας αυτών των ανθρώπων, αυτών των έµπειρων στελεχών.
Ένα άλλο σηµαντικό κοµµάτι αυτής της τροπολογίας αφορά
στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να εντάσσονται –ακόµα και κατά την έναρξη
λειτουργίας τους- σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες
θα πρέπει να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα τόσο για την έκδοση
της κοινής υπουργικής απόφασης για τη δηµιουργία του Κοινωνικού Ταµείου, όσο και για την επιµόρφωση των στελεχών, αλλά
και αυτών που θέλουν να συστήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις,
καθώς και για άλλα τέτοια πρακτικά ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελευταία θα σταθώ στο νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα στο
άρθρο 9, σύµφωνα µε το οποίο µεταφέρεται η Γενική Γραµµατεία
Πρόνοιας, µαζί µε τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, το προσωπικό,
κ.λπ.. Ως επαγγελµατίας του χώρου, επικροτώ τη µεταρρύθµιση,
γιατί η πρόνοια πάντα θεωρούνταν το παραπαίδι της υγείας. Ως
Βουλευτής, δεν µπορώ να µην επισηµάνω ότι για πάνω από ένα
χρόνο δεν είχαµε Υφυπουργό Υγείας, πρώτη φορά µετά από αρκετά χρόνια, σε µία περίοδο µάλιστα που όλα τα απόνερα της
σκληρής δηµοσιονοµικής πολιτικής έφταναν σε όλους τους φορείς πρόνοιας.
Παρά τις φιλότιµες και αξιέπαινες προσπάθειες του Γενικού
Γραµµατέα, όταν από τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ του προϋπολογισµού, µόνο τα 800 εκατοµµύρια ευρώ καταλήγουν στις προνοιακές δοµές, τότε όλοι αντιλαµβανόµαστε για ποιου επιπέδου
κοινωνική πολιτική µιλάµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, η πρόνοια εκτός από
εξαιρετικό και ευαισθητοποιηµένο προσωπικό, εκτός από τις ευθύνες για ένα σηµαντικό έργο, έχει και µία εξίσου σηµαντική προίκα. Έχει κινητή και ακίνητη περιουσία, για την οποία δεν γίνεται
συγκεκριµένη µνεία στο νοµοσχέδιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλουµε να µιλήσουµε για την αναδιοργάνωση της πρόνοιας, για στοχευµένη κοινωνική πολιτική,
τότε πρέπει να βρούµε και εκείνον τον πρακτικό τρόπο να αξιοποιήσουµε τους διαθέσιµους πόρους, τους διαθέσιµους κρατικούς µηχανισµούς, λειτουργώντας επιτέλους τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ώστε σ’ αυτήν την τραγική οικονοµική συγκυρία να κάνουµε το καλύτερο δυνατό γι’ αυτούς τους πολίτες
που το έχουν ανάγκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εµείς ευχαριστούµε
την κ. Ελένη Τσιαούση.
Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για θέµατα υγείας που τα έχετε διαλύσει. Θα αναφερθώ µόνο στο τι ακριβώς πάτε να κάνετε. Προχθές, ο ΕΟΠΥΥ,
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης, έστειλε πρόσκληση προς
τους γιατρούς του Νοµού Θεσσαλονίκης για να στελεχώσουν το
κοινωνικό ιατρείο ως εθελοντές! Εκεί έχετε φθάσει την υγεία στη
χώρα µας!
Κύριοι Υπουργοί Υγείας και Εργασίας, καταθέσατε µία τροπολογία αργά το µεσηµέρι της περασµένης Παρασκευής. Είναι µία
τροπολογία-σαλάτα, πρόχειρα συναρµολογηµένη και µε έντονο
προεκλογικό χαρακτήρα. Πρώτον, σ’ αυτήν την τροπολογία λέτε
να προχωρήσετε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος µε τίτλο «Πρόγραµµα Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».
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Κύριε Υπουργέ Εργασίας, είπατε στην οµιλία σας ότι εξασφαλίστηκε συγχρηµατοδότηση και ότι οι εργαζόµενοι δεν κινδυνεύουν και ότι θα συνεχίσουν. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν,
αλλά για ψηφίστε αυτήν την τροπολογία που ιδιωτικοποιεί την
κατ’ οίκον φροντίδα!
Ρωτώ το εξής: Γιατί να κινδυνεύσουν οι εργαζόµενοι, κύριε
Υπουργέ; Γιατί; Πρώτον, έχετε στα χέρια σας εσείς και το Υπουργείο Εσωτερικών εξασφαλισµένα χρήµατα για την απρόσκοπτη
λειτουργία κάθε χρόνο όλων των µονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι»
από εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους, ναι ή όχι;
Δεύτερον, υπάρχει συµφωνία και υποχρέωση της χώρας προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει µόνιµα χαρακτηριστικά στο
«Βοήθεια στο Σπίτι» και στην κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωµένων,
ναι ή όχι;
Τρίτον, έχουµε εργαζόµενους από το ΑΣΕΠ εδώ και δέκα χρόνια που δεν ζητούν καν µονιµότητα –εµείς λέµε «ναι, είναι µόνιµοι»- ενώ έχουν όλες τις προδιαγραφές, παρά ζητούν µόνο
σταθερή εργασία, ναι ή όχι;
Γιατί δεν κάνετε µία νοµοθετική ρύθµιση για όλα αυτά τώρα,
ώστε να ενταχθούν όλοι οι εργαζόµενοι στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων, όπως προβλέπει και ο «Καλλικράτης» και να
λυθεί, επιτέλους, το θέµα αυτών των εργαζοµένων και οι δήµοι –
άρα και το ίδιο το κράτος- να ασκούν κοινωνική πολιτική;
Αντ’ αυτών, τρέξατε να κατεβάσετε ένα ολόκληρο σχέδιο
νόµου ως τροπολογία που δίνει τα προγράµµατα στους ιδιώτες,
στην αβεβαιότητα του ιδιωτικού κανιβαλισµού, αφήνοντας αυτούς τους εργαζόµενους στο πουθενά! Τι θα πείτε στους εργαζόµενους, όταν αυτοί θα βρεθούν στο δρόµο; Δεν το συζητώ και
γι’ αυτούς που στηρίζουν οι εργαζόµενοι! Όµως, αν µιλάµε για
τους εργαζόµενους, θα τους πείτε «έπρεπε να ανοίξουµε τις ίσες
ευκαιρίες για όλους, χωρίς πρώτα να κατοχυρώσουµε τα αυτονόητα για σας, αλλά και για την πολιτεία»; Θα τους πείτε «ενώ είχαµε όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή χρήµατα, εργαζοµένους,
την υποχρέωση για νοµοθετική ρύθµιση, προτιµήσαµε να µην την
κάνουµε και να σας αφήσουµε στο πουθενά»;
Άρα, µε όλα αυτά που προείπα, χρειάζεται άµεση νοµοθετική
ρύθµιση, κύριε Υπουργέ, εδώ και τώρα!
Δεύτερον, σ’ αυτήν την τροπολογία γίνονται µία σειρά από
ρυθµίσεις για θέµατα ασφαλιστικής κάλυψης για εργαζόµενους
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δικαστικές διενέξεις µε τους εργοδότες τους, όπως για παράδειγµα τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά,
ώστε κάποιοι απ’ αυτούς να µπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν.
Όχι µόνο δεν θα είχαµε αντίρρηση, αλλά θα ήµασταν υπέρ, αν
βάζατε τους βιοµήχανους να πληρώσουν αυτά που επί της ουσίας οφείλουν! Ωστόσο, εσείς για να µην τα βάλετε µε τους βιοµήχανους, φορτώνετε αυτά τα βάρη στον ΟΑΕΔ ή στο ΙΚΑ,
κάνετε το προεκλογικό σας παιχνίδι και µετά ο ΟΑΕΔ θα πάει να
πάρει τα χρωστούµενα από τις εταιρείες! Φοβερά ευρηµατικό
αυτό!
Το ερώτηµα είναι το εξής: Τι θα γίνει µε τις µεγάλες επιχειρήσεις που πετάνε στο δρόµο εργαζόµενους απλήρωτους και
χωρίς ασφάλιση; Τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους που βρίσκονται σε µεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις; Τι θα κάνετε για τους
απεργούς της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ»; Ο βιοµήχανος, κάνοντας χρήση του δικού σας νόµου, απολύει κάθε µήνα απεργούς! Θα πάρετε θέση; Θα παρέµβετε;
Τρίτον, έχετε µία ιδιαίτερα πονηρή διάταξη για τους εργαζόµενους µετανάστες στη χώρα µας, µε το πρόσχηµα της ταυτοποίησης και της καταγραφής.
Νοµιµοποιείτε την εισφοροδιαφυγή ουσιαστικά µέσα από
αυτήν τη διάταξη, αφού απαλλάσσετε τους εργοδότες των εργαζοµένων µεταναστών από την υποχρέωση να καταβάλουν τις
µέχρι την καταγραφή ασφαλιστικές και άλλες εισφορές και τους
δίνετε τη δυνατότητα να τους ξεφορτωθούν δια του αρραβώνος
µε τη δήθεν προσωπική µετάκληση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Το αποσύραµε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ωραία.
Τέταρτον, άλλη µία χαρακτηριστική διευκόλυνση για τους εργοδότες σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία. Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ν.2643/98 περί αναγκα-
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στικών τοποθετήσεων ατόµων µε αναπηρία σε επιχειρήσεις να
προσλαµβάνουν όποιο άτοµο, ΑΜΕΑ εννοείται…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κι αυτό το αποσύραµε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ωραία. Κάνατε δύο
πράγµατα που δεν έπρεπε καν να τα έχετε βάλει εδώ µέσα.
Επειδή, κύριοι Υπουργοί, φέρνετε συνεχώς νοµοθετήµατα τα
οποία προσβάλλουν όλους µας, πρέπει να σταµατήσετε και
επειδή όλα αυτά µυρίζουν ρουσφέτια -όλες αυτές δηλαδή οι ρυθµίσεις που φέρνετε και µέσα από αυτήν την τροπολογία- να πάτε
καλύτερα άµεσα σε εκλογές και να σταµατήσετε αυτήν τη ρουσφετολογική κατάσταση, για να µπορέσει να µιλήσει και ο λαός.
Αλλά το πιο σηµαντικό είναι να φύγετε από τη διακυβέρνηση της
χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου,
όπως είχαν οι Υπουργοί, για να απεραντολογήσω και να επιχειρηµατολογήσω. Θα ήµουν αφελής εάν προσπαθούσα τώρα, που
τελειώνει η συζήτηση, να µεταπείσω τους κυρίους Υπουργούς
σε διάφορα θέµατα. Αρκούµε στην αποστολική ρήση του Απόστολου Παύλου: «Μετά πρώτη και δευτέρα νουθεσία παραιτού».
Θα ήθελα όµως να σας πω, κύριοι Υπουργοί, ότι η Κυβέρνηση
που θα έρθει σε λίγο καιρό µετά την ετυµηγορία του ελληνικού
λαού, είναι δεσµευµένη και οφείλει να διορθώσει επί τα βελτίω
όλες τις µη µνηµονιακές διατάξεις και να θεραπεύσει όλες τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης έχει το λόγο.
Πέντε λεπτά, κύριε Υπουργέ;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα προσπαθήσω να είµαι µέσα στο χρόνο αυτό
που είπατε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι η
συζήτηση αυτή γίνεται κάτω από ασφυκτικά πλαίσια. Όµως νοµίζω ότι στις τέσσερις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων που είχαµε αλλά και σήµερα δόθηκε σε όλους µας η
δυνατότητα να κατανοήσουµε τι προσπαθούµε να κάνουµε.
Προσπαθούµε µέσα στα πλαίσια τα οποία βιώνει η χώρα και
οι πολίτες, να κάνουµε το καθήκον µας. Και το καθήκον µας είναι
να µπορέσουµε να κρατήσουµε όρθιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
το οποίο έχει -και είχε- διαχρονικά προβλήµατα. Ένα σύστηµα
υγείας που προσφέρει τις υπηρεσίες υγείας στον Έλληνα και
πού παρά τις δυσκολίες και παρά τις ελλείψεις, κατάφερε να
σταθεί όρθιο και να µπορέσει να υπηρετήσει ακριβώς το σκοπό
του.
Γνωρίζουµε όλοι ότι έχει αυξηθεί η προσέλευση σ’ αυτό πάνω
από το 25% µε 27% απ’ ό,τι λένε οι µετρήσεις που έχουµε κάνει
και ανταποκρίνεται, βεβαίως µε δυσκολίες και µε περιστολές.
Αυτό όµως που πρέπει να κάνουµε εµείς, είναι να φροντίσουµε
τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου να πιάνουν τόπο και
να µην πηγαίνουν εκεί που πήγαιναν όλα τα προηγούµενα χρόνια. Γιατί αυτό που οµολογήθηκε απ’ όλες τις πλευρές, είναι ότι
υπήρξε κατασπατάληση, υπήρξε µεγάλη υπερβολή και µάλιστα
πολλά απ’ αυτά δεν επέστρεφαν στον Έλληνα πολίτη, αλλά
πήγαν σε τσέπες επιτηδείων. Αυτό λοιπόν, προσπαθήσαµε να περιστείλουµε και αυτήν την προσπάθεια συνεχίζουµε.
Όµως, εγώ θέλω να κάνω µια διαφορετική τοποθέτηση. Θέλω
να απευθυνθώ σε όλους σας και να πω ότι εµείς απευθυνόµαστε
στον Έλληνα γιατρό µε εµπιστοσύνη, γιατί όλα αυτά που πετυχαίνουµε σήµερα, οφείλονται σε αυτόν και µε εµπιστοσύνη τον
περιβάλλουµε. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση, το Υπουργείο πήρε
συγκεκριµένη απόφαση και έδωσε σε κάθε Έλληνα γιατρό τη δυνατότητα να µπορεί να κάνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
κάτι που το ζητούσαν και οι Ιατρικοί Σύλλογοι και όλοι οι γιατροί
όλα τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι εµπιστευόµαστε
το γιατρό.
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Από την άλλη όµως, ζητούµε και αυτός να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων και να αναλογιστεί και τη δική του κοινωνική
ευθύνη. Τι ζητούµε, λοιπόν: Ζητούµε στην καθηµερινή δουλειά
που κάνει προσφέροντας στον Έλληνα πολίτη, να αναλογιστεί
και αυτός τη δική του ευθύνη και θέλουµε τη δική του συµβολή
σ’ αυτό. Και του ζητούµε λοιπόν, να συνταγογραφήσει µε τρόπο
που να εξασφαλίζει την υγεία των πολιτών: να δώσει δηλαδή,
στον Έλληνα πολίτη αξιόπιστο φάρµακο, ένα φάρµακο το οποίο
να µην υστερεί σε τίποτα, αλλά να κοιτάξει να βρει και την οικονοµικότερη λύση.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα δώσουµε ένα φάρµακο που δεν είναι
καλό. Τέτοια φάρµακα είναι τα γενόσηµα. Γιατί πολλή συζήτηση
έγινε για το γενόσηµο φάρµακο. Αυτό έχει δώσει τις εξετάσεις
του. Έχει αναφερθεί και από τον Υπουργό και από πολλούς ότι
σε όλες τις χώρες του σύγχρονου κόσµου γίνεται συνταγογράφηση αυτών των φαρµάκων, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά δοκιµασµένες δραστικές ουσίες που έχει λήξει η πατέντα τους.
Και για να βοηθήσουµε και το έργο του γιατρού έχουµε προχωρήσει σε ορισµένα πράγµατα. Έχουν τεθεί σε εφαρµογή τα
θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, που θα διευκολύνουν τη δουλειά του γιατρού, ώστε να µπορεί να επιλέξει το
σωστό, αλλά και το οικονοµικότερο φάρµακο.
Επίσης, του έχουµε δώσει τη δυνατότητα είτε µέσα στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας µε τις επιτροπές φαρµάκων, µε τη δηµιουργία
ογκολογικών συµβουλίων και άρα, και θεραπευτικών ογκολογικών πρωτοκόλλων, να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση για
τον Έλληνα ασθενή. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το παραβλέψουµε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα ογκολογικά συµβούλια νοµοθετούνται µε αυτό το νοµοσχέδιο και
δίνουµε τη δυνατότητα σε µία οργανωµένη επιτροπή να έχει τις
καλύτερες πληροφορίες για τον ασθενή.
Και θα ήθελα µε όλη την εκτίµηση, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, επειδή αναφερθήκατε
στο ότι αυτό θα οδηγήσει να εισπράττουµε από τον ασθενή που
δεν θα έχει χρήµατα, να πω ότι εµείς το εντελώς αντίθετο θέλουµε να πετύχουµε µε τα ογκολογικά συµβούλια. Αν διαβάσετε
καλά το άρθρο λέει ότι η επιτροπή αυτών των γιατρών θα λάβει
υπ’ όψιν της όλες τις παραµέτρους για τον Έλληνα ασθενή: ποια
είναι η δουλειά που κάνει, ποια είναι η οικονοµική κατάσταση,
ποια είναι η κατάσταση της οικογένειάς του, ποια είναι η κοινωνική του θέση για να µπορέσει να συµβάλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αντιµετωπίσει ολοκληρωµένα ένα περιστατικό
κάποιου ασθενή µε καρκίνο. Αυτό ήθελα να το τονίσω.
Μην φοβάστε, λοιπόν, γιατί ακριβώς το αντίθετο θέλουµε να
πετύχουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το κείµενο λέει…
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αν το διαβάσετε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν λέει αυτό. Δίπλα, κύριε
Υπουργέ, µιλάει για θεραπείες πιο οικονοµικές.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Νοµίζω ότι δεν µε παρακολουθήσατε. Είπα ότι
αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιµετώπιση του ασθενή, γιατί µέχρι τώρα αναφερόµασταν
στις σπατάλες που γίνονταν. Και νοµίζω ότι κι εσείς και το κόµµα
σας συµφωνείτε ότι γίνονταν αυτές οι σπατάλες. Αυτές θέλουµε
να περιστείλουµε και τίποτα περισσότερο.
Επίσης, θέλω να πω, ότι δεν µείναµε µόνο σε µνηµονιακές
υποχρεώσεις. Έχουµε κάνει πάρα πολλά πράγµατα. Νοµίζω ότι
συµφωνήσαµε οι περισσότερες πλευρές, ότι πολύ σωστά
µεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας όλες οι πολιτικές υγείας
που ήταν διασκορπισµένες. Έτσι λοιπόν, συγκεντρώνεται όλος
ο τοµέας της πρωτοβάθµιας υγείας -όλα τα ασφαλιστικά ταµεία
δηλαδή, ο κλάδος υγείας µεταφέρεται στο Υπουργείο Υγείαςέτσι ώστε να υπάρχει µία συνολική ενιαία πολιτική: να ασκείται
δηλαδή, στο χώρο της υγείας µία ενιαία πολιτική, η οποία θα έχει
ενιαίους κανόνες για όλους τους πολίτες. Να υπάρχουν οι ίδιες
παροχές υπηρεσιών υγείας και να µην έχουµε το φαινόµενο ότι
το ένα ταµείο είναι ευγενές, το άλλο δεν είναι κ.λπ.. Πρέπει αυτά
να µπουν σε µία σειρά, σε µία όµοια και ενιαία νοµίζω παροχή
υπηρεσιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, ρυθµίζονται και άλλα θέµατα µε αυτό το νοµοσχέδιο
και θέλω να τα θυµίσω. Λύνεται ένα πρόβληµα µε το συντονισµό
της Επιστηµονικής Επιτροπής στα κέντρα υγείας και δίνεται λύση
σε χρόνια προβλήµατα.
Ακόµα, µία πολύ σηµαντική παρέµβαση που κάνουµε -και
ζητήθηκε από πολλές πλευρές του Κοινοβουλίου- είναι η δυνατότητα που δίνουµε στο διοικητή της υγειονοµικής περιφέρειας να
έχει στη διάθεσή του θέσεις επικουρικών γιατρών όλων των
ειδικοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να µπορεί να
αντιµετωπίζει κενά που δηµιουργούνται πολύ σύντοµα και να µην
χρειάζεται να γίνεται προκήρυξη δύο και τρεις φορές το χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε την προσπάθεια
που καταβλήθηκε όλες αυτές τις ηµέρες είµαστε σήµερα σε
θέση να εξασφαλίσουµε την καλή ποιότητα φαρµάκου στον Έλληνα πολίτη και µία πολιτική τέτοια που να µην επιτρέψουµε στο
µέλλον σπατάλες δαπανών, τις οποίες θα στερήσουµε από τον
Έλληνα φορολογούµενο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές
δυστυχώς ο δηµόσιος διάλογος, πιο αναγκαίος από ποτέ, γίνεται
µε κραυγές και ψίθυρους, υπό την παρουσία νταντάδων σε ένα
γυάλινο κόσµο και σε ένα γυάλινο θέατρο που θρυµµατίζεται. Ξεχνούµε όλοι µας πως ιστορικά η εθνική συνείδηση σε καιρούς
φόβου και δηµοκρατικών ελλειµµάτων, θεσµικών ελλειµµάτων,
εθνικής αποµόνωσης και απειλής, κινδυνεύει να µετατραπεί σε
έναν ψευδεπίγραφο πατριωτισµό από όλους µας.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Το άρθρο 2 αφορά τα νοσοκοµεία ΕΣΥ, ενιαία νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Το Υπουργείο είχε πει πριν από αρκετούς µήνες πως, µετά από έξι µήνες
και την εµπειρία που θα έχει, είτε θα κάνει µεγαλύτερες τοµές
στις συνενώσεις είτε θα ξαναγυρίσει στο παλαιό καθεστώς. Δυστυχώς, σήµερα δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πραγµατικά, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η πολιτική του.
Έρχοµαι τώρα στον ΕΟΠΥΥ. Έχω κατ’ επανάληψη τονίσει πως
πρόκειται για µία παραδειγµατική προς αποφυγή µεταρρύθµιση.
Πράγµατι, κάθε προσπάθεια περιορισµού των δαπανών, χωρίς
να περιορίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, είναι ένα δύσκολο και δυσεπίλυτο πρόβληµα παγκοσµίως. Οι προβλέψεις
λένε πως στην Ευρωζώνη, ενώ το ΑΕΠ µέχρι το 2050 θα αυξηθεί
κατά 1,8 φορά, οι δαπάνες για τις υπηρεσίες υγείας θα αυξηθούν
κατά 3,5 φορές.
Πράγµατι, η σπατάλη στον ελλαδικό χώρο είναι σηµαντική.
Όµως, τα µέτρα που παίρνονται µοιάζουν κατ’ εξοχήν λογιστικά.
Ακόµη και αν κατορθώναµε να είχαµε ένα σύστηµα που να µην
υπάρχει καµµία σπατάλη, που θα φθάναµε γρήγορα στο σηµείο
µηδέν, οι δαπάνες θα άρχιζαν να ξανανεβαίνουν, γιατί η αύξηση
πυροδοτείται από δυνάµεις που δεν ελέγχονται εύκολα από τις
κυβερνήσεις. Γιατί το λεγόµενο χάος στις υπηρεσίες υγείας δεν
θα σταµατήσει να υπάρχει, αφού δηµιουργείται από παράγοντες
επιδηµιολογικούς, όπως οι ηλικιωµένοι και τα χρόνια νοσήµατα,
τη νέα τεχνολογία, το νέο φάρµακο, την έκρηξη της γνώσης και
το χάσµα µεταξύ γνώσης και πρακτικής. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ
αρκετοί από το Υπουργείο µιλούν για την πορεία των κακών παρόχων υπηρεσιών υγείας, κανείς δεν µιλά για τους καλούς πάροχους. Ο ΕΟΠΥΥ θα έπρεπε να συµβάλλεται µόνο µε τους
καλύτερους παρόχους υπηρεσιών υγείας και στο δηµόσιο και
στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό, όµως, δεν γίνεται.
Είναι, επίσης, ενδεικτικό ότι ενώ σε άλλες χώρες, που πράγµατι και εκεί υπάρχει πρόβληµα µε τις δαπάνες για την υγεία,
υπάρχει ένας σηµαντικός διάλογος για τη µεταφορά πόρων προς
την πρόληψη και το υγειονοµικό και οικονοµικό όφελος που πιθανώς θα υπάρξει, εδώ ουδέν γίνεται. Ενώ εκεί κατανοούν πως
λίγα χρόνια νοσήµατα ευθύνονται για το κακό επίπεδο υγείας και
το αυξηµένο κόστος, εδώ διαιρούµε το συνολικό ποσό προς τον
αριθµό των γιατρών, για να δούµε πώς θα τα βγάλουµε πέρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε’ - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Έρχοµαι στο θέµα των φαρµακείων. Με δική µας ευθύνη και
των εκπροσώπων των φαρµακοποιών δεν τέθηκε ποτέ το πραγµατικό πρόβληµα, ποιος δηλαδή πρέπει να είναι ο ρόλος του
φαρµακείου σε ένα εθνικό σύστηµα υγείας. Προφανώς, η απελευθέρωση του ωραρίου πρέπει να γίνει, εάν θέλουµε να είµαστε
ειλικρινείς. Η µη συνεννόηση µεταξύ του Υπουργείου και των
φαρµακοποιών είναι ενδεικτική του επιπέδου του διαλόγου στη
χώρα.
Έρχοµαι στα φάρµακα. Το κεντρικό ερώτηµα είναι το εξής:
Υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της συνταγογράφησης των γενοσήµων; Προφανώς και εδώ η απάντηση είναι θετική. Όµως, γιατί
χρειάζεται καθορισµός της τιµής για τα αντίγραφα; Εάν πράγµατι πιστεύει κάποιος στον υγιή ανταγωνισµό, θα έπρεπε να αφήσει ελεύθερη την τιµολόγηση. Οι τιµές δεν θα έπεφταν απλώς,
αλλά θα κατακρηµνίζονταν.
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν έλαβε εντολή να πετά τα χρήµατα του ελληνικού λαού από το παράθυρο. Προφανώς, κάποιοι
άλλοι πριν απ’ αυτόν, αυτό έκαναν. Άρα, µήπως αυτό είναι ένα
ζήτηµα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, για παράδειγµα, µε
µία εξεταστική επιτροπή; Γιατί, εάν αυτό γινόταν, θα πρέπει να
απαντήσουµε και στο πού οφειλόταν. Σε πολιτική αφέλεια, σε πολιτική ανικανότητα ή στο πολιτικό χρήµα;
Κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή το άρθρο 42 και την εξουσιοδότηση στον Υπουργό για τη µείωση στις συντάξεις θέλω να κάνω
µία παρατήρηση. Μιλούµε εδώ και πολύ καιρό για πόλεµο, αλλά
πιστεύω ότι δεν προετοιµαζόµαστε καν για την επόµενη µέρα,
για τις επόµενες µάχες. Δείχνουµε να µην ενδιαφερόµαστε για
τους νέους. Η συζήτηση περιορίζεται µόνο στο πώς θα περιορίσουµε τις µειώσεις στις επικουρικές και κύριες συντάξεις και δεν
τολµούµε να ανοίξουµε ένα καίριο ζήτηµα που θα το βρούµε
µπροστά µας σε λίγους µήνες, το ασφαλιστικό. Το 2030 το 38%
των κατοίκων της Ευρωζώνης θα είναι πάνω από εξήντα πέντε
ετών. Εάν προσθέσετε τους ανέργους, τα παιδιά και τους εφήβους, καταλαβαίνετε ότι το πρόβληµα είναι εκρηκτικό και εµείς
περιµένουµε µοιρολατρικά την υποταγή στο πραγµατικό, στο σήµερα.
Τέλος, νοµίζω ότι είναι διάχυτη η απόσταση ανάµεσα στην επιθυµία των διαφόρων Υπουργείων και στην πραγµατικότητα. Δυστυχώς, κατά την εκτίµησή µου, θα είναι ακόµα µεγαλύτερη η
απόσταση απ’ αυτό που θα βιώσουµε σύντοµα στις υπηρεσίες
υγείας στο εγγύς µέλλον.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο διαπράττει πολλές απρέπειες και αίσχη.
Θα ξεκινήσω µε το θέµα των πολυτέκνων και µη µου πείτε, κύριε
Υπουργέ, ότι δεν είναι αίσχος σε αυτούς που είναι πολύτεκνοι
και υπερπολύτεκνοι, όταν πρέπει στοιχειωδώς να έχουν το εισόδηµα το οποίο λέτε, για να µπορέσουν να επιζήσουν, εσείς να
τους κόβετε το πολυτεκνικό επίδοµα. Υπάρχουν οικογένειες µε
δέκα, δώδεκα και δεκατρία παιδιά. Θα τους τιµωρήσουµε γι’
αυτό; Αυτό κάνετε και πρέπει να ντρέπεστε γι’ αυτό που κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεύτερο θέµα είναι ο ορισµός του αστέγου. Τη δεκαετία του
’80 που ήµουν φοιτητής, στα έντυπα του «ΟΔΗΓΗΤΗ» πολλές
φορές έβαζαν από το Παρίσι, την Αµερική, φωτογραφίες αστέγων. Τότε οι άστεγοι ήταν ένα φαινόµενο. Μας το βάζατε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΚΕ, για να δείξετε σε τι κατάσταση
φθάνουν οι χώρες που ήταν τα πρότυπα. Τότε πραγµατικά ήταν
κάτι το αξιοπερίεργο. Δυστυχώς, σήµερα οι άστεγοι δεν είναι
κάτι το αξιοπερίεργο, αλλά είναι ένα φαινόµενο που το βλέπουµε
κάθε µέρα στο κέντρο των Αθηνών.
Κύριε Υπουργέ, έρχεστε εδώ και δίνετε έναν ορισµό, που λέει
ότι ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτοµα που µένουν στη χώρα.
Δηλαδή, ένας λαθροµετανάστης, που µόλις εισήλθε από τα σύνορα, αυτοµάτως είναι άστεγος που θέλει προστασία; Γιατί δεν
βάζετε στον ορισµό τη διευκρίνιση «όλα τα άτοµα τα οποία διαµένουν νοµίµως στη χώρα»; Εάν είναι νόµιµος κάτοικος της
χώρας, να έχει την ανάγκη κάποιας προστασίας. Δηλαδή, όποιος
έχει προβλήµατα στη χώρα του και έρχεται εδώ, αυτοµάτως
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θέλει προστασία από το ελληνικό κράτος;
Το τρίτο θέµα αφορά το άρθρο 89, στο οποίο λέτε ούτε λίγο
ούτε πολύ ότι όποιος πολίτης τρίτης χώρας έχει απασχοληθεί µε
ιδιαιτέρως καταχρηστικούς όρους εργασίας ή είναι ανήλικος για
ανθρωπιστικούς λόγους µπορεί να πάρει άδεια διαµονής και
ισχυρίζεστε ψευδώς –σας καταγγέλλω γι’ αυτό- ότι αυτή η ρύθµιση έχει κάποια σχέση µε την οδηγία.
Εγώ αναζήτησα την οδηγία. Εσείς λέτε εδώ ότι είναι εφαρµογή
της παραγράφου 5 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 13 της οδηγίας. Πού ακριβώς τα λέει η οδηγία αυτά που
έχετε συµπεριλάβει εδώ; Δεν ντρέπεστε λίγο να ψεύδεστε στην
ελληνική Βουλή;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Τι λέει, λοιπόν, η παράγραφος 5 του άρθρου 6; Λέει ότι µπορεί
να παραµένει στην Ελλάδα ο εργαζόµενος από τρίτη χώρα µέχρι
να εισπράξει τα χρήµατά του. Πού ακριβώς λέει για άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, επειδή ήταν ανήλικος; Δηλαδή, µπορεί ο καθένας να έρθει στην Ελλάδα, να πει ότι είναι
ανήλικος, χωρίς να έχει χαρτιά –αυτό είναι το µεγάλο του επιχείρηµα, ότι είναι ανήλικος- να καταγγείλει ότι κάποιος ιδιώτης εργοδότης τον έχει απασχολήσει και αυτοµάτως να παίρνει άδεια
παραµονής. Αυτό θέλετε να κάνετε; Αυτά λέει η οδηγία; Απαντήστε µου, γιατί αλλιώς θα τα καταθέσω στα Πρακτικά και θα
είναι αιώνια ντροπή και αίσχος για το ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή
η παραβίαση της οδηγίας που γίνεται εδώ. Δεν ξέρω εάν έχετε
διαβάσει το νοµοσχέδιο και αν έχετε κάνει αντιπαραβολή, αλλά
αυτό το πράγµα που γίνεται είναι απαράδεκτο.
Κλείνω µε το θέµα των ιδιωτικών γραφείων εργασίας.
Πού ακριβώς θα βρουν αυτές τις θέσεις εργασίας τα συγκεκριµένα γραφεία; Υπάρχουν τόσες πολλές θέσεις εργασίας και
έχουν διαλάθει της προσοχής µας και δεν µπορεί ο ΟΑΕΔ να τοποθετήσει αυτούς τους ανέργους σε αυτές τις θέσεις εργασίας;
Έτσι θα λυθεί το πρόβληµα; Ή αυτά θα είναι γραφεία, όπως
έχει αναφερθεί και από άλλο συνάδελφο, ήδη οι απατεώνες, οι
δικηγόροι, οι δικολάβοι καλύτερα, οι οποίοι έχουν κάνει µια βιοµηχανία αδειών παραµονής, θα τα χρησιµοποιήσουν ούτως ώστε
να φέρουν κι άλλους λαθροµετανάστες ή υπηκόους τρίτων
χωρών εδώ πέρα και να τους προωθήσουν σε θέσεις εργασίας
που θα έχουν µορφή σκλαβοπάζαρου και ενοικιαζόµενης εργασίας; Ευτυχείς θα ήµασταν αν υπήρχαν αυτές οι θέσεις εργασίας, στις οποίες τα ιδιωτικά γραφεία θα µπορούσαν να προσφέρουν κάτι.
Σας καλώ, έστω και την υστάτη στιγµή, αυτά τα άρθρα να τα
αποσύρετε, αφού έχετε κάνει την αρχή και αφού λέτε ότι πρέπει
να γίνεται διάλογος. Το συγκεκριµένο άρθρο 89 δεν έχει καµµία
σχέση µε την οδηγία. Να το αποσύρετε τώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ τις προσπάθειες
της Κυβέρνησης και των Υπουργών το τελευταίο χρονικό διάστηµα για να προλάβουµε το χρόνο. Το λέω αυτό γιατί δεν
άκουσα έναν καλό λόγο για όλη αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια
των ηµερών. Τελικά µόνο ο κακός λόγος έχει πέραση σε αυτήν
την Αίθουσα.
Και θα εξηγήσω γιατί τα λέω όλα αυτά. Το ότι το σύστηµα
υγείας στην Ελλάδα ήταν σπάταλο και είναι σπάταλο το ξέραµε,
παρά τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά
του Υπουργείου Υγείας. Είναι αναξιόπιστο; Είναι ακριβό; Αυτό το
σύστηµα που λέµε εµείς -το ακριβό, το σπάταλο- δεν είναι αυτό
το οποίο τα τελευταία χρόνια προσέφερε πραγµατικά υπηρεσίες
υγείας στον Έλληνα πολίτη; Οι ιδιωτικές δαπάνες του συστήµατος δεν έφτασαν στο 57%; Δεν έγιναν τεράστιες προσπάθειες
από την πλευρά της Κυβέρνησης για µείωση των δαπανών; Δεν
έχουν γίνει χίλια δύο πράγµατα; Δεν έγινε ένας εποικοδοµητικός
διάλογος αυτές τις µέρες στη Βουλή µε πραγµατικά δηµοκρατικές διαδικασίες και ο Υπουργός δέχτηκε πάρα πολλές αλλαγές
στο νοµοσχέδιο;
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να προλάβει και προσπαθεί αυτήν τη
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στιγµή να συµµαζέψει πράγµατα που τα τελευταία χρόνια είχαν
πάρει τη µορφή καθηµερινού «πάρτι» στις υπηρεσίες υγείας στην
Ελλάδα. Η δαπάνη των φαρµάκων ήταν 2,4 δισεκατοµµύρια το
2002 και έφτασε το 2009 στα 8,4 δισεκατοµµύρια. Πού πήγε αυτό
το χρήµα; Πού πήγε αυτός ο πακτωλός χρηµάτων; Δεν πρέπει
να γίνει ένα συµµάζεµα;
Αυτά τα ερωτήµατα δεν πρέπει κάποια στιγµή να απαντηθούν;
Πρέπει να συνεχίσουµε να έχουµε ένα αναξιόπιστο σύστηµα
υγείας, να ξοδεύει ο ελληνικός λαός τα χρήµατά του, περίπου
20 δισεκατοµµύρια το χρόνο και να µην έχει καλές υπηρεσίες
υγείας; Δεν πρέπει να απαντηθούν, κύριοι συνάδελφοι, κάποια
στιγµή αυτά τα πράγµατα; Πρέπει να απαντηθούν και γίνεται µια
αξιολογότατη προσπάθεια. Δεν πρέπει κάποια στιγµή να το
πούµε αυτό; Λάθη γίνονται και θα γίνονται λάθη, όταν κάποιος
προσπαθεί. Μόνο όταν δεν κάνεις τίποτα, δεν κάνεις λάθη.
Στο νοµοσχέδιο έγιναν προσπάθειες να συµµαζευτεί αυτό το
σύστηµα που είχε ξεχειλώσει τα τελευταία χρόνια και δέχτηκε ο
Υπουργός να γίνουν αρκετές αλλαγές στο νοµοσχέδιο. Το φάρµακο µπαίνει στην πραγµατικά σωστή του πορεία. Τέρµα το
«πάρτι» µε τα χρήµατα όλων αυτών των εταιρειών των υλικών στα
νοσοκοµεία.
Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγµατα. Πρέπει να δούµε τι γίνεται µε τους γιατρούς στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, οι οποίοι αυτήν
τη στιγµή περνάνε δύσκολες στιγµές. Πρέπει, κύριε Υπουργέ,
παρ’ όλες τις προσπάθειες που κάνετε, να δούµε τι θα γίνει µε
τα επαρχιακά νοσοκοµεία και τα νοσοκοµεία της Αθήνας που
περνάνε κι αυτά δύσκολες στιγµές µε την έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Πρέπει να δούµε τι γίνεται µε τη συνταξιοδότηση αξιολογότατων γιατρών που ξαφνικά τους πήραν τα µέτρα που
επέβαλε το µνηµόνιο. Πρέπει να δούµε τι κάνουν αυτά τα στελέχη, τα οποία τα έχουµε ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες στιγµές.
Θέλω να τελειώσω µε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί άκουσα µια φοβερή κριτική για τον ΕΟΠΥΥ. Ό,τι πιο σηµαντικό και καινοτόµο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα,
είναι αυτό που γίνεται τώρα µε τον ΕΟΠΥΥ. Θέλει δουλειά πολύ
και θέλει αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να επανεκτιµήσουµε τι κάνουµε µε τον ΕΟΠΥΥ, γιατί πιστεύω ότι είναι το µέλλον της υγείας του ελληνικού λαού.
Αυτό που είπατε στην επιτροπή, ότι θα επανεκτιµάται σε πολύ
σύντοµα χρονικά διαστήµατα τι γίνεται µε τον ΕΟΠΥΥ, είναι ό,τι
καλύτερο, διότι πραγµατικά υπάρχουν κίνδυνοι να µας ξεφύγει
το παιχνίδι. Αλλά, όµως, ο ΕΟΠΥΥ είναι αυτό που πολλοί ονειρευόµασταν τη δεκαετία του ’80 να το φτιάξουµε και το φτιάξαµε
το 2012. Εγώ θέλω να πω από αυτό εδώ το έδρανο ότι αυτή η
µεγάλη προσπάθεια χρειάζεται την αγκαλιά όλων των πτερύγων
της Βουλής για καλύτερες υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, θέλω να αναφερθώ στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου. Υπήρξε ένα σπουδαίο νοσοκοµείο.
Αποτέλεσε ευρωπαϊκό πιλοτικό πρότυπο ως πρόγραµµα αποασυλοπποίησης. Έχει προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή και εξυπηρετεί εφτά περίπου όµορους νοµούς, κύριε Υπουργέ. Και
φυσικά στη γενικότερη συλλογιστική της συγχώνευσης -που
συµφωνούµε- απεφασίσθη η συγχώνευση.
Θέλω, όµως, να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ.
Την πρώτη την ανάφερα στον κ. Μπόλαρη και θεωρώ από άποψη
τάξης ότι αναφέρεται ως ψυχιατρικό, ως «Νοσοκοµείο Ψυχικών
Παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύµπου», ενώ εδώ και πολλά
χρόνια η επίσηµη ονοµατολογία του έχει αλλάξει και είναι «Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου». Σας παρακαλώ να το
αλλάξετε. Δηλαδή, στην τοπική κοινωνία ακούγονται µερικά
πράγµατα πάρα πολύ παράταιρα.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει η αίσθηση σε όλους µας,
που ξέρουµε αυτήν την καταπληκτική δοµή µε τις πολλές επιµέρους δοµές, ότι αντιµετωπίζεται σαν ένα τµήµα στο Γενικό Νοσοκοµείο.
Ακούστε τι λέτε στο άρθρο 31: «Τοµέας ψυχικής υγείας για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στελέχωση του Ψυχιατρικού Τµήµατος». Μα, είναι δυνατόν,
κύριε Υπουργέ, όταν ενσωµατώθηκε µε τετρακόσιους εργαζόµενους, να θεωρείται τµήµα; Σας παρακαλώ, επειδή έχω σπουδάσει…
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έχω απαντήσει και για τα δύο που είπατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Μπόλαρη. Έπρεπε να το πω, όµως. Σας το είπα και διά ζώσης. Σας
ευχαριστώ για την άµεση αντίδραση, κύριε Υπουργέ.
Το τρίτο που θα σας πω αφορά τη διαφορετική αντιµετώπιση,
κύριε Υπουργέ, των εργαζοµένων µε προσωποπαγείς θέσεις και
των εργαζοµένων οι οποίοι εργάζονται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Όλο το προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις, µεταφέρεται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες κατά
περίπτωση θέσεις, πλην του προσωπικού που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις και αυτό το οποίο είναι σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Θα σας παρακαλέσω για την ίση
µεταχείριση να συµβεί το ίδιο που συµβαίνει για τις άλλες κατηγορίες.
Και το τελευταίο, αν έχουµε αντίληψη, κύριε Υπουργέ, του µεγέθους τότε θα πρέπει να δούµε και λειτουργικά µια αυτονοµία
εσωτερική. Θα πρέπει να δούµε έναν προϋπολογισµό, έναν εσωτερικό υπο-προϋπολογισµό. Αυτό σαν µοντέλο κυριαρχεί σε όλο
τον κόσµο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάµε σε πιο σύγχρονη
προσέγγιση, µιας και το εγχείρηµα είναι σωστό, είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Εµείς επιχαίρουµε και νοµίζω ότι πρέπει να το ολοκληρώσετε.
Το δεύτερο που θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, αφορά τους φαρµακοποιούς. Υπάρχει ένα αίτηµα -και θα παρακαλούσα να το
ακούσετε, κύριε Υπουργέ- που λέει ότι οι εν οι περιπτώσει φαρµακοποιοί επιθυµούν να λειτουργούν στο διευρυµένο και απελευθερωµένο ωράριο, να απαιτείται η ύπαρξη δύο και τριών
αδειών. Ειλικρινά, δεν είµαι ειδικός γνώστης, αλλά εµένα µου
ακούγεται πάρα πολύ σωστή αυτή η άποψη. Δεν είναι ενάντια
στο απελευθερωµένο ωράριο. Θέλουν να το υπηρετήσουν, αλλά
να µπορούν να είναι δυο επαγγελµατίες φαρµακοποιοί στο ίδιο
ωράριο. Αυτό να το δείτε, κύριε Υπουργέ.
Και το τελευταίο το απευθύνω στον κ. Κουτρουµάνη.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά αντιλαµβάνοµαι τη θέση από την
άποψη διαπραγµατευτικής τακτικής µε την τρόικα, αλλά πρέπει
να πάρουµε µια ξεκάθαρη θέση. Σήµερα µε πήραν δέκα άτοµα
και µε ρώτησαν: «Θα πάµε στον ΟΑΕΔ ως εργαζόµενοι της Εργατικής Εστίας;».
Κάποια στιγµή πρέπει να δώσουµε έναν ορίζοντα. Υπάρχει η
άποψη να υπάρχει ένας ξεχωριστός φορέας. Το είπατε στα πέντε
σηµεία. Σας άκουσα πάρα πολύ καλά. Έχετε προβλήµατα, το αντιλαµβάνοµαι. Όµως, είναι χίλιοι επτακόσιοι εργαζόµενοι, είναι
χιλιάδες άνθρωποι που έχουν δανειοδοτηθεί, χιλιάδες προγράµµατα. Πρέπει να δώσουµε ένα ξεκάθαρο ορίζοντα. Τι θα κάνουµε;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θέλω να δώσω, κύριοι συνάδελφοι, κάποιες απαντήσεις και κάποιες διευκρινίσεις σε κάποια ερωτήµατα
που έχετε θέσει.
Έχουν αναφερθεί πολλοί συνάδελφοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Έδωσα µια απάντηση.
Να δώσω επιπλέον ορισµένες χρήσιµες πληροφορίες σε
σχέση µε το πρόγραµµα. Για να µπορέσουν, αγαπητοί συνάδελφοι, οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι εργαζόµενοι στο «Βοήθεια στο
Σπίτι» να συνεχίσουν την εργασία τους υπάρχει µια βασική προϋπόθεση: Να είναι συγχρηµατοδοτούµενο το πρόγραµµα, γι’
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αυτό παραµένουν στην εργασία τους µέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο. Με
το νέο πρόγραµµα που θα είναι συγχρηµατοδοτούµενο θα διασφαλιστεί και η δική τους εργασία, αλλά ταυτόχρονα και το πρόγραµµα για το σύνολο των ωφελουµένων µέχρι σήµερα και για
ακόµα σαράντα χιλιάδες ωφελούµενους.
Για να γίνει συγχρηµατοδοτούµενο το πρόγραµµα απαιτείται
να έχει σταθερή χρηµατοδότηση. Αυτή η χρηµατοδότηση πρέπει
να προέρχεται και από ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλιστικών
ταµείων. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχει δίκιο γιατί σε
όλες τις χώρες καλύπτεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος της εξάρτησης. Έτσι, λοιπόν, λειτουργούν όλες οι χώρες, έτσι πρέπει να
λειτουργήσουµε και εµείς, ούτως ώστε να έχουµε ένα βιώσιµο
σύστηµα.
Αν γινόταν µια συζήτηση σε άλλο χρόνο θα σας έλεγα, όπως
εξασφαλίσαµε τα 35 εκατοµµύρια από το ΑΚΑΓΕ, ότι θα µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε επιπλέον χρήµατα και από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, ή από τον Οργανισµό Αγροτικής Εστίας
για να κάνουµε ένα πολύ καλύτερο πρόγραµµα. Θα το κάνουµε
αυτό το πρόγραµµα. Κάνουµε τα πρώτα βήµατα. Θα υλοποιήσουµε αυτά τα δύο προγράµµατα.
Δεν είναι αλήθεια ότι δίνουµε σε ιδιώτες το πρόγραµµα. Και
δεν καταλαβαίνω γιατί επιµένουµε σε κάποια πράγµατα που δεν
έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Δίνουµε τη δυνατότητα στις δηµοτικές επιχειρήσεις, δίνουµε τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις της περιφέρειας, δίνουµε τη δυνατότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων, δίνουµε τη δυνατότητα στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας και δίνουµε τη
δυνατότητα τελικά οι ωφελούµενοι να κρίνουν µόνοι τους ποια
είναι η δοµή που τους εξυπηρετεί.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι παραγνωρίζουµε σε καµµία περίπτωση,
τις επιχειρήσεις εκείνες των δήµων και τις κοινωνικές υπηρεσίες
που προσφέρουν σηµαντικό έργο. Μπορεί το Ταµείο, το ΙΚΑ δηλαδή στη προκειµένη περίπτωση, να κάνει σύµβαση για να εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι ή τα άτοµα µε αναπηρία και γενικότερα οι ωφελούµενοι απ’ αυτό το πρόγραµµα.
Έχουµε πολύ δρόµο ακόµα για να κάνουµε ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα. Όµως θα το κάνουµε γιατί είναι αναγκαιότητα και
όχι µόνο για την κάλυψη της φροντίδας των ηλικιωµένων, αλλά
ένα ευρύτερο πρόγραµµα το οποίο θα είναι παρόµοιο µε εκείνο
που έχουν εφαρµόσει άλλες χώρες εδώ και χρόνια.
Δεν θα υπάρχει νέα εισφορά. Το είπα και το πρωί. Δεν παρακολουθήσατε. Δεν θα υπάρξει νέα επιβάρυνση ...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, εδώ τι λέτε, κύριε Κουτρουµάνη; Ειδική εισφορά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Λαφαζάνη, επιµένετε πάλι. Επιµένετε µέχρι το τέλος.
Λέω ότι θεσµοθετείται εισφορά. Δεν λέει πουθενά νέα εισφορά. Τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν αρκετές ασφαλιστικές εισφορές. Με 0,1% ή µε 0,2% από τους πόρους που υπάρχουν ήδη
µπορεί να δηµιουργηθεί ένα πολύ καλό διευρυµένο πρόγραµµα
για το «Βοήθεια στο σπίτι», όπως το περιέγραψα.
Δεύτερον, αγροτικό ατύχηµα. Κύριε Ροντούλη, απάντησα και
πριν από κάποιες µέρες σε µια ερώτησή σας, αν θυµάµαι καλά,
γι’ αυτό το θέµα. Ο αγρότης που θα πάει στη δουλειά του την
πρώτη µέρα, µε µια µέρα ασφάλισης και θα έχει ατύχηµα δικαιούται ισόβιας σύνταξης, όπως συµβαίνει και µε το εργατικό
ατύχηµα παντού. Άρα, είναι λυµένο αυτό το θέµα στο οποίο αναφερθήκατε.
Τι δεν είναι λυµένο και θα λύσουµε στο νοµοσχέδιο του ΟΓΑ;
Η άδεια. Αλλά θέλει προσοχή. Το επίδοµα θέλει και εκείνο προσοχή. Πρέπει να σας πω ότι µέχρι πρότινος η εισφορά του
αγρότη για τη περίθαλψη ήταν 5 ευρώ το µήνα. Έχετε την εντύπωση ότι µπορεί να καλυφθεί µε αυτό το ποσό τέτοιου είδους
παροχή; Θα το δούµε.
Η σύνταξη πάντως είναι θέµα που έχει κλείσει. Υπάρχει στη νοµοθεσία του ΟΓΑ ό,τι ακριβώς προβλέπεται για τα άλλα ταµεία.
Με µια µέρα ασφάλισης όταν έχει ατύχηµα, µπορεί ο συγκεκριµένος άνθρωπος να πάρει ακόµα και σύνταξη αν το ατύχηµα
είναι τέτοιο που οδηγεί στην αναπηρία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αν είναι θανατηφόρο το ατύχηµα, η
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χήρα του αγρότη παίρνει τη σύνταξή του;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ναι, βεβαίως, όταν είναι ασφαλισµένος
στον ΟΓΑ. Αυτό έχει λυθεί. Υπάρχει αυτό που σας είπα συµπληρωµατικά που πρέπει να αντιµετωπιστεί και αφορά την άδεια ή
το επίδοµα, όπως συµβαίνει στους µισθωτούς.
Τρίτο σηµείο: Γραφεία ευρέσεως εργασίας. Άκουσα εδώ να
λέγεται ότι είναι γραφεία που, ούτε λίγο-ούτε πολύ, θα προωθούν την πορνεία. Για όνοµα του Θεού! Είναι γραφεία που ελέγχονται από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Ανοίγουµε το
επάγγελµα δηλαδή, των γραφείων ευρέσεως εργασίας προκειµένου να λειτουργήσουν αυτά τα γραφεία µέσα σε κανόνες. Πρέπει να έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές για να λειτουργήσουν. Έχουν συγκεκριµένο ρόλο και ελέγχονται για τη λειτουργία τους.
Τέταρτο σηµείο: Χρωστάω µια απάντηση για τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας και Εστίας. Οι Οργανισµοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας έχουν καταργηθεί µε το ν.4046 που
δηµοσιεύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, όπως είχα πει πρέπει να υπάρξει µια διάδοχη κατάσταση. Και µε τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ουσιαστικά περιγράφεται
αυτή η διάδοχη κατάσταση και ενδεχόµενα σήµερα ή αύριο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Τι προβλέπει; Προβλέπει ότι όλες οι υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει και ο ένας οργανισµός και ο άλλος θα µεταβιβαστούν
στον ΟΑΕΔ και στη διοικούσα επιτροπή που δηµιουργείται για
τη µεταβατική περίοδο. Δηλαδή, οι βρεφονηπιακοί σταθµοί θα
συνεχίσουν να λειτουργούν µε το ίδιο ακριβώς καθεστώς, όπως
και σήµερα. Η επιδότηση ενοικίου για το πρόγραµµα που έχει
ήδη αποφασιστεί θα συνεχίσει µέχρι να ολοκληρωθεί, όπως επίσης και τα προγράµµατα που έχουν µέχρι τώρα δροµολογηθεί
και βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης.
Το προσωπικό µεταφέρεται στον ΟΑΕΔ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όλο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Βεβαίως. Στο νέο φορέα που θέλουµε να
δηµιουργήσουµε. Δεν θα χρειαστεί αυτό το προσωπικό. Αλλά
αυτό είναι το επόµενο στάδιο ...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και το τεχνικό προσωπικό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Όλο αυτό το προσωπικό και το προσωπικό
των άλλων υπηρεσιών θα αξιολογηθεί µε τον ίδιο τρόπο, όπως
θα αξιολογηθούν και οι άλλοι εργαζόµενοι στο δηµόσιο µέσα από
την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Δηµόσιας Διοίκησης.
Εποµένως, δεν υπάρχει θέµα ανησυχίας, όπως άκουσα τις τελευταίες µέρες. Και είναι εύλογες οι ανησυχίες…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Νέα προγράµµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, µην κάνετε διακοπές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Είναι εύλογες οι ανησυχίες πολλών δανειοληπτών που έχουν πάρει ένα δάνειο και υπήρχε ο φόβος ότι
µπορεί να αυξηθεί η δόση του δανείου, γιατί σταµατούσε τη λειτουργία του. Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Μέχρι να ολοκληρωθεί το
πρόγραµµα σε ό,τι αφορά την επιδότηση επιτοκίων –αναφέροµαι
σε προγράµµατα που έχουν ήδη αποφασιστεί- µέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή ή η επισκευή των κτηρίων που έχουν αναληφθεί ως υποχρεώσεις, θα λειτουργούν οι δοµές αυτές µε την
εποπτεία του ΟΕΑΔ, στον οποίο µεταφέρονται αυτές οι αρµοδιότητες και αυτοί οι σκοποί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι θα γίνει µε την περιουσία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κουρουµπλή,
τι ρωτάτε; Αφού δεν ακούτε, τι ρωτάτε; Με τη φασαρία που γίνεται, τι ακούτε και ρωτάτε; Ρωτάει ο καθένας και δεν µπορεί να
ακουστεί ο Υπουργός.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης): Δεν υπάρχουν νέα προγράµµατα. Τα νέα
αυτά προγράµµατα θα συζητηθούν σε µια εντελώς διαφορετική
βάση. Ξέρετε πολύ καλά ότι µε το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε και ψηφίζεται σε λίγο προβλέπεται η µεταφορά όλων των
προνοιακών δοµών και των επιδοµάτων στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εποµένως, θα χρειαστεί µια καινούργια δοµή, ένας καινούργιος φορέας κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης. Εκεί θα δούµε το νέο πλαίσιο, τους σκοπούς και
τις αρµοδιότητες αυτού του φορέα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι
παρά το γεγονός ότι βρισκόµαστε σε αυτήν την πολύ δύσκολη
κατάσταση, πραγµατικά αναρωτιέµαι αν ορισµένοι συνάδελφοι
έχουν συνειδητοποιήσει το πώς φτάσαµε εδώ και αναγκαζόµαστε να πάρουµε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις.
Είναι δυνατόν σήµερα να συζητάµε, αν θα πρέπει ή όχι να ενοποιήσουµε τα επικουρικά ταµεία; Κύριοι συνάδελφοι, δέκα εννέα
ταµεία µέχρι τώρα έχουν κάνει αναστολή πληρωµών γιατί δεν
είχαν λεφτά να πληρώσουν. Στη δική µου θητεία τρία ταµεία ενοποιήθηκαν στο ΕΤΕΑΜ. Μέχρι τώρα, λοιπόν, υπήρχε η δεξαµενή
που λεγόταν ΕΤΕΑΜ. Εκεί πήγαιναν όλα τα ταµεία που δεν είχαν
να πληρώσουν. Τώρα, κινδυνεύει αυτό το µεγάλο ταµείο, το
οποίο θα πρέπει να ενοποιηθεί µε όλα τα υπόλοιπα για να µπορέσει να δηµιουργηθεί ένα βιώσιµο επικουρικό ταµείο, αν θέλουµε πραγµατικά να έχουµε επικουρικές συντάξεις. Αυτό
κάνουµε.
Εποµένως, δεν είναι δυνατόν να αναρωτιόµαστε, αν είναι στη
σωστή κατεύθυνση οι αυτονόητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Αν είχαν γίνει χρόνια πριν αυτές οι ενέργειες, δεν θα είχαµε
φτάσει σε αυτήν την κατάσταση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα είµαι ιδιαίτερα σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω κατ’ αρχάς να επισηµάνω ότι έγινε µια πολύ σηµαντική
και πλούσια συζήτηση στη Βουλή όλο αυτό το πενθήµερο, για να
καταλάβουµε και ποια είναι η µεγάλη παρέµβαση για την οποία
το Υπουργείο Υγείας, αλλά και το Υπουργείο Εργασίας όσον
αφορά τα επικουρικά ταµεία, επιχειρούν.
Θα ήθελα απλά να ξαναρωτήσω τον κύριο Υπουργό Εργασίας
για να δω αν το κατάλαβα καλά, γιατί αν είναι έτσι όπως το κατάλαβα, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική η παρέµβαση.
Εποµένως, από τη στιγµή που -κακώς κατά τη γνώµη µου,
αλλά εν πάση περιπτώσει- µε την παρέµβαση της τρόικας έγινε
η κατάργηση του ΟΕΚ και της εργατικής εστίας, µεταφέρεται το
σύνολο του προσωπικού στον ΟΑΕΔ, διατηρούνται οι κοινωνικές
δραστηριότητες που µέχρι τώρα έκανε ο οργανισµός; Δηλαδή,
για να γίνουµε λίγο πιο σαφείς, µεταφέρονται και η επιδότηση
ενοικίου και η επιδότηση στεγαστικών δανείων και ο κοινωνικός
τουρισµός;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ό,τι υπάρχει µέχρι τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ό,τι υπάρχει µέχρι τώρα. Και τα
βρεφονηπιακά της εργατικής εστίας. Ωραία, εφόσον είναι έτσι
και µεταφέρεται το σύνολο του προσωπικού, θεωρώ ότι αυτή
είναι µια σηµαντική παρέµβαση.
Που θα τη βρούµε αυτήν την παρέµβαση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Στην πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. Νοµίζω ότι λύνεται ένα ζήτηµα, όπως τουλάχιστον το ακούω. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί νοµίζω
ότι αυτό το οφείλουµε τόσο στους δικαιούχους των οργανισµών,
όσο και στους εργαζόµενους του χώρου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι θα γίνει µε την περιουσία;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μπορούµε να απαντήσουµε και
στο ερώτηµα του κ. Κουρουµπλή; Είναι σηµαντικό και αυτό. Ο κ.
Κουρουµπλής ρωτάει, πού πάει η περιουσία. Έχει ένα δίκιο.
Πράγµατι, να µάθουµε πού πάει και η περιουσία του οργανισµού;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μάλιστα, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχει δηµοσιευθεί η απόφαση µε όλες τις λεπτοµέρειες. Θέλω να πω ότι
η περιουσία µεταβιβάζεται στον ΟΑΕΔ και διατηρείται σε ειδικό
λογαριασµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, κύριε Λαφαζάνη.
Πρέπει να ολοκληρώσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό
µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν υπάρχει αυτή η
διαδικασία. Παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό
µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Λαφαζάνη, έµειναν τρεις συνάδελφοι. Δεν έχετε αυτήν τη στιγµή το λόγο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Φραγκίσκος Παρασύρης.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, µέσα στα τρία λεπτά, θα περιοριστώ µόνο στα άρθρα
για το φάρµακο.
Βρισκόµαστε εδώ ακόµη µια φορά κάνοντας µια νοµοθετική
απόπειρα, µια νοµοθετική προσπάθεια µε βασικό και κυρίαρχο
στόχο τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης.
Έχετε όντως, κύριε Υπουργέ –και όλη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Εργασίας- κάνει αρκετά στο επίπεδο αυτό. Και
πράγµατι αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσάς και σε όλους όσοι
στήριξαν την προσπάθεια αυτήν για τα αποτελέσµατα που έχουν
επιφέρει, διότι το κόστος και η µείωση αυτής της δαπάνης θα
απολαµβάνουν και θα την ωφελούνται οι συνταξιούχοι, η κοινωνία ολόκληρη και το ίδιο το κοινωνικό κράτος.
Μπροστά µας έχουµε πλέον ένα στόχο στον τοµέα του φαρµάκου για µείωση 1,1 δισεκατοµµύριο για το 2012. Αυτός είναι
ένας πάρα πολύ πυκνός σε µέτρα και φιλόδοξος σε ύψος στόχος
για να επιτευχθεί µέσα σε ένα χρόνο.
Δυστυχώς όλη αυτή η συζήτηση γίνεται πάλι µε τον τρόπο που
γίνονται όλες οι µεγάλες και σοβαρές συζητήσεις στη χώρα,
όταν υπάρχουν ιδιαίτερα τεχνικά ζητήµατα και θέµατα, τα οποία
είναι αδύνατο σε κάποιο βαθµό να τα κατανοήσουν όλοι οι συνάδελφοι και ιδιαίτερα η κοινωνία και ο κόσµος που µας ακούει.
Τέτοια είναι και η συζήτηση που κάνουµε για το φάρµακο, η
οποία απαιτεί και µια εξειδίκευση και µια τριβή µε το αντικείµενο,
διαφορετικά δίδεται το περιθώριο να εµφιλοχωρήσουν και κάποιες φαντασιώσεις και κάποιοι µύθοι και κάποιοι λαϊκισµοί,
όπως αυτό που απολαµβάνουµε στην επικαιρότητα αυτές τις τελευταίες δέκα ηµέρες, τα οποία είναι φαινόµενα γνωστά στη δηµόσια κουβέντα.
Αυτό γίνεται και µε τα γενόσηµα. Δεν χρειάζεται να επιµείνω
παραπάνω. Νοµίζω ότι έχουν δοθεί απαντήσεις και από το
Υπουργείο και από άλλους σε σχέση µε τη χρήση των γενόσηµων
φαρµάκων. Είναι όλα επαρκή. Όλος ο κόσµος πίνει γενόσηµα. Η
Αµερική τα καταναλώνει κατά 85%, η Γερµανία το ίδιο. Μόνο
στην Ελλάδα έχουµε κατανάλωση 17% στα γενόσηµα. Θα µας
πειράξει αν το πάµε πάνω από 50%.
Δηλώνω, λοιπόν, εξαρχής ότι είµαι και θιασώτης και υπέρµαχος των γενόσηµων φαρµάκων και της δραστικής ουσίας. Το
θέµα είναι η χρήση της δραστικής ουσίας να γίνει επιµεληµένα
και σωστά. Και η περικοπή του 1,1 δισεκατοµµυρίου να γίνει µε
µια ισορροπία και µια ισοκατανοµή στην αλυσίδα και στο σύστηµα φαρµάκου, διαφορετικά προκύπτουν διάφορα ερωτήµατα
και διάφορα κενά. Προκύπτουν ερωτήµατα για τη δραστική
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ουσία όπου υπάρχει ένας κίνδυνος: Τι θα γίνει αν ένας γιατρός
γράφει µεν τη δραστική ουσία, αλλά γράφει την ουσία του πρωτότυπου. Αυτό ενέχει έναν κίνδυνο, να εκτοξεύσει τη δαπάνη για
το φάρµακο. Δεν υπάρχει τρόπος, τουλάχιστον µέσα από το νοµοσχέδιο, να αντιµετωπιστεί αυτή η υποκατάσταση. Θεωρώ ότι
αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται µια επιπλέον ρύθµιση και επιπλέον ενέργειες θεσµικά για να θωρακίσουµε το σύστηµα για να
µην πάµε σε υποκατάσταση.
Επίσης, γιατί δεν λέµε ότι ο φαρµακοποιός µε βάση τη δραστική ουσία θα δίνει το φάρµακο που ανήκει σε µια συγκεκριµένη
θεραπευτική κατηγορία; Δηλαδή απλά, όταν γράφεται από το
γιατρό µια ουσία, ο φαρµακοποιός να µπορεί να δώσει µεταξύ
αυτών των δέκα φαρµάκων που έχουν επιλεγεί µε βάση την κατώτατη τιµή. Διότι έτσι όπως γίνεται τώρα, µπερδεύεται το σύστηµα και µόνο για την οµεπραζόλη έχουµε εκατόν πενήντα
σκευάσµατα στη χώρα! Φανταστείτε τι γίνεται µε τις χίλιες δραστικές ουσίες που υπάρχουν! Δεν φτάνει µια ολόκληρη φαρµακαποθήκη να έχει ο κάθε φαρµακοποιός για να εξυπηρετήσει!
Θεωρώ, λοιπόν, ότι χρειάζονται κάποιες επιπλέον ρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε παρακαλώ.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει το θέµα του rebate. Έχουµε φτιάξει δυο καταλόγους
εκπτώσεων µε τα φαρµακεία προς τα ασφαλιστικά ταµεία που
φθάνει από το 10% έως το 11,5% για µια µέση και ανώτατη κλίµακα έκπτωση απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία. Καλό είναι
αυτό. Αν σε αυτό προσθέσουµε –και µε βάση την υπουργική απόφαση- την οριζόντια µείωση κατά 2,6%, φθάνουµε σε µια έκπτωση της τάξεως του 14%. Όταν ένα φαρµακείο δουλεύει µε
κέρδος 24%, ουσιαστικά φθάνουµε στο 10%. Όµως, αυτό µαθηµατικά πλέον οδηγεί σε κλείσιµο των φαρµακείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι σας έχω στηρίξει όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι στον αγώνα που δίνετε απέναντι και σε κατεστηµένα και σε ιδεοληψίες και σε συµφέροντα. Θεωρώ όµως
ότι τώρα έχουµε µε το παρόν νοµοσχέδιο υπερβεί τα όρια επιβίωσης των φαρµακείων και των φαρµακοποιών και είναι η πρώτη
φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα, µέσα σε αυτά τα δυόµισι χρόνια,
που µιλάω υπέρ των φαρµακοποιών.
Νοµίζω ότι όλα αυτά τα µέτρα χρειάζονται µια επιπλέον εξισορρόπηση. Δεν είναι ούτε το ωράριο ούτε τα γενόσηµα. Ξαναλέω ότι µαθηµατικά πολλά φαρµακεία οδηγούνται σε κλείσιµο.
Εγώ προσωπικά, παρότι καταθέτω τον προβληµατισµό µου, δεν
εγκαταλείπω ούτε τις πεποιθήσεις µου ούτε τις προθέσεις του
Υπουργείου για την ανάγκη που έχει η χώρα, κατανοώντας τις
υποχρεώσεις της. Γι’ αυτό θα υπερψηφίσω θεωρώντας ότι γρήγορα θα αλλάξει κάτι, θα το δουν και οι εταίροι µας, προκειµένου
να µην οδηγηθούµε σε κλείσιµο αυτών των επιχειρήσεων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι στις αλλαγές, στα µέτρα,
στις αποφάσεις που παίρνονται και που πραγµατικά µε τον καταιγισµό που δέχονται οι πολίτες αλλά και εµείς οι ίδιοι ως µέλη
του Κοινοβουλίου, πολλές φορές δεν κατανοούµε ή δεν εµπεδώνουµε –ένα πρόβληµα που το έχει και η διοίκηση στη χώρα µαςόλα αυτά που αλλάζουν.
Εγώ θα ήθελα να επισηµάνω ότι µετά από πολλά χρόνια γίνεται
επιτέλους η ενοποίηση των κλάδων υγείας. Μετά από πολλά χρόνια γίνεται επιτέλους η ενοποίηση σε ένα Υπουργείο όλων των
πολιτικών που έχουν να κάνουν µε την κοινωνική προστασία, µε
την κοινωνική πολιτική.
Θέλω να επισηµάνω ότι υπάρχει σχέδιο γι’ αυτά τα µεγάλα
προβλήµατα που όλοι αναµασάµε εδώ και χρόνια, όπως είναι το
φάρµακο και η κλεψιά στο φάρµακο. Εγώ δεν µιλάω για πολυφαρµακία ή για υπερκοστολόγηση ή για το ότι εκτοξεύεται η δαπάνη. Είναι καθαρή κλεψιά. Μην έχετε κανέναν ενδοιασµό µε τον
όρο.
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Να σας πω επίσης ότι το 2003 ή το 2004 η δαπάνη ήταν 2,5 δισεκατοµµύρια. Το 2009 ανέβηκε στα 5,6 δισεκατοµµύρια. Έχει
κανείς την αυταπάτη ότι το 2004 τα 2,5 δισεκατοµµύρια ήταν
πραγµατική δαπάνη; Δεν είχε µέσα κλεψιά; Είχε και σε σηµαντικό
ποσοστό. Θα έλεγα ότι µπορεί και 40% και αυτό έχει να κάνει και
µε την πολυφαρµακία, αλλά και µε όλα αυτά τα οποία γύρω-γύρω
εδιανέµοντο.
Το ίδιο αυτό ποσό ήταν το 2009. Από τα 5,6 δισεκατοµµύρια,
λοιπόν, ο στόχος που έχει µπει των 2,84 δισεκατοµµυρίων δεν
είναι αριθµητικός, διότι πολλοί συνδικαλιστές λένε «καλά, µέχρι
2,8 δισεκατοµµύρια θα αρρωσταίνουµε για να χρειαζόµαστε
φάρµακα;». Και εκεί να φθάσουµε, και µέσα στα 2,8 δισεκατοµµύρια πάλι υπάρχει φούσκωµα και πανωγράψιµο.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, ο σχεδιασµός που έχετε όχι µόνο
να υλοποιηθεί ως προς το ποσοτικό σκέλος –και αυτό που έχει
να κάνει µε τα ποσοστά και τις τιµές, µέσα από όλα αυτά που
είπαν οι συνάδελφοι, τα οποία περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιοαλλά κυρίως µέσα από τον ποιοτικό έλεγχο και µέσα από το ζήτηµα που έχει να κάνει µε την πολυφαρµακία.
Δεν µπορεί ο Έλληνας ασφαλισµένος, ο Έλληνας ασθενής να
χρεώνεται –εντός ή εκτός εισαγωγικών- δυο φορές φάρµακα απ’
ό,τι ο µέσος Ευρωπαίος. Αυτό είναι τεράστιο ζήτηµα. Έχει και
ηθική διάσταση σε σχέση µε τον ασφαλισµένο και τον άνθρωπο
και νοµίζω ότι πρέπει να το δούµε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις υπόλοιπες ρυθµίσεις, οι
οποίες περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Έχουµε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη, η οποία συνεχίζεται –ένα σηµαντικό ζήτηµατα µειωµένα πενήντα ένσηµα που χρειάζονται για την ασφάλιση
–όλα αυτά τα ζητήµατα περιλαµβάνονται στην τροπολογία που
κατέθεσε ο κ. Κουτρουµάνης- τη συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων- που λύνει ένα θέµα που υπήρχε για πολλές δεκάδες οικογένειες- το ζήτηµα που έχει να κάνει µε το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Ολοκληρώνεται έτσι ένας σχεδιασµός, ο οποίος δίνει οριστική
λύση µετά το 2014 και µέχρι τότε έχει τη δυνατότητα ο κάθε
δήµος, η κάθε δηµοτική επιχείρηση, ο κάθε φορέας, ο οποίος
θέλει να ασχοληθεί και είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση
είτε και ιδιωτικός, να ενταχθεί στο πρόγραµµα.
Αυτό για ποιο λόγο γίνεται; Διότι διασφαλίζεται η ευρωπαϊκή
συγχρηµατοδότηση µέσα από τη διασφάλιση του πόρου από
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Θεσµοθετείται πόρος. Δεν
είναι κάποιος καινούργιος πόρος. Είναι ανακατανοµή των πόρων
που και σήµερα πληρώνουν οι ασφαλισµένοι. Εποµένως, έχουµε
µια θετική εξέλιξη για το θέµα του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι», την οποία δεν πρέπει να αντιστρέψουµε, όπως γίνεται συνήθως.
Μια κουβέντα ακόµα για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Λύνει κάποια ζητήµατα µε την τροπολογία, προκειµένου
επιτέλους να ανοίξει το κεφάλαιο «κοινωνική οικονοµία». Η ρύθµιση που ψηφίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο µε την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου νοµίζω ότι δίνει όλο αυτό που ζητούσαµε: οι εργαζόµενοι να κριθούν όπως και οι υπόλοιποι εργαζόµενοι σε σχέση µε την αποχώρηση ή µη.
Διασφαλίζεται µε τον ειδικό λογαριασµό και η περιουσία και οι
εισφορές των ασφαλισµένων, προκειµένου να λειτουργούν προγράµµατα. Το ζήτηµα είναι αν θα υπάρξει µια νέα πολιτική κοινωνικής προστασίας στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που
βιώνουµε, ούτως ώστε να ανακουφίσουµε αυτούς τους εργαζόµενους, να ανακουφίσουµε τους πιο αδύναµους. Αυτό δεν µπορεί να γίνει µε τη µεσοπρόθεσµη λύση, η οποία δίδεται. Χρειάζεται ένας νέος οργανισµός που θα µπορέσει να υλοποιήσει µια
πολιτική ανακούφισης των αδυνάµων εργαζοµένων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώνουµε τον
κατάλογο των οµιλητών µε τον κ. Αθανάσιο Λεβέντη Ανεξάρτητο
Βουλευτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελάχιστος χρόνος δεν µου
επιτρέπει παρά να ασχοληθώ µε την τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητάς του.
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Στο Κεφάλαιο Α’ για την κάλυψη ασφαλισµένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από
τον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε ασθενείς, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει πενήντα ηµέρες ασφάλισης, είµαστε σύµφωνοι. Είναι
κάτι που είναι απαραίτητο και θα πρέπει να δροµολογηθεί.
Δεύτερον, ως προς την κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης του προγράµµατος «Κατ’ οίκον Φροντίδας των
Συνταξιούχων», αυτό βλέποντάς το, το χειροκροτεί κανείς και
λέει ότι πράγµατι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το τυρί, αλλά
πίσω είναι και η φάκα.
Σου λέει ότι από 1-9-2012 θεσµοθετείται η ειδική εισφορά
ασφαλισµένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας για τη χρηµατοδότηση της παροχής της
κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισµένων που θα συνταξιοδοτηθούν.
Επίσης, το ΙΚΑ συνάπτει ειδικές συµβάσεις µε παρόχους, οι
οποίοι πάροχοι είναι επιχειρήσεις δήµων, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό τους την
κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια ή συναφή προς τον ανωτέρω
σκοπό, κατά το οικείο καταστατικό.
Αυτό σηµαίνει ότι θα επιβαρύνονται οι ασφαλισµένοι και ότι
εδώ θα µπορούν να υπεισέλθουν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
Αυτό τουλάχιστον λέει, κύριε Υπουργέ, το άρθρο που διαβάζω.
Δεν ξέρω αν εννοείται κάτι άλλο από αυτά που γράφονται εδώ
µέσα.
Ύστερα στην ίδια τροπολογία, στο Κεφάλαιο Δ’, αναστολή δόσεων δανείων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης για έξι και
πλέον µήνες, είναι σωστό και το χαιρετίζουµε και το ψηφίζουµε
αυτό. Στο Κεφάλαιο Ε’, «κοινές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δύναται να εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά
προγράµµατα», σύµφωνοι και σε αυτό. Στο Κεφάλαιο ΙΣΤ’ που
αναφέρεται στα άτοµα µε αναπηρίες, µε ειδικές ανάγκες τα
οποία πρέπει να τύχουν µίας ειδικής προστασίας. Όντως ως ένα
βαθµό καλύπτει κάποιο ποσοστό, δηλαδή λέει ότι άτοµα µε αναπηρίες, που έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από µία επιχείρηση,
εξαιρούνται από τον αριθµό των ατόµων που υποχρεούται να
προσλάβει αυτή η επιχείρηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Όσον αφορά τα άλλα άρθρα, τοποθετηθήκαµε σε γενικές
γραµµές στη συζήτηση επί της αρχής. Λέµε όχι στο άρθρο 11,
στη µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη έτσι όπως θεσπίζεται. Λέµε
ναι στο ωράριο των φαρµακείων, µε κάποιες επιφυλάξεις που είπαµε. Λέµε ναι και στη δραστική ουσία µε ορισµένες προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν και οι οποίες συζητήθηκαν
εδώ αναλυτικά. Όχι στο άρθρο 27 στη διακοπή των επιδοµάτων
των πολυτέκνων. Λέµε όχι στα άρθρα 30,32 στην κατάργηση των
ψυχιατρικών νοσοκοµείων. Λέµε «όχι» στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης, έτσι όπως δροµολογείται. Στα άρθρα 49, 76
ναι, στο δικαίωµα των εργαζοµένων στη διαβούλευση. Στα 95,97
ναι στις κοινοτικές οδηγίες για υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Στα άρθρα 98, 112, όχι στα ιδιωτικά γραφεία εργασίας. Στα
άρθρα 113, 133, όχι «στην υπενοικίαση εργαζοµένων από γραφεία εργασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσουµε τη συζήτηση µε µία σύντοµη τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Ανδρέα Λοβέρδου για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι αρκετά, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ
πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω όλους
όσοι πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν γι’ αυτό το σχέδιο νόµου,
ανεξαρτήτως από την άποψη την οποία υποστήριξαν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ακούγεστε.
Παρακαλώ. Αλλά, ακούγεται ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Πάντως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για εµένα
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που παρακολούθησα όλες τις τοποθετήσεις προκύπτει πια ανάγλυφα και µε αυτήν την ευκαιρία αυτού του πολύ κρίσιµου σχεδίου νόµου, η νέα διάταξη της σκέψης των πολιτικών της χώρας.
Γίνεται πάρα πολύ σαφές εάν ακούς αυτούς που τοποθετούνται
θετικά, αυτούς που κάνουν κριτικές παρατηρήσεις αλλά στηρίζουν, πώς διαµορφώνονται οι δυνάµεις που θέλουν να πάρουν
στα χέρια τους και στους ώµους τους τη χώρα.
Άκουσα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολλούς συναδέλφους να µου λένε για θέµατα που σχετίζονται όχι
µε τα οικονοµικά της υγείας αλλά µε την παροχή υπηρεσιών
υγείας, καλώντας µε και καλώντας και την Κυβέρνηση και αυτά
να προσέχουν.
Θέλω να τους πω µία λέξη. Προσπάθησα και στην πρώτη µου
οµιλία να το υπογραµµίσω αυτό, αλλά νοµίζω ότι τώρα είναι η
κατάλληλη ώρα. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάνουµε προσπάθειες στα θέµατα των ναρκωτικών, των µεταµοσχεύσεων, του αντικαρκινικού αγώνα, των πιλοτικών προγραµµάτων που εφαρµόζουµε. Σήµερα το αναγγείλαµε στην ορεινή Ευρυτανία.
Εµάς όµως η εντολή µας δεν είναι να µοιράζουµε απερίσκεπτα
τα χρήµατα του ελληνικού λαού. Εµείς πήραµε εντολή να εκλογικεύσουµε τις δαπάνες που προκύπτουν από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε και σήµερα µε
αυτό το σχέδιο νόµου. Λειτουργήσαµε υπό πίεση. Πολλές φορές
υπό δραµατικές συνθήκες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχουν κείµενα τα οποία αποτυπώνουν την πορεία της διαπραγµάτευσης. Αυτά τα κείµενα
όπως υπήρχαν όταν διαµορφώναµε και το ασφαλιστικό µε τον
Γιώργο Κουτρουµάνη, υπάρχουν και σήµερα που διαµορφώσαµε
αυτό το σχέδιο νόµου µε τον Μιχάλη Τιµοσίδη, τον Μάρκο Μπόλαρη και τον Δηµήτρη Βαρτζόπουλο. Υπάρχουν τα κείµενα που
αποτυπώνουν τη διακύµανση του διαλόγου εντός της χώρας,
αλλά κυρίως και κατά βάση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους
άλλους εταίρους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έγινε µία συζήτηση. Ξεκαθαρίστηκαν πολλά. Ξεκαθαρίστηκε πάνω από όλα το θέµα που σχετίζεται µε τα γενόσηµα φάρµακα. Αποκρούστηκε η παραπληροφόρηση. Είµαστε ως Εθνική Αντιπροσωπεία καλύτερα εξοπλισµένοι για να αντιµετωπίσουµε τα θέµατά µας.
Ωστόσο, τα θέµατα της δραστικής ουσίας που τόσοι συνάδελφοι κριτικά έθεσαν, είναι θέµατα που µπορεί να µην αφορούν διατάξεις προς εφαρµογή, αρκεί το παρατηρητήριο, που και η
Εθνική Αντιπροσωπεία θα στήσει στα µέσα Μαρτίου, να αποδείξει εντός και εκτός της χώρας ότι η εκλογίκευση της φαρµακευτικής δαπάνης Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου είναι στο τραπέζι µας.
Δεν είναι επιθυµία, είναι δεδοµένο.
Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι στο σχέδιο νόµου που ψηφίζουµε,
το απόγευµα τελικώς προσετέθη η διάταξη για την οποία συζητάγαµε το πρωί. Όποιος υπερσυνταγογραφεί, όποιος κάνει τη
δουλειά του όχι µε κριτήριο τον όρκο του, εµπίπτει στις διατάξεις
του ποινικού κώδικα. Θεωρείται «υπάλληλος» κατά την έννοια
του άρθρου 13 του ποινικού κώδικα. Ο καθένας ας πάρει τα
µέτρα του.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι είµαστε υπερήφανοι για µία
δουλειά που έχουµε κάνει, για ένα έργο που έχουµε κάνει επί
ενάµιση χρόνο. Είµαστε υπερήφανοι για τον ΕΟΠΥΥ, για την
πρωτοβάθµια υγεία. Είµαστε υπερήφανοι για την περιστολή της
φαρµακευτικής δαπάνης. Είµαστε υπερήφανοι για το ΕΣΥΝΕΤ
που επιτέλους επιτρέπει να ελέγχουµε µηνιαία τις δαπάνες και
τα έσοδα των νοσοκοµείων. Υπάρχουν πολλά να γίνουν. Δεν αφορούν εµάς, θα αφορούν τους επόµενους.
Εµείς, όπως είπαµε και το απόγευµα, αυτό που θα κάνουµε µε
το Υπουργείο Παιδείας είναι να καταθέσουµε εκ νέου ως αυτοτελές σχέδιο νόµου τα όσα θέµατα αφορούν την Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Υγείας και τις διατάξεις που αποσύραµε για το «Ερρίκος Ντυνάν».
Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους που στήριξαν αυτήν
την προσπάθεια. Όλοι εµείς δηλώνουµε και οι πέντε Υπουργοί
των δύο Υπουργείων Εργασίας και Υγείας ότι θα συνεχίσουµε
τον αγώνα µας. Είµαστε υπερήφανοι για όσα κάναµε, θα συνεχίσουµε. Η χώρα δεν θα γονατίσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου
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του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις».
Για την ψήφιση επί της αρχής και επί των άρθρων 11, 15, 21,
27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 και
48 του νοµοσχέδιου έχουν υποβληθεί αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας, των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων τις αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας
για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Ζιώγας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Καζάκος Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Καλαντίδου Σοφία. Παρούσα.
Η κ. Κανέλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νίκος. Παρών.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Γιώργος. Παρών.
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Ο κ. Μαυρίκος Γιώργος. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Νίκος. Παρών.
Ο κ. Νάνος Αποστόλης. Παρών.
Η κ. Νικολαϊδου Βέρα. Παρούσα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου Νίκος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Θανάσης. Παρών.
Ο κ. Πρωτούλης Ιωάννης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων τις αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας.
Έχουν υποβληθεί, επίσης, αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής
ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 15, 21, 27, 42,
80, 89 και 98 του νοµοσχεδίου από Βουλευτές του ΛΑΟΣ των
οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων τις αιτήσεις της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
της.
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος. Παρών.
Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Καλαποθαράκος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής. Παρών.
Ο κ. Παύλος Μαρκάκης. Παρών.
Ο κ. Μανούσος Ντουκάκης. Παρών.
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης. Παρών.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και σε αυτήν την περίπτωση ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων τις αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Είναι αρκετά µεγάλος ο αριθµός των άρθρων και θα ήθελα να
παρακαλέσω να διευκολύνετε όλοι, ώστε να διεξαχθεί η ψηφοφορία χωρίς προβλήµατα.
Παρακαλώ, επίσης, να εκκενωθούν οι µπροστινές σειρές των
εδράνων.
Συµφωνείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συµπτύξουµε
τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
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οµοφώνως.
Η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί ταυτοχρόνως και µε
χωριστούς καταλόγους και ψηφολέκτες.
Καλούνται επί του καταλόγου, επί της αρχής και του άρθρου
1 οι Βουλευτές, κ. Μαρία Θεοχάρη από το ΠΑΣΟΚ και κ. Δηµήτριος Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλούνται να προσέλθουν ως ψηφολέκτες για τα άρθρα
11, 15, 21, 27, 30, 31 και 32 ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος από
το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Νικόλαος Καντερές από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλούνται να προσέλθουν ως ψηφολέκτες για τα άρθρα
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 και 48 η κ. Νάντια
Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και η κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλούνται να προσέλθουν ως ψηφολέκτες για τα άρθρα
80, 89 και 98 ο κ. Δηµήτριος Παπουτσής από το ΠΑΣΟΚ και ο κ.
Αθανάσιος Πλεύρης από το ΛΑΟΣ.
Οι αποδεχόµενοι την αρχή και τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή και τα άρθρα του νοµοσχεδίου
λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί της αρχής και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι
αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ, να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Αντώνη Σαµαρά και κ. Χρήστου Σταϊκούρα, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν επί της αρχής και επί
των άρθρων «ΝΑΙ».
Επίσης, η κ. Άννα Βαγενά και ο κ. Γρηγόριος Ψαριανός απου-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σιάζουν και µε επιστολή µας γνωρίζουν ότι αν ήταν παρόντες θα
ψήφιζαν «ΟΧΙ» επί της αρχής και «ΝΑΙ» στα άρθρα 15, 21-26 και
29.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κηρύσσεται περαιωµένη
η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχ-

6299

θείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 213
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 58
Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 12 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε τον ψηφισθέντα νόµο: «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 229 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 42 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 12 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία, σύµφωνα µε το προηγούµενο πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 11:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 214 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 69 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 216 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 63 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 21:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 227 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 27:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 206 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 77 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 30:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 223 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 60 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 31:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 225 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 58 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 32:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 224 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 59 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 35:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 227 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 55 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς, το άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 36:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 37:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 38:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
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«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 39:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 40:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 41:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 209 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 73 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 42:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 209 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 73 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 43:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 44:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 45:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 46:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 47:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 48:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 211 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 71 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 80:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 230 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 53 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 89:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 229 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 45 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 9 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 98:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 216 Βουλευτές.
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«ΟΧΙ» ψήφισαν 66 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: 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 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: 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 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: 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 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 91
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 92
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 93
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 94
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 95
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 96
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 97
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 99
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 100
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 101
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 102
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 103
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 104
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 105
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 106
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 107
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 108
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 109
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 110
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 111
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 112
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 113
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 114
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 115
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 116
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 117
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 118
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 119
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 120
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 121
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 122
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 123
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 124 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 124
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 125 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 125
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 126 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 126
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 127 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 127
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 128 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 128
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 129 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 129
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 130 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 130
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 131 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 131
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 132 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 132
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 133 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 133
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 146, το
οποίο θα αναριθµηθεί ως άρθρο 134, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 134
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 147, το
οποίο θα αναριθµηθεί ως άρθρο 135, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 135
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 148, το
οποίο θα αναριθµηθεί ως άρθρο 136, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 136
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 149, το
οποίο θα αναριθµηθεί ως άρθρο 137, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 137
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 781 και ειδικό 56 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 781 και ειδικό 56 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και θα αποτελέσει ίδιο άρθρο του
νοµοσχεδίου κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε
µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο «Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της
Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 1
Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α’81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά (7) Υγειονοµικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται
µε τα όρια των επτά (7) Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας:
α) Την 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής, η οποία εκτείνεται
στα όρια της περιφέρειας Αττικής και περιλαµβάνει τους Δήµους
του Νοµού Αττικής, µε έδρα την Αθήνα.
β) Τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας και περιλαµβάνει τους Δήµους των Νοµών
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος, µε έδρα τη Λάρισα.
γ) Την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και
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Δυτικής Μακεδονίας και περιλαµβάνει τους Δήµους των Νοµών
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, µε έδρα τα Ιωάννινα.
δ) Την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και περιλαµβάνει
τους Δήµους των Νοµών Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας, µε έδρα την Πάτρα.
ε) Την 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Αιγαίου, η οποία εκτείνεται
στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου
και περιλαµβάνει τους Δήµους των Νοµών Λέσβου, Σάµου, Χίου,
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου µε έδρα τον Πειραιά. Για το 2013
προστίθενται και οι Δήµοι της Αντιπεριφέρειας Πειραιώς και
Νήσων.
στ) Την 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία εκτείνεται
στα όρια της περιφέρειας Κρήτης και περιλαµβάνει τους Δήµους
των Νοµών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων, µε έδρα
το Ηράκλειο.
ζ) Την 7η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης, η
οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαµβάνει τους
Δήµους των Νοµών Δράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών
και Χαλκιδικής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013.»
2. Το εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005
(Α’81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να µεταβιβάζονται αρµοδιότητές του σχετικά µε τον έλεγχο και εποπτεία των Δ.Υ.ΠΕ. στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
3. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 1 του ν. 3329/2005 (Α’81) ως
ακολούθως:
«7. Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Διοίκηση
Υγειονοµικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.» µετονοµάζονται την 1.7.2013
ως ακολούθως:
αα) Η 1η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής µετονοµάζεται σε «1η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής».
βα) Η 5η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας µετονοµάζεται σε «2η Διοίκηση Υγειονοµικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
γα) Η 3η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας µετονοµάζεται σε «3η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Ηπείρου
- Δυτικής Μακεδονίας».
δα) Η 6η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας µετονοµάζεται σε
«4η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
εα) Η 2η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου µετονοµάζεται σε «5η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας
Αιγαίου».
στα) Η 7η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης µετονοµάζεται σε «6η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης».
ζα) Η 4η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης µετονοµάζεται σε «7η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης».
Το προσωπικό της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. που κατέχει µόνιµη οργανική θέση, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή πρωσοποπαγή
θέση, δύναται µε αίτησή του να παραµείνει στην έδρα της 4ης
Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης που µετονοµάζεται σε 7η
Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν την ακίνητη περιουσία των Δ.Υ.ΠΕ. που βρίσκεται
στην τοπική αρµοδιότητα άλλης Δ.Υ.ΠΕ. µετά τον επαναπροσδιορισµό των ορίων κάθε Δ.Υ.ΠΕ. ανάλογα µε τα όρια των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, τη µεταβολή έδρας κάποιας Δ.Υ.ΠΕ.,
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θέµατα προσωπικού και τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος.»
Άρθρο 2
Νοσοκοµεία Ε.Σ.Υ.- Ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.
1. Από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόµενα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στις διατάξεις των άρθρων 32 και 70 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),
του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), του άρθρου 18 του ν.
3868/2010 (Α’ 129) και της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, ρυθµίζεται ο τίτλος και η
έδρα του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ ενοποιούνται µέχρι 31.12.2012 οι οργανισµοί των ανωτέρω, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις οργανικές
θέσεις των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.. Από 1.1.2013 τα διασυνδεόµενα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., διαθέτουν ενιαίο προϋπολογισµό
και πρόγραµµα προµηθειών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθµίζεται κάθε είδους θέµα που
αφορά τα ανωτέρω.
2. Κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. - ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2
του παρόντος έχει Διοικητή, οι αρµοδιότητες του οποίου ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν. 3329/2005
(Α’81), όπως ισχύει σήµερα.
3. Κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. 400 κλινών και άνω, όπως και
κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. που εντάσσεται στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ.
του άρθρου 2 του παρόντος µπορεί να έχει Αναπληρωτή Διοικητή οι αρµοδιότητες του οποίου ρυθµίζονται από τις διατάξεις
των άρθρων 7 και επ. του ν. 3329/2005 (Α’ 81), όπως ισχύει σήµερα.
4. Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκοµείων
πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισµένου τίτλου του εξωτερικού. Συνεκτιµώνται µεταπτυχιακοί τίτλοι, µε έµφαση τη διοίκηση, τα οικονοµικά, την πληροφορική
µονάδων υγείας, η εµπειρία διοίκησης, µε έµφαση στις µονάδες
υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελµατική
αναγνώριση.
5. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνει
Επιτροπή αποτελούµενη από τον αρµόδιο για το Ε.Σ.Υ.ΚΑ Γενικό
Γραµµατέα ΥΥΚΑ, τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., έναν καθηγητή ή
αναπληρωτή καθηγητή της ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ µε συναφές αντικείµενο, έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθµο στέλεχος του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο µη συναφές µε τις
µονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως
άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων
και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.
6. Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, στην αρχή της οποίας
υπογράφουν σύµβαση αποδοτικότητας µε βάση τα προβλεπόµενα στο ν. 2889/2001. Ετήσιες εκθέσεις προόδου υποβάλλονται
στην ανωτέρω Επιτροπή από τη Διοίκηση των ΥΠε. Η Επιτροπή
αξιολογεί ετησίως και δύναται να εισηγείται στον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την αυτοδίκαιη και χωρίς
αποζηµίωση διακοπή της θητείας Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή µε βάση την τεκµηρίωση και την αποδοχή της ως άνω έκθεσης προόδου ή και άλλα στοιχεία. Στην απόφαση διακοπής,
λήξης θητείας ή παύσης Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή νοσοκοµείου χωρίς αποζηµίωση µπορεί να ενσωµατώνεται και η απόφαση διορισµού του αντικαταστάτη τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέµα που αφορά τις
αρµοδιότητες των ως άνω Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.
8. Έδρα των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. είναι το µεγαλύτερο σε οργανική δύναµη κλινών νοσοκοµείο. Τα ως άνω αναφερόµενα
Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από εννεαµελές Δ.Σ. που αποτελείται από:
α) τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συµβουλίου,
β) έναν Αναπληρωτή Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως αντιπρό-

εδρος του Συµβουλίου και είναι, κατά προτίµηση, ο αναπληρωτής Διοικητής του µεγαλύτερου σε κλίνες νοσοκοµείου,
γ) δύο µέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές τους, κατά προτίµηση
το ένα µε εµπειρία σε οικονοµικά της υγείας, διοίκηση νοσοκοµείων, πληροφορική και το άλλο στα λοιπά επαγγέλµατα υγείας,
δ) δεύτερο αναπληρωτή Διοικητή στις περιπτώσεις που το ως
άνω Ν.Π.Δ.Δ. περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο νοσοκοµεία, ενώ
στα Ν.Π.Δ.Δ. που δεν υπάρχει αναπληρωτής Διοικητής, ένα
µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ε) έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στα διασυνδεόµενα νοσοκοµεία, ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του
Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς µέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στα νοσοκοµεία,
στ) έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών, προσωπικό των
νοσοκοµείων,
ζ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από
τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του µεγαλύτερου
σε οργανική δύναµη κλινών Νοσοκοµείου,
η) τον Προϊστάµενο της Διοικητικής – Οικονοµικής Υπηρεσίας,
αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του µεγαλύτερου σε οργανική δύναµη κλινών Νοσοκοµείου.
Σε νοσοκοµεία τα οποία προέρχονται από δωρεές ως µέλη
υπό στοιχεία β’ ή και ε’ διορίζεται ένα ή και δύο µέλη ως εκπρόσωπος του δωρητή ή των κληρονόµων του.
9. Η συγκρότηση του ως άνω Δ.Σ. γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι αρµοδιότητές του είναι όσες αναφέρονται στο άρθρο 7 του ν. 3329/2005
(Α’ 81), όπως ισχύει σήµερα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέµα που αφορά τη Διοίκηση και την εν γένει λειτουργία
των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ..
10. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013,
εκτός του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του παρόντος άρθρου
που ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
11. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται το
Γ.Ν. Λαµίας, το Γ.Ν. Καρπενησίου, το Γ.Ν. ‘Αµφισσας και το Πανεπιστηµιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων, το Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών. Έως το διορισµό Διοικητή και Διοικητικού Συµβουλίου τις αρµοδιότητες
τους ασκούν ο Αναπληρωτής Διοικητής και το Συµβούλιο Διοίκησης αντιστοίχως.
Άρθρο 3
Συµβούλια Διοίκησης Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.
1. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται πενταµελές Συµβούλιο Διοίκησης που αποτελείται από:
α) τον Διοικητή των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων,
β) τον αναπληρωτή Διοικητή, του νοσοκοµείου για το οποίο
συστήνεται το Συµβούλιο Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει τον αναπληρωτή Διοικητή της έδρας των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων
ή αν αυτός δεν υπάρχει ένα µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) τον δεύτερο αναπληρωτή Διοικητή του Δ.Σ. του άρθρου 2
του παρόντος ή ένα µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από
τον Προϊστάµενο της Διοικητικής – Οικονοµικής Υπηρεσίας,
ε) τον Προϊστάµενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας.
2. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκοµείου καθορίζονται ο
Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου Διοίκησης και οι αρµοδιότητες
που ασκούνται από το ως άνω Συµβούλιο Διοίκησης, καθώς και
κάθε είδους θέµα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του ως
άνω Συµβουλίου, το οποίο πάντως έχει µόνον εκτελεστικές και
εποπτικές αρµοδιότητες, καθώς και εισηγητικές προς το Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ., µέσω του Διοικητή του. Στα Συµβούλια Διοίκησης που
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υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής, αυτός διορίζεται και Αντιπρόεδρος.
3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013.
Άρθρο 4
Θέµατα Νοσοκοµείων και Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Σε κάθε ιατρικό τοµέα είναι δυνατόν να λειτουργούν τµήµατα κατά ειδικότητα, ειδικές µονάδες που είτε υπάγονται οργανικά και λειτουργικά σε ιατρικά τµήµατα χωρίς δική τους
σύνθεση προσωπικού, είτε αναπτύσσονται και λειτουργούν αυτόνοµα, καθώς και λοιπές µονάδες διάφορου γνωστικού αντικειµένου από το παρεχόµενο γνωστικό αντικείµενο του ιατρικού
τµήµατος στο οποίο ανήκουν και λειτουργούν υποστηρικτικά σε
αυτό.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.
2519/1997 (Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα τµήµατα ή στις µονάδες που απαρτίζουν τους τοµείς τοποθετούνται γιατροί ειδικοτήτων των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι αντίστοιχο µε το παρεχόµενο από το τµήµα και τις
µονάδες που το υποστηρίζουν ιατρικό έργο. Οι ειδικότητες
προσδιορίζονται µε την απόφαση σύστασης των θέσεων. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται αναδροµικά από την έναρξη ισχύος του ν. 1397/1983.»
3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.
2889/2001 (Α’ 37) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε κλινικός τοµέας έχει ορισµένο αριθµό κλινών που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα τµήµατα και τις µονάδες του. Η δύναµη κάθε κλινικού τοµέα δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 250
κλίνες.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) καταργείται.
5. Τα αυτοτελή γραφεία Επιστασίας και Ιµατισµού, όπως ορίζονται µε το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκοµείων, ενοποιούνται και αποτελούν ένα (1) τµήµα. Σε νοσοκοµεία µικρής
δυναµικότητας, τα τµήµατα Τεχνικού και βιοϊατρικής Τεχνολογίας όπως ορίζονται µε το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκοµείων, είναι δυνατόν να ενοποιούνται και να αποτελούν ένα (1)
τµήµα.
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.
2889/2001 (Α’ 37) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε νοσοκοµεία µε δυναµικότητα µεγαλύτερη των 200 κλινών,
δύναται: α) να συνίσταται Υποδιεύθυνση Πληροφορικής και να
προβλέπεται αυτοτελές τµήµα Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας
και συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης που υπάγεται απευθείας στον
Διοικητή του νοσοκοµείου και β) να συνίσταται τµήµα προµηθειών υπαγόµενο στη Διοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία.»
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 30 του ν. 3209/2003 (Α’ 304)
µετά τις λέξεις «εφόσον στελεχώνονται από» διαγράφεται η λέξη
«ιατρούς».
8. Οι υποπεριπτώσεις 2 και 3 της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του
άρθρου 17 του π.δ. 95/2000 (Α’ 76) αντικαθίστανται ως εξής:
«2) Η χορήγηση αιγίδας µετά από αίτηση των ενδιαφερόµενων
φορέων σε συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις συνεχιζόµενης εκπαίδευσης µε επιστηµονικό χαρακτήρα που οργανώνονται από κρατικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, επιστηµονικές ενώσεις κάθε νοµικής µορφής και από
ιδιωτικά θεραπευτήρια, καθώς και ο καθορισµός κριτηρίων χορήγησης αιγίδας.
3) Η οικονοµική ενίσχυση συλλογικών επιστηµονικών φορέων
για προώθηση προγραµµάτων αγωγής υγείας και εν γένει εκδηλώσεων, που συµβάλλουν στην προαγωγή της υγείας, καθώς και
ο καθορισµός κριτηρίων της οικονοµικής ενίσχυσης.»
9. Μετά το στοιχείο 18 της παραγράφου 2α του άρθρου 15 του
π.δ. 95/2010 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
(Α’ 76) προστίθεται στοιχείο 19 ως εξής:
«19) Η εποπτεία του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου.»
10. Στο υπό στοιχείο 8 της παραγράφου 2α του άρθρου 16 του
π.δ. 95/2010 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
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(Α’76) καταργείται η φράση «του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού
Συλλόγου».
Άρθρο 5
Διασύνδεση µε ιδρυµατικά νοσοκοµεία
1. Στην αρχή της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’
150) προστίθεται σηµείο Α. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου
προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Β. Όταν ένα εκ των δύο νοσοκοµείων που διασυνδέονται,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),
υπάγεται στην παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α’ 37)
(εφεξής ιδρυµατικό νοσοκοµείο) δεν υφίσταται ενιαίο συλλογικό
όργανο διοίκησης, διορίζεται όµως κοινός διοικητής σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α’
81), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 69 παρ. 1 του ν. 3918/2011,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 66 του ν.
3984/2011 και την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4025/2011. Ο κοινός διοικητής συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο του ιδρυµατικού νοσοκοµείου, ως ορίζουν οι ειδικές για τα νοσοκοµεία αυτά
διατάξεις. Κατά τα λοιπά το ιδρυµατικό νοσοκοµείο διοικείται
σύµφωνα µε τις συστατικές του πράξεις και ειδικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις. Το έτερο νοσοκοµείο διοικείται κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 3370/2005 (Α’176), το ν. 3868/2010 (Α’ 129), το ν.
3918/2011 (Α’ 31) και το ν. 4025/2011 (Α’ 228). Εάν ο συνολικός
αριθµός των οργανικών κλινών των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων υπερβαίνει τις τετρακόσιες, µπορεί να τοποθετηθεί στο
ιδρυµατικό νοσοκοµείο Αναπληρωτής Διοικητής εφόσον το επιτρέπουν οι συστατικές του πράξεις και ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, οπότε εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 7 του άρθρου 7 του
νόµου 3329/2005, ως ισχύει.
Γ. Όταν διασυνδέονται δύο ή περισσότερα νοσοκοµεία µε
ιδρυµατικό νοσοκοµείο τότε εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος υπό Β όσον αφορά το ιδρυµατικό νοσοκοµείο και η διάταξη της περίπτωσης Α του παρόντος για τα λοιπά νοσοκοµεία
της διασύνδεσης.
2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 προστίθεται το εξής:
«Από την ως άνω διάταξη εξαιρούνται τα διασυνδεόµενα νοσοκοµεία του εδαφίου Β. της παραγράφου 11 του παρόντος.»
Άρθρο 6
Ρύθµιση θεµάτων νοσοκοµείων
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Υπεύθυνος για το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και
ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής
του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός µε ειδικότητα
γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση
Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό µε
ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος πήρε το
βαθµό του Διευθυντή µε αναβάθµιση ή που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών
των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή
από αναβάθµιση ή σε προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό
άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο µε βαθµό Διευθυντή και εφόσον
δεν υπάρχουν, σε Επιµελητή Α’ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία
του Υπεύθυνου για το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ως άνω
υπεύθυνου. Οι ιατροί της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου
αυτού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Υγείας και
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τον αντίστοιχο τοµέα του νοσοκοµείου, στο οποίο υπάγεται το
κέντρο, στα όρια του τακτικού ωραρίου εργασίας και του προγράµµατος εφηµερίας του νοσοκοµείου και του Κέντρου
Υγείας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5.Υπεύθυνος για το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και
ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής
του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός µε ειδικότητα
γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση
Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό µε
ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος πήρε το
βαθµό του Διευθυντή µε αναβάθµιση ή που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών
των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή
από αναβάθµιση ή σε προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό
άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο µε βαθµό Διευθυντή και εφόσον
δεν υπάρχουν, σε Επιµελητή Α’ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία
του Υπεύθυνου για το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ως άνω
Υπεύθυνου.»
3. Νοσοκοµειακά φάρµακα υψηλού κόστους του ν. 3918/2011
(Α’31) που αγοράζονται για διανοµή µόνο σε εξωτερικούς ασθενείς, στο πλαίσιο της ολοήµερης λειτουργίας εξαιρούνται του
µητρώου δεσµεύσεων, µε την προϋπόθεση ότι το τιµολόγιο αγοράς αντιστοιχίζεται µε το δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται για το συγκεκριµένο εξωτερικό ασθενή εξ ονόµατος του
ΕΟΠΥΥ ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ανήκει.
4. Στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγραφος 4
ως ακολούθως:
«4. Για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών στις
άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται στις Υγειονοµικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού όλων των
προβλεπόµενων ειδικοτήτων αντίστοιχες των κενών οργανικών
ή άλλων θέσεων που δε καλύπτονται.Οι ανωτέρω θέσεις κατανέµονται στους Φορείς και στις ειδικότητες µε Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας οποτεδήποτε µέσα
στο ίδιο έτος.
Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η παράταση σύµβασης επικουρικού προσωπικού έως έξι (6) µήνες και µέχρι την κάλυψη των
αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.
Στην περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της δαπάνης µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους
διορίζονται, τη συγκεκριµένη δαπάνη αναλαµβάνει η οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’81) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους κλάδους Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, ΔΕ
Αδελφών Νοσοκόµων, ΥΕ Τραυµατιοφορέων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και
Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Εµφανιστών, ΔΕ Πληρώµατος Ασθενοφόρου, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ
Φαρµακοποιών Ε.Σ.Υ., ΠΕ Βιοχηµικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Βοηθών Φαρµακείου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή
ΤΕ Διαιτολόγων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΔΕ
Βρεφονηπιοκόµων και ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ
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Λογιστικής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη
επιτακτικών αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν
αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλµατος,
όπου απαιτείται.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαµβάνεται
υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εµπειρία σε ποσοστό
60%. Η προτεραιότητα µεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη
σειρά εγγραφής τους στα µητρώα επιδοτούµενων ανέργων του
ΟΑΕΔ. Η εµπειρία αποδεικνύεται µε βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δηµόσιο τοµέα, σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, από βεβαίωση του εργοδότη µε κατάθεση των αντίστοιχων ενσήµων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει
προσφερθεί στον ιδιωτικό τοµέα και από βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει ιδιωτεύσει.
Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού
προσωπικού δεν µπορούν να παραµείνουν στον κατάλογο πέραν
του επόµενου έτους από το έτος εγγραφής τους.».
6. Η φράση «Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και µπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα µόνο εφόσον η θέση
προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί.» της περίπτωσης β’ της
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών ιατρών
είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και µπορεί να παρατείνεται για το
ίδιο χρονικό διάστηµα µόνο εφόσον η θέση επικουρικού ιατρού
προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί. Στην περίπτωση που η
θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί και καλυφθεί, η θητεία
του υπηρετούντος επικουρικού ιατρού παρατείνεται µέχρι την
κάλυψη της θέσης από τον επικουρικό ιατρό που διορίζεται.»
7. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α’37) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. απασχολούνται και ιατροί Γενικής Ιατρικής.»
8. Στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγραφος 4
ως ακολούθως:
«4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρµακοποιών και
Βοηθών Φαρµακείου που υπηρετούσαν σε ΦΠΥΥΚΑ κατά την
31.12.2011, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη λήξη της θητείας τους και µέχρι την
κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών Φαρµακοποιών. Επικουρικοί Φαρµακοποιοί που υπηρετούσαν σε
ΦΠΥΥΚΑ κατά την 31.12.2011 αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται,
διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών και µέχρι
την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών
Φαρµακοποιών. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία
επικουρικού Φαρµακοποιού σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υφίστανται ανάγκες στον Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά ο επικουρικός Φαρµακοποιός που υπηρετούσε
ή υπηρετεί δεν επιθυµεί να παραταθεί η θητεία του ή να διορισθεί
εκ νέου, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος επικουρικός Φαρµακοποιός από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία
Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών και µέχρι την κάλυψη
των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών Φαρµακοποιών.»
9. Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης
δ’ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297) διαµορφώνεται από 1.1.2012 σε 0,0052. Το ποσοστό της περίπτωσης ε’
της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και νόµου διαµορφώνεται από
1.1.2012 σε σαράντα εννέα τοις εκατό (49%).
10. Η δαπάνη των εφηµεριών των Ιατρών του ΕΣΥ που διενεργήθηκαν το µήνα Δεκέµβριο του έτους 2011 καθ’ υπέρβαση των
εγκεκριµένων πιστώσεων, θεωρείται νόµιµη και µπορεί να κατα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε’ - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

βληθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του έτους 2012.
Ο τρόπος πληρωµής τόσο της ανωτέρω δαπάνης, όσο και αυτών
που θα προκαλούνται από τούδε και στο εξής, θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής.
11. Η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Στα νησιά που δεν έχουν νοσοκοµείο, ο µέχρι τώρα Αναπληρωτής Διοικητής ή ελλείψει αυτού ο Αντιπρόεδρος, µετέχει
ως µέλος στο Διοικητικό Συµβούλιο.»
12. Πανεπιστηµιακές Κλινικές και Εργαστήρια, καθώς και τµήµατα του ΕΣΥ που µετεγκαταστάθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» µπορεί να στελεχώνονται µε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό νοσοκοµείων του ΕΣΥ µε µετάταξη προσωπικού µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από αίτηση
του υπαλλήλου και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου
του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» και του Διοικητή της οικείας
Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία υπάγεται το νοσοκοµείο από το οποίο µετατάσσεται ο υπάλληλος.
13. Οι κατά νόµο ετήσιες αξιολογήσεις των ιατρών ΕΣΥ,
καθώς και οι αξιολογήσεις για αναβάθµιση θέσης ή νέας κρίσης
για κάλυψη θέσης, είναι υποχρεωτικές και υποβάλλονται εντός
του πρώτου τριµήνου κάθε έτους για το προηγούµενο έτος, µε
ευθύνη του Επιστηµονικού Συµβουλίου και του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας προς το Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή του
Νοσοκοµείου. Οι αξιολογήσεις αυτές περιέχουν υποχρεωτικά
ποσοτικά στοιχεία κλινικού έργου, όπως νοσηλευθέντες, ηµέρες
νοσηλείας µέση διάρκεια νοσηλείας, εξετάσεις, χειρουργικές ή
άλλες επεµβάσεις, άµεση διακίνηση λίστας ασθενών, διαγνωστικές πράξεις, συµµετοχή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη
χρήση γενοσήµων, τον ιατρικό φάκελο, τις κωδικοποιήσεις (διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων), την τεκµηριωµένη εξοικονόµηση πόρων και την ικανοποίηση των ασθενών µε έρευνες
ποιότητας.
14. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας) προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Το παραπάνω δεν ισχύει για τους ιατρούς του ΕΣΥ, των
οποίων η παραµονή στην υπηρεσία παρατείνεται µέχρι το 65°
έτος της ηλικίας τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Άρθρο 7
Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α’134), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 3868/ 2010 (Α’129),
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προµήθειες
των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος, που εντάσσονται
στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η
σκοπιµότητα των ως άνω προµηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προµήθειας, ο φορέας διενέργειας
του διαγωνισµού, το αντικείµενο της προµήθειας, το είδος της
διαγωνιστικής διαδικασίας και ο προϋπολογισµός της δαπάνης.
Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις.»
Άρθρο 8
1. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3918/ 2011 (Α’
31) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 3, 4 και 4Α του παρόντος άρθρου.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011, προ-
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στίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
«4Α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προµήθειες
των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που εντάσσονται
στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η
σκοπιµότητα των ως άνω προµηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προµήθειας, ο φορέας διενέργειας
του διαγωνισµού, το αντικείµενο της προµήθειας, το είδος της
διαγωνιστικής διαδικασίας και ο προϋπολογισµός της δαπάνης.
Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 9
1. Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α’76) στην παράγραφο 1 η
λέξη «Δηµοσίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «ΕΟΠΥΥ».
2. Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α’76) στην παράγραφο 1
και στην παράγραφο 2 οι περιπτώσεις α’ και β’ αντικαθίστανται
ως ακολούθως:
«α. Τµήµα (Υ9α) Περίθαλψης ΕΟΠΥΥ
β. Τµήµα (Υ9β) χρηµατοδότησης ΕΟΠΥΥ».
3. Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α’76) στην παράγραφο 2
στην περίπτωση α’ προστίθενται υποπεριπτώσεις 5, 6 και 7 ως
ακολούθως:
«(5) Η εποπτεία και έλεγχος του ΕΟΠΥΥ.
(6) Η εφαρµογή και τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας.
(7) Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ασφάλιση της υγείας.»
4. Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α’76) στην παράγραφο 2
στην περίπτωση β’ προστίθεται υποπερίπτωση 5 ως εξής:
«(5) Αξιοποίηση των πόρων χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ.»
5. Μεταφέρεται η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο άρθρο 52 του π.δ. 63/2005
(Α’ 98) στην παράγραφο 2 περίπτωση η’ προστίθεται περίπτωση
γγ’ ως ακολούθως: «γγ) Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας. Άρθρο 23
παρ. 1 του ν.1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1
παρ. 5 του ν. 3242/2004». Στο άρθρο 52 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
στην παράγραφο 2 περίπτωση θ’ η φράση «Γενική Γραµµατεία
Πρόνοιας. Άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3242/2004» διαγράφεται.
6. Στο άρθρο 55 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) στην παράγραφο 9
περίπτωση γ’ υποπερίπτωση ιδιδ’ η φράση «Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται µε τη φράση
«Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
7. Προστίθεται άρθρο 30Α στο π.δ. 368/1989 (Α’163) ως εξής:
«Άρθρο 30Α
Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας
Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε
σκοπό τη µεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσµατικότερη
εκτέλεση του έργου τους.»
8. Προστίθεται άρθρο 30Β στο π.δ. 368/1989 (Α’163) ως εξής:
«Άρθρο 30Β
Διάρθρωση – Αρµοδιότητες
1. Τη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας συγκροτούν τα εξής
Τµήµατα:
α. Τµήµα (Π1α) Οικογένειας και Δηµογραφικής Πολιτικής
β. Τµήµα (Π1β) Προστασίας Παιδιών και Εφήβων
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γ. Τµήµα (Π1γ) Προστασίας Ηλικιωµένων.
2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας
αναφέρεται στα θέµατα που κατανέµονται στα Τµήµατά της ως
εξής:
α. Τµήµα (Π1α) Οικογένειας και Δηµογραφικής Πολιτικής
(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την υιοθεσία
ανηλίκων, το θεσµό της ανάδοχης οικογένειας, τις διακρατικές
υιοθεσίες, το δηµογραφικό πρόβληµα, την προστασία πολυτέκνων και την ανοικτή κοινωνική προστασία της µητρότητας και
του κακοποιηµένου ατόµου.
(2) Η µελέτη και διαχείριση θεµάτων προστασίας οικογένειας
και δηµογραφικής πολιτικής.
(3) Ο συντονισµός της συνεργασίας των αρµοδίων Υπηρεσιών
µε σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρµογής της και την
παροχή συµβουλευτικών οδηγιών σε Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(4) Η κατάρτιση προγραµµάτων, η εισήγηση για χρηµατοδότηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρµογής προγραµµάτων προστασίας οικογένειας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Η µέριµνα για την οργάνωση και η παρακολούθηση της λειτουργίας του θεσµού των οικογενειακών επιδοµάτων, της εφαρµογής του προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών.
(6) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων,
που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η µελέτη και επεξεργασία των προτάσεων και
εισηγήσεών τους για νέες σύγχρονες µορφές και µεθόδους.
(7) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών µέτρων, για την αποτελεσµατικότερη απόδοση των διατιθέµενων πόρων.
(8) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και
προγραµµάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας,
των Ο.Τ.Α., ως και µη κρατικές Οργανώσεις, περιλαµβανοµένης
της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσηµη χρήση.
(9) Η παρακολούθηση σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες θεµάτων προστασίας οικογένειας, η ενίσχυση µη κρατικών οργανώσεων για αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος
και η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρµόδιους φορείς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(10) Η µελέτη και διαχείριση κάθε θέµατος, που απορρέει από
τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Κοινωνικής και
Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισµούς.
(11) Η οργάνωση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή
ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων.
(12) Η εισήγηση και διαµόρφωση σε συνεργασία µε άλλα
Υπουργεία, οργανισµούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτηµα αρµοδιότητας
του Τµήµατος, στα πλαίσια συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, στη συνεργασία της µε άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής
µε άλλους Διεθνείς Φορείς.
(13) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(14) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας
και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
β. Τµήµα (Π1β) Προστασίας Παιδιών και Εφήβων
(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την προστασία
παιδιών και εφήβων.
(2) Η µελέτη και διαχείριση θεµάτων προστασίας παιδιών και
εφήβων.
(3) Ο συντονισµός της συνεργασίας των αρµοδίων Υπηρεσιών
µε σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρµογής της και η
παροχή συµβουλευτικών οδηγιών σε Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(4) Η κατάρτιση προγραµµάτων, η χρηµατοδότηση, η εποπτεία
και η αξιολόγηση της εφαρµογής προγραµµάτων προστασίας
παιδιών και εφήβων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συνερ-
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γασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων,
που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η µελέτη και επεξεργασία των προτάσεων και
εισηγήσεών τους για νέες σύγχρονες µορφές και µεθόδους.
(6) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών µέτρων προστασίας παιδιών και εφήβων, για την αποτελεσµατικότερη απόδοση των διατιθέµενων πόρων.
(7) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και
προγραµµάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας,
των Ο.Τ.Α. ως και µη κρατικές Οργανώσεις, περιλαµβανοµένης
της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσηµη χρήση.
(8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες θεµάτων προστασίας παιδιών και εφήβων, η ενίσχυση µη
κρατικών οργανώσεων για αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος και η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(9) Η οργάνωση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή
ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων.
(10) Η εισήγηση και διαµόρφωση σε συνεργασία µε άλλα
Υπουργεία, Οργανισµούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτηµα αρµοδιότητας
του Τµήµατος, στα πλαίσια συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, στη συνεργασία της µε άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής
µε άλλους Διεθνείς Φορείς.
(11) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης,
οργάνωσης και λειτουργίας φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας και
ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν ανάλογες προς τα παραπάνω υπηρεσίες.
(12) Ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση εφαρµογής
προγραµµάτων και µέτρων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία Κέντρων Προστασίας Παιδιού, Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας Παιδιών, Ιδρυµάτων Προστασίας του βρέφους και της
προσχολικής ηλικίας (Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς),
Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδοπόλεων και Βρεφοκοµείων,
καθώς και λοιπών συναφών δράσεων και εκδηλώσεων.
(13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάρτισης,
µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής, φορέων δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων που ανήκουν στην αρµοδιότητα
του Τµήµατος, καθώς και η χωροταξική κατανοµή αυτών.
(14) Η έγκριση των οργανισµών και κανονισµών εσωτερικής
λειτουργίας των πιο πάνω φορέων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών.
(15) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκδηλώσεων
ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
(16) Η συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα για την εγγραφή των
αναγκαίων πιστώσεων, για την εκτέλεση ή επέκταση των εφαρµοζοµένων προγραµµάτων και η εφαρµογή νέων, ως και την κάλυψη των λοιπών αναγκών της Διεύθυνσης, στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και η
επιχορήγηση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των
διαφόρων φορέων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων αυτών.
(17) Η µέριµνα για την παροχή κάθε φύσεως κοινωνικής προστασίας και φροντίδας προς τις παραπάνω κατηγορίες ατόµων
και για την κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση των παιδιών, που αποφοιτούν από Κέντρα Προστασίας Παιδιού, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών, Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας, Προγράµµατα Προστασίας και Φροντίδας Παιδιών και
λοιπά προγράµµατα πρόνοιας για παιδιά.
(18) Η παρακολούθηση θεµάτων που έχουν σχέση µε διεθνείς
οργανισµούς, διεθνή συνέδρια, καθώς και την Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας µε την UNICEF.
(19) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(20) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας
και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Ασφάλισης της
Υγείας για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων
αγωγής υγείας.
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(21) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για
την αγορά, µίσθωση, µεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκµίσθωσης ακινήτων από εποπτευόµενους φορείς αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
γ. Τµήµα (Π1γ) Προστασίας Ηλικιωµένων
(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την ανοικτή και
κλειστή κοινωνική προστασία ηλικιωµένων.
(2) Η µελέτη και διαχείριση θεµάτων προστασίας ηλικιωµένων.
(3) Ο συντονισµός της συνεργασίας των αρµόδιων Υπηρεσιών
µε σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρµογής της και η
παροχή συµβουλευτικών οδηγιών σε Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(4) Η κατάρτιση προγραµµάτων, η χρηµατοδότηση, η εποπτεία
και η αξιολόγηση της εφαρµογής προγραµµάτων προστασίας
ηλικιωµένων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε
τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων,
που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η µελέτη και επεξεργασία των προτάσεων και
εισηγήσεών τους για νέες σύγχρονες µορφές και µεθόδους.
(6) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών µέτρων προστασίας ηλικιωµένων, για την αποτελεσµατικότερη απόδοση των διατιθέµενων πόρων.
(7) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και
προγραµµάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας,
των Ο.Τ.Α. ως και µη κρατικές Οργανώσεις, περιλαµβανοµένης
της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσηµη χρήση.
(8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες θεµάτων προστασίας ηλικιωµένων, η ενίσχυση µη κρατικών οργανώσεων για αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος
και η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρµόδιους φορείς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς.
(9) Η οργάνωση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή
ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων.
(10) Η εισήγηση και διαµόρφωση σε συνεργασία µε άλλα
Υπουργεία, Οργανισµούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτηµα αρµοδιότητας
του Τµήµατος, στα πλαίσια συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, στη συνεργασία της µε άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής
µε άλλους Διεθνείς Φορείς.
(11) Ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων της παροχής κάθε προστασίας, περίθαλψης γενικά.
(12) Η χωροταξική κατανοµή και ο καθορισµός των όρων και
των προϋποθέσεων σύστασης και οργάνωσης των επί µέρους
φορέων προστασίας ηλικιωµένων και η µέριµνα για την κατάρτιση και έγκριση των οργανισµών αυτών.
(13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής φορέων δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος, καθώς και η χωροταξική κατανοµή αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και η εφαρµογή νέων µεθόδων και
τεχνικών για την ανάπτυξή τους.
(14) Ο προγραµµατισµός στην ανάπτυξη υποδοµής, η έγκριση
σκοπιµότητας εκτέλεσης έργων στον τοµέα αυτό και η παρακολούθηση υλοποίησης των προγραµµάτων.
(15) Ο καθορισµός των όρων και προδιαγραφών σύστασης µονάδων κοινωνικής πρόνοιας αρµοδιότητας του τµήµατος.
(16) Η µέριµνα για την παροχή κάθε φύσης ενίσχυσης για τους
ηλικιωµένους.
(17) Η έγκριση των οργανισµών και κανονισµών εσωτερικής
λειτουργίας των φορέων προστασίας ηλικιωµένων και η εποπτεία
και παρακολούθηση της δράσης αυτών.
(18) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης,
οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωµένους.
(19) Η υλοποίηση των προγραµµάτων ίδρυσης και ανάπτυξης
µονάδων κοινωνικής προστασίας ηλικιωµένων, καθώς και ο
προσδιορισµός της διασύνδεσής τους µε νοσοκοµειακές µονάδες.
(20) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λει-
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τουργίας των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των οίκων Ευγηρίας,
καθώς και ο καθορισµός της οικονοµικής ενίσχυσης αυτών.
(21) Η έκδοση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση και εποπτεία των παρεχόµενων υπηρεσιών από αυτά. Επίσης η µέριµνα για την έκδοση
γνωµοδοτήσεων περί δανειοδότησής τους, καθώς και ο καθορισµός του τιµολογίου περίθαλψης.
(22) Η σύναψη συµβάσεων µε ιδιωτικού δικαίου Οίκους Ευγηρίας ή ανάλογες ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και η µέριµνα για την εισαγωγή ηλικιωµένων στις κατά τα ανωτέρω
συµβατικές κλίνες.
(23) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για
την αγορά, µίσθωση, µεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκµίσθωσης ακινήτων από εποπτευόµενους φορείς αρµοδιότητας
του τµήµατος.
(24) Η σύναψη συµβάσεων µε Ερευνητικά Κέντρα Δηµόσιου ή
Ιδιωτικού Δικαίου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης και η µέριµνα για την παρακολούθηση των
εκπονουµένων ερευνών.
(25) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(26) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας
και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
Διάρθρωση – Αρµοδιότητες Διεύθυνσης (Π2) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης
1. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης συγκροτούν τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα (Π2α) Προστασίας Ευπαθών Οµάδων
β. Τµήµα (Π2β) Κοινωνικής Προστασίας
γ. Τµήµα (Π2γ) Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων
δ. Τµήµα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.
Συνιστάται µία θέση Προϊσταµένου του Τµήµατος αυτού κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ Νοµικής ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και
Αλληλεγγύης αναφέρεται στα θέµατα, που κατανέµονται στα
Τµήµατά της, ως εξής:
α. Τµήµα (Π2α) Προστασίας Ευπαθών Οµάδων
(1) Η µελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρµογής
προγραµµάτων και λήψη µέτρων κοινωνικής προστασίας ατόµων
ή οµάδων ατόµων, που περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης, συνεπεία θεοµηνιών και άλλων απρόβλεπτων γεγονότων.
(2) Η µελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών, διαλογής και επισκευής του υλικού
αυτού, σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών
και Προµηθειών (Κρατική Αποθήκη Υλικού).
(3) Η µελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρµογής
προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονοµικής ενίσχυσης
των οικονοµικά αδυνάτων, των κοινωνικά απροσάρµοστων (επαιτών - αλητών) και των παλιννοστούντων οµογενών και επαναπατριζόµενων Ελλήνων (εµφυλίου πολέµου) και των Ελλήνων
µεταναστών, ( καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα
από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων
ανάγκης) και άλλων ευπαθών οµάδων πληθυσµού.
(4) Η µελέτη των αιτιών και των διαστάσεων της φτώχειας. Η
µελέτη και εισήγηση µέτρων για την αντιµετώπιση της φτώχειας.
(5) Η εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευµένων στατιστικών
στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσµού.
(6) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανώσεις για θέµατα αντιµετώπισης της φτώχειας.
(7) Η εκτέλεση των αποφασισθέντων µέτρων για την πρόληψη
και αντιµετώπιση της φτώχειας.
(8) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στα ανωτέρω άτοµα ή οµάδες ατόµων, σε
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συνδυασµό µε υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κοινωνικό
Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισµούς.
(9) Η αξιολόγηση προτάσεων του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τη διαπίστωση της ανάγκης λήψης γενικών ή ειδικών µέτρων για την εξασφάλιση κατάλληλης κατοικίας σε οικογένειες, οι οποίες στερούνται στέγης ή διαβιούν µε
δυσµενείς συνθήκες και βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία να
εξασφαλίσουν κατοικία µε δικά τους µέσα και η κατάρτιση και
παρακολούθηση προγραµµάτων της στεγαστικής συνδροµής.
(10) Η µέριµνα για στεγαστική αποκατάσταση θεοµηνιοπλήκτων οικογενειών, που δεν περιλαµβάνονται στα προγράµµατα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
(11) Η µέριµνα για την τακτοποίηση εκκρεµών ατοµικών ή συλλογικών υποθέσεων οικογενειών, που προσέφυγαν στην Ελλάδα,
συνεπεία πολεµικών γεγονότων, διεθνών συνθηκών, αυτών που
υπάγονται στην εποπτεία του Ύπατου Αρµοστή του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών ως και κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
(12) Η παραποµπή θεµάτων για γνωµοδότηση στο Συµβούλιο
Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περιουσίας.
(13) Η χορήγηση βεβαιώσεων περί µη ανακλήσεως του οριστικού τίτλου κυριότητας (παραχωρητηρίου) σε αποκατασταθέντες
πρόσφυγες και κάθε είδους αλληλογραφία, που προκύπτει από
την υποβολή αιτήσεων και ερωτηµάτων πολιτών και Υπηρεσιών.
(14) Εκδίκαση προσφυγών του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α’
97) (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 2503/1997, (Α’107).
(15) Η παρακολούθηση της πορείας των εκτελούµενων έργων
στέγασης.
(16) Η παρακολούθηση των Ειδικών Λογαριασµών της Διεύθυνσης και η διακίνηση αυτών. Η κατάρτιση συµβάσεων ειδικών
χρηµατοδοτήσεων και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.
(17) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
(18) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(19) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας
και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτή προγραµµάτων αγωγής υγείας.
β. Τµήµα (Π2β) Κοινωνικής Προστασίας
(1) Η µελέτη και συµβολή στη διαµόρφωση και τον προσδιορισµό του αντικειµένου εργασίας των κοινωνικών λειτουργών
στους διαφόρους τοµείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
(2) Η συµµετοχή στην εκτίµηση κοινωνικών αναγκών και στο
σχεδιασµό µέτρων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, στην εφαρµογή των οποίων χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες του κοινωνικού
λειτουργού.
(3) Ο καθορισµός των όρων και περιορισµών σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιακών µονάδων Κοινωνικής Εργασίας στους διαφόρους τοµείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
(4) Η έγκριση κανονισµού λειτουργίας υπηρεσιακών µονάδων
Κοινωνικής Εργασίας.
(5) Η συµβολή στη σύσταση νέων ή προτύπων υπηρεσιακών
µονάδων.
(6) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από την ελληνική και διεθνή πρακτική αναφορικά µε
τους τρόπους και τα χρησιµοποιούµενα µέσα για την ανάπτυξη
και προαγωγή της Κοινωνικής Εργασίας.
(7) Η µελέτη, η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και
λειτουργίας των φιλανθρωπικών ή κοινωφελών φορέων ιδιωτικής
πρωτοβουλίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, ως και η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών.
(8) Η εποπτεία και παρακολούθηση της δραστηριότητας των
ανωτέρω φορέων και η παροχή σε αυτούς κατευθυντηρίων οδηγιών, για την ορθολογικότερη κατανοµή και χρησιµοποίηση των
κοινωνικών πόρων, που διακινούν και ο καθορισµός του ύψους
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της οικονοµικής ενίσχυσής τους.
(9) Η σύσταση ερανικών επιτροπών και η χορήγηση αδειών
διενέργειας εράνων, ως και φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων
αγορών.
(10) Η κατανοµή του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου
και η παρακολούθηση της αξιοποίησης των πιστώσεων που διατίθενται για σκοπούς Κοινωνικής Αντίληψης.
(11) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(12) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας
και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
γ. Τµήµα (Π2γ) Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων
(1) Ο σχεδιασµός, η προώθηση και υλοποίηση, µέσω των πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), που αποτελούν είτε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε σωµατεία ή
συλλόγους, προγραµµάτων που αφορούν την υγεία και κοινωνική φροντίδα.
(2) Η τήρηση ειδικού µητρώου πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.),
που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωµατεία
ή συλλόγους, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας
και της κοινωνικής φροντίδας και έχουν ως αντικείµενο κυρίως
την εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτοµα ή
οµάδες πληθυσµού.
(3) Η τήρηση των ειδικών µητρώων για τις οργανώσεις εθελοντικού χαρακτήρα.
(4) Η εξέταση των σχεδίων, υποµνηµάτων και των εκθέσεων
προόδου που υποβάλλουν οι οργανώσεις αναφορικά µε την εκτέλεση προγραµµάτων που έχουν αναλάβει.
(5) Η συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, άλλων Υπουργείων, αρχών του εξωτερικού, φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, για την επίτευξη των σκοπών του και ιδιαίτερα µε το Τµήµα Αιµοδοσίας της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(6) Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλων διεθνών οργανισµών.
(7) Ο καθορισµός προϋποθέσεων για εγγραφή οργάνωσης
στο ειδικό µητρώο.
(8) Η µελέτη και συµβολή στη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη
και προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον
τοµέα κοινωνικής πρόνοιας.
(9) Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων των φορέων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας και παροχή κατευθύνσεων για ορθολογικότερη:
α) αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού (προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών) και
β) χρησιµοποίηση των διαχειριζόµενων από αυτούς κοινωνικών
πόρων.
(10) Ο καθορισµός ηθικών κινήτρων - τιµητικών διακρίσεων για
εθελοντικές δραστηριότητες και κάθε άλλη σχετική µε το θέµα
αρµοδιότητα.
(11) Ο καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας, κριτηρίων και στοιχείων για την ειδική πιστοποίηση ή άρση αυτής προνοιακών φορέων, ως και κάθε σχετικής λεπτοµέρειας.
(12) Η τήρηση Εθνικού Μητρώου κάθε ιδιωτικού φορέα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας.
(13) Η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης ως ειδικώς πιστοποιηµένων προνοιακών φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας.
(14) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(15) Ο χειρισµός και κάθε άλλου σχετικού µε τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες θέµατος.
δ. Τµήµα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.
Ως αρµοδιότητα του Τµήµατος ορίζεται η µελέτη, η κατάρτιση
και η παρακολούθηση των προγραµµάτων κοινωνικής προστα-
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σίας και οικονοµικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Τµήµα διαρθρώνεται σε τέσσερα Γραφεία, ως
εξής:
αα) Γραφείο Σχεδιασµού, ββ) Γραφείο Υλοποίησης, γγ) Γραφείο Αξιολόγησης και Ελέγχου, δδ) Γραφείο Εποπτείας Συστήµατος Διαχείρισης Αιτηµάτων Στέγασης. Το Τµήµα Προστασίας
Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στελεχώνεται από υπαλλήλους
κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού (7), ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (3), ΠΕ Οικονοµικού ή
ΠΕ Νοµικής ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού (2)
και οι θέσεις καλύπτονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διεύθυνσης (Π3) Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες
1. Τη Διεύθυνση Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες συγκροτούν τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα (Π3α) Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και προγραµµάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης.
β. Τµήµα (Π3β) Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και προγραµµάτων αυξηµένης φροντίδας.
γ. Τµήµα (Π3γ) Προσβασιµότητας και Πληροφόρησης Ατόµων
µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).
2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες αναφέρεται στα θέµατα που κατανέµονται στα Τµήµατά
της, ως εξής:
α. Τµήµα (Π3α) Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και προγραµµάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης.
(1) Η έρευνα των προβληµάτων, η διαπίστωση του µεγέθους
αυτών, η µελέτη και η επεξεργασία των νέων σύγχρονων µορφών
και µεθόδων κοινωνικής φροντίδας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων και η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων.
(2) Η συνεργασία, έγκριση και παρακολούθηση εφαρµογής
προγραµµάτων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς.
(3) Η εποπτεία και παρακολούθηση των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες
και η λήψη µέτρων για βελτίωση αυτών των προγραµµάτων.
(4) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή
πάσης φύσεως ενίσχυση στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.
(5) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας φορέων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες, καθώς και ο καθορισµός της οικονοµικής ενίσχυσης αυτών.
(6) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης,
µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής πάσης φύσεως φορέων
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες και η χωροταξική κατανοµή τους.
(7) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής
προστασίας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.
(8) Ο προγραµµατισµός και η οργάνωση σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων.
(9) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων,
που υποβάλλονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς προνοιακού χαρακτήρα αρµοδιότητας του Τµήµατος µε στόχο την ενηµέρωσή του και τη βελτίωση τυχόν δυσλειτουργιών τους.
(10) Η σύναψη συµβάσεων µε ερευνητικά κέντρα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η µέριµνα για την παρακολούθηση των εκπονούµενων ερευνών.
(11) Η εφαρµογή, παρακολούθηση και εποπτεία καινοτοµικών
προγραµµάτων, που εφαρµόζονται πειραµατικά και η εξαγωγή
συµπερασµάτων.
(12) Η οργάνωση και παρακολούθηση όλων των προγραµµάτων οικονοµικής φύσεως για τα οποία έχει αρµοδιότητα το
Τµήµα.
(13) Η τήρηση βάσεως δεδοµένων των επιδοτουµένων ατόµων
αρµοδιότητας του Τµήµατος.
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(14) Η επιχορήγηση από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού
Λαχείου σε φορείς αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(15) Η συνεργασία για θέµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες και
χρονίως πασχόντων µε φορείς Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου
Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(16) Η µελέτη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εκπόνηση,
έγκριση και παρακολούθηση εφαρµογής από ιδρύµατα και άλλους φορείς, αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, προγραµµάτων
προεπαγγελµατικής και επαγγελµατικής κατάρτισης και ένταξης
στην παραγωγική διαδικασία µε στόχο την αλληλοαποδοχή και
την κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων.
(17) Η, µετά από συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα της Διεύθυνσης, ένταξη έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
ή σε άλλα προγράµµατα (Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.λπ.).
(18) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας
και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
(19) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
β. Τµήµα (Π3β) Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και προγραµµάτων αυξηµένης φροντίδας.
(1) Η έρευνα των προβληµάτων, η διαπίστωση του µεγέθους
αυτών, η µελέτη και η επεξεργασία των νέων σύγχρονων µορφών
και µεθόδων κοινωνικής φροντίδας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων και η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων.
(2) Η συνεργασία, έγκριση και παρακολούθηση εφαρµογής
προγραµµάτων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς.
(3) Η εποπτεία και παρακολούθηση των εφαρµοζοµένων προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες
και η λήψη µέτρων για βελτίωση αυτών των προγραµµάτων.
(4) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας φορέων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες, καθώς και ο καθορισµός της οικονοµικής ενίσχυσης αυτών.
(5) Η συνεργασία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, καθώς και ο καθορισµός
της οικονοµικής ενίσχυσης αυτών.
(6) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης,
µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής πάσης φύσεως φορέων
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες και η χωροταξική κατανοµή τους.
(7) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής
προστασίας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.
(8) Η ανάπτυξη µονάδων περίθαλψης σε ιδρύµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος και καθορισµός νοσηλίου σε αυτές σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(9) Ο προγραµµατισµός και η οργάνωση σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων.
(10) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων,
που υποβάλλονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς προνοιακού χαρακτήρα αρµοδιότητας του Τµήµατος µε στόχο την ενηµέρωσή του και τη βελτίωση τυχόν δυσλειτουργιών τους.
(11) Η σύναψη συµβάσεων µε ερευνητικά κέντρα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η µέριµνα για την παρακολούθηση των εκπονουµένων ερευνών.
(12) Η εφαρµογή, παρακολούθηση και εποπτεία καινοτοµικών
προγραµµάτων, που εφαρµόζονται πειραµατικά και η εξαγωγή
συµπερασµάτων.
(13) Η οργάνωση και παρακολούθηση όλων των προγραµµάτων οικονοµικής φύσεως για τα οποία έχει αρµοδιότητα το
Τµήµα.

6356

(14) Η επιχορήγηση από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού
Λαχείου σε φορείς αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(15) Η συνεργασία για θέµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες και
χρονίως πασχόντων µε φορείς του Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου
Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(16) Η, µετά από συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα της Διεύθυνσης, ένταξη έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
ή σε άλλα προγράµµατα (Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.λπ.).
(17) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας
και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
(18) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
γ. Τµήµα (Π3γ) Προσβασιµότητας και Πληροφόρησης Ατόµων
µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).
(1) Η µέριµνα για την καταγραφή των υφιστάµενων προβληµάτων προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑµεΑ
(υπαλλήλους και εξυπηρετούµενους πολίτες) στους χώρους που
αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή οι εποπτευόµενοι από αυτήν φορείς, οι οποίοι δεν έχουν
συστήσει µονάδα για ΑµεΑ.
(2) Η µελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης
της προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων των πιο πάνω
ατόµων, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθµευσης, πεζοδρόµια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου
(θύρες, διάδροµοι, ανελκυστήρες) δηµιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεµπόδιστη εξυπηρέτηση από τους
αρµόδιους υπαλλήλους, µε συµβατικές και σύγχρονες µεθόδους
(κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σηµείο,
πρόσβαση σε εφαρµογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση), και για τη διευκόλυνσή τους στη χρήση
των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαµόρφωση
χώρων υγιεινής.
(3) Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισµός των ενεργειών,
καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούµενων
έργων, για την εφαρµογή των πιο πάνω µέτρων και την άµεση
συµµόρφωση προς τις υφιστάµενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
(4) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη διαµόρφωση κτιρίων και την προµήθεια εξοπλισµού), τεχνικών δελτίων
έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών µελετών, επιχειρησιακών προγραµµάτων δράσης και προϋπολογισµού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιµότητας και λοιπών
διευκολύνσεων των ατόµων ΑµεΑ, στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους υπηρεσίες του Υπουργείου ή των
εποπτευοµένων από αυτό φορέων.
(5) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της
νοµοθεσίας στα πιο πάνω θέµατα και η µέριµνα για την εισαγωγή
και εφαρµογή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευοµένων φορέων, ανάλογων µεθόδων και πρακτικών.
(6) Η συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και µε άλλους
φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:
- για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αµοιβαία συνδροµή στα παραπάνω θέµατα,
- για την ανάπτυξη προσβάσιµων κέντρων πληροφόρησης των
παραπάνω ατόµων, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
υπαλλήλων του Υπουργείου και των πολιτών στην κατανόηση
των αναγκών και των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία,
- για την κωδικοποίηση της σχετικής νοµοθεσίας που αφορά
στα άτοµα αυτά.
(7) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος.
(8) Η τήρηση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων, σε συνεργασία µε το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο µητρώο αυτό καταχωρούνται οι δικαιούχοι του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του επιδόµατος απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης
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ανασφάλιστων υπερηλίκων, της προνοιακής σύνταξης, του επιδόµατος ανεργίας, του επιδόµατος στήριξης ειδικών κατηγοριών
ανέργων, των οικογενειακών επιδοµάτων του ΟΑΕΔ και των επιδοµάτων µητρότητας, των οικογενειακών επιδοµάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και της εφάπαξ παροχής, της
ισόβιας σύνταξης πολυτέκνων, των επιδοµάτων ασθενείας, των
επιδοµάτων ατόµων µε αναπηρίες, του επιδόµατος ενοικίου, των
οικογενειακών επιδοµάτων από το Δηµόσιο και των οικογενειακών επιδοµάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Οι Οργανισµοί α` και β` βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, τα
ΕΛΤΑ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΔ, ο ΟΕΚ και όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα επί µέρους στοιχεία που τηρούν για τους δικαιούχους τους σε ηλεκτρονική
µορφή και αν δεν υπάρχει σε έντυπη µορφή.
Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η
έκταση εφαρµογής του µητρώου ανάλογα µε τους δικαιούχους
και το είδος της παροχής, ο χρόνος και τα όργανα της καταγραφής, ο τρόπος και η διαδικασία που θα τηρηθεί, η ένταξη των
στοιχείων σε διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, ώστε
να διευκολύνονται οι έλεγχοι, οι όροι και οι φορείς Ή9 ΧΡήσΓΙ9
του µητρώου, η διαδικασία πληρωµής των παροχών µέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων, η ηµεροµηνία κατά την οποία
η πληρωµή των παροχών και επιδοµάτων θα πραγµατοποιείται
µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή από τα ΕΛΤΑ, η έναρξη εφαρµογής, τα επί µέρους στοιχεία που θα καταχωρούνται στο µητρώο ανά δικαιούχο και είδος παροχής, η υποχρέωση φορέων
και δικαιούχων για υποβολή των απαιτούµενων στοιχείων, η συνεργασία µε τους ΟΤΑ α` και β` βαθµού και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Με την ίδια απόφαση δύναται να εντάσσονται στο µητρώο
και άλλες παροχές που χορηγούνται από το κράτος και οι δικαιούχοι αυτών.
Αρµοδιότητες Τµήµατος (Π4) Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας
(1) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και
τις αριθµητικές µεταβολές του ανωτέρω προσωπικού και η πρόβλεψη της αριθµητικής εξέλιξής του.
(2) Ο προγραµµατισµός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό
όλων των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και
Κ.Ε.Α.Τ. και των νοµικών προσώπων του Εθνικού Συστήµατος
Κοινωνικής Φροντίδας και η κατανοµή του σε κλάδους, βαθµούς
και ειδικότητες σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις.
(3) Η έκδοση αποφάσεων προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και
η έγκριση για την πρόσληψη υπαλλήλων στους εποπτευόµενους
φορείς ως και η έγκριση, η έκδοση απόφασης µετάταξης ή απόσπασης σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο
προσδιορισµός των αµοιβών του προσωπικού των κατασκηνώσεων.
(4) Ο χειρισµός και κάθε άλλου σχετικού µε τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες θέµατος.
(5) Η παροχή οδηγιών σε µισθολογικά θέµατα και θέµατα
εφαρµογής διατάξεων νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κοινών αποφάσεων.
(6) Ο διορισµός διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και µελών
Διοικητικών Συµβούλιων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ.,
Κ.Ε.Α.Τ. που εποπτεύονται από τις διευθύνσεις και τα τµήµατα
της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
(7) Η έκδοση αποφάσεων σύστασης επιτροπών και οµάδων
εργασίας για θέµατα αρµοδιότητας του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας και των διευθύνσεων και τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας.
(8) Η διαχείριση των αρχείων του προσωπικού των φορέων κοινωνικής φροντίδας που καταργήθηκαν µε το ν. 3106/2003.»
9. Στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής
Διοίκησης, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού.
Στα Τµήµατα α’ και β’ της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι
των κλάδων: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή
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ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας.
Στο Τµήµα γ’: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων
δύναται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ή
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
10. Στη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης.
Στο Τµήµα α’: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης.
Στο Τµήµα β’: ΠΕ Διοκητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Παιδαγωγικής, ή ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τµήµα γ’: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης , ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
11. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης.
Στο Τµήµα α’: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τµήµα β’: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τµήµα γ’: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας.
Στο Τµήµα δ’: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού,
ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Νοµικής, ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
12. Στο Τµήµα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας.
13. Προστίθεται άρθρο 30Γ στο π.δ. 368/1989 (Α’163) ως εξής:
«Άρθρο 30Γ
Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών
1. Συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών
Υιοθεσιών», που υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας.
Αποστολή του Τµήµατος είναι η επίτευξη των στόχων της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και η συνεργασία σχετικά
µε τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις
29.5.1993 και κυρώθηκε µε το ν. 3765/2009 (Α’101).
2. Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος καθορίζονται
από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Άρθρου Πρώτου
του ν. 3765/2009 (Α’ 101).
3. Το Αυτοτελές Τµήµα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών» στελεχώνεται από υπηρετούντες υπαλλήλους των κλάδων:
α) Έναν (1) ΠΕ Διοικητικού, β) έναν (1) ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων, γ) έναν (1) ΠΕ Στατιστικής, δ) έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγων,
ε) έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, στ) έναν (1) ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού, η) δύο, (2) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και θ) έναν (1)
ΤΕ Διοικητικού.
Συνιστάται µια θέση Προϊσταµένου του Τµήµατος αυτού κατηγορίας ΠΕ, στην οποία ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ των
παραπάνω κλάδων.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας µπορεί να
συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας από ειδικούς εµπειρογνώµονες (όπως νοµικούς και κοινωνικούς επιστήµονες) και
στελέχη του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
καθώς και από ιδιώτες µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν.1579/1985 (Α’ 217) για την υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τµήµατος «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών» και µε τη µελέτη
ειδικών θεµάτων ή προβληµάτων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες του.»
14. Οι οργανικές θέσεις και το πάσης φύσεως µόνιµο προσω-
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πικό που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και στην Κεντρική Αρχή
Διακρατικών Υιοθεσιών, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, µεταφέρονται αυτοδικαίως µε την οργανική θέση τους,
την κατηγορία, τον κλάδο, το βαθµό και την ειδικότητα που κατέχουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
15. Το µόνιµο προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το προσωπικό ΙΔΑΧ που οµοίως κατέχει προσωποπαγείς θέσεις, κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες
µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την ίδια εργασιακή σχέση, ίδια κατηγορία,
κλάδο, βαθµό και ειδικότητα.
16. Η αυτοδίκαιη µεταφορά των οργανικών και πάσης φύσεως
προσωποπαγών θέσεων και του προσωπικού που τις κατέχει,
πραγµατοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
17. Όσοι υπάλληλοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διατηρούν τις θέσεις ευθύνης τους
για το υπόλοιπο της θητείας τους και πάντως όχι πέραν της τετραετίας.
18. Υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος,
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε απόσπαση στις διευθύνσεις
και τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, συνεχίζουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε απόσπαση στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις διευθύνσεις και τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, για όσο χρονικό διάστηµα ορίζουν οι αποφάσεις µε τις οποίες αποσπάστηκαν. Οι
υπάλληλοι αυτοί µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται
εντός ενός έτους στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να µεταφέρονται µαζί µε
την οργανική τους θέση στις διευθύνσεις και τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
19. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία για όλα τα θέµατα της υπηρεσιακής και µισθολογικής του κατάστασης και εξέλιξης. Το προσωπικό που µεταφέρεται µε τις παρούσες διατάξεις στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στελέχωση των διευθύνσεων και τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας, µετακινείται ή τοποθετείται σε άλλες διευθύνσεις ή
τµήµατα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
για τα επόµενα τρία χρόνια, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του.
Όλα τα θέµατα του προσωπικού που υπηρετεί στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Γενικού
Γραµµατέα Πρόνοιας και του προσωπικού που υπηρετεί στο Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας και µεταφέρεται µε τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
διενεργούνται κατά προτεραιότητα µέχρι την 30.6.2012 από τα
αρµόδια συλλογικά όργανα και τις λοιπές αρµόδιες διευθύνσεις
και τµήµατα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
20. Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού, των Ιδρυµάτων Παιδικής
Προστασίας κατά κατηγορία, κλάδο και αριθµό θέσεων µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Το προσωπικό που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου κατέχει τις θέσεις αυτές και προσφέρει υπηρεσίες
στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στις µονάδες αυτές. Η αυτοδίκαιη µεταφορά των
οργανικών θέσεων, πραγµατοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεωςς.
Οι θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΤΕ Παιδαγωγικό (Προσωρινό) των Κέντρων Παιδικής Μέριµνας (Κ.Π.Μ.) µεταφέρονται
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και προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγικής Δηµοτικής Κ.Π.Μ., µετά την µε οποιοδήποτε τρόπο κένωσή τους (άρθρο 32 ν. 2161/1993, Α’ 119). Το προσωπικό αυτό
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1431/1984 «Ρύθµιση θεµάτων
φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 46). Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό
ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του π.δ. 194/1998 (Α’
84) και β.δ. 492/1964 (Α’142). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στον
κλάδο ΤΕ Νηπιαγωγών (Προσωρινός) Κ.Π.Σ. µεταφέρονται και
προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωσή
τους. Το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις του ν.
1431/1984 «Ρύθµιση θεµάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’46). Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται τα προβλεπόµενα στις
διατάξεις του π.δ. 194/1998 (Α’84) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήµερα. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των
Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. µειώνονται κάθε φορά, που τα Ν.Π.Δ.Δ. µεταβιβάζονται στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 42 του ν. 2218/1994, Α’90 και
άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 2503/1997 Α’107).
21. Στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α’81) περίπτωση α’ υποπερίπτωση 1 η φράση «Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας» διαγράφεται.
22. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, το Ε.Κ.Κ.Α., το Ε.Ι.Κ.
και το Κ.Ε.Α.Τ., υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα
των αρµόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,
σύµφωνα µε το αντικείµενο της αρµοδιότητας τους. Όπου στην
κείµενη νοµοθεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται
αρµοδιότητα Δ.Υ.ΠΕ. για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας η
αρµοδιότητα αυτή µεταβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
23. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία και σε κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αρµοδιότητα µεταβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης για όλα τα θέµατα εποπτείας και αρµοδιοτήτων που ασκούνται από τις διευθύνσεις και τα τµήµατα της
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
24. Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ο
ειδικός σύµβουλος και ο ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν την
30.6.2012 µεταφέρονται αυτοδικαίως µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασµένοι και υπηρετούν µε
τοποθέτηση, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, στο γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας συνεχίζουν να εκτελούν
τα καθήκοντά τους στο γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας.
25. Υπάλληλοι που είναι αποσπασµένοι στο Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, το Ε.Κ.Κ.Α., το Ε.Ι.Κ. και το Κ.Ε.Α.Τ. τοποθετούνται µέχρι
30.6.2012 στις διευθύνσεις και στα τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και από 1.7.2012 ασκούν τα καθήκοντά τους ως
αποσπασµένοι στις διευθύνσεις και στα τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
26. Από 1.7.2012 η µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζηµιώσεις κ.λπ. των υπαλλήλων των διευθύνσεων και τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του
Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας, των Ειδικών Επιστηµονικών συνεργατών και συµβούλων του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας και
των θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι τότε, η µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζηµιώσεις κ.λπ. των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας, των Ειδικών Επιστηµονικών συνεργατών και συµβούλων του Γενικού Γραµµατέα
Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

27. Από 1.7.2012 στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µεταφέρεται από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγγράφεται υποχρεωτικά
ο Φ220, καθώς και οι πιστώσεις που αφορούν πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δαπάνες µισθοδοσίας και λειτουργίας των διευθύνσεων και τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και των
φορέων της αρµοδιότητάς τους, του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας, του ειδικού συνεργάτη και ειδικού συµβούλου του Γενικού
Γραµµατέα Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας. Η
εκκαθάριση της µισθοδοσίας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για
την αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθµών Εξόδων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
28. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών
ρυθµίζεται η µεταφορά και εγγραφή των πιστώσεων, η αναµόρφωση του προϋπολογισµού των Υπουργείων και κάθε σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
29. Κτήρια και εξοπλισµός κυριότητας του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή των Δ.Υ.ΠΕ. που περιήλθε σε
αυτές µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003
και της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003, που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εποπτευόµενα από τις Διευθύνσεις ή Τµήµατα της Γενικής
Διεύθυνσης Πρόνοιας, περιέρχονται αυτοδικαίως σε κυριότητα
αυτών χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα. Μέσα σε προθεσµία έξι µηνών το
Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής των ακινήτων, που αποκτώνται κατά κυριότητα σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη και των λοιπών εµπράγµατων δικαιωµάτων επί των ακινήτων, η οποία καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογίου.
30. Υπάλληλοι των διευθύνσεων ή τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, που έχουν οριστεί υπόλογοι ή γραµµατείς σε
επιτροπές που δεν αφορούν τις αρµοδιότητες των διευθύνσεων
ή των τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας αντικαθίστανται µέχρι 30.6.2012.
31. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πραγµατοποιηθεί η µετονοµασία των Υπουργείων, η επαναφορά στις Γενικές Διευθύνσεις και Τµήµατα του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δοµών που
έχουν προνοιακό νοσοκοµειακό ή νοσηλευτικό χαρακτήρα και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
32. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατίθεται η
αρµοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Χάρτη
Πρόνοιας για την ηλεκτρονική ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των
πολιτών και για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
των φορέων του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας του
άρθρου 3 του ν. 2646/1998.
33. Ο εξοπλισµός του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) που καταργήθηκε µε την παρ. 1α, του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 περιήλθε αυτοδικαίως, σύµφωνα µε την
παρ. 1β του άρθρου 3 του ιδίου νόµου, στην κυριότητα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) δύναται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του να διατεθεί, ως προς το
µέρος αυτού, που δεν αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες λειτουργίας
του, σε Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όπως και σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και άλλους κρατικούς φορείς µετά από σχετική αίτηση αυτών τηρουµένων των σχετικών ισχυουσών διατάξεων για την παράδοση
και παραλαβή παγίων του δηµόσιου τοµέα.
34. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 24 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.7.2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Ρυθµίσεις για τον ΕΟΠΥΥ
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Άρθρο 10
ΕΟΠΥΥ και έσοδα νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.
από τα κλειστά νοσήλια
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α’31) η φράση
«τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται µε τη φράση «τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
2. Από 1.1.2013 τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. λαµβάνουν από τον
ΕΟΠΥΥ το σύνολο των εσόδων από απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συµµετέχουν στον ΕΟΠΥΥ συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων επιχορηγήσεων που δίδονται
από το Υπουργείο Οικονοµικών για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης.
Άρθρο 11
α. Η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που
είναι εγγεγραµµένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισµό και
αντιστοιχεί στην φαρµακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζητείται εκ µέρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τους Κατόχους Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ)
φαρµακευτικών προϊόντων. Το υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται
σε διµηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους ΚΑΚ
εντός µηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασµό τραπέζης
που θα υποδείξει η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού, καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο ακριβής τρόπος
υπολογισµού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε
ΚΑΚ, µε βάση: i) την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε
φαρµάκου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), ii) το µερίδιο αγοράς κάθε
φαρµάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής Λίστας, iii) τη
δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υπολοιπόµενων ποσών
µε βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας, iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρµάκου µε το µερίδιο αγοράς που κατείχε στο
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου έτους, ν) κάθε
λεπτοµέρεια που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των
οφειλόµενων ποσών, καθώς και τη διαδικασία τυχόν συµψηφισµών σε επόµενους λογαριασµούς. Σε περίπτωση µη έγκαιρης
απόδοσης των ποσών επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά
εισπράττονται µε τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.
β. Για τον υπολογισµό των ως παραµέτρων αξιοποιούνται τα
στοιχεία πωλήσεων φαρµάκων που τηρεί ο ΕΟΦ αφαιρουµένων
των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκοµειακών πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιµάται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και
ο ρυθµός ανάπτυξης (προστιθέµενη αξία στο προϊόν) των επί µέρους ΚΑΚ.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου α’ και β’ του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την παρ. 1 του άρθρου 35
του ν. 3918/2011 όπως ισχύει κάθε φορά.
δ. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012
έως 31.12.2015.
Άρθρο 12
Συµψηφισµός απαιτήσεων φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, νοσοκοµείων και
φαρµακευτικών εταιρειών
1. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων της παρ. 3α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010
(Α’ 6), όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 1 και 3δ του
άρθρου 36 του ν. 4025/ 2011 (Α’ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά
προς τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων
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τους. Τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των
κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων απαιτήσεών τους µε οφειλές
τους προς τις φαρµακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συµψηφίζονται κατά τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
καθώς και η σχετική διαδικασία.
2. Το εκάστοτε καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) της
παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 όπως ισχύει κάθε φορά,
το ποσό που προκύπτει από το άρθρο 11 του παρόντος νόµου,
καθώς και το τέλος εισόδου στη λίστα του άρθρου 36 του ν.
4025/2011, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.
3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί
να συνάπτει ετησίως συµφωνίες - πλαίσιο µε τις φαρµακευτικές
εταιρίες για τη χορήγηση περαιτέρω εκπτώσεων στα νοσοκοµειακά φάρµακα.
Άρθρο 13
Υπηρεσιακά Συµβούλια ΕΟΠΥΥ και λοιπά
θέµατα λειτουργίας του
1. Η υποπερίπτωση αβ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α’31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας
εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος
του υγειονοµικού προσωπικού, µε ισάριθµους αναπληρωτές, µε
βαθµό τουλάχιστον Γ’, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.»
2. Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011
(Α’31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. Γραµµατέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Οργανισµού ορίζεται
υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Δ’, µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθµού του Οργανισµού».
3. Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’
της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.3918/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Γραµµατέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισµού ορίζεται υπάλληλος µε
βαθµό τουλάχιστον Δ’, µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου
βαθµού του ίδιου Οργανισµού».
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι προθεσµίες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 104 του
ν. 3528/2007 αναστέλλονται µέχρι την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών συµβουλίων, και πάντως όχι
πέραν του τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
5. Στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται παράγραφος
11 ως ακολούθως:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί,
µετά από αίτησή τους, να αποσπώνται, χωρίς γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,
για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι
των παραπάνω υπουργείων, καθώς και των εποπτευόµενων από
τα υπουργεία αυτά νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για το
µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας του και όχι περισσότερο από
δύο χρόνια. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει µε απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την
οποία προέρχονται οι αποσπώµενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά
το χρόνο της απόσπασής τους, να λαµβάνουν από το φορέα υποδοχής τους, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, πλήρεις
τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόµατα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης.»
6. Η περίπτωση Α’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011
αντικαθίσταται:
«Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:
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1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών
Υγείας.
2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών
Υγείας.
3. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:
α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού
β. Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας
ΕΟΠΥΥ
δ. Διεύθυνση Πληροφορικής
ε. Διεύθυνση Προµηθειών
στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών
ζ. Αυτοτελές Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών
Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:
α. Διεύθυνση Σχεδιασµού
β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας
γ. Διεύθυνση Φαρµάκου
δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συµβάσεων
ε. Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων. Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών
Σχέσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, µε την υφιστάµενη διάρθρωσή της µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ.
στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας
ζ. Διεύθυνση Στοµατικής Υγείας
Υπηρεσίες υπαγόµενες στον Πρόεδρο:
α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων
β) Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας
γ) Αυτοτελές Τµήµα Διαχείρισης Κρίσεων
δ) Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων».
7. Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011
τροποποιείται ως ακολούθως : «Η Διεύθυνση Προµηθειών έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων προµηθειών για τον
εφοδιασµό όλων των µονάδων του ΕΟΠΥΥ σε εξοπλισµό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.
β. Τη µέριµνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό
προµήθεια ειδών.
γ. Τη διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισµών για την προµήθεια των παραπάνω και η µέριµνα για την κατάρτιση και την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία.
δ. Την παρακολούθηση των κατατεθηµένων εγγυητικών επιστολών των προµηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών.
ε. Τη διενέργεια της νόµιµης διαδικασίας για την εκποίηση ή
καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθήκης και παραστατικών
διακίνησης.
στ. Την έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση του τµήµατος προµηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης, την ετήσια απογραφή του υλικού, καθώς και η αποτίµηση αυτού, καθώς και την
παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επίπλων σκευών, µηχανών και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Οργανισµού, καθώς και η τήρηση
του µητρώου αυτών (παγίων).
ζ. Τη µέριµνα για τη µίσθωση ή αγορά ακινήτων σε εκτέλεση
του προγράµµατος στέγασης, καθώς και για την εγκατάσταση
των µονάδων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιόκτητα ή µισθωµένα ακίνητα.
η. Τη µέριµνα για την εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισµού και η επιµέλεια είσπραξης των µισθωµάτων, καθώς και
την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, της τήρησης των προθεσµιών ως την οριστική παραλαβή τους και
θ. το σχεδιασµό µακροπρόθεσµης στρατηγικής κατανοµής
των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού και η εισήγηση στο
Δ.Σ. για υλοποίηση της στρατηγικής µε την επιλογή συγκεκριµένων µετοχών, οµολόγων, ακινήτων.»
8. Στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3819/2011 προστίθεται περίπτωση στ’ ως ακολούθως: «Η Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων
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που αφορούν στις δραστηριότητες των υπηρεσιακών µονάδων
του ΕΟΠΥΥ και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσµάτων.
β. Την ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων δηµογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιµότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού δεδοµένου του
ασφαλιστικού πληθυσµού και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.
γ. Τη διανοµή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών
στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του
ΕΟΠΥΥ.
δ. Τη συνεργασία µε άλλα κέντρα τεκµηρίωσης και λοιπούς
φορείς που ασχολούνται µε τη συγκέντρωση και επεξεργασία
στοιχείων για θέµατα συναφή, µε τα αντικείµενα του ΕΟΠΥΥ. Η
κατάρτιση αναλογιστικών και οικονοµικών µελετών που σχετίζονται µε την οικονοµική πορεία του Οργανισµού.
ε. Την κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησιµοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισµού και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά µε την
επίτευξη των σκοπών και στόχων του ΕΟΠΠΥ.»
9. Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 προστίθεται
εδάφιο: «Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Διαχείριση του µηχανισµού απόδοσης δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των χωρών του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, καθώς επίσης
προς παρόχους υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης στα πλαίσια των Ενωσιακών νοµικών οργάνων ή των διµερών συµβάσεων
ή συµφωνιών για κάλυψη των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες.
β. Εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών 883/2004 και 987/
2009 σε θέµατα ασφάλισης, παροχών ασθενείας σε είδος - χειρισµός των θεµάτων σε ό,τι αφορά τους Κανονισµούς (ΕΚ)
1408/71 και 574/72, που παραµένουν εφαρµοστέοι για τις χώρες
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Νορβηγία) και την Ελβετία, καθώς και της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ.
γ. Διαχείριση θεµάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια διµερών
ή και πολυµερών συµβάσεων ή συµφωνιών κοινωνικής ασφάλειας της χώρας για κάλυψη των λόγω παροχών ασθενείας σε
τρίτες χώρες.
δ. Συντονισµός διοικητικών ενεργειών µεταξύ των φορέων
ασφάλισης ασθένειας και συναρµοδίων Υπηρεσιών για την ενιαία
εφαρµογή Κανονισµών και Οδηγίας, έκδοση γενικών εγκυκλίων
οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων µελετών και εκθέσεων αναφοράς,
ενηµέρωση µε όλα τα σύγχρονα µέσα.
10. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011, οι λέξεις
«στην Αθήνα» αντικαθίστανται µε τη φράση «στο Μαρούσι».
11. Στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3918/2011 (Α’31) προστίθεται
εδάφιο:
«Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εξοµοιώνονται πλήρως κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους µε τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
12. Καθιερώνεται ολοήµερη λειτουργία των φαρµακευτικών
τµηµάτων όλων των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και των φαρµακείων
του ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που
επιθυµούν να εκτελούν συνταγές φαρµάκων ειδικών παθήσεων.
Οι δαπάνες για την αµοιβή του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ την
αµοιβή του επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών
της απογευµατινής λειτουργίας, καθώς και για προµήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισµού στα φαρµακεία του
ΕΟΠΥΥ
θα καλυφθούν από µέρος των εσόδων του ΕΟΠΥΥ που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων του άρθρου 22 και του άρθρου
26 του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται οι αµοιβές του προσωπικού και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ.
13. Στο εδάφιο β’ της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011,
όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις από την «την ολοκλήρωση»
έως «µίσθωσης έργου» και αντί αυτών τίθενται οι λέξεις «µέχρι
δύο χρόνια από 1.1.2012».
14. Στο άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α’48), όπως είχε
αντικατασταθεί µε το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (Α’267)
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και µε την παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 (Α’272) και εν
συνεχεία αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 8β του άρθρου
19 του ν. 3846/2010 (Α’66) διαγράφεται η λέξη «ΙΚΑ- ΕΤΑΜ» και
αντί αυτής τίθεται η λέξη «ΕΟΠΥΥ» και προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως:
«Υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και λήξασες
εντός του 2012 συµβάσεις έργου ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, παρατείνονται µε την αυτή έννοµη σχέση, για χρονικό διάστηµα 12 µηνών.»
15. Το άρθρο 72 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η χορηγούµενη ποσότητα φαρµάκων ανά συνταγή δεν
µπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ηµερών θεραπείας που
προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήµατος
που αναφέρεται στα εγκεκριµένα στοιχεία του φαρµάκου, το
οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του
αριθµού των εµβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήµατα
όπου εφαρµόζεται η επαναλαµβανόµενη συνταγή και η
δίµηνη/τρίµηνη συνταγή στον ΕΟΠΥΥ. 2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε το ν.
3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α) για συνταγές
κόστους άνω των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, β) για συνταγές
που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασµάτων ή σκευασµάτων
που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’- Δ’
του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και γ) για συνταγές µε αγωγή
διάρκειας έως τριών (3) µηνών που εκδίδονται από ιατρούς του
ΕΟΠΥΥ. 3. Με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των
συµβάσεων του οργανισµού µε παρόχους υγείας, το ελεγκτικό
έργο µπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.»
16. Στο άρθρο 80 του ν. 3996/2011 (Α’170) προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12. Ιατροί που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση υπάγονται στο εννοιολογικό πεδίο του άρθρου 13 περίπτωση α’του Ποινικού Κώδικα.»
17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται την 1.4.2012 ο Οίκος Ναύτου,
την 1.5.2012 ο κλάδος υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και την 1.6.2012 ο
κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 14
1. Το εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3918/2011
(Α’31) καταργείται.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α’31) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,11 και 12
του ν. 3918/2011 αρχίζει από 1.1.2013. Η ισχύς των άρθρων 8, 9
και 10 αρχίζει µε την έγκριση του Συνολικού Προγράµµατος Προµηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3918/2011 (Α’31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Μέχρι την έγκριση του Συνολικού Προγράµµατος Προµηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013 η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν.
3918/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι η αρµόδια
αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών, που εκκρεµούν από τα προηγηθέντα προγράµµατα προµηθειών, έως 30.6.2013.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 3886/2010 (Α’173) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται από την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης οι
συµβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρµάκων και υπηρεσιών για το Ε.Σ.Υ. που συνάπτονται µε βάση διαγωνιστικές διαδικασίες του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών Υγείας µε
βάση τους νόµους 3580/2007, 3846/2010, 3867/2010, 3868/2010
και 3918/2010 που αφορούν το Ε.Σ.Υ., για λόγους δηµοσίου συµ-
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φέροντος και προστασίας της δηµόσιας υγείας.»
5. Οι κατεπείγουσες προµήθειες για την κάλυψη των άµεσων
αναγκών των Φορέων Υγείας και Πρόνοιας σε ιατροτεχνολογικά
προϊόντα και φάρµακα που δεν καλύπτονται, δεν προσφέρονται
ή αποστερούνται λόγω εναρµονισµένων πρακτικών των προµηθευτών από την εγχώρια αγορά της Ελληνικής Δηµοκρατίας δύναται να καλύπτονται από την αγορά κράτους -µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβανοµένων υπόψη των κατωτέρων
τιµών του παρατηρητηρίου.
6. Η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας είναι η αρµόδια αρχή για
την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων των Π.Π.Υ.Υ 2010-2012 και
για την έως την 30.6.2013 συνεποπτεία των τµηµάτων προµηθειών των ΔΥ.ΠΕ. (για το ΠΠΥΥ που εκτελούν αυτές) και των τµηµάτων προµηθειών και διαχείρισης υλικού των διασυνδεόµενων
νοσοκοµείων της Υα4/οικ.84624 (Β’1681) (για το ΠΠΥΥ που εκτελούν αυτά µέσω των Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και την παρακολούθηση
των αναλώσεων και ροών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
νοσοκοµειακών φαρµάκων. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες υλοποιούνται σε συνεργασία µε τη Συντονιστική Επιτροπή Προµηθειών (ΣΕΠ) η οποία εγκρίνει το ΠΠΥΥ του έτους 2013 και
εντεύθεν και δύναται να συγκροτεί ενιαίες αποθήκες υλικών ή
φαρµάκων στην έδρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ.. Η αρµοδιότητα έγκρισης
προµηθειών των ανωτέρω πριν την έγκριση του ΠΠΥΥ 2010 της
παρ. 10 του άρθρου 27 ν. 3867/2010 παύει να υφίσταται.
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.3918/2011 (Α’31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισµών του προγράµµατος προµηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε
αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφηκαν κατά
την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών ανά
διαγωνισµό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία έπεται
της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.
8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3580/2007
( Α’ 134) τροποποιείται ως ακολούθως: «Κατά τη διάρκεια της
θητείας τους τα µέλη της Επιτροπής είναι πλήρους απασχόλησης και παύονται µόνο για σπουδαίο λόγο.»
9. Η ισχύς των προβλεποµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν. 4025/2011 (Α’228) παρατείνεται έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Άρθρο 15
Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όλα τα φαρµακεία µπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευµατινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το
Σάββατο.
Φαρµακοποιοί, οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους, επιθυµούν να
εργαστούν πέραν του καθοριζόµενου ωραρίου, υποχρεούνται να
το δηλώσουν στους οικείους φαρµακευτικούς συλλόγους και
στον αρµόδιο Περιφερειάρχη µέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή
Νοεµβρίου κάθε έτους, προκειµένου να λειτουργούν κατά το
πρώτο ή το δεύτερο εξάµηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος
Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρµακοποιών µέχρι τις 31 Μαΐου και 31 Οκτωβρίου
αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρµακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται
να αναφέρουν στους µηνιαίους πίνακες εφηµεριών και τα φαρµακεία που λειτουργούν πέραν του νοµίµου ωραρίου. Το διευρυµένο ωράριο θα συµπίπτει απόλυτα µε αυτό των εφηµεριών
όπως το ορίζει ο οικείος φαρµακευτικός σύλλογος και θα πρέπει
να τηρείται για όλο το χρονικό διάστηµα που έχει δηλώσει ο φαρµακοποιός. Η µη τήρηση του διευρυµένου ωραρίου επιφέρει τις
προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία για τις εφηµερίες
κυρώσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε τεχνική λεπτοµέρεια εφαρµογής της πα-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρούσας διάταξης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Άρθρο 16
Διατάξεις τιµολόγησης φαρµακευτικών προϊόντων
Μεταφορά αρµοδιοτήτων
1. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ.
95/2000 (Α’76) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Τµήµα (Υβδ) Τιµών Φαρµάκων
(1) Η έκδοση Δελτίων Τιµών Φαρµάκων µε τα οποία καθορίζονται οι τιµές φαρµάκων ανθρώπινης χρήσης, µετά από την εισήγηση του Ε.Ο.Φ. και τη γνώµη της Επιτροπής Τιµών
Φαρµάκων.
(2) Η εξέταση των ενστάσεων των Κ.Α.Κ. µετά τη δηµοσίευση
του Δελτίου Τιµών Φαρµάκων.
(3) Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και η εισήγηση για τη
λήψη µέτρων για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας και των
καταναλωτών.
(4) Η παραποµπή θεµάτων στην Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων και
η εισήγηση πάνω σε αυτά, καθώς και η τήρηση των πρακτικών
της Γραµµατείας της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων.
(5) Η επιµέλεια για το διορισµό των µελών της Επιτροπής
Τιµών Φαρµάκων.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α’3) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρµοδιότητα υποβολής
πρότασης για τον καθορισµό τιµών φαρµάκων ανθρώπινης χρήσης.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του π.δ. 142/1989 προστίθεται περίπτωση ε’ ως ακολούθως: «ε) Τιµολόγησης φαρµάκων».
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ.
142/1989 προστίθεται περίπτωση ε’ και υποπεριπτώσεις εα’ έως
εστ’ ως ακολούθως:
«ε) Στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρµοδιότητα του καθορισµού
τιµών φαρµάκων ανθρώπινης χρήσης. Ειδικότερα:
εα) Η ευθύνη για την έρευνα τιµών στις χώρες της Ευρώπης,
η συγκέντρωση στοιχείων για τον προσδιορισµό των τιµών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
εβ) Ο έλεγχος κοστολογίων που υποβάλλονται από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.
εγ) Η ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων
των Φύλλων Έρευνας Τιµών Φαρµάκων, που υποχρεούνται να
υποβάλλουν όλοι οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (εφεξής
Κ.Α.Κ.) προκειµένου να καθοριστεί τιµή για τα προϊόντα τους.
εδ) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα συστήµατα
απόδοσης τιµών φαρµάκων που ισχύουν σε άλλες χώρες, καθώς
και η επεξεργασία και η διαµόρφωση προτάσεων προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµένου να
υιοθετηθεί το συµφερότερο σύστηµα απόδοσης τιµών.
εε) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων
για το κόστος και τις τιµές των φαρµάκων, πρώτων υλών, υλικών
συσκευασίας και συνοδών συσκευών, καθώς και η παρακολούθηση της διαµόρφωσης και εξέλιξης των διαφόρων οικονοµικών
µεγεθών που αφορούν τα φάρµακα.
εστ) Η ευθύνη για την επεξεργασία των στοιχείων, η τελική
απόδοση τιµών σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τιµολόγηση φαρµάκων,
όπως κάθε φορά ισχύουν και την υποβολή πρότασης Δελτίου
Τιµών Φαρµάκων στο Τµήµα Τιµών Φαρµάκων του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το τµήµα στελεχώνεται άµεσα µε µετάταξη κατά τα άρθρα
71 του ν. 3528/2007 και 35 του ν. 4024/2011 και 68 παρ. 1 του ν.
4002/2011από έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2)
υπαλλήλους ΤΕ Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Οικονοµικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού, δύο (2) υπαλλήλους
ΠΕ Φαρµακοποιών και δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Οικονοµικών µε

εξειδίκευση στην κοστολόγηση. Με τον ίδιο τρόπο µετάταξης
είναι δυνατόν να στελεχωθούν οι υφιστάµενες κενές οργανικές
θέσεις του Ε.Ο.Φ..
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου και η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής
της.
Άρθρο 17
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α’3)
προστίθεται περίπτωση ζ’ ως ακολούθως:
«ζ) Τη χορήγηση αδειών χονδρικής πώλησης φαρµάκων».
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., σύµφωνα µε το άρθρο
14 παρ. 4 του ν. 1316/1983, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών χονδρικής πώλησης φαρµάκων από
τον Ε.Ο.Φ., η έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983 (Α’ 3) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’ του άρθρου 2
παρ. 2 του παρόντος νόµου, διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χηµικούς ή Φαρµακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή
Χηµικό Μηχανικό, απόφοιτους Πανεπιστηµιακών Σχολών της Ελλάδας ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη
απασχόληση.
β. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων
των περιπτώσεων α’, ιβ’, ιε’ και ιζ’ του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν
πτυχιούχο Χηµικό ή Φαρµακοποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο
ή Χηµικό Μηχανικό, απόφοιτο Πανεπιστηµιακών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη
απασχόληση.
γ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων
των περιπτώσεων ι’, ια’, ιγ’, ιδ’ και ιστ’ του άρθρου 2 παρ. 2 του
παρόντος νόµου διαθέτουν ένα υπεύθυνο πρόσωπο, είτε µε σύµβαση εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης είτε µε σύµβαση έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η
δυνατότητα ορθής και επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του.
Το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
ή να διαθέτει ισότιµο αναγνωρισµένο πτυχίο του εξωτερικού, µε
ειδικότητα ανάλογη προς τα παραγόµενα προϊόντα, ώστε να
είναι σε θέση να εφαρµόζει τις προδιαγραφές των προϊόντων,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει την αντίστοιχη κατηγορία
προϊόντων.»
Άρθρο 18
Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν. 3918/2011 (Α’31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώµης για θέµατα
που αφορούν τις τιµές πώλησης φαρµακευτικών προϊόντων αρµοδιότητας Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων των περιπτώσεων β’
έως και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (Α’
3).
Επιπλέον η Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Για τον έλεγχο των τιµών των φαρµάκων πριν την έκδοση
Δελτίου Τιµών.
β. Για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των ενστάσεων πριν την
έκδοση διορθωτικού Δελτίου Τιµών.
γ. Για την εισήγηση στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ε.Ο.Φ. για συστήµατα απόδοσης τιµών Φαρµάκων.»
Άρθρο 19
1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5
του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’172), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, µετά τη φράση «Η τιµή κάθε φαρµακευτικού προϊόν-
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τος» προστίθεται η φράση «του οποίου βρίσκεται σε ισχύ το
πρώτο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας».
2. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του
ν.δ. 96/1973 (Α’172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η φράση
«Η τιµή κάθε φαρµακευτικού σκευάσµατος καθορίζεται υποχρεωτικά από το Τµήµα Τιµών Φαρµάκων της Διεύθυνσης Φαρµάκων
και Φαρµακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέχρι δύο φορές το χρόνο» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο Ε.Ο.Φ εισηγείται στο Τµήµα Τιµών της Διεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρµακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την τιµή κάθε φαρµακευτικού προϊόντος, η οποία
δηµοσιεύεται σε Δελτία Τιµών από το Τµήµα Τιµών της Διεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρµακείων µέχρι τέσσερις φορές το χρόνο.»
Άρθρο 20
Η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 3918/2011 (Α’31), το άρθρο
26 του ν. 2072/1992 (Α’125) και η παράγραφος 5 του άρθρου 13
του ν.δ. 96/1973 (Α’172) καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Άρθρο 21
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ.
96/1973 (Α’172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι τιµές των πρωτοτύπων φαρµακευτικών προϊόντων, µετά
την πιστοποίηση µε κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος
του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώµατος Ευρεσιτεχνίας
της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, µειώνονται
κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η τιµή του
πρώτου φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας δραστικής ουσίας και
φαρµακοτεχνικής µορφής που εισέρχεται στις αγορές µε τη
λήξη ισχύος της πρώτης Εθνικής ή Ευρωπαϊκής άδειας κυκλοφορίας (πατέντας) της ενεργού ουσίας, µειώνεται τουλάχιστον
κατά εξήντα τοις εκατό (60%) κάτω από τη λιανική τιµή του αντίστοιχου πρωτότυπου φαρµακευτικού προϊόντος, ακριβώς πριν
τη λήξη ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώµατος
Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας. Η διαδικασία καθορισµού
των τιµών των φαρµακευτικών προϊόντων κατά τις προηγούµενες
διατάξεις εφαρµόζεται αυτεπάγγελτα από το Τµήµα Τιµών Φαρµάκων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. Οι Κ.Α.Κ. έχουν το
δικαίωµα να ζητήσουν να δοθεί τιµή στο φαρµακευτικό προϊόν
τους µικρότερη της καθοριζόµενης από τις κείµενες διατάξεις.»
2. Όταν πρόσθετα φαρµακευτικά προϊόντα ίδιας δραστικής
ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής εισέρχονται στην αγορά
µετά από το πρώτο γενόσηµο φάρµακο οι τιµές µειώνονται κατά
ένα πρόσθετο 10% για τα νέα φάρµακα που δεν προστατεύονται
από Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθορίζονται
όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν σε έναν αριθµό φαρµακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία, µορφή και περιεκτικότητα,
σε καθορισµό κριτηρίων για τη σειρά προτεραιότητας των αιτηµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν ισχύ αγορανοµικών διατάξεων, που πρέπει
να εκδοθούν εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, καθορίζονται ποσοστά κέρδους για τους εµπόρους φαρµακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης τα οποία
µπορεί να είναι κλιµακωτά ή συνδυασµός κλιµακωτών ποσοστών
και πάγιων ποσών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό µικτού κέρδους από την πώληση φαρµακευτικών προϊόντων το τίµηµα των
οποίων καλύπτεται εν όλω ή εν µέρει από τους Φ.Κ.Α. δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 4,9% και υπολογίζεται επί της καθαρής τιµής
παραγωγού ή εισαγωγέα του φαρµακευτικού προϊόντος.
4. Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων
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των συνταγών φαρµάκων από τα φαρµακεία προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ανεξάρτητα του τρόπου συνταγογράφησης της συνταγής από τον ιατρό (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη).
Για κάθε χειρόγραφη συνταγή που καταχωρείται ηλεκτρονικά
από τα φαρµακεία προς τους Φ.Κ.Α., οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα επιβαρύνονται µε την καταβολή ποσού αποζηµίωσης προς τα φαρµακεία που καταχωρούν τις συνταγές.
Χειρόγραφες συνταγές σε καµία περίπτωση δεν αποζηµιώνονται
από τους Φ.Κ.Α. και τα φαρµακεία δεν µπορούν να απαιτήσουν
πληρωµή για τις συνταγές αυτές.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το ύψος του ποσού, ο τρόπος είσπραξης και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
5. α) Σε όλα τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. καθιερώνεται η υποχρέωση από 1ης Απριλίου 2012 αναγραφής στη συνταγογράφηση
της χηµικής ουσίας του φαρµάκου (δραστική ουσία). Τα µηχανογραφικά συστήµατα των νοσοκοµείων οφείλουν να παρέχουν
τη σχετική πληροφορία στους ιατρούς.
β) Από 1ης Απριλίου 2012 όλοι οι ιατροί θα συνταγογραφούν
τους ασφαλισµένους των ΦΚΑ κάνοντας αποκλειστικά χρήση της
χηµικής ονοµασίας (δραστική ουσία) των φαρµάκων των δέκα
(10) µεγαλυτέρων σε κατανάλωση δραστικών ουσιών, για τις
οποίες υπάρχουν φάρµακα µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και γενόσηµα, εξαιρουµένων αυτών για τις χρόνιες παθήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
οποία εκδίδεται εντός 10 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθορίζονται οι συγκεκριµένες δραστικές ουσίες. Από
1ης Ιουνίου 2012 η συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία
καθίσταται υποχρεωτική και καθολική.
γ) Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων καταρτίζει κατάλογο µε
τις χηµικές ονοµασίες των δραστικών ουσιών και τα αντίστοιχα
εµπορικά ονόµατα όλων των φαρµάκων, τον οποίον αναρτά στην
ιστοσελίδα του µέχρι 31 Μαρτίου 2012.»
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ορίζεται µειωµένο ποσοστό συµµετοχής στην
φαρµακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισµένους όπως αυτή
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν.4025/2011
(Α’228) όταν χορηγείται το φθηνότερο φαρµακευτικό προϊόν
όµοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρµακοτεχνικής µορφής
µε αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό µε συναίνεση
του ασφαλισµένου. Για την εφαρµογή της προηγούµενης διάταξης, παρέχεται η δυνατότητα στον φαρµακοποιό να µπορεί να
χορηγεί το φθηνότερο φαρµακευτικό προϊόν όµοιας δραστικής
περιεκτικότητας και φαρµακοτεχνικής µορφής µε αυτό που έχει
συνταγογραφηθεί από τον ιατρό. Στην περίπτωση κατά την οποία
ο ασφαλισµένος επιθυµεί να λάβει ακριβότερο φάρµακο όµοιας
δραστικής ο ΦΚΑ αποζηµιώνει την τιµή του φθηνότερου και αυτός
πληρώνει τη διαφορά.
7. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.
3816/2010 (Α’ 6) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συµπλήρωση
του καταλόγου, εφαρµόζεται σύστηµα κατάταξης φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα µε το σύστηµα Ανατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic Therapeutic Chemical
classification - ATC) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ)
και εισάγεται σύστηµα τιµών αναφοράς (Τ.Α.) ανά θεραπευτική
κατηγορία φαρµακευτικών προϊόντων. Ως Τιµή Αναφοράς ορίζεται η χαµηλότερη τιµή κόστους ηµερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) µεταξύ των φαρµακευτικών προϊόντων κάθε θεραπευτικής
κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η ασφάλεια, η αποτελεσµατικότητα και επιλέγονται ανά φαρµακευτικό προϊόν, οι αποζηµιούµενες από την Κοινωνική Ασφάλιση ενδείξεις, περιεκτικότητες
και συσκευασίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ εξειδικεύονται ο τρόπος
κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισµού
των τιµών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συµπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και
οι αποζηµιούµενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες
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ανά φαρµακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης αποζηµιώνουν τα φάρµακα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα
µετά την 1.1. 2012, εφόσον αποζηµιώνονται από την Κοινωνική
ασφάλιση στα 2/3 κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
τουλάχιστον σε 12 κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων αποζηµιώνουν τα
φάρµακα αυτά µετά από αξιολόγηση από έγκυρους οργανισµούς αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας, µε την προϋπόθεση
πλήρους τήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΚ 89/105-/ΕΟ Οδηγία περί διαφάνειας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορούν να εξαιρούνται τα φάρµακα, τα
οποία χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για την κάλυψη κινδύνου
ζωής ή τα ορφανά φάρµακα, µόνο όταν καλύπτονται από διεθνή
κλινικά πρωτόκολλα. Μέχρι την κατάρτιση του Καταλόγου Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων σύµφωνα µε τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου, ισχύει ο θετικός κατάλογος όπως
δηµοσιεύτηκε µε την Αρ. ΔΥΓ3/οικ. 104893 (Β’ 2141 /26.9.2011)
και τυχόν τροποποιηθεί από την πρώτη εφαρµογή του άρθρου
37 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) και συµπληρωθεί από τη διαδικασία
που περιγράφεται στην Αριθµ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 (Β’ 2155).
Άρθρο 22
Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α) Για κάθε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίµηµα του οποίου καλύπτεται από τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), τον Ενιαίο Οργανισµό
Παροχών Υγειονοµικής Περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τον Οίκο
Ναύτου, θεσπίζεται «τιµή κοινωνικής ασφάλισης» (εφεξής Τ.Κ.Α.)
η οποία συνίσταται στην τιµή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως
αυτή ορίζεται στην κάθε φορά ισχύουσα υπουργική απόφαση
που καθορίζει τον τρόπο τιµολόγησης των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων µειωµένη κατά 9%. Οι Φ.Κ.Α. καλύπτουν τη δαπάνη
χορήγησης των συνταγογραφούµενων φαρµάκων µέχρι του
ποσού της λιανικής τιµής µειωµένης κατά το ποσό της συµµετοχής του ασφαλισµένου και της προκύπτουσας διαφοράς µεταξύ
της τιµής παραγωγού ή εισαγωγέα και της Τ.Κ.Α.. Η δαπάνη που
αφορά το παρακρατούµενο 9% βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) των φαρµακευτικών
ιδιοσκευασµάτων και θεωρείται «επιστροφή» (rebate) των Κ.Α.Κ.
των φαρµακευτικών προϊόντων προς τους Φ.Κ.Α. και τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
β) Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων προκύπτει
από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρµακευτικό
ιδιοσκεύασµα, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκοµεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). Για τον υπολογισµό
του ποσού λαµβάνεται υπόψη η σχέση δηµόσιας προς ιδιωτική
φαρµακευτική δαπάνη, ήτοι 80% - 20%.
γ) Επιπροσθέτως των διατάξεων των προηγούµενων περιπτώσεων α’ και β’ οι ΚΑΚ κάθε τρίµηνο, αρχής γενοµένης από 1-12012 υποχρεούνται σε πρόσθετη κλιµακούµενη επιστροφή
«rebate» ανάλογα µε τον συνολικό όγκο πωλήσεων του κάθε
φαρµακευτικού προϊόντος του προηγούµενου τριµήνου, όπως
ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Τριµηνιαίος
συνολικός όγκος
πωλήσεων ανά
φαρµακευτικό
προϊόν
Από 400.000 -800.000
Από 800.001 - 1.500.000
Από 1.500.001 - 2.500.000
Πάνω από 2.500.001

Πρόσθετο της
περίπτωσης α’
της παρούσας
παραγράφου
ποσό επιστροφής
(rebate)
2%
4%
6%
8%

Για τον υπολογισµό του τελικού ποσού λαµβάνονται υπόψη οι
προϋποθέσεις της περίπτωσης β’σ της παρούσας παραγράφου.
Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής, αυτή πραγµατοποιείται µε βάση τις πωλήσεις του προηγούµενου τριµήνου
βάσει των στοιχείων πωλήσεων του ΕΟΦ και καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίµηνο, µέχρι 30 Απριλίου, για το δεύτερο
τρίµηνο µέχρι 31 Ιουλίου, για το τρίτο τρίµηνο µέχρι 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίµηνο µέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε επόµενου έτους.
δ) Ο τρόπος υπολογισµού των ποσών από τον Ε.Ο.Φ., όπως
περιγράφεται στις περιπτώσεις β’ και γ’ του παρόντος άρθρου
δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις όπου ο εκάστοτε Φ.Κ.Α. έχει ενταχθεί στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (εφεξής
Σ.Η.Σ.) µέχρι την πλήρη εφαρµογή του τελευταίου ή διαθέτει
άλλο ηλεκτρονικό σύστηµα σάρωσης των συνταγών (scanning).
Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει
κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται µέσω
του Σ.Η.Σ. ή του άλλου συστήµατος ανά Φ.Κ.Α. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και αποδίδεται αντίστοιχα στον Φ.Κ.Α. ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ε) i) Σε περίπτωση µη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α’ ή του πρόσθετου ποσού επιστροφής της
περίπτωσης γ’ της παρούσας παραγράφου, αυτά εισπράττονται
µε τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. ii) Τα φαρµακευτικά προϊόντα για
τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της επιστροφής διαγράφονται
αυτοδίκαια από τον κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων
της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. iii) Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθµίζεται η διαδικασία, προθεσµίες, τρόπος απόδοσης
του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α’ και του πρόσθετου
ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ’ του παρόντος άρθρου από
τους ΚΑΚ προς τους Φ.Κ.Α., ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Οίκο Ναύτου, ο καταµερισµός του εισπραχθέντος ποσού στους δικαιούχους φορείς, σε συνδυασµό µε την παροχή κινήτρων ανάπτυξης
των ΚΑΚ, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
ζ) Η εφαρµογή της παρούσας διάταξης αρχίζει αναδροµικά
από 1.1.2012.»
Άρθρο 23
1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010
(Α’6) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εγκρίνονται, µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ., δύο κατάλογοι µε τα
φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ως εξής: i) για
αποκλειστική διάθεση από νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές και
ii) για διάθεση και από τα ιδιωτικά φαρµακεία. Με όµοια απόφαση
οι εν λόγω κατάλογοι αναθεωρούνται και συµπληρώνονται τουλάχιστον κατ’ έτος. Για τον προσδιορισµό του κόστους λαµβάνεται υπόψη η χονδρική τιµή των ιδιοσκευασµάτων και η
συσκευασία τους σε συνδυασµό µε το κόστος ηµερήσιας θεραπείας. Ο τρόπος διαµόρφωσης της τιµής διάθεσης των ιδιοσκευασµάτων του καταλόγου ι) από τα νοσοκοµεία και τις
ιδιωτικές κλινικές ορίζεται στη νοσοκοµειακή τιµή +5% +Φ.Π.Α.
ενώ των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων του καταλόγου ιι) από
τα ιδιωτικά φαρµακεία ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ισχύ αγορανοµικής διάταξης
στην οποία θα ορίζεται ένα πάγιο ποσό ως κέρδος φαρµακοποιού
ή συνδυασµός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος
φαρµακοποιού.»
«2. Στο τέλος του άρθρου 40 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοιες αποφάσεις θα πρέπει να καθορίζεται αντί ποσοστού κέρδους φαρµακοποιού, πάγιο ποσό ανά φάρµακο ως κέρδος φαρµακοποιού ή συνδυασµός ποσοστού κέρδους και πάγιου
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ποσού ως κέρδος φαρµακοποιού, σε συγκεκριµένες κατηγορίες
φαρµάκων υψηλού κόστους, οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από εισήγηση του ΕΟΦ εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου
αυτού και για τα φάρµακα που αποζηµιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση και η χονδρική τιµή τους διαµορφώνεται πάνω
από 200 , τα ποσοστά κέρδους των φαρµακείων διαµορφώνονται ως εξής:
Φάρµακα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010
ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΑ και ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Με ειδική χονδρική* έως 500
Νοσοκοµειακή
+ 2% + 8 % + 30
Με ειδική χονδρική 501 - 1000
Νοσοκοµειακή
+ 2% + 7% + 30
Με ειδική χονδρική πάνω από 1001 - Νοσοκοµειακή
+ 2 % + 6 % + 30
* Ειδική χονδρική = νοσοκοµειακή + 2%
Για τα λοιπά φάρµακα εκτός της παρ. 2, του άρθρου12, του ν.
3816/2010, και µε χονδρική τιµή πάνω από 200 , ως ο πίνακας:
ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με χονδρική από
200 - 500
Με χονδρική από
501 - 1000
Με χονδρική πάνω
από 1001

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Χονδρική
+ 8% + 30
Χονδρική
+ 7% + 30
Χονδρική
+ 6 % + 30

Στην επόµενη ανακοστολόγηση που δεν µπορεί να είναι αργότερα από τις 15 Ιουνίου 2012 το κέρδος του φαρµακείου για τα
φάρµακα που η χονδρική τιµή διαµορφώνεται στα 200 και πάνω,
θα αντιστοιχεί σε 30 επί της χονδρικής τιµής και της ειδικής χονδρικής τιµής.»
«3. Στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Η χρέωση των φαρµάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του καταλόγου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6) και όσων φαρµάκων εξαιρούνται του κλειστού νοσηλείου από τα δηµόσια νοσοκοµεία και τις
ιδιωτικές κλινικές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται στη νοσοκοµειακή τιµή +5% +ΦΠΑ.»
Άρθρο 24
Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α’31) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Καθιερώνεται πρόσθετο κλιµακωτό ποσοστό επιστροφών
σε κάθε τιµολόγιο πωλήσεων των φαρµακείων προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:
Για τιµολόγια:
µέχρι 35.000
από 35.001 έως 50.000
από 50.001 έως 60.000
από 60.001 έως 80.000
από 80.001 έως 100.000
από 100.001 και πάνω

Ποσοστό επιστροφής
0%
0,50%
1,25%
2,25%
3,50%
5%

Το ποσό που προκύπτει κάθε φορά αναγράφεται στο τιµολόγιο και αφαιρείται από την αξία του ως έκπτωση.»
Άρθρο 25
Καθιερώνεται ολοήµερη λειτουργία των φαρµακευτικών τµηµάτων όλων των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. για την εξυπηρέτηση
των εξωτερικών ασθενών που επιθυµούν να εκτελέσουν συνταγές φαρµάκων ειδικών παθήσεων.
Τα ποσά που προκύπτουν κάθε φορά από το επιπλέον της νοσοκοµειακής τιµής ποσοστό 5% εγγράφονται στο µοναδιαίο λο-
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γαριασµό της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001. Τα
έσοδα που προκύπτουν από το συγκεκριµένο ποσό διατίθενται
κατά προτεραιότητα για την απογευµατινή λειτουργία του νοσοκοµειακού φαρµακείου και ιδίως για αµοιβή του προσωπικού, για
τις ανάγκες κάλυψης αµοιβών επιπλέον προσωπικού για την απογευµατινή λειτουργία, καθώς για τις προµήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισµού για την απογευµατινή λειτουργία του
νοσοκοµειακού φαρµακείου. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί
που θα δηλώσουν συµµετοχή στην απογευµατινή λειτουργία δεν
µπορούν να συµµετέχουν τις ίδιες µέρες στο πρόγραµµα εφηµεριών.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσοστά, όροι και προϋποθέσεις διάθεσης των ανωτέρω εσόδων.
Η εκτέλεση συνταγών φαρµάκων ειδικών παθήσεων των εξωτερικών ασθενών γίνεται µε το σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και υποβάλλεται κάθε µήνα ως φαρµακευτική
δαπάνη στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά
ταµεία οφείλουν να εξοφλούν τη δαπάνη των φαρµάκων αυτών
στον ίδιο χρόνο µε τα ιδιωτικά φαρµακεία.
Άρθρο 26
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το ποσοστό της επιστροφής κλιµακώνεται σύµφωνα µε την
ακόλουθη προοδευτική διαβάθµιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθµιση του προηγούµενου πίνακα
για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:
Ύψος
αιτούµενου
ποσού ανά
Κλάδο
Υγείας ΦΚΑ

Προοδευτικό
ποσοστό
Τελικό ποσό
επιστροφής
κλιµακίου
επί του ύψους
ανά
του αιτούµενου κλιµάκιο
ποσού
0%
0
2%
140
3%
600
5%
500

0-3.000
3.001 -10.000
10.001 -30.000
30.001 -40.000
Από 40.001
και πάνω
6%
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2012.»

Συνολικό
ποσό

0
140
740
1.240

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 27
1. Στην περίπτωση Δ’ υποπερίπτωση β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α’30) η φράση «έδρα τον Δήµο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται µε τη φράση «έδρα τον Δήµο Πυλαίας-Χορτιάτη».
2. Στην περίπτωση Ε’ υποπερίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α’30) η φράση «έδρα τον Δήµο Λάρισας» αντικαθίσταται µε τη φράση «έδρα τον Δήµο Τυρνάβου».
3. Στην περίπτωση Δ’ υποπερίπτωση β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α’81) η λέξη «Ατόµων» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Παιδιών».
4. Στην περίπτωση Δ’ υποπερίπτωση β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α’81) η φράση «έδρα τον Δήµο
Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται µε τη φράση «έδρα τον Δήµο Πυλαίας-Χορτιάτη».
5. Στην περίπτωση Ε’ υποπερίπτωση στ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α’81) η λέξη «Λάρισας» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Τυρνάβου».
6. Στην περίπτωση Ζ’ υποπερίπτωση α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α’81) η λέξη «Λασιθίου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης».
7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α του ν.
3329/2005 (Α’81), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
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4025/2011 (Α’228), προστίθεται περίπτωση ι’ ως ακολούθως:
«ι) Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία Θεσσαλονίκης µε έδρα τον Δήµο Πυλαίας-Χορτιάτη».
8. Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β’ και στον τίτλο του άρθρου 11,
του άρθρου 12, του άρθρου 13 και του άρθρου 14 στο ν.
4025/2011 (Α’228) η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
9. Στο άρθρο 9Α του ν. 2889/2001 (Α’37), όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 11 του ν. 4025/2011 (Α’228), όπου υπάρχει η φράση
«Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την
φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
10. Στην περίπτωση µ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του
ν. 2889/2001 (Α’37), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 11 του ν.
4025/2011 (Α’228) η λέξη «Πανεπιστηµιακό» διαγράφεται.
11. Στην περίπτωση ω’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του
ν. 2889/2001 (Α’37), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 11 του ν.
4025/2011 (Α’228) το εντός της παρενθέσεως (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αντικαθίσταται από «(ΚΑΑΚΥΑµεΑ)».
12. Στο άρθρο 9Β του ν. 2889/2001 (Α’37), όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 12 του ν. 4025/2011 (Α’228), όπου υπάρχει η φράση
«Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη
φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
13. Στο άρθρο 9Γ του ν. 2889/2001 (Α’37), όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 13 του ν. 4025/2011 (Α’228), όπου υπάρχει η φράση
«Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη
φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
14. Στο άρθρο 9Δ του ν. 2889/2001 (Α’37), όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 14 του ν. 4025/2011 (Α’228), όπου υπάρχει η φράση
«Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη
φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
15. Στο άρθρο 15 του ν. 4025/2011 (Α’228) όπου υπάρχει η
φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται
από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4025/2011 (Α’228)
στο προτελευταίο εδάφιο η φράση «στις Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν.» αντικαθίσταται µε τη
φράση «στα Νοσοκοµεία στα οποία εντάχθηκαν.»
17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4025/2011 (Α’228)
στο τελευταίο εδάφιο η φράση «τους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν» αντικαθίσταται µε την φράση «τα Νοσοκοµεία στα
οποία εντάχθηκαν».
18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3329/2005 η λέξη
«Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
19. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α’81),
όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν.
4025/2011 (Α’228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής
Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
20. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν.
4025/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Το προσωπικό που στις 2.11.2011 κατείχε θέσεις οργανικές
ή προσωποπαγείς στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν στα Νοσοκοµεία ως οργανικές τους
µονάδες, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στα Κέντρα
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης των νοσοκοµείων αυτών,
απαγορευµένης κάθε εσωτερικής µετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο. Κατ’ εξαίρεση µετά από έγκριση του διοικητή της
οικείας Δ.Υ.ΠΕ. επιτρέπεται η µετακίνηση ή τοποθέτηση του προσωπικού αυτού.»
21. Από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3918/ 2011
(Α’ 31) καταργούνται τα εξής εδάφια:
«Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων του ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ίδρυµα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή
Τυφλών Ο Ήλιος», σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, λύονται µέσα σε πέντε µήνες από τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µπορεί να παρατείνεται η µίσθωση έως πέντε
ακόµη µήνες και για µία µόνο φορά, µε την προϋπόθεση ότι συν-
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τρέχει σοβαρός λόγος που µνηµονεύεται στην απόφαση αυτή.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λύση των µισθώσεων.»
Η κατάργηση ισχύει από τις 2.3.2011.
22. Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδοµάτων σε πολύτεκνες οικογένειες µε τέσσερα τέκνα
και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων
ευρώ.
23. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του ν.2345/1995
ως ακολούθως:
«7. Για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου
1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρόντος νόµου, µέχρι
την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 2, οι
τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας τους ή οι επεκτάσεις των
κτιριακών τους υποδοµών γίνονται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας
τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγκριση σκοπιµότητας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
24. Με απόφαση του Δήµου Θεσσαλονίκης εκδίδεται µία ενιαία
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των συστεγαζόµενων δράσεων
για τη φιλοξενία, εκπαίδευση, σίτιση και ολοήµερη απασχόληση
ανήλικων παιδιών πριν και µετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος, του βρεφονηπιακού σταθµού, του 44ου και του 45ου
Νηπιαγωγείου, του 33ου Δηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης,
που στεγάζονται στις ευρισκόµενες στην οδό Εγνατίας 129, στον
Δήµο Θεσσαλονίκης, και στην οδό Στέλιου Καζαντζίδη 62, στον
Δήµο Πυλαίας, εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος «Άσυλο του Παιδιού», το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διέπεται από το
β.δ. 189/1973 περί συστάσεώς του και εγκρίσεως του Οργανισµού του (Α’ 60). Ο Δήµος Θεσσαλονίκης ελέγχει και εποπτεύει
τη λειτουργία των ως άνω κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 28
Μισθοδοσία Ε.Ι.Κ.
Από 1.6.2012 η µισθοδοσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυµα
Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 15/220 0001
«Αποδοχές και συντάξεις» του Προϋπολογισµού του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το αναλογούν ποσό µεταφέρεται από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 15/220 2846 «Επιχορήγηση
στο Ίδρυµα Κωφών για Μισθοδοσία Προσωπικού του Ε.Ι.Κ.»,
προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες µισθοδοσίας. Από 1.6.2012
δεν θα επιχορηγείται το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. προκειµένου να καλύψει δαπάνες µισθοδοσίας.
Άρθρο 29
Ορισµός αστέγου
1. Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική οµάδα,
στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτοµα που διαµένουν νόµιµα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή
ιδιόκτητη, ενοικιαζόµενη ή παραχωρηµένη κατοικία που πληροί
τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές
υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
2. Στους αστέγους περιλαµβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν
στο δρόµο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη
προσωρινά σε ιδρύµατα ή άλλες κλειστές δοµές, καθώς και
αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύµατα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής της παρούσας, ιδίως το περιεχόµενο,
η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας, καθώς
και η διαδικασία και οι φορείς υλοποίησης της καταγραφής των
αστέγων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Άρθρο 30
Κατάργηση Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων
1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής» καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
2. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων» καταργείται ως νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων ως Ψυχιατρικός Τοµέας.
3. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τρίπολης» καταργείται ως νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης ως Ψυχιατρικός Τοµέας.
4. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας» καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκοµείο
Κέρκυρας ως Ψυχιατρικός Τοµέας.
5. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύµπου»
καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης ως Ψυχιατρικός Τοµέας.
6. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 13 του ν. 2716/1999
(Α’ 96) ως ακολούθως:
«9. Τα άτοµα, τα οποία τοποθετούνται σε µονάδες και προγράµµατα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρθρου 9 του
παρόντος νόµου, που παρέχονται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του παρόντος νόµου και µόνο για τις δοµές των οποίων η λειτουργία
τους έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συµµετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους για όσο
χρόνο διαµένουν στις δοµές αυτές, µε ποσοστό επί της σύνταξης
την οποία λαµβάνουν. Τα Ν.Π.Ι.Δ. ελέγχονται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή για το ποσό που συγκεντρώθηκε και τον τρόπο διαθέσεώς του, την έκθεση του οποίου υποχρεούται να υποβάλλει
η διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. µέχρι 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους
στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του
Ν.Π.Ι.Δ. µε την υποχρέωση αυτή η κρατική επιχορήγηση διακόπτεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συµµετοχής κλιµακωτά ανάλογα
µε τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόµενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρηµάτων αυτών, πού δαπανούνται τα χρήµατα αυτά και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συµβάσεις των
εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης µε τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.»
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
1. Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που καταργούνται δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα
καταργούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µεταφέρονται
στο νοσοκοµείο που εντάσσεται ως Ψυχιατρικός Τοµέας για τη
στελέχωση του Ψυχιατρικού Τµήµατος.
2. Οι ιατροί που υπηρετούν στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κατά το χρόνο ένταξης µεταφέρονται
αυτοδικαίως µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό
και ειδικότητα που κατέχουν, στο αντίστοιχο νοσοκοµείο.
3. Το πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό, που κατέχει οργανικές
θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, µεταφέρεται αυτοδικαίως µε τις
οργανικές θέσεις τους, στο οικείο νοσοκοµείο που εντάσσονται
µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθµό και
ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση
(άδειες, αποσπάσεις, µετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες,
λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού,
εφαρµόζονται µετά την κατά τα άνω µεταφορά του στα νοσοκοµεία υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσω-
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πικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, µετά τη µεταφορά
του, µισθοδοτείται από τα νοσοκοµεία υποδοχής και λαµβάνει
τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (µισθολόγιο, επιδόµατα, αποζηµιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω
προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη µεταφορά του στους
φορείς υποδοχής.
4. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί
τις θέσεις του, οι οποίες µεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στο αντίστοιχο νοσοκοµείο.
5. Για την αυτοδίκαιη µεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών
θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της οικείας
Διοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας. Το προσωπικό που κατέχει
θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως Ψυχιατρικός
Τοµέας στο οικείο νοσοκοµείο, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας απαγορευµένης κάθε
εσωτερικής µετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο.
6. Οι ιατροί που υπηρετούν στο «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Αττικής» µεταφέρονται αυτοδικαίως µαζί µε την οργανική τους
θέση µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και ειδικότητα στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας – Πικερµίου. Οι οργανικές
θέσεις ιατρών του «Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής»
που βρίσκονται στη διαδικασία επαναπροκήρυξης, κρίσης ή διορισµού µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας
– Πικερµίου. Οι οργανικές θέσεις και το λοιπό νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό που τις κατέχει, καθώς και το προσωπικό
που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Αττικής» µεταφέρονται στο κέντρο υγείας Ραφήνας - Πικερµίου
µε την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα. Μετά
τη στελέχωση του κέντρου υγείας Ραφήνας – Πικερµίου, οι εναποµείνασες οργανικές θέσεις και το προσωπικό, καθώς και το
προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις µεταφέρονται
µε την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα που
κατέχουν σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ ή σε Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας εντός της Περιφέρειας Αττικής. Η µεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού, καθώς και προσωποπαγών θέσεων
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από εισήγηση του Διοικητή της 1ης Δ.Υ.ΠΕ., ο
οποίος λαµβάνει υπόψη την αίτηση προτίµησης του υπαλλήλου
αν έχει υποβληθεί, εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ψήφιση του παρόντος νόµου στην 1η Δ.Υ.ΠΕ. και τις ανάγκες που
υπάρχουν από έλλειψη προσωπικού στις κατηγορίες, κλάδους
και ειδικότητες στα νοσοκοµεία ή στις Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας. Η εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
7. Η µισθοδοσία του προσωπικού που µεταφέρεται είτε αυτοδικαίως είτε µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης βαρύνει µετά τη µεταφορά του το φορέα υποδοχής µε ανάλογη εγγραφή της πίστωσης.
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις θεµάτων περιουσίας
1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στο νοσοκοµείο στο οποίο εντάσσονται, για το «Δηµόσιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκοµείο Ραφήνας» στο Νοσοκοµείο Σισµανόγλειο, τα οποία και
διαθέτουν τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούµενων νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου για τα οποία υπάρχει δέσµευση
από τις περί κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις,
ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν
και µε τους όρους που τέθηκαν µε τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεµότητες
που υφίστανται και ταµειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των
πιο πάνω νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µεταφέρονται
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στα νοσοκοµεία στα οποία εντάχθηκαν. Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τα νοσοκοµεία στα οποία εντάχθηκαν τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα.
2. Μέχρι τις 31.5.2012 το Διοικητικό Συµβούλιο των οικείων νοσοκοµείων υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής και σύνταξη
σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητά του ή στα οποία αποκτά εµπράγµατα δικαιώµατα. Απόσπασµα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα
ακίνητα και τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηµατολογίου. Η έκθεση απογραφής της κινητής
περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.
Άρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις
1. Συµβάσεις που έχουν καταρτιστεί µε συµβαλλόµενους τα
καταργούµενα και εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τρίτους και ιδίως εκµισθωτές, προµηθευτές, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώµατα και
υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται
αυτοδικαίως σε αυτές.
2. Με τροποποίηση του Οργανισµού των οικείων νοσοκοµείων
θα ρυθµιστούν θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των ψυχιατρικών τµηµάτων, διάρθρωση προσωπικού, διαβάθµιση και κατανοµή των θέσεων, οι κλάδοι προσωπικού, η δύναµη των κλινών,
οι αρµοδιότητες, και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι την τροποποίηση του υφιστάµενου Οργανισµού των νοσοκοµείων, στα
οποία εντάχθηκαν τα καταργούµενα Ν.Π.Δ.Δ., αυτά λειτουργούν
ως τµήµα του οικείου νοσοκοµείου και παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, διατηρώντας τον
Οργανισµό που έχουν και λειτουργούν σύµφωνα µε αυτόν εκτός
των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του
παρόντος.
3. Ο αναπληρωτής διοικητής διατηρεί και ασκεί τις αρµοδιότητές του στο ψυχιατρικό τµήµα του νοσοκοµείου.
4. Το από 13.8.1958 βασιλικό διάταγµα (Α’120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Α3β/οικ.17964/1987 (Β’ 75), το από
24.5.1956 βασιλικό διάταγµα (Α’128) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, η ΥΑΑ3β/οικ.14146/ 1986 (Β’700), το από 5.4.1951 βασιλικό διάταγµα (Α’108) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ
Αεβ/οικ.19192/1986 (Β’ 816), το µε αριθµό 703/1969 β.δ. (Α’220)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η ΥΑ Α3β/οικ.14176/1986
(Α’648) καταργούνται.
Άρθρο 34
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΜ
και λοιπές διατάξεις
1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α’ 150)
προστίθεται εδάφιο γ’ ως ακολούθως:
«Η επέµβαση για τη λήψη µοσχεύµατος προηγείται άλλων
επεµβάσεων που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3984/2011 (Α’ 150)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισµού
Μεταµοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληροί ο Οργανισµός Αφαίρεσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση,
την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισµούς
Αφαίρεσης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών µε τον

Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων και τις Μονάδες Μεταµόσχευσης.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 (Α’ 150)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται µετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισµού
Μεταµοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληροί η Μονάδα Μεταµόσχευσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση,
την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας, καθώς και κάθε άλλο
θέµα.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.
3984/2011 (Α’ 150) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ειδικών επιστηµόνων που απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας
πέντε ετών που µπορεί να ανανεώνεται δύο φορές. Τα ειδικότερα
καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισµό
Λειτουργίας του άρθρου 28.»
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 3984/ 2011 (Α’
150) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η εφαρµογή των ιστών και κυττάρων µε την έννοια του άρθρου 3 περίπτωση 12 του π.δ. 26/2008 πραγµατοποιείται σε Μονάδες Εφαρµογής Ιστών και Κυττάρων. Εξαιρούνται τα
αναπαραγωγικά κύτταρα για τα οποία ισχύουν τα προβλεπόµενα
στο ν. 3305/2005.»
6. Οι Μονάδες Εφαρµογής Ιστών και Κυττάρων λειτουργούν
σε νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν λάβει τη σχετική
άδεια. Ειδικά οι επεµβάσεις κερατοπλαστικής πραγµατοποιούνται και σε µονάδες υγείας Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν λάβει τη σχετική
άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία τιµολογηµένες απαιτήσεις
ιδιωτών πιστωτών κατά του Δηµοσίου έχουν εκχωρηθεί από τον
πιστωτή σε αναγνωρισµένη τράπεζα της ηµεδαπής ή του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου µε σκοπό τη χρηµατοδότησή
τους, αυτές µπορούν να συµψηφιστούν µε απαιτήσεις του Δηµοσίου υπό δύο προϋποθέσεις: α) αίτηση του πιστωτή προς την
Τράπεζα, β) βεβαίωση της Τράπεζας ότι συναινεί στον συµψηφισµό και αποστολή του εκχωρηθέντος τιµολογίου προς το Δηµόσιο.
8. Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (Α’ 158) στην παράγραφο 2
άρθρο 6, παράγραφος 1 το τρίτο και τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Έξι τακτικά µέλη και τρία αναπληρωµατικά µέλη διορίζονται
από το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.»
9. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 (Α’ 129) αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Άρθρο Δεύτερο του άρθρου 2 του ν. 3627/2007 (Α’ 292)
αριθµείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαµβάνει την
υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα οποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν
µε οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως από κάθε είδους δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, συνδροµές και ενισχύσεις που θα διατεθούν για τη δηµιουργία της Ογκολογικής
Μονάδας, τη δαπάνη για την απόκτηση µέρους του αναγκαίου
για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού
και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκατοµµυρίων
επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα
(2.784.180) ευρώ προκειµένου να αποκτηθούν επ’ ονόµατι του
νοσοκοµείου και προς χρήση της Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα µηχανήµατα:
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10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν.2725/1999, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«6. Η Ειδική Γραµµατεία Διατροφής και Άθλησης (ΕΓΔΑ) του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Ν.Π.Ι.Δ. και
Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, µπορούν να προσλαµβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραµµάτων Άθλησης
για Όλους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισµού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας όχι µεγαλύτερης των οκτώ µηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συµβάσεις
του προηγούµενου εδαφίου, καθ’ υπέρβασην των προβλεποµένων περιορισµών της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011,
όπως κάθε φορά ισχύει, µέχρι ύψους δαπάνης του ποσού που
εγγράφουν οι προσλαµβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισµό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδάκτρων ή συνδροµών συµµετοχής στα προγράµµατα Άθλησης για
Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράµµατα
Άθλησης για Όλους και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό
έτος.»
11. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρείται από τις διατάξεις του ν.
2362/1995 (Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010 (Α’
41).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 35
Σύσταση - Σκοπός
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε
την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.),
αποκαλούµενο στο εξής «ΕΤΕΑ», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει
έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ορίζεται η 1η Ιουλίου
2012.
2. Σκοπός του είναι η παροχή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης
λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόµενους
στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στα µέλη
των οικογενειών τους.
Άρθρο 36
Ένταξη
1. Στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α)
το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β)
οι τοµείς του Tαµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα
(ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τοµείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ)
το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς
την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τοµείς του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’
επικουρική ασφάλιση ασφαλισµένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί
µε ενιαία διοικητική και οικονοµική οργάνωση.
2. Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΤΕΑ τα
αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο ταµεία, τοµείς και
κλάδοι δύνανται µε αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισµένων κάθε ταµείου ή τοµέα ή κλάδου
να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ µέχρι 31.12.2012, µετά
από σύµφωνη γνώµη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων
των κλάδων ασφαλισµένων και µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης και άλλα επικουρικά ταµεία, καθώς και όσα από τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου εξαιρέθηκαν.

4. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ταµεία, τοµείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που δεν εντάσσονται µέχρι τις 31.12.2012 στο ΕΤΕΑ µετατρέπονται αυτοδίκαια σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής
ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8 του ν.
3029/2002 (Α’160).
Άρθρο 37
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά:
α) οι νεοπροσλαµβανόµενοι στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας µετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, των οποίων τα
ταµεία – τοµείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης είναι ενταγµένοι στο ΕΤΕΑ,
β) οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων - τοµέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.
2. Οι νεοπροσλαµβανόµενοι στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, των οποίων τα ταµεία-τοµείς ή κλάδοι επικουρικής
ασφάλισης δεν εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, υπάγονται υποχρεωτικά
στην ασφάλιση αυτών των ταµείων -τοµέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης.
Άρθρο 38
Πόροι
Πόροι είναι:
1. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό
3% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη
επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόµενου. Τα ποσοστά
αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα κατά 1,25% για τον ασφαλισµένο και κατά
0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόµενους στα υπερβαρέα επαγγέλµατα κατά 1% για τον ασφαλισµένο και 2% για τον
εργοδότη.
Προβλεπόµενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταµείων – τοµέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ποσοστά, καθώς
και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ των ταµείων – τοµέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και
αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόµων.
Άρθρο 39
Οικονοµικό σύστηµα λειτουργίας
1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη
φορά από 1.1.2001 µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστηµα
εφαρµόζεται και για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2000 για
το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε
ασφαλισµένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατοµικές µερίδες.
Άρθρο 40
Χρόνος ασφάλισης
Χρόνος ασφάλισης είναι:
α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ και εφεξής.
β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στους εντασσόµενους φορείς – τοµείς και κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου
του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται
η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από
οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφά-
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λιση του ΕΤΕΑ.
γ) Ο χρόνοι ασφάλισης οι οποίοι αναγνωρίζονται σύµφωνα µε
τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992 (Α’165), του άρθρου 20 του
ν. 3232/2004 (Α’ 48), και του άρθρου 41 παρ. 7 του ν. 3996/2011
(Α’170), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 41
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
Οι ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑ δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεµελιώνουν αντίστοιχο δικαίωµα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συµπληρώσει
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νοµοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η
γενικότερη νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος είναι τα δεκαπέντε (15) έτη.
Άρθρο 42
Καθορισµός ποσού σύνταξης
1. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης διαµορφώνεται µε
βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριµένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιµότητας, β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρµόζεται στις συνολικά
καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία µεταβολή των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων, γ) την επιλογή ή όχι της µεταβίβασης της σύνταξης στα
δικαιοδόχα µέλη κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου από τον επικουρικό του φορέα και δ) τον συντελεστή
βιωσιµότητας, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρµόζει σε ετήσια
βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις, µέσω ενός
µηχανισµού µειωµένης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, ανάλογα
µε τις καταβαλλόµενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η
δηµιουργία ελλειµµάτων στο ταµείο, αποκλείοντας κάθε µεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Εάν και µετά την
εφαρµογή του συντελεστή βιωσιµότητας προκύψει οποιοδήποτε
έλλειµµα, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, ύστερα από τεκµηριωµένη πρόταση της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής, το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρµόζεται πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε την προϋπόθεση της µη ύπαρξης ελλείµµατος σε αυτό και το επόµενο έτος,
αποκλείοντας κάθε µεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Αυτό θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τριµηνιαία βάση
και αν απαιτούνται περισσότερες προσαρµογές θα λαµβάνονται
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
2. Μέχρι 31.3.2012 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από σύµφωνη γνώµη της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, µε την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την υλοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3. Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2000, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται µετά την 1.1.2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισµα δύο τµηµάτων:
α) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής
τους έως 31.12.2014 και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νοµοθεσία όπως ισχύουν,
β) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής
τους από 1.1.2015 και εφεξής και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
4. Τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και στα ταµεία, τοµείς ή κλάδους επικουρικής ασφάλισης
που από 1.1.2013 µετατρέπονται αυτοδίκαια σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
Άρθρο 43
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Ταµείο διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συµ-
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βούλιο.
2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής µετά από πρόταση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διορίζεται µε
απόφαση του ανωτέρω Υπουργού για τριετή θητεία. Είναι πλήρους απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της
αλλοδαπής, καθώς και να έχει διοικητική εµπειρία και κατάρτιση
σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
3. Το Δ.Σ. αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο.
β) Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται
από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την ΑΔΕΔΥ, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα και ο δεύτερος από τους ασφαλισµένους του Δηµοσίου.
γ) Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από το Σ.Ε.Β., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε..
δ) ‘Εναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται
από την αντιπροσωπευτικότερη Οµοσπονδία Συνταξιούχων.
ε) ‘Εναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταµείου, ο οποίος
κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταµείου και µέχρι την
εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταµείου, προτείνεται από την ΠΟΠΟΚΠ.
στ) Έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία και κατάρτιση σε
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέµατα οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης.
ζ) ‘Εναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή υπηρεσία
στη Γ.Γ.Κ.Α..
4. Τα µέλη των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου
3 του παρόντος διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συµµετέχει χωρίς δικαίωµα
ψήφου ως κυβερνητικός επίτροπος υπάλληλος που προέρχεται
από τη Γ.Γ.Κ.Α., προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης
ή Τµήµατος, καλείται δε πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
Η απουσία του κυβερνητικού επιτρόπου ή του αναπληρωτή του,
εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί νοµίµως και δεν προσήλθαν, δεν
επηρεάζει το κύρος των συνεδριάσεων του Συµβουλίου.
6. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε ισάριθµους αναπληρωτές, καθώς και ο κυβερνητικός επίτροπος µε τον αναπληρωτή
του διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου παρίσταται ο αρµόδιος Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης ανάλογα µε τη φύση του θέµατος που
συζητείται.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση µε µυστική ψηφοφορία των παρόντων µελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει
ή κωλύεται. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωµά του εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του µέλους. Σε περίπτωση εκπτώσεως ή θανάτου ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως από το
Διοικητικό Συµβούλιο, διενεργείται νέα εκλογή για το υπόλοιπο
της θητείας του εκπεσόντος ή αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος
Αντιπροέδρου.
9. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Δ.Σ., αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µετά από πρόταση του Δ.Σ..
10. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Ταµείου, ο οποίος
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε πράξη του Προέδρου του
Δ.Σ..
11. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα
πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης πλην των περιπτώ-
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σεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άµεση επικύρωσή
τους.
12. Η θητεία του Προέδρου, του κυβερνητικού επιτρόπου και
των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως
µέχρι του διορισµού νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από
τρεις µήνες από τη λήξη της.
13. Οι αποδοχές του Προέδρου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και µε όµοια απόφαση καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση των λοιπών προσώπων που συµµετέχουν στο Δ.Σ..
14. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. συγκροτείται
προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το αργότερο µέσα σε ένα
µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Το προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από έναν εκ
των Προέδρων των εντασσοµένων Ταµείων ή των Ταµείων των
οποίων Τοµείς ή Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται στο
ΕΤΕΑ, ως Πρόεδρο, καθώς και τους Προέδρους των λοιπών εντασσοµένων Ταµείων – Τοµέων και Κλάδων επικουρικής ασφάλισης ως Αντιπροέδρους, µε µείωση αντίστοιχη των µελών, η
οποία καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα υπόλοιπα µέλη προέρχονται από την τάξη των ασφαλισµένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων. Ο ακριβής αριθµός
τους, οι οργανώσεις από τις οποίες προτείνονται, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε την ανωτέρω απόφαση. Στη σύνθεση του εν λόγω Συµβουλίου συµµετέχουν υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. ως Κυβερνητικός
Επίτροπος και µέλος αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΤΕΑ καταβάλλονται αποδοχές ίσες µε τις αποδοχές της θέσης
από την οποία προέρχεται και από την οποία δεν λαµβάνει πλέον
αποδοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση των λοιπών προσώπων που συµµετέχουν στο προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου.
15. Αρµοδιότητες του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου
είναι η µέριµνα για την κατανοµή και τοποθέτηση του µεταφερόµενου προσωπικού, η προεργασία και η λήψη κάθε απόφασης
σχετικά µε την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ταµείου, η στέγαση των υπηρεσιών του και η ανάληψη κάθε άλλης
δράσης σχετικής µε τη λειτουργία του.
16. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΤΕΑ, καθώς και οι αρµοδιότητες του Προέδρου
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.
Άρθρο 44
Διοικητική Οργάνωση
Οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Α. Κεντρική Υπηρεσία.
1. Διεύθυνση Διοικητικού.
2. Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
3. Διεύθυνση Επιθεώρησης.
4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
5. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων.
Β. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑ αποτελούν εφεξής
οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόµενου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα
(ΤΕΑΙΤ) µε την ίδια διάρθρωση και αρµοδιότητες. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ
δύναται οι εν λόγω Περιφερειακές Υπηρεσίες να εξυπηρετούν
όλους τους ασφαλισµένους του Ταµείου.
Διάρθρωση των Διευθύνσεων
1. H Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού.
β) Τµήµα Οργάνωσης - Εκπαίδευσης.

γ) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας.
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης.
β) Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών.
γ) Τµήµα Εσόδων.
δ) Τµήµα Προµηθειών.
ε) Τµήµα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρακάτω
Τµήµατα:
α) Τµήµα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων.
β) Τµήµα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών.
γ) Τεχνικό Γραφείο.
4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται
στα παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) Τµήµα Εφαρµογών.
γ) Τµήµα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστηµάτων.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, οι υπηρεσίες των εντασσόµενων Ταµείων και κλάδων λειτουργούν µε την υφιστάµενη
οργανωτική τους δοµή, ασκώντας τις αρµοδιότητες που ασκούσαν.
Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων σχετικές µε παροχή επικουρικής σύνταξης διατηρούνται σε ισχύ και
ασκούνται από τις υπηρεσίες του Ταµείου, όπως αυτές θα καθοριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο
άρθρο αυτό.
Οι ενιαίες υπηρεσίες των εντασσόµενων Ταµείων καταργούνται.
Εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η
περαιτέρω διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΕΑ,
καθώς και η οργανωτική διάρθρωση όλων των υπηρεσιών του
Ταµείου, οι οποίες ασκούν αρµοδιότητες σχετικές µε τη λειτουργία των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, οι αρµοδιότητες όλων
των οργανικών του µονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική
µε τη λειτουργία του λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
Για τη λειτουργία των οργανικών µονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που
ασκούν αρµοδιότητες σχετικές µε τη λειτουργία των κλάδων
πρόνοιας και υγείας αυτού και το αργότερο εντός µηνός από τη
δηµοσίευση του παρόντος εκδίδεται, µετά από γνώµη του Δ.Σ.
του ΤΑΥΤΕΚΩ, κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την οποία καθορίζεται η οργανωτική
τους διάρθρωση, οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων,
καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά τη στελέχωσή τους µε
προσωπικό και προϊσταµένους.
Άρθρο 45
Οικονοµική οργάνωση
1. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φορέα, το οικονοµικό
έτος αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξής του και λήγει την 31η
Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.
2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων
απογράφεται από τις διοικήσεις αυτών κατά την ηµεροµηνία κατάργησής τους, περιέρχεται αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ, το οποίο
υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις
των αντίστοιχων εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων.
3. Η σύσταση του ΕΤΕΑ πραγµατοποιείται µε µεταφορά, ως
στοιχείων ισολογισµού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, όπως
αυτά εµφανίζονται στους ισολογισµούς τους, που συντάσσονται
για το σκοπό αυτόν.
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4. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπολογισµό
που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από έγκρισή του
από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
5. Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού και δύναται να µεταβιβάζει µέρος
τους, µε επιτροπικά εντάλµατα στα όργανα έγκρισης δαπανών
(δευτερεύοντες διατάκτες) των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η µεταβίβαση ενεργείται µε επιτροπικά εντάλµατα µε µέριµνα της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας
µετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων ενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Τα δεδοµένα των βιβλίων των εντασσόµενων
ταµείων και κλάδων µεταφέρονται στα βιβλία του ΕΤΕΑ το αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας σύνταξης του ισολογισµού.
Η αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων ενεργείται σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
7. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ που είναι ενιαία, κατανέµεται, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µετά από οικονοµική µελέτη, µεταξύ του ΕΤΕΑ και
του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και του
ΕΤΑΤ.
Άρθρο 46
Θέµατα προσωπικού
1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ µεταφέρονται σε αυτό κατά το χρόνο ένταξης
µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΕΤΕΑ κλάδοι ή τοµείς
των ΦΚΑ, ορίζεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του αντίστοιχου φορέα το προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που µεταφέρονται, κατά την ηµεροµηνία ένταξης,
στο ΕΤΕΑ. Το προσωπικό αυτό µεταφέρεται στο ΕΤΕΑ µε την ίδια
εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
αντίστοιχου φορέα, το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή
διάθεση στους κλάδους ή τοµείς των ΦΚΑ που εντάσσονται στο
ΕΤΕΑ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση στο
ΕΤΕΑ. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση
των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε µισθολόγιο των
υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει
µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη για τους αποσπασµένους βαρύνουν το ΕΤΕΑ, για όσο
χρόνο το ανωτέρω προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του σε
αυτό, για δε τους µε διάθεση υπαλλήλους συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.
4. Μέχρι 31.12.2014 δεν γίνεται καµία πρόσληψη προσωπικού
στο ΕΤΕΑ και ο αριθµός του προσωπικού που µεταφέρεται βάσει
των παραγράφων 1, 2 και 3 µειώνεται σταδιακά κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.
5. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ διενεργείται
η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού που µεταφέρεται
στο ΕΤΕΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
6. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσόµενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µεταφέρονται στο
ΕΤΕΑ, τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων του ΕΤΕΑ µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση µε
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τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους µέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση
νέου προϊσταµένου.
Άρθρο 47
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
ΕΤΕΑ, αναλογιστική µελέτη και γνωµοδότηση του Συµβουλίου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) καταρτίζεται ο Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών του ταµείου, µε τον οποίο καθορίζονται τα
υπαγόµενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές
και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιµου
χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούµενα σύνταξης
πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η έναρξη και λήξη
των παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση που
αφορά τη λειτουργία του ταµείου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το ν. 4046/2012 (Α’ 28) . Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού αυτού εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι καταστατικές
διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων, η γενικότερη νοµοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ισχύουν.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
Ταµείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
2503/1997 (Α’ 107) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου
35 του ν. 4024/2011 (Α’226) καταρτίζεται ο Οργανισµός του
ΕΤΕΑ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδεται, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, εντός τριών
(3) µηνών από την ένταξη των ταµείων – τοµέων και κλάδων,
νέος Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την οικονοµική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του ταµείου, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέµατα οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του ΕΤΕΑ, εξακολουθούν να εφαρµόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του
Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του ΕΤΕΑΜ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µέχρι 30 Ιουνίου 2012 καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΕΤΕΑ,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΕΤΕΑ, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 48
Μεταβατικές – τελικές διατάξεις
1. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού του πρώτου οικονοµικού έτους οι δαπάνες του ΕΤΕΑ θα εκτελούνται από τους εγκεκριµένoυς προϋπολογισµούς των εντασσοµένων ταµείων –
τοµέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης.
2. Στο ΕΤΕΑ µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο
ασφάλισής τους. Οι ασφαλισµένοι των εντασσόµενων ταµείων –
τοµέων και κλάδων καθίστανται ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑ και διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας του, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν. Οι συνταξιούχοι των εντασσόµενων ταµείων - τοµέων
και κλάδων καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, το οποίο βαρύνεται εφεξής µε την καταβολή της σύνταξής τους και διέπονται
από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν.
3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Ασφάλισης και Παροχών
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του ΕΤΕΑ, η είσπραξη και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ των ανωτέρω ταµείων – τοµέων και κλάδων επικουρικής
ασφάλισης και η χορήγηση των παροχών στους ασφαλισµένους
εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες που καθορίζονται αντιστοίχως από τη νοµοθεσία αυτών.
4. Εκκρεµείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο ΕΤΕΑ για την
αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ή για την παροχή επικουρικής
σύνταξης εξετάζονται από το Ταµείο αυτό.
5. Εκκρεµείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των
εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων συνεχίζονται από
το ΕΤΕΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΤΕΑ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ρυθµίζεται κάθε θέµα
που θα προκύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 49
Αντικείµενο
(Άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Για τη βελτίωση του δικαιώµατος των εργαζοµένων για ενηµέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίµακας επιχειρήσεις
και οµίλους επιχειρήσεων και σε συµµόρφωση προς την Οδηγία
2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 6ης Μαΐου 2009 (EE L 122/28/16.5.2009) «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να
ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη τους», σε
κάθε επιχείρηση ή όµιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας συνιστάται ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων (ΕΣΕ) ή θεσπίζεται
διαδικασία για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου.
Οι ρυθµίσεις για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς θεσµοθετούνται και εφαρµόζονται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητά τους και
να διευκολύνεται η αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων.
Όταν όµιλος επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1 περίπτωση γ’, περιλαµβάνει
µία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1
περιπτώσεις α’ ή γ’, η σύσταση του ΕΣΕ γίνεται στο επίπεδο του
οµίλου, εκτός αν οι συµφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο
56, ορίζουν διαφορετικά.
2. Η ενηµέρωση των εργαζοµένων και η διαβούλευση µε αυτούς πραγµατοποιούνται στο κατάλληλο διευθυντικό επίπεδο και
επίπεδο εκπροσώπησης σε συνάρτηση µε το εκάστοτε θέµα.
Προς το σκοπό αυτόν, η αρµοδιότητα του ΕΣΕ και το πεδίο
εφαρµογής της διαδικασίας ενηµέρωσης των εργαζοµένων και
διαβούλευσης µε αυτούς, που διέπονται από τον παρόντα νόµο,
περιορίζονται σε διακρατικά ζητήµατα.
3. Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήµατα που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις της
επιχείρησης ή του οµίλου, που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά
κράτη - µέλη.

Άρθρο 50
Πεδίο Εφαρµογής
(Άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας)
1. Εφόσον οι συµφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 56,
δεν προβλέπουν ευρύτερο πεδίο εφαρµογής, οι εξουσίες και οι
αρµοδιότητες των ευρωπαϊκών συµβουλίων εργαζοµένων και η
έκταση των διαδικασιών για την ενηµέρωση των εργαζοµένων
και τη διαβούλευση µε αυτούς, οι οποίες θεσπίζονται για την υλοποίηση του στόχου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 αφορούν,
για τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίµακας, όλες τις εγκαταστάσεις
που βρίσκονται στα κράτη - µέλη, και για τους οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, όλες τις επιχειρήσεις µέλη του οµίλου
που βρίσκονται στα κράτη - µέλη.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στα
πληρώµατα των εµπορικών πλοίων.
Άρθρο 51
Ορισµοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
α) «επιχείρηση κοινοτικής κλίµακας», κάθε επιχείρηση που
απασχολεί κατ’ ελάχιστον 1.000 εργαζόµενους στα κράτη – µέλη
και κατ’ ελάχιστον 150 εργαζόµενους σε κάθε ένα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη – µέλη,
β) «όµιλος επιχειρήσεων», κάθε όµιλος που περιλαµβάνει ελέγχουσα και ελεγχόµενες επιχειρήσεις,
γ) «κοινοτικής κλίµακας όµιλος επιχειρήσεων», κάθε όµιλος
επιχειρήσεων που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(αα) απασχολεί κατ’ ελάχιστον 1.000 εργαζόµενους στα κράτη
- µέλη,
(ββ) έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις µέλη του οµίλου σε
διαφορετικά κράτη - µέλη και
(γγ) τουλάχιστον µία επιχείρηση, µέλος του οµίλου, απασχολεί
κατ’ ελάχιστον 150 εργαζόµενους σε κράτος - µέλος και τουλάχιστον µία άλλη επιχείρηση, µέλος του οµίλου, απασχολεί κατ’
ελάχιστον 150 εργαζόµενους σε άλλο κράτος – µέλος,
δ) «εκπρόσωποι των εργαζοµένων», κατά σειρά προτεραιότητας: i) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, ii) τα
συµβούλια των εργαζοµένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές σύµφωνα µε το ν. 1767/1988 «Συµβούλια Εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 Διεθνούς
Σύµβασης Εργασίας» (Α’ 63), και iii) οι εκπρόσωποι που εκλέγονται από τους εργαζόµενους µε άµεση εκλογή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1264/1982 «Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων» (Α’ 79) και του
άρθρου 4 του ν. 1767/1988,
ε) «κεντρική διοίκηση», η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης
κοινοτικής κλίµακας ή, για τους οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής
κλίµακας, της ελέγχουσας επιχείρησης,
στ) «ενηµέρωση», η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη
στους εκπροσώπους των εργαζοµένων, προκειµένου αυτοί να
κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέµα και να το εξετάσουν. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόµενο, ώστε να µπορούν οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχοµένως, να προετοιµάσουν τις διαβουλεύσεις µε το αρµόδιο όργανο της επιχείρησης ή του οµίλου
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας,
ζ) «διαβούλευση», η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των εκπροσώπων των εργαζοµένων και της κεντρικής διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου
διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, µε τρόπο και µε περιεχόµενο
που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζοµένων, µε βάση τα στοιχεία που τους παρασχέθηκαν, να διατυπώνουν γνώµη για τα προτεινόµενα µέτρα, µε τα οποία σχετίζεται η
διαβούλευση, µε κάθε επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της διοίκησης, και σε εύλογη προθεσµία, η οποία µπορεί να λαµβάνεται
υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίµακας ή τον όµιλο επι-
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χειρήσεων κοινοτικής κλίµακας,
η) «ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων» (ΕΣΕ), το συµβούλιο
που συνιστάται σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος 1 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του τµήµατος Γ’, µε σκοπό την υλοποίηση
της ενηµέρωσης των εργαζοµένων και της διαβούλευσης µε αυτούς,
θ) «ειδική διαπραγµατευτική οµάδα» (ΕΔΟ), η οµάδα που συνιστάται σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 2, προκειµένου
να διαπραγµατευθεί µε την κεντρική διοίκηση τη σύσταση ΕΣΕ ή
τη θέσπιση διαδικασίας για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και
τη διαβούλευση µε αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος 1.
2. Ο κατώτατος αριθµός εργαζοµένων καθορίζεται µε βάση το
µέσο αριθµό εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση, που έχουν απασχοληθεί στην επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.
Άρθρο 52
Ελέγχουσα επιχείρηση
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως «ελέγχουσα επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση ενός οµίλου επιχειρήσεων, η οποία
µπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση
(ελεγχόµενη επιχείρηση), όπως στις περιπτώσεις δικαιωµάτων
κυριότητας, χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής ή άλλων δικαιωµάτων που προβλέπονται από το καταστατικό τους.
2. Η δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής τεκµαίρεται,
υπό την επιφύλαξη αποδείξεως του εναντίου, όταν µια επιχείρηση έναντι άλλης επιχείρησης αµέσως ή εµµέσως:
α) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της
ελεγχόµενης επιχείρησης, ή
β) διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου της ελεγχόµενης επιχείρησης, ή
γ) µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
Σε περίπτωση σύγκρουσης νόµων κατά την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, όταν συντρέχουν µία ή περισσότερες από
τις ανωτέρω τρεις (3) περιπτώσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις
ενός οµίλου, τότε ως ελέγχουσα επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία υπάγεται στην περίπτωση γ’, εκτός αν αποδειχθεί
ότι άλλη επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα δικαιώµατα ψήφου
και διορισµού που διαθέτει η ελέγχουσα επιχείρηση περιλαµβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα οποιασδήποτε ελεγχόµενης επιχείρησης και οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισµού που
ενεργεί µε το όνοµά του, αλλά για λογαριασµό της ελέγχουσας
επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόµενης επιχείρησης.
4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, µία επιχείρηση
δεν είναι «ελέγχουσα επιχείρηση» άλλης επιχείρησης, της οποίας
κατέχει µετοχές, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση στην οποία
αναφέρεται το άρθρο 3 παρ. 5 στοιχείο α’ ή γ’ του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004,
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων.
5. Η δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκµαίρεται από µόνο το γεγονός ότι εντεταλµένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντά του δυνάµει
της νοµοθεσίας κράτους - µέλους σχετικά µε την εκκαθάριση,
την πτώχευση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωµών, τον
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
6. Προκειµένου να κριθεί εάν επιχείρηση είναι ελέγχουσα επιχείρηση, εφαρµόζεται το δίκαιο του κράτους - µέλους στο οποίο
υπόκειται η εν λόγω επιχείρηση. Εάν το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση δεν είναι το δίκαιο κράτους - µέλους, το εφαρµοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους - µέλους στο έδαφος του οποίου
βρίσκεται ο αντιπρόσωπός της ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιος αντιπρόσωπος, το δίκαιο του κράτους - µέλους στο έδαφος του
οποίου βρίσκεται η κεντρική διοίκηση εκείνης της επιχείρησης
του οµίλου, η οποία απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων.
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ΤΜΗΜΑ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η’ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
Άρθρο 53
Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊκού συµβουλίου
εργαζοµένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για
την ενηµέρωση των εργαζοµένων και
τη διαβούλευση µε αυτούς
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Η κεντρική διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία των
προϋποθέσεων και την παροχή των µέσων που είναι αναγκαία
για τη σύσταση του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων ή τη
θέσπιση διαδικασίας για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση, που
προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, στην επιχείρηση
κοινοτικής κλίµακας και τον όµιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας.
2. Όταν η κεντρική διοίκηση δεν βρίσκεται σε κράτος -µέλος,
την ευθύνη της ανωτέρω παραγράφου έχει ο εκπρόσωπος που
ορίζεται από την κεντρική διοίκηση σε κράτος -µέλος.
Εάν δεν έχει οριστεί τέτοιος εκπρόσωπος, την ευθύνη τότε
έχει η διοίκηση της εγκατάστασης ή της επιχείρησης του οµίλου,
η οποία απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων σε κράτος - µέλος.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ο εκπρόσωπος ή οι
εκπρόσωποι, ή σε περίπτωση απουσίας εκπροσώπων, η διοίκηση, κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, θεωρείται
κεντρική διοίκηση.
4. Κάθε διοίκηση επιχείρησης - µέλους οµίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίµακας, καθώς και η κατά την έννοια του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 2 κεντρική διοίκηση ή η κατά τεκµήριο
κεντρική διοίκηση της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίµακας είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση και τη
διαβίβαση στα ενδιαφερόµενα µέρη για την εφαρµογή του παρόντος νόµου των απαραίτητων πληροφοριών για την έναρξη
των διαπραγµατεύσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 6, και
ιδίως των πληροφοριών που αφορούν τη δοµή της επιχείρησης
ή του οµίλου επιχειρήσεων και τον αριθµό των εργαζοµένων. Η
υποχρέωση αυτή αφορά, ιδίως, τις πληροφορίες σχετικά µε τον
αριθµό εργαζοµένων κατά το άρθρο 51 παράγραφος 1 περιπτώσεις α’ και γ’.
Άρθρο 54
Ειδική διαπραγµατευτική οµάδα
(Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Για την υλοποίηση του στόχου του άρθρου 49 παράγραφος
1, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγµατεύσεις για τη σύσταση ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση:
α) µε δική της πρωτοβουλία, ή
β) κατόπιν γραπτού αιτήµατος τουλάχιστον 100 εργαζοµένων
ή των εκπροσώπων τους, οι οποίοι υπάγονται τουλάχιστον σε
δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη - µέλη.
Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους,
από κοινού ή χωριστά, προς την κεντρική διοίκηση και τα καταστήµατα στα οποία αυτοί ανήκουν.
2. Προς τούτο, συνιστάται ειδική διαπραγµατευτική οµάδα
(ΕΔΟ) µε τον εξής τρόπο:
α) Τα µέλη της ΕΔΟ εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ αναλογία προς
τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος - µέλος από την επιχείρηση κοινοτικής κλίµακας ή τον όµιλο
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, κατανέµοντας σε κάθε κράτος - µέλος µια έδρα ανά µερίδα εργαζοµένων, οι οποίοι απασχολούνται σε αυτό το κράτος - µέλος ίση µε το 10 % του
αριθµού των εργαζοµένων που απασχολούνται στο σύνολο των
κρατών - µελών ή κλάσµα της εν λόγω µερίδας.
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β) Η κεντρική διοίκηση και οι τοπικές διοικήσεις, καθώς και οι
αρµόδιες ευρωπαϊκές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών
ενηµερώνονται για τη σύνθεση της ΕΔΟ και για την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων.
Άρθρο 55
Λειτουργία και καθήκοντα ειδικής
διαπραγµατευτικής οµάδας
(Άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα (ΕΔΟ) είναι υπεύθυνη
µαζί µε την κεντρική διοίκηση, να καθορίζουν, µε γραπτή συµφωνία, το πεδίο δράσης, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τη διάρκεια
της θητείας του ή των ευρωπαϊκών συµβουλίων εργαζοµένων ή
τις ρυθµίσεις της διαδικασίας για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς.
2. Προκειµένου να συναφθεί η συµφωνία του άρθρου 56, η
κεντρική διοίκηση συγκαλεί σε συνεδρίαση την ΕΔΟ και ενηµερώνει τις τοπικές διευθύνσεις σχετικά.
Πριν και µετά από κάθε συνεδρίαση µε την κεντρική διοίκηση,
η ΕΔΟ έχει το δικαίωµα να συνεδριάζει, µε τα απαραίτητα µέσα
για την επικοινωνία των µελών της, χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης.
Για τους σκοπούς των διαπραγµατεύσεων, η ΕΔΟ µπορεί να
επικουρείται στο έργο της από εµπειρογνώµονες της επιλογής
της, στους οποίους είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνονται εκπρόσωποι των αρµόδιων αναγνωρισµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων κοινοτικού επιπέδου. Οι εµπειρογνώµονες και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι µπορούν να παρευρίσκονται, µε συµβουλευτική ιδιότητα, στις συνεδριάσεις των διαπραγµατεύσεων, κατόπιν αιτήµατος της ΕΔΟ.
3. Η ΕΔΟ µε πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον των
ψήφων µπορεί να αποφασίσει να µην αρχίσει διαπραγµατεύσεις
ή να µην συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται ήδη.
Η ανωτέρω απόφαση τερµατίζει τη διαδικασία για τη σύναψη
της συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 56. Όταν λαµβάνεται η απόφαση αυτή, οι διατάξεις του Τµήµατος Γ’ δεν εφαρµόζονται.
Νέο αίτηµα σύγκλησης της ΕΔΟ µπορεί να υποβάλλεται το νωρίτερο δύο έτη από την προαναφερθείσα απόφαση, εκτός εάν
τα ενδιαφερόµενα µέρη ορίσουν συντοµότερη προθεσµία.
4. Η κεντρική διοίκηση αναλαµβάνει τις δαπάνες σχετικά µε τις
διαπραγµατεύσεις κατά τις παραγράφους 1 και 2, έτσι ώστε η
ΕΔΟ να µπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της µε τον κατάλληλο τρόπο.
Άρθρο 56
Περιεχόµενο της συµφωνίας
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Η κεντρική διοίκηση και η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα
(ΕΔΟ) πρέπει να διαπραγµατεύονται µε πνεύµα συνεργασίας και
µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τις λεπτοµέρειες
της υλοποίησης της ενηµέρωσης των εργαζοµένων και της διαβούλευσης µε αυτούς, που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου.
2. Με την επιφύλαξη της αυτονοµίας των µερών, η συµφωνία
κατά την παράγραφο 1, µεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της
ΕΔΟ, διατυπώνεται γραπτώς και περιέχει:
α) τις επιχειρήσεις µέλη του κοινοτικής κλίµακας οµίλου επιχειρήσεων ή τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας, τις οποίες αφορά η συµφωνία,
β) τη σύνθεση του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(ΕΣΕ), τον αριθµό των µελών, την κατανοµή των εδρών, λαµβανοµένης υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, της ανάγκης ισόρροπης
εκπροσώπησης των εργαζοµένων κατά δραστηριότητα, κατηγορία εργαζοµένων και φύλο, και τη διάρκεια της θητείας,
γ) τα καθήκοντα του ΕΣΕ και τη διαδικασία για την ενηµέρωσή
του και τη διαβούλευση µε αυτό, καθώς και τις ρυθµίσεις για τη
διασύνδεση της ενηµέρωσης και διαβούλευσης του ΕΣΕ και της
ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζοµένων, τηρουµένων των αρχών στις οποίες

αναφέρεται το άρθρο 49 παράγραφος 2,
δ) τον τόπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων
του ΕΣΕ,
ε) ενδεχοµένως, τη σύνθεση, τη διαδικασία διορισµού, τα καθήκοντα και τους κανόνες λειτουργίας της επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης, που συνιστάται στο πλαίσιο του ΕΣΕ,
στ) τους οικονοµικούς πόρους και τα υλικά µέσα που διατίθενται στο ΕΣΕ,
ζ) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας και τη διάρκειά της, τους όρους µε τους οποίους µπορεί να τροποποιηθεί η
συµφωνία ή να καταγγελθεί, καθώς και τις περιπτώσεις στις
οποίες πρέπει να γίνεται επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας
και τη διαδικασία για την επαναδιαπραγµάτευσή της, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, και των περιπτώσεων κατά τις
οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στη δοµή της κοινοτικής κλίµακας επιχείρησης ή οµίλου επιχειρήσεων.
3. Η κεντρική διοίκηση και η ΕΔΟ µπορούν να αποφασίζουν
γραπτώς αντί της θέσπισης ΕΣΕ, τη θέσπιση µίας ή περισσότερων διαδικασιών ενηµέρωσης και διαβούλευσης.
Η συµφωνία πρέπει να προβλέπει τη διαδικασία, σύµφωνα µε
την οποία οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων έχουν το δικαίωµα
να συνέρχονται, προκειµένου να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τις πληροφορίες που τους ανακοινώνονται. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα διακρατικά θέµατα, τα
οποία επηρεάζουν σηµαντικά τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
4. Οι συµφωνίες, κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου, δεν υπόκεινται, εκτός αντίθετων διατάξεων των εν λόγω
συµφωνιών, στις διατάξεις του Τµήµατος Γ’ και ισχύουν από την
ηµεροµηνία που προτείνουν τα συµβαλλόµενα µέρη.
5. Για τους σκοπούς της σύναψης των συµφωνιών κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η ΕΔΟ αποφασίζει µε
πλειοψηφία των µελών της.
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 57
Εφαρµογή συµπληρωµατικών διατάξεων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
Για την υλοποίηση του άρθρου 49 παράγραφος 1, οι διατάξεις
(επικουρικές υποχρεώσεις) που περιέχονται στο παρόν κεφάλαιο, εφαρµόζονται από το κράτος - µέλος στο οποίο εδρεύει η
κεντρική διοίκηση στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν αυτό αποφασισθεί από την κεντρική διοίκηση και την
ειδική διαπραγµατευτική οµάδα (ΕΔΟ), ή
β) εάν η κεντρική διοίκηση αρνηθεί την έναρξη διαπραγµατεύσεων εντός εξαµήνου από την υποβολή του αιτήµατος, σύµφωνα
µε το άρθρο 54 παράγραφος 1, ή
γ) εάν, εντός τριετίας από την ηµεροµηνία υποβολής του εν
λόγω αιτήµατος ή εκδήλωσης της πρωτοβουλίας της κεντρικής
διοίκησης για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, τα µέρη δεν
καταλήξουν στην κατά το άρθρο 56 συµφωνία και η ΕΔΟ δεν
λάβει την προβλεπόµενη από το άρθρο 55 παράγραφος 3 απόφαση.
Άρθρο 58
Σύσταση ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(Παράρτηµα Ι παράγραφος 1β της Οδηγίας)
Με βάση το προηγούµενο άρθρο, συνιστάται ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων το οποίο απαρτίζεται από εργαζόµενους
της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή τον όµιλο επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίµακας, που εκλέγουν ή διορίζουν στους κόλπους
τους οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ή, ελλείψει εκπροσώπων,
το σύνολο των εργαζοµένων.
Άρθρο 59
Σύνθεση ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(Παράρτηµα Ι παράγραφοι 1γ, δ’, ε’ της Οδηγίας)
1. Τα µέλη του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων (ΕΣΕ)
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εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ αναλογία προς τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος - µέλος από την
επιχείρηση κοινοτικής κλίµακας ή από τον όµιλο επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίµακας, µε την εξής κατανοµή για κάθε κράτος µέλος: µια έδρα ανά µερίδα εργαζοµένων που απασχολούνται
σε αυτό το κράτος - µέλος, ίση µε το 10% του αριθµού των εργαζοµένων που απασχολούνται στο σύνολο των κρατών - µελών
ή κλάσµα της εν λόγω µερίδας.
2. Το ΕΣΕ, για να εξασφαλίσει το συντονισµό των δραστηριοτήτων του, εκλέγει µεταξύ των µελών του επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης που αριθµεί πέντε µέλη κατά µέγιστο όριο, στην
οποία πρέπει να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την
άσκηση της δραστηριότητάς της σε τακτά διαστήµατα.
3. Η κεντρική διοίκηση ή κάθε άλλο αρµόδιο όργανο διευθυντικού επιπέδου ενηµερώνονται για τη σύνθεση του ΕΣΕ.
Άρθρο 60
Αρµοδιότητες ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(Παράρτηµα Ι παράγραφοι 1α, δ’ (εδάφιο β’), στ’,
παράγραφος 2 και παράγραφος 3 της Οδηγίας)
1. Το ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων (ΕΣΕ) καταρτίζει τον
εσωτερικό του κανονισµό. Η αρµοδιότητά του καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος 2.
2. Η ενηµέρωσή του συνίσταται κυρίως, στη δοµή, στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στην πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων, στην παραγωγή και στις πωλήσεις της επιχείρησης ή του
οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας. Η ενηµέρωση του ΕΣΕ
και η διαβούλευση µε αυτό αφορά κυρίως την κατάσταση και την
πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης, τις επενδύσεις, τις σηµαντικές
οργανωτικές αλλαγές, την εισαγωγή νέων µεθόδων εργασίας ή
διαδικασιών παραγωγής, τις µεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη µείωση του µεγέθους ή την παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σηµαντικών τµηµάτων τους και τις
οµαδικές απολύσεις.
Η διαβούλευση πραγµατοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων να µπορούν να συνεδριάζουν µε
την κεντρική διοίκηση και να λαµβάνουν αιτιολογηµένη απάντηση
σε κάθε γνώµη που ενδεχοµένως διατυπώνουν.
3. Το ΕΣΕ έχει το δικαίωµα να συνεδριάζει µε την κεντρική διοίκηση µια φορά κατ’ έτος, προκειµένου να ενηµερώνεται και να
δίνει τη γνώµη του, µε βάση έκθεση της κεντρικής διοίκησης, για
την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και τις προοπτικές της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής
κλίµακας. Οι τοπικές διευθύνσεις ενηµερώνονται σχετικά.
4. Η επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης ή, εάν αυτή δεν υπάρχει, το ΕΣΕ πρέπει να ενηµερώνεται για τις έκτακτες περιπτώσεις
ή αποφάσεις που επηρεάζουν σηµαντικά τα συµφέροντα των εργαζοµένων, ιδίως δε σε περίπτωση µετεγκατάστασης, παύσης
της λειτουργίας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση
οµαδικών απολύσεων. Η ανωτέρω επιτροπή έχει το δικαίωµα να
συνεδριάζει, µετά από αίτησή της, µε την κεντρική διοίκηση ή
οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο να λαµβάνει σχετικές αποφάσεις όργανο διευθυντικού επιπέδου στο πλαίσιο της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας,
προκειµένου να ενηµερώνεται και να εκφέρει τη γνώµη του.
Όταν η συνεδρίαση διεξάγεται µε την επιτροπή περιορισµένης
σύνθεσης, δικαιούνται επίσης να συµµετέχουν τα µέλη του ΕΣΕ,
τα οποία έχουν εκλεγεί ή ορισθεί από τις εγκαταστάσεις ή τις
επιχειρήσεις, τις οποίες αφορούν άµεσα οι ανωτέρω έκτακτες
περιπτώσεις ή αποφάσεις.
Η εν λόγω συνεδρίαση ενηµέρωσης και διαβούλευσης πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατόν, µε βάση την έκθεση που καταρτίζει η κεντρική διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο
όργανο διευθυντικού επιπέδου της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας. Για την
έκθεση αυτή µπορεί να διατυπώνεται γνώµη στο τέλος της συνεδρίασης ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
Η συνεδρίαση δεν επηρεάζει τα προνόµια της κεντρικής διοίκησης.
Η ενηµέρωση και η διαβούλευση που προβλέπονται για τις
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προαναφερόµενες περιπτώσεις διεξάγονται µε την επιφύλαξη
του άρθρου 49 παράγραφος 1 και του άρθρου 61 του παρόντος
νόµου.
5. Το ΕΣΕ, τέσσερα (4) χρόνια µετά τη σύστασή του, εξετάζει
εάν πρέπει να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της
συµφωνίας στην οποία αναφέρεται το άρθρο 56 ή να εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Τα άρθρα 56 και 57 εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία, εφόσον αποφασιστεί η διαπραγµάτευση συµφωνίας δυνάµει του άρθρου 56.
Στην περίπτωση αυτή η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα αντικαθίσταται από το ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων.
Άρθρο 61
Λειτουργία ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(Παράρτηµα Ι παράγραφοι 4, 5 και 6 της Οδηγίας)
1. Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία της κεντρικής διοίκησης και των
εκπροσώπων των εργαζοµένων, όπως αναφέρεται στις περιπτώσεις β’ και γ’ του άρθρου 57, στις συνεδριάσεις ενηµέρωσης και
διαβούλευσης προεδρεύει εκπρόσωπος των εργαζοµένων.
Πριν από κάθε συνάντηση µε την κεντρική διοίκηση, το ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων (ΕΣΕ) ή η επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης, του άρθρου 60 παράγραφος 4 εδάφιο δεύτερο,
έχουν το δικαίωµα να συνεδριάζουν χωρίς να είναι παρούσα η
διοίκηση.
2. Το ΕΣΕ ή η επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης µπορεί να
επικουρείται από εµπειρογνώµονες της επιλογής τους, στο
µέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων
τους.
Οι δαπάνες λειτουργίας του ΕΣΕ, της επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης, καθώς και ενός εµπειρογνώµονα βαρύνουν την
κεντρική διοίκηση.
Η κεντρική διοίκηση παρέχει στα µέλη του ΕΣΕ και της επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 4, τους οικονοµικούς πόρους και τα λοιπά υλικά µέσα
που απαιτούνται για να εκπληρώνουν την αποστολή τους κατά
το δέοντα τρόπο.
Ειδικότερα, η κεντρική διοίκηση αναλαµβάνει, εκτός αν έχει
συµφωνηθεί άλλως, τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, τα
έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα έξοδα διαµονής και µετακίνησης των µελών του ΕΣΕ και της επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης.
ΤΜΗΜΑ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Εµπιστευτικές πληροφορίες
(Άρθρο 8 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Tα µέλη της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας και του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων (ΕΣΕ), καθώς και οι εµπειρογνώµονες που τα επικουρούν, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν
σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως
εµπιστευτικές, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5 του
ν. 1767/1988.
Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στο
πλαίσιο της διαδικασίας για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση.
Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, ανεξάρτητα
από τον τόπο, όπου βρίσκονται τα πρόσωπα που αναφέρονται
στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και µετά τη λήξη της θητείας
τους.
Άρθρο 63
Λειτουργία του ευρωπαϊκού συµβουλίου
εργαζοµένων και διαδικασία για την ενηµέρωση
των εργαζοµένων και της διαβούλευσης µε αυτούς
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
Η κεντρική διοίκηση και το ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων εργάζονται µε πνεύµα συνεργασίας και σέβονται αµοιβαία
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τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία µεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
διαδικασίας για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς.
Άρθρο 64
Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των
εκπροσώπων των εργαζοµένων
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Τα µέλη του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων (ΕΣΕ),
µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας άλλων οργάνων ή οργανώσεων να εκπροσωπούν εργαζοµένους, πρέπει να έχουν τα απαραίτητα µέσα για να ασκούν τα δικαιώµατα που απορρέουν από
τον παρόντα νόµο και να εκπροσωπούν συλλογικά τα συµφέροντα των εργαζοµένων της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή
του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, τα µέλη του ΕΣΕ ενηµερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στις εγκαταστάσεις ή στις επιχειρήσεις του οµίλου κοινοτικής κλίµακας ή, εάν
δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, ενηµερώνουν το σύνολο των εργαζοµένων σχετικά µε το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας ενηµέρωσης και διαβούλευσης, η οποία τίθεται σε
εφαρµογή σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
3. Τα µέλη της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας (ΕΔΟ), του
ΕΣΕ και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων που ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενηµέρωση και
τη διαβούλευση του άρθρου 56 παράγραφος 3 απολαύουν, κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, της αυτής προστασίας που
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ν. 1767/1988.
4. Οι εκπρόσωποι της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνουν
άδεια µετ’ αποδοχών από την επιχείρηση για το χρόνο συµµετοχής τους στις συνεδριάσεις ή σε συνέδρια που έχουν σχέση µε
τον παρόντα νόµο και διοργανώνονται από οργανισµό που ασκεί
αναγνωρισµένο έργο ή τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση
της χώρας. Οι εργαζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν, απαραιτήτως, στον εργοδότη αποδεικτικά συµµετοχής στις συνεδριάσεις
και στα συνέδρια για να τύχουν της σχετικής άδειας µετ’ αποδοχών.
5. Στα µέλη του ΕΣΕ, προκειµένου να ενηµερώσουν τους εργαζόµενους, χορηγείται άδεια µε αποδοχές µέχρι δύο (2) ώρες
την εβδοµάδα, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε
(15) ηµέρες συνολικά το χρόνο.
6. Στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων εκπροσώπησης σε διεθνές επίπεδο, παρέχεται επιµόρφωση µε αποδοχές στα µέλη της ΕΔΟ και του ΕΣΕ.
Άρθρο 65
Τήρηση υποχρεώσεων
(Άρθρο 11 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Η διοίκηση των εγκαταστάσεων επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας και η διοίκηση των επιχειρήσεων, µελών του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, οι οποίες λειτουργούν στην
Ελλάδα, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων τους ή, κατά
περίπτωση, οι εργαζόµενοί τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρών νόµος, ανεξάρτητα από το εάν η
κεντρική διοίκηση βρίσκεται ή όχι στην Ελλάδα.
Άρθρο 66
Σχέση µε άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Η ενηµέρωση του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(ΕΣΕ) και η διαβούλευση µε αυτό συνδέονται µε τις αντίστοιχες
διαδικασίες που εφαρµόζονται στα εθνικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζοµένων, στο πλαίσιο του σεβασµού των αρµοδιοτήτων και των τοµέων δράσης κάθε φορέα και των αρχών οι
οποίες προβλέπονται από το άρθρο 49 παράγραφος 2.
2. Οι ρυθµίσεις για τη σύνδεση της ενηµέρωσης και της δια-

βούλευσης µεταξύ του ΕΣΕ και των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζοµένων καθορίζονται µε τη συµφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 56. Η συµφωνία αυτή ισχύει µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου ή της εθνικής πρακτικής σχετικά µε την ενηµέρωση και τη διαβούλευση των εργαζοµένων, ιδίως του ν. 1387/1983 (Α’110), όπως συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (Α’191) και µε το άρθρο 74 παρ.
1 του ν. 3863/2010 (Α’115), του π.δ. 240/2006 (Α’252) και του π.δ.
178/2002 (Α’ 162).
3. Αν η συµφωνία δεν προβλέπει τις προαναφερθείσες ρυθµίσεις, η διαδικασία ενηµέρωσης και διαβούλευσης γίνεται µε το
ΕΣΕ, καθώς και µε τα εθνικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζοµένων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθούν
αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές
στην οργάνωση της εργασίας ή στις συµβάσεις εργασίας.
4. Ο παρών νόµος δεν θίγει δικαιώµατα των εργαζοµένων σχετικά µε την ενηµέρωση και τη διαβούλευσή τους, τα οποία ήδη
προβλέπονται στο ν. 1387/1983 (Α’110), όπως συµπληρώθηκε µε
το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (Α’191) και µε το άρθρο 74 παρ. 1
του ν. 3863/2010 (Α’115), στο π.δ. 240/2006 (Α’252) και στο π.δ.
178/ 2002 (Α’162).
Άρθρο 67
Προσαρµογή
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δοµή της επιχείρησης
κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας και είτε δεν περιέχονται στις ισχύουσες συµφωνίες σχετικές διατάξεις είτε υπάρχει σύγκρουση διατάξεων δύο ή
περισσότερων ισχυουσών συµφωνιών, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγµατεύσεις κατά το άρθρο 54 µε δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από γραπτή αίτηση κατ’ ελάχιστον 100
εργαζοµένων ή των εκπροσώπων τους σε τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά
κράτη - µέλη.
Τουλάχιστον τρία µέλη του υφιστάµενου ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων (ΕΣΕ) ή καθενός από τα υφιστάµενα ΕΣΕ είναι
µέλη της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας (ΕΔΟ) επιπλέον των
µελών που εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 54
παράγραφος 2.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, το υφιστάµενο ΕΣΕ
ή τα υφιστάµενα ΕΣΕ συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις της συµφωνίας, που εν όψει της νέας
δοµής της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας έχει συναφθεί µεταξύ των µελών
του ΕΣΕ ή των ΕΣΕ και της κεντρικής διοίκησης.
Άρθρο 68
Ισχύουσες συµφωνίες
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 67, οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον παρόντα νόµο δεν εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίµακας ή οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής
κλίµακας στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν συµφωνία ή συµφωνίες, που ίσχυαν για όλους τους
εργαζόµενους και προέβλεπαν διακρατική ενηµέρωση και διακρατική διαβούλευση µε αυτούς, έχουν συναφθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 23 παράγραφος 1 του π.δ. 40/1997 (Α’ 39) ή όταν τέτοιες συµφωνίες έχουν αναπροσαρµοσθεί λόγω µεταβολών στη
δοµή των επιχειρήσεων ή των οµίλων επιχειρήσεων ή
β) όταν συµφωνία που έχει συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο
10 του π.δ. 40/1997 (Α’ 39), έχει υπογραφεί ή αναθεωρηθεί στο
χρονικό διάστηµα µεταξύ 5ης Ιουνίου 2009 και 5ης Ιουνίου 2011.
Το ισχύον εθνικό δίκαιο, όταν η συµφωνία έχει υπογραφεί ή
αναθεωρηθεί, εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις ή
οµίλους επιχειρήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο β’ της παρούσας παραγράφου.
2. Κατά τη λήξη των συµφωνιών της παραγράφου 1 τα µέρη
µπορούν να αποφασίσουν από κοινού την παράταση ή την ανα-
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θεώρησή τους. Εάν τούτο δεν συµβεί, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΠΑΡ. 2, 5 ΠΑΡ. 2
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α’, 5 ΠΑΡ. 6, 8 ΠΑΡ. 2 , 11
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 3, ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΠΑΡ. 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β’
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ
Άρθρο 69
(εφαρµογή άρθρου 2 παράγραφος 2)
Για τον υπολογισµό του αριθµού των εργαζοµένων της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του παρόντος νόµου, οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου οι οποίες έληξαν ή συµβάσεις µερικά
απασχολουµένων, ανάγονται σε πλήρη ετήσια απασχόληση, που
εφαρµόζει η επιχείρηση ή ο κλάδος απασχόλησης των εργαζοµένων.
Άρθρο 70
(εφαρµογή του άρθρου 5, παράγραφος 2 περίπτωση α’
και του Παραρτήµατος Ι παράγραφος 1 περίπτωση β’
δεύτερο εδάφιο)
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, που συµµετέχουν στην ΕΔΟ
ή στο ΕΣΕ, εκλέγονται µε τους αναπληρωτές τους, µε την παρακάτω προτεραιότητα:
i) από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις,
ii) από τα συµβούλια των εργαζοµένων που έχουν αναδειχθεί
και λειτουργούν σε αυτές, σύµφωνα µε το ν.1767/1988 και
iii) απευθείας από τους εργαζόµενους µε άµεση εκλογή, σύµφωνα τα άρθρα 12 του ν. 1264/1982 και 4 του ν. 1767/1988.
Άρθρο 71
(εφαρµογή άρθρου 5 παράγραφος 6)
1. Η κεντρική διοίκηση αναλαµβάνει ιδίως τις παρακάτω δαπάνες σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις κατά την παράγραφο 4
του άρθρου 55, έτσι ώστε η ΕΔΟ να µπορεί να εκπληρώνει την
αποστολή της µε τον κατάλληλο τρόπο:
α) εκλογής ή ορισµού των µελών,
β) οργάνωσης των συναντήσεων της ΕΔΟ, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών µίσθωσης του χώρου, διερµηνείας, εξόδων
εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της συνάντησης και µετακίνησης, διαµονής και διατροφής των µελών της
ΕΔΟ και
γ) του διορισµού ενός εµπειρογνώµονα από την ΕΔΟ, προκειµένου να τη βοηθήσει στο έργο της.
2. Η ΕΔΟ αποφασίζει µε πλειοψηφία του συνόλου των µελών
της, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκλέγει έναν πρόεδρο
µεταξύ των µελών της και ορίζει τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας της.
3. Η ΕΔΟ και η κεντρική διοίκηση αποφασίζουν κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας για τους ακριβείς κανόνες που θα διέπουν την
προεδρία των από κοινού συναντήσεών τους. Εάν δεν υπάρχει
συµφωνία για το θέµα αυτό, πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της πρώτης συνάντησής τους ο τρόπος διεξαγωγής των
συναντήσεών τους. Τα πρακτικά των συναντήσεων θα υπογράφονται από ένα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο για κάθε ένα από
τα συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 72
(εφαρµογή άρθρου 8 παράγραφος 2 και 11
παράγραφος 3)
1. Τα µέλη του ΕΣΕ και η κεντρική διοίκηση δύνανται να αποφασίσουν από κοινού τα στοιχεία της πληροφόρησης που θα
ανακοινωθούν σε τρίτους, σύµφωνα µε το άρθρο 62.
2. Η κεντρική διοίκηση δεν έχει υποχρέωση να πληροφορεί το
ΕΣΕ για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1767/1988.
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3. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της κεντρικής διοίκησης
και του ΕΣΕ ως προς την παροχή των αιτούµενων πληροφοριών
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφοι 8 και 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).
Άρθρο 73
(εφαρµογή άρθρου 11 παράγραφος 2)
Όποιος εργοδότης ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό
του ή οποιοσδήποτε τρίτος προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις
µε σκοπό να παρακωλύει την άσκηση των δικαιωµάτων των εκπροσώπων των εργαζοµένων, που απορρέουν από τον παρόντα
νόµο, τιµωρείται:
α) µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) ετών, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του ν. 1338/1983 (Α’ 36), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και
β) µε την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 23
και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170). Αρµόδιο όργανο για την επιβολή
των διοικητικών αυτών κυρώσεων είναι το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74
Εφαρµογή, επέκταση, λήξη και
επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας
1. Η συµφωνία του άρθρου 56 είναι δεσµευτική για όλες τις
επιχειρήσεις κοινοτικής κλίµακας και όλους τους οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, καθώς και για όλους τους εργαζόµενους σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της.
2. Όταν στη συµφωνία δεν περιέχονται όροι σχετικοί µε την
εφαρµογή, επέκταση, λήξη ή επαναδιαπραγµάτευσή της,
ισχύουν τα παρακάτω:
α) Η συµφωνία θεωρείται ότι έχει εφαρµογή επ’ αόριστον.
β) Η κεντρική διοίκηση ή το ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων ή οι αντιπρόσωποι των εργαζοµένων, όταν αυτοί ενεργούν
σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 3, δύνανται να λύσουν
τη συµφωνία τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της και
να ενηµερώνουν το άλλο µέρος εγγράφως.
γ) Όταν η περίοδος εφαρµογής της συµφωνίας λήξει, χωρίς
να την καταγγείλουν τα συµβαλλόµενα µέρη, τότε αυτή παρατείνεται για ίσης διάρκειας χρονική περίοδο µε την αρχική εφαρµογή.
δ) Μία συµφωνία όταν καταγγελθεί ή λήξει, παραµένει σε ισχύ,
µέχρις ότου συναφθεί νέα συµφωνία.
Άρθρο 75
Γνωστοποίηση στοιχείων στο Σ.ΕΠ.Ε.
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και εµπίπτουν
στις διατάξεις του παρόντος νόµου υποχρεούνται εντός τριµήνου από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Εργαζοµένων, να γνωστοποιήσουν εγγράφως τον αριθµό των εργαζοµένων και των εκπροσώπων αυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 76
Καταργητική διάταξη
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
Το π.δ. 40/1997 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.
32/2008 (Α’ 56), καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18.6.2009 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ «ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ
Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/52/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 77
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18.6.2009 «σχετικά µε την
επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα
µέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνοµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών», η οποία απαγορεύει την απασχόληση παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών µε στόχο
την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.
Άρθρο 78
Ορισµοί
(Άρθρο 2 της οδηγίας)
Για το σκοπό του παρόντος νόµου νοούνται ως:
α) «πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης και στερείται του κοινοτικού
δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν,
β) «παράνοµα διαµένων πολίτης τρίτης χώρας», ο πολίτης τρίτης χώρας που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια ο οποίος δεν
πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις διαµονής σε αυτήν,
γ) «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν
οποιαδήποτε µορφή εργασίας ρυθµιζόµενη σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία ή σύµφωνα µε καθιερωµένες πρακτικές για λογαριασµό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη,
δ) «παράνοµη απασχόληση», η απασχόληση παράνοµα διαµένοντος πολίτη τρίτης χώρας,
ε) «εργοδότης», κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων προσωρινής
απασχόλησης, για λογαριασµό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία του οποίου λαµβάνει χώρα η απασχόληση,
στ) «υπεργολάβος», οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
ή ένωση προσώπων στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση ενός µέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων προηγούµενης σύµβασης,
ζ) «νοµικό πρόσωπο», κάθε νοµική οντότητα που αναγνωρίζεται ως νοµικό πρόσωπο βάσει του εφαρµοστέου ελληνικού δικαίου, πλην κρατών ή δηµόσιων φορέων κατά την άσκηση της
κρατικής εξουσίας, καθώς και διεθνών οργανισµών δηµοσίου δικαίου,
η) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, συνάπτει συµβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας µε
προσωρινά απασχολουµένους, µε σκοπό να τους τοποθετεί σε
έµµεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους,
θ) «ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας», όροι εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων όσων οφείλονται σε διακρίσεις λόγω
φύλου ή άλλες διακρίσεις, οι οποίοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των νόµιµα απασχολούµενων εργαζοµένων, έχοντας επίπτωση, για παράδειγµα, στην υγεία και
την ασφάλεια των εργαζοµένων και προσβάλλουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια,

ι) «αποδοχές πολίτη τρίτης χώρας που διαµένει παράνοµα»,
το ηµεροµίσθιο ή ο µισθός ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγµα, σε
µετρητά ή σε είδος, που λαµβάνει ο εργαζόµενος άµεσα ή έµµεσα, σε σχέση µε την απασχόλησή του, από τον εργοδότη του,
που ισοδυναµεί µε τις απολαβές εργαζοµένων παρόµοιου επιπέδου οι οποίοι εργάζονται µε σχέση νόµιµης απασχόλησης.
Άρθρο 79
Απαγόρευση της απασχόλησης παράνοµα
διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών
(Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Απαγορεύεται η απασχόληση παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών.
2. Η παράβαση αυτής της απαγόρευσης υπόκειται στις κυρώσεις και τα µέτρα που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
ΤΜΗΜΑ Β’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80
Υποχρεώσεις των εργοδοτών
( Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας)
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι εργοδότες υποχρεούνται:
α) να αξιώνουν από τους πολίτες τρίτων χωρών την κατοχή και
υποβολή σε αυτούς έγκυρης άδειας διαµονής ή άλλου έγκυρου
τίτλου διαµονής για την ανάληψη της απασχόλησης,
β) να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαµονής ή άλλου τίτλου διαµονής στη διάθεση των αρµόδιων αρχών τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης, µε σκοπό πιθανή
επιθεώρηση,
γ) να ενηµερώνουν αµελλητί τις κατά περίπτωση αρµόδιες
Αρχές για την πρόσληψη και την έναρξη της απασχόλησης πολίτη τρίτης χώρας.
2. Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για
την παραβίαση της απαγόρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 79,
εκτός εάν γνώριζαν ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος διαµονής ήταν πλαστογραφηµένο ή παραποιηµένο.
Άρθρο 81
Καταβολή καθυστερούµενων οφειλών
από τους εργοδότες
(άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο δεύτερο
και 3 της Οδηγίας)
1. Ο εργοδότης που απασχολεί παράνοµα διαµένοντα πολίτη
τρίτης χώρας οφείλει:
α) να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόµενες αµοιβές. Το
συµφωνηµένο επίπεδο αποδοχών θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος µισθός ή το ηµεροµίσθιο που προβλέπεται από
τη νοµοθεσία, τις κλαδικές, οµοιοεπαγγελµατικές, επιχειρησιακές, σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική στους συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους ή στη συγκεκριµένη επιχείρηση,
εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόµενος αποδείξουν ότι οι οφειλόµενες αµοιβές ήταν διαφορετικές εντός των πλαισίων της
ισχύουσας νοµοθεσίας,
β) να καταβάλει στους αρµόδιους φορείς ποσό ίσο προς κάθε
εισφορά και φόρο που θα κατέβαλε ο εργοδότης εάν ο πολίτης
τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόµιµα, συµπεριλαµβανοµένων
των διοικητικών προστίµων µε τις προσαυξήσεις τους,
γ) να καταβάλει κάθε δαπάνη που απαιτήθηκε για την αποστολή των καθυστερούµενων οφειλών στη χώρα στην οποία ο
πολίτης τρίτης χώρας έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει.
2. Για την εφαρµογή των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1, θεωρείται κατά τεκµήριο ότι η σχέση απασχόλησης διήρ-
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κεσε τουλάχιστον τρεις µήνες, εκτός εάν, µεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόµενος αποδείξουν το αντίθετο.
3. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για την επιστροφή των παράνοµα απασχοληθέντων πολιτών τρίτων χωρών,
τα αρµόδια για την εκτέλεση όργανα τους ενηµερώνουν αντικειµενικά και συστηµατικά σχετικά µε τα δικαιώµατά τους σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο και το άρθρο 83.
Άρθρο 82
Συµβάσεις υπεργολαβίας
( Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
1. Ο εργολάβος, ο οποίος αναθέτει την εκτέλεση έργου σε
υπεργολάβο που απασχολεί παράνοµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας
νοµοθεσίας σχετικά µε τα δικαιώµατα αναγωγής ή προσφυγής
ή των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
µε τον εργοδότη (υπεργολάβο) στην καταβολή:
α. κάθε κύρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 85,
β. κάθε καθυστερούµενης οφειλής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 81.
2. Ο εργολάβος αλλά και όλοι οι ενδιάµεσοι υπεργολάβοι, που
γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παράνοµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών, ευθύνονται στην καταβολή των οφειλοµένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην
παράγραφο 1, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον εργοδότη
υπεργολάβο ή τον εργολάβο του οποίου είναι άµεσος υπεργολάβος ο εργοδότης.
3. Οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι που αναλαµβάνουν µε τη δέουσα επιµέλεια τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για τις οφειλές
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 83
Διευκόλυνση καταγγελιών
(άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
1. Οι παράνοµα απασχολούµενοι µπορούν, όπως κάθε νόµιµα
απασχολούµενος εργαζόµενος, να υποβάλουν οι ίδιοι ή αντ’
αυτών µε τη συναίνεσή τους στα κατά τόπους εργατικά κέντρα,
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν.
3386/2005 (Α’ 212), κάθε καταγγελία που προβλέπεται από την
εθνική νοµοθεσία κατά του εργοδότη τους.
2. Η παροχή συνδροµής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υποβολή καταγγελίας δεν θεωρείται σε καµία περίπτωση υποβοήθηση του παράνοµα απασχολούµενου σε παράνοµη είσοδο,
διέλευση και διαµονή.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3,
ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1
ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13,
ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Άρθρο 84
(εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της Οδηγίας)
Οι παράνοµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή
των οποίων έχει ανασταλεί, µπορούν να απασχολούνται µόνο
εφόσον τους επιτραπεί σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους
περιορισµούς της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 37
του ν. 3907/2011 (Α’ 7).
Άρθρο 85
Χρηµατικές κυρώσεις
(εφαρµογή του άρθρου 5 της Οδηγίας)
1.α) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του άρθρου
79, επιβάλλεται στον εργοδότη, µε τη διαπίστωσή της ή την κοι-

6381

νοποίησή της, από τους αρµόδιους Επιθεωρητές Εργασίας του
Σ.ΕΠ.Ε., κατά δέσµια αρµοδιότητά τους, χρηµατική κύρωση
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά παράνοµα απασχολούµενο πολίτη τρίτης χώρας.
Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, µέσα σε διάστηµα
τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηµατικής κύρωσης ανά εργαζόµενο.
β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µπορεί να επαναπροσδιορίζεται το ύψος της ως άνω
επιβαλλόµενης χρηµατικής κύρωσης.
2.α) Ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των πραγµατικών εξόδων που ενδεχοµένως επιβαρύνθηκε το Δηµόσιο για την
επιστροφή των παρανόµως απασχολούµενων πολιτών τρίτης
χώρας στις περιπτώσεις που διατάσσεται διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης.
β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται τα όργανα και ο
τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης των εξόδων που αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο.
3. Κατά της πράξης επιβολής χρηµατικής κύρωσης ασκείται
προσφυγή µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίησή της
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μέσα στην ίδια προθεσµία η προσφυγή κοινοποιείται µε µέριµνα του προσφεύγοντος
και επί ποινή απαραδέκτου στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε..
Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής χρηµατικής
κύρωσης. Η αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνει το ποσό
του επιβληθέντος προστίµου. Οι παραπάνω χρηµατικές κυρώσεις και τα έξοδα επιστροφής εισπράττονται µε τη διαδικασία είσπραξης των δηµοσίων εσόδων.
Άρθρο 86
(εφαρµογή των παραγράφων 2 και 4
του άρθρου 6 της Οδηγίας)
1. Οι παράνοµα απασχολούµενοι πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, όπως κάθε νόµιµα απασχολούµενος εργαζόµενος και κατά
παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005
(Α’ 212), να προσφεύγουν στα αρµόδια δικαστήρια και στις αρµόδιες αρχές για τη διεκδίκηση των οφειλοµένων και την εν γένει
διεκδίκηση των νόµιµων δικαιωµάτων τους σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία και να εκτελούν τις σχετικές δικαστικές
αποφάσεις κατά των εργοδοτών τους, ακόµα και αν έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα τους.
2. Οι παράνοµα απασχοληθέντες πολίτες τρίτων χωρών µπορούν να εισπράξουν και να εξαγάγουν, µε βάση τις διαδικασίες
που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία, όλες τις καθυστερούµενες
αµοιβές του εδαφίου α’ της παραγράφου 1, που ανακτώνται δικαστικώς ή εξωδίκως από τους εργοδότες τους. Στις περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να
επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, κάθε ποσό,
που πραγµατικά ανακτάται ως καθυστερούµενη αµοιβή από τον
νόµιµο πληρεξούσιο του παράνοµα απασχοληθέντος πολίτη τρίτης χώρας, κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
υπέρ του δικαιούχου ή/και των καθολικών και ειδικών διαδόχων
του και εισπράττεται από τους κατά περίπτωση δικαιούχους ή
από τον νόµιµο πληρεξούσιό τους, ο οποίος και επιµελείται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την αποστολή των χρηµάτων στον
τόπο της κατοικίας τους ή της διαµονής τους. Τα έξοδα αποστολής µπορούν να αναζητηθούν από τον εργοδότη µε κάθε νόµιµο
τρόπο.
Άρθρο 87
Άλλα µέτρα
(εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7
της Οδηγίας)
Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου
79 επιβάλλονται σωρευτικά µε τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις:
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Α. Από την κατά περίπτωση αρµόδια Αρχή:
α) αποκλεισµός από όλες ή ορισµένες δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κονδυλίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστηµα που µπορεί να ανέλθει
έως τα πέντε έτη,
β) αποκλεισµός από όλες τις δηµόσιες συµβάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, για διάστηµα που µπορεί να
ανέλθει έως τα πέντε έτη,
γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας
των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση.
Β. α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου
της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η
παράβαση για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3) ηµέρες, µε αιτιολογηµένη πράξη του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.,
β) προσωρινή άνω των τριών ηµερών ή οριστική διακοπή της
λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµοδίου Επιθεωρητή Εργασίας ή
του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..
Άρθρο 88
Ποινικές κυρώσεις
(εφαρµογή των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας)
1. Ο εργοδότης που:
α) απασχολεί εκ προθέσεως παράνοµα διαµένοντες πολίτες
τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται συστηµατικά ή/και
β) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σηµαντικό αριθµό παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και
γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνοµα διαµένοντες πολίτες
τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνοδεύεται µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, τιµωρείται, ανεξάρτητα
από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) µηνών.
2. Όποιος απασχολεί παράνοµα διαµένοντες ανηλίκους, που
είναι πολίτες τρίτων χωρών, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
3. Όταν η απασχόληση παράνοµα διαµένοντος πολίτη τρίτης
χώρας έχει διαπραχθεί από εργοδότη, ο οποίος χρησιµοποιεί την
εργασία ή τις υπηρεσίες παράνοµα διαµένοντος πολίτη τρίτης
χώρας, γνωρίζοντας ότι είναι θύµα εµπορίας ανθρώπων, επιβάλλεται σε αυτόν η προβλεπόµενη ποινή της παραγράφου 3 του
άρθρου 323Α Π.Κ., εκτός αν για τον ίδιο απασχολούµενο και την
ίδια πράξη έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος του εργοδότη ποινική
δίωξη ή έχει ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του Π.Κ..
4. Η ποινική δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως.
5. Το Σ.ΕΠ.Ε. υποβάλλει, εφόσον συντρέχει µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, µηνυτήρια αναφορά στις
αρµόδιες εισαγγελικές αρχές.
Άρθρο 89
Χορήγηση άδειας διαµονής
(εφαρµογή παραγράφου 5 άρθρου 6 και
παραγράφου 4 άρθρου 13 της Οδηγίας)
1. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν µε
ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι παρέχουν τη συνδροµή
τους στην ποινική διαδικασία που κινείται, δυνάµει των άρθρων
83, 88 και 89 του παρόντος, κατά των εργοδοτών τους, χορηγεί-

ται, µετά από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 , όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 παράγραφος 1 εδάφιο ε’ του ν.
3907/2011. Άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους µπορεί
να χορηγηθεί ακόµα και σε περίπτωση που ο ως άνω παράνοµα
απασχολούµενος αλλοδαπός δεν συνεργάζεται µε τις διωκτικές
Αρχές, εφόσον κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της
οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της
προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτός δεν
προστατευθεί ή εάν απελαθεί, αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο τα
προαναφερόµενα πρόσωπα.
2. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρµόδια αστυνοµική Αρχή ή οι αρµόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας – που έχει κριθεί ότι απασχολήθηκε µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικος ότι δικαιούται να υποβάλει αίτηµα για να του χορηγηθεί
άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, παρέχοντας
σε αυτόν την αναγκαία προς τούτο ενηµέρωση.
3. Στην περίπτωση παράνοµης απασχόλησης ανηλίκου πολίτη
τρίτης χώρας που είναι ασυνόδευτος, η αρµόδια Εισαγγελική
Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει
την ταυτότητα και την ιθαγένειά του και για να θεµελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον
ταχύτερο δυνατό εντοπισµό της οικογένειάς του και λαµβάνει
αµέσως τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τη νοµική του
εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή του
στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας
Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του
ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ο επαναπατρισµός του δεν εξυπηρετεί το συµφέρον του, µπορεί να
διατάσσει κάθε πρόσφορο µέτρο για την προστασία του µέχρι
την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να
απευθύνεται εντός τριάντα ηµερών, για το διορισµό Επιτρόπου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ..
4. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και εφόσον το κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
5. Οι αρµόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνοµικές
αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προστασία και
την ασφάλεια των προαναφερόµενων θυµάτων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις οικείες διατάξεις, για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών µετάφρασης και διερµηνείας όταν αγνοούν την ελληνική
γλώσσα, για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα νόµιµα δικαιώµατά τους και µε τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και
για την παροχή κάθε αναγκαίας νοµικής βοήθειας.
6. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, γίνεται κατά προτεραιότητα,
µε την επιφύλαξη λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005. Εάν κρίνεται σκόπιµη η παράταση της διαµονής του εν λόγω προσώπου
στην Ελληνική Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούµενης έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, η ανωτέρω άδεια διαµονής ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστηµα.
7. Η άδεια διαµονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφόσον
συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς
και εκουσίως µε τους εικαζόµενους δράστες των πράξεων που
έχει καταγγείλει.
β. Εάν η αρµόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία
του θύµατος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα των περιπτώσεων γ’ της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 88 του παρόντος
έχει περατωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία.
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Άρθρο 90
Επιθεωρήσεις
(εφαρµογή άρθρων 14, 15 και 16 της Οδηγίας)
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α’170)
προστίθενται περιπτώσεις ιη’, ιθ’ και κ’ ως εξής:
«ιη) τηρεί πλήρες µητρώο των εργοδοτών κατά των οποίων
έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης της απασχόλησης παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων
χωρών, στο οποίο αναγράφεται κάθε µεταβολή αυτής, συνέπεια
δικαστικής απόφασης, και εκδίδει µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου που έχει ειδικό έννοµο συµφέρον σχετικά πιστοποιητικά,
ιθ) διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις κατά τοµείς
δραστηριότητας και κατά παντός εργοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν, προκειµένου να ελεγχθεί η απασχόληση
παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών, µε βάση κυρίως
ανάλυση κινδύνου,
κ) κοινοποιεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις επιθεωρήσεις που πραγµατοποίησε το προηγούµενο
έτος και τα αποτελέσµατά τους, τόσο σε απόλυτους αριθµούς
όσο και σε ποσοστό των εργαζοµένων κάθε κλάδου.»
2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
α) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση κ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011,
β) αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την κατάρτιση της έκθεσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της Οδηγίας και που
υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
το αργότερο µέχρι 20.7.2014 και ανά τρία έτη µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Στις πληροφορίες περιλαµβάνονται ο αριθµός
και τα αποτελέσµατά των επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις περιπτώσεις ιη’, ιθ’ και κ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α’170), τα µέτρα που ελήφθησαν
σύµφωνα µε το άρθρο 83 και, στο µέτρο του δυνατού, τα ληφθέντα µέτρα δυνάµει των άρθρων 81 και 87.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 91
1. Ειδικότερες υποχρεώσεις εργοδοτών που πρόκειται να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, που κατέχουν έγκυρη άδεια
διαµονής ή άλλο έγκυρο τίτλο διαµονής, και προβλέπονται στην
εθνική νοµοθεσία, εξακολουθούν, πέραν των οριζοµένων στο
άρθρο 80 του παρόντος, να ισχύουν.
2. Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών,
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, ασκείται
από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύµφωνα µε τις
διατάξεις που το διέπουν.
3. α) Υφιστάµενες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, που προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων από άλλες αρµόδιες Αρχές, σχετικά µε την τήρηση υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 80, εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Κάθε αρµόδια Αρχή, που σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
διενεργεί ελέγχους, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου αυτής και διαπιστώνει τη µη τήρηση υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80, συντάσσει διαπιστωτική πράξη
ελέγχου, την οποία και κοινοποιεί αµελλητί στο Σ.ΕΠ.Ε..
γ) Η διαπιστωτική πράξη της περίπτωσης β’της παραγράφου
αυτής είναι δεσµευτική για τα αρµόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε., τα
οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τη λήψη της να επιβάλουν στον παραβάτη εργοδότη τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και εφόσον συντρέχει µία εκ των περιπτώσεων του
άρθρου 40 του παρόντος, υποβάλουν µηνυτήρια αναφορά στις
αρµόδιες εισαγγελικές Αρχές. Μέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από τη λήψη της διαπιστωτικής πράξης της περίπτωσης
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β’ της παραγράφου αυτής, το Σ.ΕΠ.Ε. κοινοποιεί στην αρµόδια
Αρχή, που διαπίστωσε αρχικά την παράβαση σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, την απόφαση επιβολής κυρώσεων.
4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µπορεί να αυξάνεται ο χρόνος διατήρησης των αντιγράφων που αναφέρονται στην περίπτωση β’της παραγράφου 1
του άρθρου 80, καθώς και να καθορίζεται συγκεκριµένος χρόνος
ενηµέρωσης των αρµόδιων Αρχών για την πρόσληψη και την
έναρξη της απασχόλησης σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις συγκεκριµένος χρόνος ενηµέρωσης. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση µπορούν να
προσδιορίζονται ή να επαναπροσδιορίζονται οι κατά περίπτωση
αρµόδιες Αρχές που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 80.
Άρθρο 92
1. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
80 επιβάλλονται στον εργοδότη οι χρηµατικές κυρώσεις που
προβλέπονται στη νοµοθεσία που διέπει το ελεγκτικό όργανο.
Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πραγµατοποιείται από το αρµόδιο όργανο του Σ.ΕΠ.Ε. κατά δέσµια αρµοδιότητα αυτού, επιβάλλεται χρηµατική κύρωση πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε µια
υποχρέωση που δεν έχει τηρηθεί.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης των ειδικότερων υποχρεώσεων
του εργοδότη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 91 του
παρόντος νόµου θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
κατά περίπτωση από την εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 93
Καµία κύρωση ή µέτρο δεν επιβάλλεται σύµφωνα µε τα άρθρα
82 και 87 χωρίς προηγούµενη κλήτευση του εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο
τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της
ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) (Α’ 45). Κατά της απόφασης µε την οποία
επιβάλλεται η διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του
αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου.
Άρθρο 94
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 91, ως αρµόδιες Αρχές
ενηµέρωσης για τον αγροτικό τοµέα ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή η Αστυνοµία ή ο Δήµος που βρίσκονται
πλησιέστερα στην κατοικία του εργοδότη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2007/30/ΕΚ/20.7.2007 ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Άρθρο 95
Σκοπός - Αντικείµενο
Σκοπός του παρόντος τµήµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων
στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε την τροποποίηση της
Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των ειδικών Οδηγιών της,
καθώς και των Οδηγιών του Συµβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/
ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, µε σκοπό την απλούστευση και
τον εξορθολογισµό των εκθέσεων εφαρµογής των Οδηγιών
αυτών».
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Άρθρο 96
Έκθεση εφαρµογής της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και των
ειδικών Οδηγιών της
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλει ανά πενταετία στην Επιτροπή µια ενιαία έκθεση εφαρµογής
της Οδηγίας - πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ(ν. 3850/2010, Α’ 84), καθώς
και των ειδικών Οδηγιών της και αναφέρει την άποψη των κοινωνικών εταίρων. Η έκθεση θα περιέχει αξιολόγηση των διαφόρων
πτυχών που συνδέονται µε την πρακτική εφαρµογή των διαφόρων οδηγιών και, εφόσον απαιτείται και αυτά υφίστανται, θα παρέχει στοιχεία µε ανάλυση ανά φύλο.
2. Η δοµή της έκθεσης αυτής, καθώς και το ερωτηµατολόγιο
που θα προσδιορίζει το περιεχόµενό της, καθορίζεται από την
Επιτροπή σε συνεργασία µε τη συµβουλευτική επιτροπή για την
ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας.
3. Η έκθεση περιλαµβάνει ένα γενικό µέρος το οποίο καλύπτει
τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας, οι οποίες έχουν σχέση µε
τις αρχές και τις πτυχές που είναι κοινές σε όλες τις Οδηγίες που
παρατίθενται στην παράγραφο 1.
4. Το γενικό µέρος συµπληρώνεται µε ειδικά κεφάλαια σχετικά
µε την εφαρµογή των ιδιαίτερων πτυχών κάθε Οδηγίας, µε τη
συµπερίληψη ειδικών δεικτών, όταν υπάρχουν.
5. Η δοµή της έκθεσης, µαζί µε το προαναφερθέν ερωτηµατολόγιο, υποβάλλεται από την Επιτροπή στην Ελλάδα έξι τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της περιόδου που καλύπτει η
έκθεση. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός δώδεκα
µηνών από το τέλος της πενταετούς περιόδου την οποία καλύπτει.
6. Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο 2007 έως και 2012.
Άρθρο 97
Έκθεση εφαρµογής των Οδηγιών 83/477/ΕΟΚ,
91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ
(άρθρο 2 της Οδηγίας)
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλει
ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση εφαρµογής των Οδηγιών
83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ [εναρµονισµένες
αντίστοιχα µε τα προεδρικά διατάγµατα 70α/1988 (Α’ 31), ν.
3850/2010 (Α’ 84), προεδρικά διατάγµατα 376/1995 (Α’ 206) και
62/1998 (Α’ 67)] υπό µορφή ειδικού κεφαλαίου της ενιαίας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 96 του παρόντος νόµου και η
οποία χρησιµεύει ως βάση για την αξιολόγηση από την Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 98
Αντικείµενο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας
1. Το αποκλειστικό αντικείµενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και των υποκαταστηµάτων
τους συνίσταται στη µεσολάβηση για σύναψη συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία
ηµεδαπών ή πολιτών κράτους - µέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
νοµίµως διαµενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, υπό
την προϋπόθεση ότι για συγκεκριµένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση.
2. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να ασκούν και άλλες
δραστηριότητες, πέραν της µεσολάβησης, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτές οι δραστηριότητες θα ασκούνται εκτός του χώρου που
θα λειτουργεί το Ι.Γ.Ε.Ε..
3. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να παρέχουν στον ενδιαφερόµενο για τον
οποίο µεσολαβούν τις παρακάτω υπηρεσίες:

α) να του παρέχουν κάθε πληροφορία που αφορά την εξεύρεση θέσης εργασίας ανάλογα µε την ειδικότητά του,
β) να του παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το αντικείµενο
της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψή του,
γ) να αξιολογούν τα προσόντα του και τις ικανότητές του,
µέσω πραγµατοποίησης προσωπικών συνεντεύξεων,
δ) να του παρέχουν πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για το ακριβές περιεχόµενο και τους όρους της σύµβασης για τη σύναψη
της οποίας µεσολάβησαν.
4. H τοποθέτηση σε θέση εργασίας µέσω Ι.Γ.Ε.Ε. γίνεται χωρίς
οικονοµική επιβάρυνση του τοποθετούµενου σε αυτήν.
Άρθρο 99
Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να συστήνουν Ιδιωτικά
Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστήµατά
τους.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλµατος της µεσολάβησης Ι.Γ.Ε.Ε., απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησής
της/του, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία
των Ι.Γ.Ε.Ε.. Η ως άνω Αρχή δύναται, εντός τριών (3) µηνών από
τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση της εν
λόγω δραστηριότητας - επαγγέλµατος στην περίπτωση που δεν
συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν
προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Η
άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας εξαρτάται αποκλειστικά
από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και ως εκ
τούτου είναι απεριόριστα ανακλητή.
3. Η άσκηση της δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. και υποκαταστήµατός του δεν µπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Άρθρο 100
Διευθυντής Ι.Γ.Ε.Ε.
1. Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να έχει διευθυντή, ο οποίος στην περίπτωση φυσικού προσώπου µπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης αυτού,
στη δε περίπτωση νοµικού προσώπου ο νόµιµος εκπρόσωπός
του, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις, το Ι.Γ.Ε.Ε. οφείλει να προσλάβει διευθυντή µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ή
ορισµένου χρόνου τουλάχιστον ενός έτους. Η διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας µπορεί να είναι κανονική (πλήρης) ή µικρότερης
διάρκειας (µερική απασχόληση).
2. Ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει:
α. είτε να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο αλλοδαπής της κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικού λειτουργού, οικονοµικών
σπουδών, νοµικών σπουδών, πολιτικής επιστήµης, διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων ή να είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στα
προαναφερόµενα αντικείµενα, είτε
β. να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο αλλοδαπής, οποιουδήποτε αντικειµένου, αλλά να διαθέτει αποδεδειγµένη τετραετή
εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα στοιχεία i), ii) και iii) της υποπερίπτωσης ββ’
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101.
3. Οι µεσολαβήσεις διενεργούνται αποκλειστικά από τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε..
Άρθρο 101
Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
1. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει αναγγελία έναρξης ασκήσεως
της δραστηριότητας - επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε. είναι οι εξής:
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α) Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης
της ως άνω δραστηριότητας, πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή
πολίτης κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή οµογενής που διαµένει νόµιµα στην
Ελλάδα.
Εάν η αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από νοµικό πρόσωπο,
αυτό πρέπει να έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου και να έχει την καταστατική του έδρα, την
κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
β) Το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού
προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή, πλαστογραφία, σωµατεµπορία, λαθρεµπορία ή για έγκληµα κατά
των ηθών, παράβαση των διατάξεων για ναρκωτικά, ασφαλιστικά
αδικήµατα (α.ν. 86/1967, Α’ 136) και φορολογικά αδικήµατα (ν.
2523/1997, Α’ 179).
2. Τα ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν
στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε., συνοδευόµενη από φάκελο
που περιέχει σε δυο αντίτυπα τα ακόλουθα:
α) Ως προς το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
αα) Βεβαίωση της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για έναρξη
επιτηδεύµατος.
ββ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
γγ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
δδ) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, πρέπει να κατατίθεται
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του µε τις τυχόν
τροποποιήσεις.
εε) Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του νοµικού προσώπου
που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλµατος του Ι.Γ.Ε.Ε..
στστ) Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο
ασκεί τη δραστηριότητα της µεσολάβησης σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυµεί τη λειτουργία υποκαταστήµατος Ι.Γ.Ε.Ε. στην Ελλάδα, πρέπει να προσκοµίσει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή να αποστείλει στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, πλέον των δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 101
και 102 του παρόντος, τη χορηγηθείσα άδεια ή βεβαίωση από
την αρµόδια υπηρεσία ή φορέα, συνοδευόµενη από την επίσηµη
µετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτό ασκεί νόµιµα τη συγκεκριµένη δραστηριότητα,
σε αυτό το κράτος - µέλος.
β) Ως προς την κτιριακή υποδοµή
Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει αυτόνοµο επαγγελµατικό χώρο
(ιδιόκτητο ή µισθωµένο) τουλάχιστον 75 τ.µ., ο οποίος θα πρέπει
να είναι σύµφωνος µε το π.δ. 16/1996 (Α’ 10) και θα περιλαµβάνει
ένα χωριστό χώρο κατάλληλα εξοπλισµένο όπου θα εκτελούνται
όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση µε τη διαδικασία της µεσολάβησης και ένα χώρο υποδοχής. Η ύπαρξη των ανωτέρω προδιαγραφών αποδεικνύεται µε την προσκόµιση:
αα) σχεδιαγράµµατος του κτιρίου (υπογεγραµµένο από µηχανικό) όπου αναγράφεται το εµβαδόν των χώρων και οι διαστάσεις
τους και απεικονίζεται ο χωριστός χώρος όπου θα εκτελούνται
όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση µε τη µεσολάβηση,
ββ) πιστοποιητικού πυρασφάλειας και
γγ) τίτλου ιδιοκτησίας ή µισθωτηρίου συµβολαίου.
γ) Ως προς τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε.
αα) επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου των περιπτώσεων α’
ή β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του παρόντος,
ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)
και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45)
του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελµατική εµπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της τετραετούς εµπειρίας της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 100:
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i) επικυρωµένα αποδεικτικά της απαιτούµενης επαγγελµατικής
εµπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών - επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωµένη φωτοτυπία των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)
για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των
επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας
ή απόσπασµα θεωρηµένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή
αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας],
ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύµατος από την αρµόδια
ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας,
iii) ή κάθε άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό από το κράτος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε.,
γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, µε την προσκόµιση των οποίων αποδεικνύεται
η πρόσληψη του διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος.
δ) Ως προς τον τεχνικό εξοπλισµό
αα) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασµένο µε κατάλληλο Λογισµικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών ή άλλων
στοιχείων για το σύνολο και τη διάρκεια των συµβάσεων για τη
σύναψη των οποίων έχουν µεσολαβήσει,
ββ) φωτοτυπικό µηχάνηµα,
γγ) συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (FAX).
Άρθρο 102
Υποκαταστήµατα των Ι.Γ.Ε.Ε.
1. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία ασκούν νοµίµως τη
δραστηριότητα - επάγγελµα Ι.Γ.Ε.Ε. στη χώρα µας ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κύρια
εγκατάσταση σε αυτό, µπορούν να κάνουν αναγγελία έναρξης
ασκήσεως της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλµατος για ένα
ή περισσότερα υποκαταστήµατα αυτών. Για κάθε υποκατάστηµα
απαιτείται ξεχωριστή αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω
δραστηριότητας - επαγγέλµατος.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλµατος από
υποκατάστηµα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και να προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στα άρθρα 100 και 101 του παρόντος. Μόνη εξαίρεση αποτελεί
το εµβαδόν αυτών, το οποίο ορίζεται στα 40 τ.µ..
Άρθρο 103
Διαδικασία για την έναρξη άσκησης της
δραστηριότητας - επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε. για
την κεντρική δοµή και τα υποκαταστήµατα
1. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που παρατίθενται στο
άρθρο 101 του παρόντος και κατατίθενται από τους ενδιαφερόµενους, µαζί µε την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της δραστηριότητας – επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε. κεντρικής εγκατάστασης ή
υποκαταστήµατος, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Απασχόλησης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είτε απευθείας είτε µέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.
2. Η αρµόδια υπηρεσία αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στο
ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στην οποία, σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, αναγράφεται η προθεσµία
απάντησης και τα µέσα έννοµης προστασίας. Αν ο φάκελος δεν
είναι πλήρης, ο αιτών ενηµερώνεται εγγράφως µε την αποστολή
συστηµένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συµπληρωµατικών εγγράφων.
Ειδικότερα: α. στην περίπτωση που η αναγγελία έναρξης
άσκησης της δραστηριότητας/επαγγέλµατος συνοδευόµενη από
το φάκελο µε τα νόµιµα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης, η προθεσµία των τριών µηνών, µετά την
παρέλευση της οποίας η ως άνω δραστηριότητα - επάγγελµα
ασκείται ελευθέρως εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης
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της/του από την αρµόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική
στιγµή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης, β. όταν η αναγγελία
έναρξης άσκησης της συγκεκριµένης δραστηριότητας υποβάλλεται σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, η τρίµηνη προθεσµία αρχίζει από την ηµεροµηνία που η αναγγελία γνωστοποιήθηκε στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβε
αριθµό πρωτοκόλλου, στην περίπτωση που ο συνοδεύων αυτή
φάκελος µε τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. Σε διαφορετική περίπτωση η τρίµηνη προθεσµία αρχίζει από τη χρονική στιγµή που
ο φάκελος καθίσταται πλήρης.
3. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτόπιο
έλεγχο και πιστοποίηση συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων.
Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριµελείς Επιτροπές που
απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου
είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, πρέπει να παρίσταται ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του
υποκαταστήµατος αυτού.
4. Η τριµελής Επιτροπή, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπληρωµένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίησης συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων.
5. Η άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστηµάτων τους προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 147
ευρώ υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο εισπράττεται από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ως δηµόσιο έσοδο και κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά την παρέλευση της τρίµηνης
προθεσµίας από την υποβολή της αίτησης και εφόσον εν τω µεταξύ δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας
από την αρµόδια διοικητική αρχή.
6. Όταν δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση της δραστηριότητας - επαγγέλµατος του Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την
οποία απαγορεύεται η άσκηση της ως άνω δραστηριότητας επαγγέλµατος. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από
τον ενδιαφερόµενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
της απόφασης.
Η σύνθεση και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία της
Επιτροπής ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ µε την ίδια απόφαση δύνανται να δοθούν στην Επιτροπή και άλλες αρµοδιότητες.
Άρθρο 104
Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των
υποκαταστηµάτων τους
1. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήµατά τους είναι υποχρεωµένα
για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας τους, όπως τίθενται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Οποιαδήποτε µεταβολή στη λειτουργία Ι.Γ.Ε.Ε., αναφορικά
µε τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους, πρέπει να
ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες
από την αλλαγή.
Ειδικά, αν µεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήµατος αυτού εφαρµόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης
δραστηριότητας - επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε. του άρθρου 101.
3. Όταν µε τη µεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νόµιµες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται, εντός
τριών (3) µηνών από την ανακοίνωση της µεταβολής, απόφαση
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την οποία απαγο-

ρεύεται η άσκηση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε., αφού προηγουµένως κληθεί ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ηµερών από την
πρόσκλησή του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. προβεί σε αποκατάσταση της συνδροµής
των νοµίµων προϋποθέσεων προ της εκδόσεως της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο απόφασης, ενηµερώνεται από τη
Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι και µετά την επελθούσα µεταβολή συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω
δραστηριότητας - επαγγέλµατος.
Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκηση από
τον ενδιαφερόµενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και
η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
4. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήµατά τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην
οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο
του µηνός Ιουλίου και του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συµβάσεων εργασίας για τη σύναψη των
οποίων µεσολάβησαν το προηγούµενο εξάµηνο.
5. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήµατά τους έχουν την υποχρέωση:
α) Να παρέχουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουλίου και του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους,
έκθεση δραστηριότητας η οποία θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία: τον αριθµό των θέσεων εργασίας για τις οποίες µεσολάβησαν το προηγούµενο εξάµηνο, τις ειδικότητες που αυτές
αφορούσαν, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο και την ηλικία των
τοποθετηθέντων, καθώς και το εάν αυτοί ήταν ήδη εργαζόµενοι
ή άνεργοι πριν τη µεσολάβηση του Ι.Γ.Ε.Ε..
β) Να τηρούν για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους µεσολάβησαν για την προώθησή τους σε
εργασία, σε φωτοτυπία:
αα) ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναµο έγγραφο,
ββ) έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η εξαρτηµένη εργασία τους στη χώρα (π.χ. άδεια διαµονής για εξηρτηµένη εργασία, βεβαίωση τύπου Α’, του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 (Α’
212), ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς, άδεια εργασίας αιτούντος άσυλο, άδεια εργασίας πρόσφυγα κ.λπ.),
γγ) τη σύµβαση εργασίας.
6. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται µε τον
ΟΑΕΔ και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόµενο, η
διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά στην εν λόγω
συνεργασία.
Άρθρο 105
Έλεγχος των Ι.Γ.E.Ε.
Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε. είναι
το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αρµόδια
προς τούτο Αρχή.
Άρθρο 106
Ύψος και τρόπος καταβολής τιµήµατος
µεσολάβησης
Ο καθορισµός του τιµήµατος µεσολάβησης διαµορφώνεται
ύστερα από ελεύθερη συµφωνία του Ι.Γ.Ε.Ε. και του εργοδότη
που προσλαµβάνει τον εργαζόµενο.
Άρθρο 107
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ι.Γ.Ε.Ε. εντός της
Ε.Ε. - Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών
1.Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συστήσει Ι.Γ.Ε.Ε. και έχει
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την έδρα του σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του κράτους - µέλους αυτού, µπορεί να παρέχει τις
υπηρεσίες του προσωρινά και στην Ελλάδα είτε από το κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει είτε αποκτώντας στο έδαφος της Ελλάδας, υποδοµή ορισµένης µορφής ή είδους, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση της δραστηριότητάς του. Σε κάθε
περίπτωση, έχει την υποχρέωση, προτού δραστηριοποιηθεί στην
Ελλάδα, να γνωστοποιήσει στην αρµόδια Αρχή, τον φορέα από
τον οποίο του έχει παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης της εν
λόγω δραστηριότητας, τον φορέα από τον οποίο ελέγχεται,
καθώς και να αναφέρει ότι αποδέχεται τις διαδικασίες ελέγχου
της χώρας µας. Επίσης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αρµόδια αρχή την επικείµενη άσκηση της δραστηριότητάς του στην
επικράτεια της Ελλάδας, την επωνυµία του, τη διεύθυνση στο
κράτος-µέλος εγκατάστασής του ή της υποδοµής που θα αποκτήσει στην Ελλάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας του και το χρονικό
διάστηµα που θα δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Η ως άνω γνωστοποίηση µπορεί να γίνει και µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος
προς την αρµόδια αρχή.
2. Για λόγους προστασίας της δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας υγείας, η παράλειψη γνωστοποίησης επιφέρει την απαγόρευση της παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης για σύναψη
συµβάσεων εξηρτηµένης εργασίας, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 98 του παρόντος, χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή του
άρθρου 108.
Άρθρο 108
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
1. Διοικητικές κυρώσεις:
α) Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήµατά τους, που λειτουργούν
παρανόµως, επιβάλλονται, µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για
παροχή εξηγήσεων οι εξής διοικητικές κυρώσεις: αα) πρόστιµο
ύψους 5.000 ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση ή/ και ββ)
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι ένα (1) µήνα. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να τους επιβληθεί προσωρινή διακοπή µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός µέχρι και οριστική διακοπή
της λειτουργίας τους.
β) Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήµατά τους, που δεν υποβάλλουν εµπροθέσµως τις εκθέσεις δραστηριότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 104 του παρόντος, επιβάλλεται µε
αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και
ύστερα από πρόκλησή του για παροχή εξηγήσεων, πρόστιµο
ύψους 2.000 ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση.
γ) Η πράξη επιβολής προστίµου κατά τα ανωτέρω, κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη και το πρόστιµο αποτελεί έσοδο
του Δηµοσίου. Κατά της πράξης επιβολής προστίµου µπορεί να
ασκηθεί προσφυγή ουσίας µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την
κοινοποίησή της, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Μέσα στην ίδια προθεσµία, η προσφυγή κοινοποιείται µε µέριµνα του προσφεύγοντος και µε ποινή απαραδέκτου στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Η προθεσµία για την άσκηση της
προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
της πράξης επιβολής προστίµου. Η αρµόδια υπηρεσία του
Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνει το ποσό του επιβληθέντος προστίµου, το
οποίο εισπράττεται από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως δηµόσιο έσοδο. Για την επιβολή των παραπάνω
διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις
οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός
υπαιτιότητας. Η εκτέλεση των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων
προσωρινής και οριστικής διακοπής λειτουργίας, γίνεται από την
αρµόδια αστυνοµική αρχή.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορεί να αυξάνονται τα ποσά των προστίµων που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο.
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2. Ποινικές κυρώσεις:
Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ή υποκατάστηµά τους:
α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα αναγγελία άσκησης της
εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλµατος στην αρµόδια προς
τούτο διοικητική αρχή ή
β. έχει προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας- επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε., αλλά είτε ασκεί το επάγγελµα
εντός του τριµήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδροµής
των νοµίµων προϋποθέσεων, είτε του έχει απαγορευθεί όµως η
άσκηση της άσκησης δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. λόγω µη συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση
των νοµίµων προϋποθέσεων, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης
µέχρι δύο ετών και µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 109
Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/
επαγγέλµατος
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νοµίµως τη δραστηριότητα/επάγγελµα του Ι.Γ.Ε.Ε., σε περίπτωση που διακόψει
την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας οφείλει να ενηµερώσει
σχετικά τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) από της
δηµοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής θα αποκαλούνται «Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας» (Ι.Γ.Ε.Ε.). Οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν έως τη δηµοσίευση του παρόντος
ισχύουν ως έχουν.
2. Οι άδειες σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., για τις οποίες
είτε είχε υποβληθεί από τους νόµιµους εκπροσώπους τους αίτηµα ανάκλησής τους είτε είχε διαπιστωθεί από την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ότι συνέτρεχε λόγος ανάκλησής τους, πριν από την έναρξη
εφαρµογής του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ανακαλούνται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 111
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται περίπτωση κα’ ως εξής:
«κα. Ελέγχει την τήρηση των νόµιµων προϋποθέσεων για την
άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε..»
2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επιβάλλει στα παρανόµως λειτουργούντα Ιδιωτικά Γραφεία
Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστήµατά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα
Ι.Γ.Ε.Ε..»
Άρθρο 112
Καταργητικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται
κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών
αποφάσεων που ρυθµίζουν θέµατα σύστασης και λειτουργίας
Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας, εφόσον αντίκεινται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Το άρθρο 12 του ν. 2874/2000 (Α’ 28 ) καταργείται.
3. Το άρθρο 5 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) καταργείται.
4. Το π.δ. 160/1999 (Α’ 157) καταργείται.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/ 19.11.2008 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Άρθρο 113
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος τµήµατος είναι η προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 19ης Νοεµβρίου 2008 περί της εργασίας µέσω επιχείρησης
προσωρινής απασχόλησης (L 327/5.12.2008).
2. Με το παρόν:
α) επιδιώκεται η εξασφάλιση προστασίας των προσωρινά απασχολούµενων και η βελτίωση της ποιότητας της προσωρινής
απασχόλησης µε την καθιέρωση διατάξεων που εξασφαλίζουν
την ίση µεταχείριση των προσωρινά απασχολούµενων µε τους
εργαζόµενους που προσλαµβάνονται απευθείας από τον έµµεσο
εργοδότη,
β) θεσπίζεται το κατάλληλο πλαίσιο για την προσφυγή στην
προσωρινή απασχόληση, µε την αναγνώριση των επιχειρήσεων
προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών, προκειµένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και η ανάπτυξη ευέλικτων µορφών εργασίας.
Άρθρο 114
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής
1.Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζονται:
α) στους εργαζόµενους µέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, µε συµβάσεις ή σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας, οι
οποίοι τοποθετούνται σε έµµεσους εργοδότες για να εργασθούν
προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, β) στις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης και στους έµµεσους εργοδότες.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος δεν εφαρµόζονται στις
συµβάσεις ή τις σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτονται
στο πλαίσιο εφαρµογής της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 2
του ν. 3845/2010 (Α’ 65).
Άρθρο 115
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νοείται ως:
α) «εργαζόµενος»: κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύµβαση ή
σχέση εξαρτηµένης εργασίας, πλήρους ή µερικής απασχόλησης,
ορισµένου ή αορίστου χρόνου,
β) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει συµβάσεις εργασίας ή σχέσεις
εξαρτηµένης εργασίας µε προσωρινά απασχολούµενους, µε
σκοπό να τους τοποθετεί σε έµµεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
γ) «προσωρινά απασχολούµενος»: ο εργαζόµενος ο οποίος
έχει σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε επιχείρηση
προσωρινής απασχόλησης, προκειµένου να τοποθετηθεί σε έµµεσο εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη
και τη διεύθυνσή του,

δ) «έµµεσος εργοδότης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το
οποίο και υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση του οποίου εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά απασχολούµενος,
ε) «τοποθέτηση»: η περίοδος κατά την οποία ο προσωρινά
απασχολούµενος τίθεται στη διάθεση του έµµεσου εργοδότη για
να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του,
στ) «βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης»: οι όροι εργασίας και απασχόλησης που θα εφαρµόζονταν αν οι εργαζόµενοι
είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έµµεσο εργοδότη για να
καταλάβουν την ίδια θέση και αφορούν ιδίως:
i) στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στις υπερωρίες, στα διαλείµµατα, στις περιόδους ανάπαυσης, στη νυκτερινή εργασία,
στις άδειες και στις αργίες,
ii) στις αποδοχές.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 5 ( ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 5),
6, 7, 8 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Άρθρο 116
(Μέτρα εφαρµογής του Άρθρου 4 της Οδηγίας)
Περιορισµοί ή απαγορεύσεις
Η απασχόληση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη µε σύµβαση
προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται:
α) όταν µε αυτήν αντικαθίστανται εργαζόµενοι που ασκούν το
δικαίωµα της απεργίας,
β) όταν ο έµµεσος εργοδότης το προηγούµενο εξάµηνο είχε
πραγµατοποιήσει απολύσεις εργαζοµένων της ίδιας ειδικότητας
για οικονοµοτεχνικούς λόγους ή το προηγούµενο δωδεκάµηνο
οµαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων,
γ) όταν ο έµµεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του ν.
2190/1994 (Α’ 28) ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2527/1997 (Α’ 206), όπως ισχύουν, µε την επιφύλαξη της παρ.
5 του δεύτερου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α’ 65),
δ) όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυµονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από τη γνώµη του
Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (ΣΥΑΕ) που
ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την
Ασφάλεια των Εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84) και στο άρθρο 25 του π.δ.
368/1989 (Α’ 163) όπως ισχύει,
ε) όταν ο απασχολούµενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις
περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόµων.
Άρθρο 117
(Μέτρα εφαρµογής του Άρθρου 5, παράγραφοι 1
και 5 της Οδηγίας)
Αρχή της ίσης µεταχείρισης
1. Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόµενων µε σύµβαση ή
σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έµµεσο εργοδότη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα
εφαρµόζονταν αν οι εργαζόµενοι είχαν προσληφθεί απευθείας
από τον εν λόγω εργοδότη (τον έµµεσο εργοδότη) για να καταλάβουν την ίδια θέση.
2. Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των εγκύων και
γαλουχουσών γυναικών, στην προστασία των παιδιών και των
νέων, καθώς και στην ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών και
κάθε δράση για την καταπολέµηση οποιασδήποτε διάκρισης
λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, εφαρµόζονται και στους προσωρινά απασχολούµενους.
3. α) Η διάρκεια της τοποθέτησης του µισθωτού στον έµµεσο
εργοδότη, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ενδεχόµενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) µήνες.
β) Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται
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από την παρούσα παράγραφο επέρχεται µετατροπή της υπάρχουσας σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου µε τον έµµεσο
εργοδότη.
4. α) Αν συνεχίζεται η απασχόληση του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόµιµων ανανεώσεών της ακόµα και µε νέα
τοποθέτηση, χωρίς να µεσολαβεί διάστηµα σαράντα πέντε (45)
ηµερολογιακών ηµερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύµβαση
εργασίας αορίστου χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη.
β) Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή εργαζόµενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήµερες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Άρθρο 118
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές
εγκαταστάσεις και επαγγελµατική κατάρτιση
1. Οι προσωρινά απασχολούµενοι ενηµερώνονται για τις κενές
θέσεις εργασίας στον έµµεσο εργοδότη προκειµένου να έχουν
τις ίδιες δυνατότητες µε τους άλλους εργαζόµενους της επιχείρησης για να προσληφθούν σε µόνιµες θέσεις εργασίας. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται µε γενική ανακοίνωση
σε εµφανές και προσιτό σηµείο της επιχείρησης στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους (έµµεσο εργοδότη).
2. Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν µε αυτήν άµεσα
ή έµµεσα απαγορεύεται ή παρεµποδίζεται η µόνιµη απασχόληση
του προσωρινά απασχολούµενου µισθωτού µε σύναψη σύµβασης ή σχέσης εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ του έµµεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούµενου, µετά τη λήξη της
σύµβασης εργασίας µε την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Άκυρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν µε αυτήν
άµεσα ή έµµεσα παρεµποδίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα
του µισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα.
3. Για την απασχόληση του προσωρινά απασχολούµενου µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη, είτε µε προσωρινή απασχόληση
είτε µε σύναψη σύµβασης ή σχέσης εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ του έµµεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούµενου µετά τη λήξη της σύµβασης εργασίας µέσω της επιχείρησης
προσωρινής απασχόλησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση του µισθωτού.
4. Στους εργαζόµενους µέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης σε έµµεσο εργοδότη παρέχονται οι ίδιες κοινωνικές
υπηρεσίες και διευκολύνσεις, ιδίως δε στα κυλικεία, στους παιδικούς σταθµούς και στα µεταφορικά µέσα, που υπάρχουν στη
διάθεση των άµεσα εργαζοµένων στον έµµεσο εργοδότη και µε
τους ίδιους όρους, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι δικαιολογούν
διαφορετική µεταχείριση, όπως η διαφοροποίηση του ωραρίου
ή η χρονική διάρκεια της σύµβασης εργασίας.
5. Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης διευκολύνουν
την πρόσβαση και των προσωρινά απασχολούµενων στους παιδικούς σταθµούς που παρέχουν, ακόµα και κατά τις περιόδους
µεταξύ των τοποθετήσεων και σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους και η επαγγελµατική κινητικότητά τους.
Οι έµµεσοι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν και στους προσωρινά απασχολούµενους τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης
που παρέχονται στους εργαζόµενους του έµµεσου εργοδότη,
ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους και η επαγγελµατική κινητικότητά
τους.
Άρθρο 119
(Μέτρο εφαρµογής του Άρθρου 7 της Οδηγίας)
Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουµένων
Οι προσωρινά απασχολούµενοι συνυπολογίζονται κατά τον
υπολογισµό του ορίου που απαιτείται για τη σύσταση οργάνων
εκπροσώπησης των εργαζοµένων στην επιχείρηση προσωρινής

6389

απασχόλησης και στον έµµεσο εργοδότη, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 120
(Μέτρο εφαρµογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας)
Ενηµέρωση των εκπροσώπων των εργαζοµένων
Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων εθνικών
και κοινοτικών διατάξεων για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση
και ιδίως του π.δ. 240/2006 (Α’ 252), ο έµµεσος εργοδότης υποχρεούται κατά την ενηµέρωση των εκπροσώπων των εργαζοµένων του, να παρέχει πληροφορίες για τον αριθµό των προσωρινά
απασχολουµένων, το σχέδιο χρήσης προσωρινά απασχολουµένων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους απευθείας
από αυτόν.
Άρθρο 121
(Μέτρα εφαρµογής του Άρθρου 10 της Οδηγίας)
Κυρώσεις
Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος
µέρους εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 128 του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122
Αντικείµενο Επιχειρήσεων
Προσωρινής Απασχόλησης
1. Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα,
πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περίπτωση β’ µε εξαίρεση: α) τη µεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την
οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β)
την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.
2. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του εργοδότη.
3. Η παραχώρηση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη επιτρέπεται
µόνο για συγκεκριµένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες.
Άρθρο 123
Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής
Απασχόλησης
1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης µπορεί να συσταθεί
από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε κεφάλαιο τουλάχιστον εκατόν
εβδοµήντα έξι χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ (176.083,00 ).
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, απαιτείται αναγγελία
έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η
οποία συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για τη σύσταση
και λειτουργία των Ε.Π.Α.. Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η
εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έµµεσος εργοδότης) για περιορισµένο χρονικό διάστηµα από µισθωτό, ο
οποίος συνδέεται µε τον εργοδότη του (άµεσος εργοδότης) µε
σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου
χρόνου. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην επόµενη παράγραφο, η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς της, συνοδευόµενη από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά για την
πιστοποίηση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, περί
σύστασης και λειτουργίας Ε.Π.Α.. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης
η προθεσµία των τριών µηνών, εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση
άσκησης της δραστηριότητας από την αρµόδια διοικητική αρχή,
αρχίζει από τη χρονική στιγµή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.
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3. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται εντός τριών
µηνών από την ανωτέρω αναγγελία στη Διεύθυνση Απασχόλησης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας στην περίπτωση
που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο
ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόµενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης
η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 103 παρ. 6 του παρόντος.
Η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση
αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 103 παρ. 6 µπορεί
να αποδίδει στην ως άνω Επιτροπή και άλλες αρµοδιότητες αναφορικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.
4. Η άσκηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση
των απαιτήσεων του παρόντος και ως εκ τούτου µπορεί να απαγορευτεί οποτεδήποτε. Η άσκηση της δραστηριότητας της
Ε.Π.Α. δεν εκχωρείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Άρθρο 124
Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωµάτων των
Προσωρινά Απασχολούµενων
1. Για την παροχή εργασίας µε τη µορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Η σύµβαση καταρτίζεται
µεταξύ της Ε.Π.Α. (άµεσος εργοδότης) και του µισθωτού και σε
αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και
η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έµµεσους εργοδότες, οι όροι αµοιβής και ασφάλισης του µισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζοµένου, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο µισθωτός αναφορικά µε την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του µισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έµµεσο εργοδότη δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόµενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης αυτής δεν είναι
δυνατή η µνεία του συγκεκριµένου έµµεσου εργοδότη ή ο προσδιορισµός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία
του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύµβαση το πλαίσιο των όρων
και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έµµεσο εργοδότη.
2. Απασχόληση του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη επιτρέπεται µόνο µετά την κατάρτιση της σύµβασης µε τον άµεσο
εργοδότη, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
3. Με σύµβαση, που καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ της Ε.Π.Α.
και του έµµεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου
αµοιβής και ασφάλισης του εργαζοµένου για το χρόνο που ο µισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έµµεσο εργοδότη,
όπως και οι λόγοι παραχώρησης του εργαζοµένου. Ο έµµεσος
εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του
ο εργαζόµενος µε τη σύµβαση, τα απαιτούµενα επαγγελµατικά
προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας.
Οφείλει επίσης να επισηµαίνει τους µεγαλύτερους ή ιδιαίτερους
κινδύνους που έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη εργασία. Η
Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους
µισθωτούς.
4. α) Η Ε.Π.Α. και ο έµµεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούµενου µισθωτού µε σύµβαση ή σχέση εργασίας για την
ικανοποίηση των µισθολογικών δικαιωµάτων του και για την κα-

ταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έµµεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον µε τη σύµβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των
ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άµεσος εργοδότης και τα µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα του προσωρινά απασχολούµενου µισθωτού µπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση
των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έµµεσου εργοδότη).
β) Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούµενου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασµό που αυτός έχει υποδείξει.
5. α) Οι προσωρινά απασχολούµενοι µισθωτοί, για όσο χρόνο
παραµένουν στη διάθεση της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους σε
έµµεσο εργοδότη υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, µε εξαίρεση τα
πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται σε κλάδους
άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα.
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχολούµενου
καταβάλλονται από την Ε.Π.Α. σε σχετικό τραπεζικό λογαριασµό
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που ο προσωρινά απασχολούµενος λόγω της ιδιότητάς του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών του καθορίζεται µε συµφωνία του (προσωρινά απασχολούµενου) και της Ε.Π.Α..
Άρθρο 125
Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους
προσωρινά απασχολούµενους
1. Οι µισθωτοί µε σύµβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης απολαµβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά
την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας µε αυτό που παρέχεται
στους άλλους εργαζόµενους του έµµεσου εργοδότη. Ο έµµεσος
εργοδότης, µε την επιφύλαξη συµβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτικά και της Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες
υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του µισθωτού και για το εργατικό ατύχηµα.
2. Ειδικότερα:
α. Η Ε.Π.Α. έχει την υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθµό µισθωτών (εργαζοµένων) που απασχολεί.
β. Ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης
του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθορίζεται
σε 0,4 ώρες ανά εργαζόµενο ετησίως. Ο χρόνος αυτός σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 75 ωρών ετησίως.
γ. Τα στοιχεία και ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης
του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας ανεξάρτητα
από τη σχέση εργασίας τους, η κατανοµή του χρόνου αυτού
κατά µήνα, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται
από την Ε.Π.Α. στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
δ. Οι αρµοδιότητες του ιατρού εργασίας της Ε.Π.Α. καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του «Κώδικα Νόµων για την Υγεία και
την Ασφάλεια των Εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84).
ε. Στην περίπτωση έµµεσου εργοδότη, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόµενους, λαµβάνοντας υπόψη και
τους προσωρινά απασχολούµενους, αυτός υποχρεούται να απασχολεί ιατρό εργασίας. Οι προσωρινά απασχολούµενοι προσµετρώνται για τον καθορισµό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου
απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας
του έµµεσου εργοδότη.
στ. Εάν ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων του έµµεσου εργοδότη, λαµβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούµενους, είναι µικρότερος του 50, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για
την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης. Πέραν αυτού,
ο ιατρός εργασίας της Ε.Π.Α. ασκεί τις αρµοδιότητες παρακολούθησης της υγείας των προσωρινά απασχολούµενων.
ζ. Οι αρµοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας της Ε.Π.Α. καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του «Κώδικα Νόµων για την Υγεία
και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε’ - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

µε το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84), ιδίως σε ό,τι αφορά
την ενηµέρωση και εκπαίδευση των µισθωτών σχετικά µε τους
χώρους εργασίας που θα απασχοληθούν.
η. Η Ε.Π.Α. συνεργάζεται συστηµατικά µε τον έµµεσο εργοδότη προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των
προσωρινά απασχολούµενων.
θ. Κατά τα λοιπά, για τους µισθωτούς των Ε.Π.Α. ισχύουν οι
σχετικές µε την ασφάλεια και υγεία διατάξεις.
ι. Σε ό,τι αφορά τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούµενων που καλύπτει ο παρών νόµος, εφαρµογή
έχουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 71 και 72
του «Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 (Α’ 84).
Άρθρο 126
Οικονοµικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για
τους προσωρινά απασχολούµενους
Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται,
προκειµένου να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης ως οικονοµική εγγύηση,
την πρώτη για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά
απασχολούµενων µισθωτών της και τη δεύτερη για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Η πρώτη εγγυητική επιστολή κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και η δεύτερη στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η κατάπτωση της πρώτης εγγυητικής επιστολής γίνεται µε σχετική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και της δεύτερης µε πράξη του Διοικητή του Ι.Κ.Α.. Το ύψος των
εγγυητικών επιστολών δύναται να αναπροσαρµόζεται ανά διετία
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ανάλογα µε τον αριθµό των προσωρινά αποσχολούµενων που η
Επιχείρηση έχει συµβληθεί και οι Επιχειρήσεις οφείλουν να καταθέσουν τις αντίστοιχες σχετικές συµπληρωµατικές εγγυητικές
επιστολές εντός τριµήνου. Άλλως απαγορεύεται η άσκηση της
δραστηριότητάς τους µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται το ύψος κάθε εγγυητικής επιστολής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάπτωσης
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης λεπτοµέρεια.
Άρθρο 127
Έλεγχος των Επιχειρήσεων Προσωρινής
Απασχόλησης
Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ε.Π.Α. είναι
το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αρµόδια
προς τούτο Αρχή.
Άρθρο 128
Κυρώσεις
1. Διοικητικές κυρώσεις:
α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου
επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του στην επιχείρηση, για παροχή εξηγήσεων, πρόστιµο, το οποίο κυµαίνεται
από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ ανάλογα µε την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην υπουργική απόφαση
15527/639/2010, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης: α) χωρίς να προβούν στην προσήκουσα αναγγελία άσκησής
της στην αρµόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή β) έχουν προβεί
στην αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. αλλά:
αα) ασκούν το επάγγελµα εντός του τριµήνου που απαιτείται για
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τον έλεγχο της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, ββ) τους
έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας Ε.Π.Α. λόγω µη
συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιµο ύψους 10.000 ευρώ, β)
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι ένα (1) µήνα. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να τους επιβληθεί προσωρινή διακοπή µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός µέχρι και οριστική διακοπή
της λειτουργίας τους.
γ) Για τη διαδικασία επιβολής των προστίµων των παραγράφων α’ και β’ του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν κάθε
φορά.
Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων της προσωρινής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
δ) Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου α’ του παρόντος
άρθρου επιβάλλονται και όταν µια Επιχείρηση Οµίλου λειτουργεί
µε κύριο σκοπό τη διάθεσή εργαζοµένων σε άλλη επιχείρηση του
ίδιου οµίλου.
ε) Ειδικότερα για τα θέµατα ασφαλείας και υγείας των προσωρινά απασχολούµενων που καλύπτει ο παρών νόµος, εφαρµογή
έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2 περίπτωση (ι).
2. Ποινικές κυρώσεις:
α) Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ε.Π.Α.:
α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα αναγγελία άσκησης της
εν λόγω δραστηριότητας στην αρµόδια προς τούτο διοικητική
αρχή ή
β. έχει προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ε.Π.Α., αλλά είτε ασκεί το επάγγελµα εντός του τριµήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδροµής των νοµίµων
προϋποθέσεων είτε του έχει απαγορευθεί η άσκηση της άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. λόγω µη συνδροµής των νοµίµων
προϋποθέσεων είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νοµίµων προϋποθέσεων, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη και µε χρηµατική ποινή.
β) Ειδικότερα για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούµενων που καλύπτει ο παρών νόµος, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2 περίπτωση (ι).
Άρθρο 129
Εξουσιοδοτήσεις
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται:
α) Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
τη σύσταση Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, καθώς και
για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απαγόρευση
της άσκησής της, τα προσόντα που απαιτούνται για το στελεχιακό δυναµικό της, η αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή της και
κάθε άλλο θέµα.
β) Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων της προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και µεσολάβησης (Ι.Γ.Ε.Ε.) σε ενιαίο χώρο.
γ) Τα τυχόν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνάπτονται µεταξύ των
Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και των µισθωτών, ο
τρόπος και η διαδικασία γνωστοποίησης αυτών στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).
δ) Η τήρηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µητρώου Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης του µητρώου αυτού, καθώς και η
διαδικασία εγγραφής στο µητρώο των επιχειρήσεων αυτών.
ε) Κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των άρθρων
του παρόντος.
Άρθρο 130
Για κάθε θέµα µη ρυθµιζόµενο από τις διατάξεις του παρόντος
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ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Άρθρο 131
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι εκδόσεως των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου α’ του άρθρου 129 του παρόντος, διατηρούνται εν ισχύι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 23 και 26 του ν. 2956/2001 (Α’
258).
2. Μέχρι της εκδόσεως της υπουργικής απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 103 παρ. 6 και 123 παρ. 3 του παρόντος
διατηρούνται σε ισχύ οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του ν.
3144/2003 (Α’ 111).
Άρθρο 132
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται περίπτωση κβ’ ως εξής:
«κβ. Ελέγχει την τήρηση των νόµιµων προϋποθέσεων για την
άσκηση της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων Προσωρινής
Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).»
2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Επιβάλλει στις παρανόµως λειτουργούσες επιχειρήσεις
προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και στα υποκαταστήµατά
τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις Ε.Π.Α..»
Άρθρο 133
Καταργητικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται
κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών
αποφάσεων που ρυθµίζουν θέµατα σύστασης και λειτουργίας
Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, εφόσον αντίκεινται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Τα άρθρα 20 έως 26 του ν. 2956/2001 (Α’ 258) καταργούνται.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του ν.
3144/2003 καταργούνται. (Α’ 111).
Άρθρο 134
Δηµιουργία τµήµατος Κλινικής Διατροφής
1. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. δηµιουργείται αυτοτελές
τµήµα «Κλινικής Διατροφής» που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή. Αποτελείται από κατόχους πτυχίου ΑΕΙ διαιτολογίας- διατροφής ή ΤΕΙ διατροφής και διαιτολογίας, µε αναλογία ένας ανά
80 οργανικές κλίνες και πάντως όχι λιγότερους από δύο, καθώς
και από έναν τουλάχιστον τεχνολόγο διατροφής ή τεχνολόγο
τροφίµων ΤΕ. Προϊστάµενος του τµήµατος ορίζεται διαιτολόγος
κατηγορίας ΠΕ και αν δεν υπάρχει, ΤΕ.
Οι διαιτολόγοι υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία. Η οικονοµική
διαχείριση και η διοίκηση του τµήµατος εντάσσεται στις δραστηριότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας. Αρµοδιότητα του τµήµατος
είναι η διατροφική υποστήριξη των ασθενών, είτε νοσηλεύονται,
είτε επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, µε ελεύθερη ή
ειδική διαιτητική αγωγή, η πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους,
καθώς και η καταπολέµηση του υποσιτισµού και της δυσθρεψίας,
δηλαδή των προβληµάτων που απορρέουν από την παχυσαρκία
ή από την ανεπαρκή ποσοτικά ή και ποιοτικά διατροφική υποστήριξή τους. Το τµήµα Κλινικής Διατροφής µπορεί να αναλαµβάνει,
σε συνεργασία µε την Υγειονοµική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το νοσοκοµείο ή µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, την ενηµέρωση και εκπαίδευση του πληθυσµού
στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας, µε στόχο την
προστασία και προαγωγή της υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ειδικότερα οι αρµοδιότητες του τµήµατος Κλινι-

κής Διατροφής, τα καθήκοντα του προϊστάµενου και τα καθήκοντα των διαιτολόγων και του τεχνολόγου διατροφής ή τροφίµων. Επίσης προβλέπεται η οργάνωση της διοικητικής
υπηρεσίας προµήθειας, διαχείρισης και αποθήκευσης των τροφίµων, η διενέργεια υγειονοµικών ελέγχων και το προσωπικό του
µαγειρείου.
2. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. δηµιουργείται «Συµβουλευτικό Γραφείο Διατροφής», το οποίο λειτουργεί ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο και στελεχώνεται από τους διαιτολόγους,
ανεξαρτήτου κατηγορίας, του Τµήµατος Κλινικής Διατροφής. Το
Συµβουλευτικό Γραφείο Διατροφής µπορεί να συµµετέχει στην
ολοήµερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001.
Στις αρµοδιότητές του ανήκουν: 1) η εκτίµηση θρέψης και η ανίχνευση διατροφικού κινδύνου των ασθενών, 2) η διαµόρφωση
σχηµάτων ειδικής διαιτητικής αγωγής, σε συνεργασία µε αρµόδιο ιατρό, 3) η πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών, των
οποίων η πάθηση χρήζει συστηµατικής διαιτητικής φροντίδας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται ειδικότερα οι αρµοδιότητες, η µεθοδολογία εργασίας του Συµβουλευτικού Γραφείου Διατροφής και ο αναγκαίος
εξοπλισµός.
3. Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόµενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε κλινική
του νοσοκοµείου δηµιουργείται µία «Οµάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα µέλη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του διοικητή
του νοσοκοµείου και είναι ένας διαιτολόγος που προτείνεται από
τον προϊστάµενο του τµήµατος Κλινικής Διατροφής, ένας ιατρός
κάθε κλινικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής
Υπηρεσίας και ένας νοσηλευτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως µέλη της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι
νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση σε θέµατα ιατρικής και
κλινικής διατροφής, όπως µεταπτυχιακές σπουδές, παρακολούθηση σεµιναρίων ή συνεδρίων. Εάν κρίνεται αναγκαίο τα µέλη
της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης καλούν τον Φαρµακοποιό του
νοσοκοµείου να εκφέρει άποψη για τη διατροφική υποστήριξη
κάποιου ασθενούς.
Τον ασθενή αναλαµβάνει η Οµάδα Υποστήριξης Θρέψης, µετά
από αίτηµα του θεράποντος ιατρού ή του διαιτολόγου που τον
παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθενούς. Στις αρµοδιότητες της
Οµάδας ανήκουν: 1. Η βεβαίωση του διατροφικού κινδύνου,
βάσει των επιστηµονικών δεδοµένων και µε µεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστηµονικές
εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας, 2. η συστηµατική εφαρµογή διατροφικής υποστήριξης, 3. η τακτική αναθεώρηση του προγράµµατος διατροφής, 4. η πλήρης καταγραφή
των στοιχείων στη διατροφική καρτέλα του ασθενούς, µε στόχο
την έγκαιρη και ολοκληρωµένη διατροφική φροντίδα, 5. η λήψη
µέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως η καταγραφή
αλληλεπιδράσεων φαρµάκων- τροφής- διαιτητικής πρόσληψης
και ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε την πρόσληψη,
πέψη και απορρόφηση τροφίµων. Με ευθύνη του διαιτολόγου
της Οµάδας η διατροφική φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται
και µετά την έξοδό του από το νοσοκοµείο στα πλαίσια της κατ’
οίκον νοσηλείας, σε συνεργασία µε την αρµόδια γι’ αυτήν οµάδα.
4. Στην αρµοδιότητα των διαιτολόγων του τµήµατος Κλινικής
Διατροφής, καθώς και της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης, στις
περιπτώσεις που αυτή παρεµβαίνει, ανήκουν η χορήγηση σκευασµάτων σχετικών µε τη θρέψη, βάσει σχεδίου διατροφικής αντιµετώπισης υπογεγραµµένο από τον διαιτολόγο, στο οποίο
αναγράφεται αναλυτικά η κατανοµή των σκευασµάτων στην ηµερήσια σίτιση του ασθενούς, το συνολικό ποσό των παρεχόµενων
θερµίδων και των µικροθρεπτικών συστατικών.
5. Το ιατρικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι των διαιτολόγων του
τµήµατος Κλινικής Διατροφής και της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης, οι οποίοι έχουν ακώλυτη πρόσβαση στον ιατρικό φάκελλο.
6. Τα συµπεράσµατα των διαιτολόγων του τµήµατος Κλινικής
Διατροφής και της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης, όπως και τα
στοιχεία σχετικά µε την εφαρµοζόµενη διατροφική υποστήριξη
του ασθενούς καταγράφονται στον ιατρικό του φάκελλο.
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Άρθρο 135
Διατοµεακή περίθαλψη ασθενών
µε Καρκίνο-Ογκολογικά Συµβούλια
1. α. Στα ογκολογικά νοσοκοµεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. ή
στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και στα νοσοκοµεία που λειτουργούν
παθολογικές- ογκολογικές κλινικές και ακτινοθεραπευτικές κλινικές/εργαστήρια, είτε ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. είτε στον ιδιωτικό
τοµέα, καθιερώνεται η διατοµεακή αντιµετώπιση του ασθενούς
που πάσχει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από κακοήθη νεοπλάσµατα. Για το σκοπό αυτόν συγκροτείται ιατρική οµάδα αποτελούµενη από τον θεράποντα ιατρό, που αναλαµβάνει τον
ασθενή που επισκέπτεται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή τα εφηµερεύοντα ιατρεία ή εισέρχεται για νοσηλεία, έναν παθολόγοογκολόγο, έναν χειρουργό και έναν ακτινοθεραπευτή, που επιλέγονται από τον ασθενή, καθώς και έναν παθολογοανατόµο του
νοσοκοµείου στο οποίο εισέρχεται ο ασθενής. Τα µέλη της ιατρικής οµάδας είναι δυνατόν να εργάζονται στο ίδιο ή διαφορετικά
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή του ιδιωτικού τοµέα.
β. Με πρωτοβουλία του θεράποντος ιατρού συλλέγονται όλες
οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίµηση της κατάστασης
υγείας του ασθενούς, λαµβάνεται αναλυτικό ιστορικό και καταγράφονται οι ενδείξεις της νόσου. Βάσει αυτών σχηµατίζεται ο
ιατρικός φάκελλος, ο οποίος κυκλοφορεί µε κάθε πρόσφορο
µέσο µεταξύ των µελών της οµάδας, προκειµένου αυτά να ενηµερωθούν και να τον εµπλουτίσουν µε δεδοµένα ιατρικής φύσεως αλλά και πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον, τις
συνθήκες ζωής, την προσωπική κατάσταση του ασθενούς, τη δυνατότητα οικογενειακής υποστήριξης, την κοινωνική τους ασφάλιση, την ιδιωτική ασφάλιση εάν υφίσταται και τις οικονοµικές
του δυνατότητες. Πληροφορίες που αφορούν θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω και επιθυµίες του ασθενούς καταγράφονται
εφόσον καθορίζουν τις αποφάσεις για τη θεραπεία του.
γ. Κάθε µέλος της οµάδας οφείλει να διευκολύνει µε κάθε
τρόπο την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων του ιατρικού
φακέλου, µε στόχο την πλήρη ενηµέρωση και συνεργασία εντός
σύντοµου χρονικού διαστήµατος.
δ. Εάν κατά την είσοδο του ασθενούς στο νοσοκοµείο υπάρχουν υπόνοιες πάθησης και όχι διάγνωση, ο θεράπων ιατρός
αποφασίζει από κοινού µε τα λοιπά µέλη της ιατρικής οµάδας τη
διενέργεια διαγνωστικών ή επεµβατικών πράξεων που επιτρέπουν τη διάγνωση της νόσου και της βαρύτητας αυτής. Ο θεράπων ιατρός ενηµερώνει τον ασθενή για το είδος και την
αναγκαιότητα αυτών, όπως και για τα αποτελέσµατά τους.
ε. Μετά τη διάγνωση τα µέλη της ιατρικής οµάδας ενηµερώνονται πλήρως και αποφασίζουν από κοινού την ενδεδειγµένη
ανά περίπτωση θεραπεία. Οι εισηγήσεις των µελών καταγράφονται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, όπως και το πλάνο θεραπείας που αποφασίζεται από κοινού.
στ. Σε περίπτωση διαφωνίας των µελών ενηµερώνεται ο ασθενής και ο φάκελος παραπέµπεται στο αρµόδιο Ογκολογικό Συµβούλιο, που λειτουργεί στο νοσοκοµείο, στο οποίο εισήχθη ο
ασθενής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Το ίδιο ισχύει εάν
η ιατρική οµάδα αποφασίσει ένα πλάνο θεραπείας κατ’ απόκλιση
από τα επισήµως ή κοινώς αποδεκτά ιατρικά πρωτόκολλα σε
εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή εάν το περιστατικό απαντάται σπάνια
σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή εάν η βαρύτητα του περιστατικού
είναι εξαιρετικά µεγάλη ή η προτεινόµενη θεραπεία παρουσιάζει
αυξηµένη επικινδυνότητα για τον ασθενή. Στις περιπτώσεις
αυτές, η ιατρική οµάδα παρουσιάζει το περιστατικό στο Ογκολογικό Συµβούλιο και µετέχει σε αυτό.
ζ. Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς ή της ασθένειάς του, στην ιατρική οµάδα µπορούν να µετέχουν ιατροί ίδιων
ή άλλων ειδικοτήτων, που προτείνουν τα µέλη ή ο ασθενής, όπως
ψυχίατρος ή ακτινοδιαγνωστής, όπως και ο κλινικός φαρµακοποιός.
η. Τις εργασίες της ιατρικής οµάδας µπορούν να παρακολουθούν ειδικευόµενοι ιατροί, εφόσον το επιθυµούν.
2. α. Στα νοσοκοµεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συστήνονται Ογκολογικά Συµβούλια, µε αποστολή την παρακολούθηση της εφαρµογής του πλάνου θεραπείας του
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ασθενούς, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτής και της
συνολικής πορείας της νόσου, την εκτίµηση των αναγκών του
ασθενούς ανάλογα µε την ανταπόκρισή τους στις διάφορες θεραπευτικές µεθόδους, την τροποποίηση ή τη διακοπή του πλάνου θεραπείας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σκοπός είναι η
εξασφάλιση της εφαρµογής των ενιαίων και αποδεκτών ιατρικών
πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, η διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στους ασθενείς, η αποφυγή της υποθεραπείας ή το αντίστροφο των µη ωφέλιµων διαγνωστικών πράξεων και επεµβάσεων, η επιλογή της οικονοµικότερης θεραπείας µεταξύ περισσότερων εξίσου ωφέλιµων, η
ενθάρρυνση και ενίσχυση της συνεργασίας των ιατρικών ειδικοτήτων στην πολύπλευρη αντιµετώπιση των κακοηθών νεοπλασιών, καθώς και η προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης.
β. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκοµείου, η οποία εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του επιστηµονικού συµβουλίου και
της ογκολογικής επιτροπής συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισµός σύστασης και λειτουργίας των Ογκολογικών Συµβουλίων.
γ. Τα Ογκολογικά Συµβούλια συστήνονται ανάλογα µε το όργανο του σώµατος που προσβάλει η νόσος, σε ενότητες, οι
οποίες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό.
δ. Αποτελούνται από µόνιµα και µη µόνιµα µέλη. Οι ιατροί µόνιµα µέλη µπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές
ή Επιµελητές και συγκεκριµένα ένας παθολόγος- ογκολόγος,
ένας ακτινοθεραπευτής- ογκολόγος, ένας χειρουργός- ογκολόγος, ένας παθολογοανατόµος. Τα µόνιµα µέλη επιλέγονται από
το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα κατ’ έτος, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά, έτσι
ώστε να εναλλάσσονται κυκλικά περισσότεροι ιατροί των κλινικών του νοσοκοµείου. Επίσης συµµετέχει ο θεράπων ιατρός, ο
οποίος εισάγει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς προς συζήτηση. Ως µη µόνιµα µέλη µπορεί να προσκληθούν από τα µόνιµα
µέλη ή τον θεράποντα ιατρό ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής, πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συµβούλιο συµµετέχει επίσης ως µόνιµο µέλος νοσηλευτής.
Ακόµα µπορούν να προσκληθούν από τα µόνιµα µέλη ή τον θεράποντα ιατρό ο κλινικός φαρµακοποιός, ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόµενοι ιατροί των συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα Ογκολογικά Συµβούλια.
Εάν δεν απασχολούνται σε κάποιο νοσοκοµείο ιατροί των απαιτούµενων ειδικοτήτων, επιδιώκεται συνεργασία µε το πλησιέστερο νοσοκοµείο, η οποία µπορεί να διευκολύνεται µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.
ε. Με συµφωνία των µόνιµων µελών ορίζεται εξ αυτών εκ περιτροπής ένας συντονιστής, ο οποίος αναλαµβάνει τη συλλογή
των περιστατικών που πρόκειται να συζητηθούν στο Ογκολογικό
Συµβούλιο από τους ιατρούς και εξετάζει την πληρότητα του ιατρικού φακέλου. Στον Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπονται τα
απαιτούµενα έγγραφα και πληροφορίες ώστε ο φάκελος να είναι
πλήρης. Ο Διοικητής και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκοµείου, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπος των
ιατρών στο Διοικητικό Συµβούλιο, η Ογκολογική Επιτροπή και το
Επιστηµονικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου µπορούν να ζητήσουν
από το συντονιστή την κατά προτεραιότητα εξέταση κάποιων περιστατικών από το Ογκολογικό Συµβούλιο ή αντίστροφα µπορούν να ζητήσουν την απόφαση των Ογκολογικών Συµβουλίων
για ένα ή περισσότερα περιστατικά. Επίσης ο συντονιστής συγκεντρώνει τα περιστατικά που παραπέµπονται από την ιατρική
οµάδα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.
στ. Στα Ογκολογικά Συµβούλια παραπέµπονται όλα τα περιστατικά κακοηθών νεοπλασιών που αντιµετωπίζονται στο νοσοκοµείο. Στον Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπεται η συχνότητα και
ο τόπος συνεδρίασης των Ογκολογικών Συµβουλίων, όπως και η
γραµµατειακή τους υποστήριξη, εάν αυτό είναι εφικτό.
ζ. Οι εισηγήσεις των µελών καταγράφονται υποχρεωτικά στον
ιατρικό φάκελο, όπως και η απόφαση του Ογκολογικού Συµβουλίου. Την ευθύνη υλοποίησής της έχει ο θεράπων ιατρός. Ο
ασθενής δικαιούται να λάβει γνώση των εισηγήσεων και της απόφασης και να ζητήσει αναλυτική ενηµέρωση από τον θεράποντα
ιατρό και οποιοδήποτε µέλος του Ογκολογικού Συµβουλίου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 136
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου και, ιδίως:
1. το εδάφιο β’της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2194/ 1994,
2. η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, µε εξαίρεση την
περίπτωση 7 του εδαφίου α’, που διατηρείται σε ισχύ µόνο για
την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 και
της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008,
3. τα εδάφια α’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
2194/1994.
4. Την 1.7.2012 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20, 21,
22, 23 και 24 του π.δ. 95/2000.
5. Το εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν.
2530/1997 (Α’218), όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου
13 του ν. 2889/2001.
Άρθρο 137
Καταργούµενες Διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις από την περίπτωση Ζ’ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010
(Α’87) η υποπερίπτωση Ι α’ έως και ε’.
Άρθρο 138
Ρυθµίσεις Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Α. 1. Στο τέλος της παρ. ΙΑ του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951
(Α’ 179), όπως προσετέθη µε την παράγραφο 1 του άρθρου 35
του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθώς και τα µέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2012 έως 28.2.2013 καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ
για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες ασφάλισης είτε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο
δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του δεκαπενταµήνου.»
2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση
των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273)
και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α’170), παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της
31ης Δεκεµβρίου 2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις επί µέρους διατάξεις του ν.2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει
την προβλεπόµενη εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Β. 1. Τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλύπτουν
τις ανάγκες κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων λόγω γήρατος,
αναπηρίας και θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Προγράµµατος µε τίτλο «Πρόγραµµα κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων».
2. Σκοπός του Προγράµµατος είναι η κατοχύρωση συνθηκών
αυτόνοµης διαβίωσης των ηλικιωµένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραµονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να
αποφευχθεί η παραποµπή σε δοµές κλειστής φροντίδας και να
προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού.
3. Το Πρόγραµµα έχει ιδίως ως περιεχόµενο:
α) την καταπολέµηση της εξάρτησης ηλικιωµένων και αναπήρων µε την οργάνωση και συστηµατική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής
φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικιακής βοήθειας,
β) την ενηµέρωση των εξυπηρετουµένων για τα δικαιώµατά
τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας,

γ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουµένων για τη συµµετοχή
τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές
δραστηριότητες.
4. α) Ωφελούµενοι του Προγράµµατος είναι συγκεκριµένες κατηγορίες συνταξιούχων όλων των ταµείων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
β) Κριτήρια επιλογής των ωφελουµένων αποτελούν ιδίως: η
ηλικία, το εισόδηµα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της
υγείας και η πρόσκαιρη ή µόνιµη εξάρτηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κριτήρια, το περιεχόµενο υλοποίησης του Προγράµµατος, η διαδικασία επιλογής των
ωφελουµένων και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα.
δ) Οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος δικαιούνται συµπληρωµατική ασφαλιστική παροχή αυξηµένης κατ’ οίκον φροντίδας. Η
φύση και το ύψος της παροχής, οι κατηγορίες των δικαιούχων,
οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χορήγησης και αναστολής καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά γνώµη του Δ.Σ. εκάστου φορέα κύριας ασφάλισης.
ε) Ωφελούµενοι του Προγράµµατος µπορεί να είναι και οι δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι δικαιούχοι της
σύνταξης του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) και του Δηµοσίου, καθώς και οι δικαιούχοι προνοιακών επιδοµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των εδαφίων
α’ και β’ της παρούσας παραγράφου και εφόσον στον ειδικό κωδικό προϋπολογισµού της παραγράφου 6 του παρόντος έχουν
κατατεθεί προϋπολογιστικά τα αντίστοιχα ποσά από τα αρµόδια
Υπουργεία.
στ) Δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Προγράµµατος
συνταξιούχοι που διαβιούν σε µονάδες κλειστής φροντίδας κάθε
νοµικής µορφής ή σε νοσηλευτικές µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ή του Ιδιωτικού Τοµέα.
5. α) Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση µε τίτλο «Διεύθυνση κατ’ οίκον
Φροντίδας Συνταξιούχων», µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
- Σχεδιασµός, οργάνωση και διαχείριση του Προγράµµατος
κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων για λογαριασµό όλων των
ασφαλιστικών ταµείων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- Διασφάλιση της βιωσιµότητας και παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ροών του Προγράµµατος
- Παρακολούθηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του Προγράµµατος από τους φορείς που το υλοποιούν, ώστε οι δικαιούχοι των παροχών να εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες
φροντίδας.
β) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων αποτελείται από τα Τµήµατα Ωφελουµένων, Παρόχων, Ελέγχου και Συντονισµού, τα οποία ασκούν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
- Το Τµήµα Ωφελουµένων παρακολουθεί την εφαρµογή των
κριτηρίων επιλογής στο πρόγραµµα των ενδιαφεροµένων συνταξιούχων.
- Το Τµήµα Παρόχων καθορίζει τις παρεχόµενες κατ’ ελάχιστον
υπηρεσίες σε σχέση µε τον αριθµό των ωφελουµένων και το κόστος των υπηρεσιών αυτών.
- Το Τµήµα Ελέγχου καθορίζει την ελεγκτική διαδικασία σε επίπεδο περιφερειακό, προκειµένου να διασφαλίζεται η παροχή της
κατ’ οίκον βοήθειας στους ωφελουµένους.
- Το Τµήµα Συντονισµού υποστηρίζει τη συνεργασία όλων των
τµηµάτων, συντονίζει τις διαδικασίες χρηµατοδότησης του Προγράµµατος και παρακολουθεί την εφαρµογή του µέσω της εκπόνησης ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στον Διοικητή του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων και τα Τµήµατα που υπάγονται σε αυτή στελεχώνονται µε µετατάξεις και
εσωτερικές µετακινήσεις του προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατόν να ιδρύονται ή να καταργούνται τα ως άνω
Τµήµατα, να ανακατανέµονται οι αρµοδιότητές τους ή να καθορίζονται νέες αρµοδιότητες γι’ αυτά.
6. α) Οι παροχές για τους συνταξιούχους µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου που πληρούν τις προϋποθέσεις της
υπουργικής απόφασης της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4
χρηµατοδοτούνται βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο
9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), από το Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστήθηκε µε
το άρθρο 149 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), καθώς και από κάθε άλλο
δηµόσιο και ιδιωτικό πόρο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δηµιουργείται στον προϋπολογισµό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ειδικός κωδικός όπου µεταφέρονται από
το Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που
τηρείται στο ΑΚΑΓΕ, οι σχετικοί πόροι χρηµατοδότησης του προγράµµατος, οι οποίοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το
σκοπό αυτόν, καθορίζεται η διαδικασία µεταφοράς των πόρων
αυτών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των συναρµόδιων
Υπουργών καθορίζονται οι σχετικοί πόροι χρηµατοδότησης του
προγράµµατος, όπως προβλέπονται στην υπουργική απόφαση
της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του παρόντος, η διαδικασία µεταφοράς των πόρων αυτών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ρυθµίζεται
κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η µεταφορά των πόρων
αυτών σε άλλο κωδικό, η διάθεση και χρησιµοποίησή τους για
άλλο σκοπό.
γ) Από 1.9.2012 θεσµοθετείται ειδική εισφορά ασφαλισµένων
σε φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη χρηµατοδότηση της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισµένων που θα
συνταξιοδοτηθούν µετά την 1.1.2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης των σχετικών παροχών. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ρυθµίζονται το ύψος της εισφοράς, οι κατηγορίες των υπόχρεων
καταβολής, οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συµβάσεις µε παρόχους µε
τις οποίες αυτοί αναλαµβάνουν, έναντι καθορισµένης αµοιβής
ανά ωφελούµενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας
στους λήπτες του «επιδόµατος αυξηµένης κατ’ οίκον φροντίδας». Οι πάροχοι αυτοί δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:
α) επιχειρήσεις Δήµων των άρθρων 103 και 107 του ν.
3852/2010 (Α’ 87),
β) επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και 198 του ν.
3852/2010,
γ) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
δ) νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή
υγείας κατά τις καταστατικές τους διατάξεις,
ε) αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό
τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό,
στ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας του ν. 4019/2011 (Α’ 226).
8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, το ύψος
χρηµατοδότησης ανά ωφελούµενο και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα για τη σύναψη και παρακολούθηση των ανωτέρω συµβάσεων.
9.α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και αποτελείται α- πό:
- τον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόεδρο
- τον Γενικό Γραµµατέα Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών
- έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο
- έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό του Συµβούλιο
- δύο µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ µε εξειδίκευση στους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας που ορίζονται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β) Η Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις κατ’ οίκον φροντίδας, παρέχοντας συµβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του
«Προγράµµατος κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» και σε
άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση συναφών
παρεµβάσεων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα οργάνωσης και λειτουργίας της
Επιτροπής.
10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α’ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των
κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α., καθώς και η χρηµατοδότηση
του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι Συνταξιούχων»».
Γ. 1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σε περίπτωση που
έχουν χορηγήσει δάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
15 και 16 του ν. 3586/2007 (Α’ 151) και των άρθρων 60, 61 και 62
του π.δ. 422/1981 (A’ 114) αντίστοιχα, µπορούν, µε απόφαση των
Διοικητικών τους Συµβουλίων, να αναστείλουν την καταβολή των
δόσεων για έξι (6) ή περισσότερους µήνες, κατά τους οποίους
θα καταβάλλονται µόνο οι αναλογούντες τόκοι, και στη συνέχεια
να παρατείνουν το χρόνο αποπληρωµής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή περισσότερους µήνες, σε σχέση µε τον αποµένοντα
συµβατικό χρόνο, µε αντίστοιχο επανυπολογισµό των ισόποσων
µηνιαίων δόσεων. Η απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συµβουλίου δεσµεύει όσους δανειολήπτες του οικείου φορέα ενταχθούν
σε αυτήν κατόπιν αιτήσεώς τους.
2. α) Μέτοχοι των Τοµέων Πρόνοιας Αστυνοµικών (Τ.Π.ΑΣ.) και
Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουµένων
στα Σώµατα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), εξερχόµενοι του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποκαθιστάµενοι διοικητικά (µε νόµο, δικαστική ή διοικητική
απόφαση) και µη επανερχόµενοι στην ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας, δεν δικαιούνται συµπληρωµατικό εφάπαξ βοήθηµα για τον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε για
ενδεχόµενη επελθούσα αναδροµικά βαθµολογική µεταβολή, ανεξάρτητα του δικαιώµατος συµπληρωµατικής συντάξεως και δεν
υποχρεούνται για τον εν λόγω χρόνο ή τη βαθµολογική αποκατάσταση απόδοσης υπέρ των Τοµέων εισφορών. Εκκρεµείς υποθέσεις για διοικητική αποκατάσταση κρίνονται µε τις διατάξεις
της παραγράφου αυτής.
β) Ως χρόνος ασφάλισης στον Τοµέα νοείται µόνο ο πραγµατικός χρόνος παροχής ενεργού υπηρεσίας (εργασίας) στο Σώµα
της Ελληνικής Αστυνοµίας, για τον οποίο αποδίδονται οτον
Τοµέα οι ασφαλιστικές εισφορές.
γ) Η προβλεπόµενη παγία εισφορά (κράτηση) ονοµασίας δοκίµου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και δοκίµου Αξιωµατικού σε
Υπαστυνόµο Β’ των µετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες µηνιαίες δόσεις και αποδίδεται µε µέριµνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Χρηµατικού του Α.Ε.Α. στον δικαιούχο Τοµέα.
δ) Η προβλεπόµενη πάγια εισφορά (κράτηση) ονοµασίας δοκίµου Αξιωµατικού σε Υπαστυνόµο Β’ των µετόχων των Τοµέων
Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, παρακρατείται σε έξι (6), δέκα (10) και δέκα (10) ισόποσες µηνιαίες
δόσεις αντίστοιχα και αποδίδεται µε µέριµνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηµατικού του Α.Ε.Α. στους δικαιούχους
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Τοµείς.
ε. Οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών, βαρύνουσα τον ασφαλισµένο και µη αποδοθείσα στον Τοµέα (Πρόνοιας ή Επικουρικής Ασφάλισης) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., τον οποίο
αφορά, από οποιαδήποτε αιτία, παρακρατείται, κατά περίπτωση,
από το καταβαλλόµενο δικαίωµα (εφάπαξ βοήθηµα - επιστροφή
εισφορών ή επικουρική σύνταξη), κατά την συνταξιοδότησή του.
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται εντόκως, για µεν τον υπόλοιπο συµβατικό χρόνο του δανείου από τότε που κατέστη ληξιπρόθεσµο µε το συµπεφωνηθέν επιτόκιο, για δε τον πέραν
τούτου χρόνο µε το επιτόκιο το προβλεπόµενο για τα αποθεµατικά, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
στ. Για την απόσβεση οφειλής προσωπικού δανείου εκτάκτων
αναγκών του ασφαλισµένου από Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης,
παρακρατείται αυτή συµψηφιστικά από το αντίστοιχο δικαίωµα
αυτού στον Τοµέα Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., από τον οποίο
ο ασφαλισµένος προέρχεται.
ζ. Κάθε οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών ασφαλισµένων, µη δικαιουµένων για οποιαδήποτε αιτία απολήψεως
εφάπαξ βοηθήµατος, επιστροφής εισφορών ή επικουρικής σύνταξης, συµψηφίζεται και αποσβένυται ως απαίτηση του Τοµέα
µε υφιστάµενο δικαίωµα του ασφαλισµένου στο Ταµείο.
η. Οφειλές επικουρικών συντάξεων διοικητικώς αποκαθισταµένων µετόχων Τ.Ε.Α.Ε.Χ., Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., επανερχοµένων ή µη στην ενεργό υπηρεσία, παρακρατούνται κατά
περίπτωση από τις λαµβανόµενες αναδροµικά αποδοχές ενέργειας αυτών και αποδίδονται αντίστοιχα µε µέριµνα και ευθύνη
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηµατικού της Ελληνικής Αστυνοµίας ή της Διαχείρισης Χρηµατικού του Πυροσβεστικού Σώµατος
στους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για να
τύχουν νέας επικουρικής σύνταξης.
3. α. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται υπαγωγή,
κατά οποιονδήποτε τρόπο, του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών, νοείται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α’
226), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως
στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.
2386/1996 (Α’ 43) και στις διατάξεις του π.δ. 94/2011 (Α’225).
β. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
4024/2011 (Α’ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, το Μετοχικό
Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»
4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981
(Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Ως βασικός µισθός για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοείται: α) έτη υπηρεσίας έως 31.10.2011, ο βασικός µισθός του µισθολογικού κλιµακίου ή βαθµού και το χρονοεπίδοµα
που έφερε ο υπάλληλος την 31.10.2011 και β) για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 1.11.2011 και µέχρι την έξοδο ο βασικός µισθός του µισθολογικού κλιµακίου ή βαθµού και
χρονοεπιδόµατος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του
από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόµενα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δίνουν ποσό α’ υποµερίσµατος.
4. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόµατα, οι αποζηµιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται µε τις συντάξιµες
αποδοχές, αναλόγως των µηνών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ’
αυτών η προβλεπόµενη κράτηση από την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε
ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες υπολογιζόµενες σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 δίνουν ποσό β’ υποµερίσµατος.
5.Το άθροισµα των ποσών των υποµερισµάτων της παραγράφου 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3 και 4, αποτελεί το
συνολικό ποσό του δικαιούµενου µερίσµατος, σύµφωνα µε τους
ακόλουθους µαθηµατικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια µπορεί να
αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα µε τα κατά περίπτωση
επιδόµατα - αποζηµιώσεις:
Α) α’ υποµέρισµα= (Α.α+Α.β)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Α.α 20% * (ΒΜ + επίδοµα χρόνου υπηρεσίας έως 31.10.2011
) * [ έτη έως 31.10.2011 /35] * Σ
Α.β 20% * (ΒΜ + επίδοµα χρόνου υπηρεσίας από 1.11.2011 )
* [ έτη υπηρεσίας από 1.11.2011 /35] * Σ
Β) β’ υποµέρισµα =
20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [µήνες/420 ] * Σ Μηνιαίο
µέρισµα (Μ) = (Α’ υποµέρισµα + β’ υποµέρισµα)».
5. Στο τέλος του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επί του ποσού της υπερβάλλουσας µείωσης του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 2 διενεργείται υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. η
κράτηση που προβλέπει το άρθρο 27 του π.δ. 422/1981.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 και η παρ. 2 του
άρθρου 29 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος νόµου, ισχύουν από την
1.11.2011.
Δ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη λειτουργίας τους σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα που υλοποιούνται από τη
Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων,
από τον ΟΑΕΔ και από άλλους συναρµόδιους φορείς. Το ύψος
της επιχορήγησης, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις η διαδικασία και τυχόν άλλα θέµατα προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ε. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’ 212)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζεται:
α) το περιεχόµενο, η διαδικασία υποβολής και η προθεσµία
υποβολής των δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιήσεων, αναγγελιών
και λοιπών στοιχείων, την υποβολή των οποίων ορίζει ο νόµος,
προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς
και τους εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς και φορείς και
β) η επιβολή των σχετικών κυρώσεων και προστίµων, καθώς
και τα όργανα επιβολής αυτών,
γ) τα ανωτέρω σχετικά µε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω εντύπων,
δ) η υποχρεωτικότητα και οι όροι της ηλεκτρονικής υποβολής
των εντύπων, καθώς και
ε) κάθε άλλο θέµα που αφορά στη µεταβατική περίοδο από τη
χειρόγραφη στην ηλεκτρονική υποβολή εντύπων.»
ΣΤ. Η περίπτωση στ’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004
(Α’ 48), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως
ακολούθως:
«στ. Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχρι και τις 4.8.2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει της
παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν µέχρι και 4.8.2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα
σχετικά αιτήµατα επανακρίνονται µε βάση το προγενέστερο νοµοθετικό καθεστώς.»
Ζ. 1. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
3863/2010 (Α’ 115), προτίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τον προσδιορισµό των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών
λαµβάνεται ως βάση υπολογισµού για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα - τοµέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και πρόνοιας, ο ασφαλιστέος µισθός ή το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της
ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας, όπως θα διαµορφώνονταν
κάθε φορά αν τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής συνέχιζαν,
κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή
να ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και κατά τη διάρκεια της θητείας
τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος µισθός
ή τεκµαρτό ηµεροµίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο µισθό ή το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο που αντιστοιχεί στην
28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι ανωτέρω ασφαλιστικές
εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου µισθού ή του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, ή προκειµένου
για ασφαλισµένους από 1.1.1993 και µετά, επί των αποδοχών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε’ - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 2084/ 1992 που δεν µπορούν
να υπερβαίνουν κατά µήνα το οκταπλάσιο του µέσου µηνιαίου
κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον αναγνωριζόµενο χρόνο γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση
15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων ισούται µε
τους αναγνωριζόµενους µήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται
µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή
της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.
Ο αναγνωριζόµενος χρόνος αξιοποιείται είτε για θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος είτε για την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης µόνο µετά την ολοσχερή εξόφληση του
ποσού εξαγοράς.»
Η. 1. Από την 1.9.2011 και εφεξής, οι µητέρες ανηλίκων- ασφαλισµένες πριν από την 1.1.1983 στα Ειδικά Ταµεία του άρθρου 2
του ν. 3029/2002 (Α’ 160), θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης λόγω
γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα µε τη συµπλήρωση
του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας,
όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαµορφώνονται σύµφωνα µε
το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Η ανηλικότητα του παιδιού αναζητείται κατά τη συµπλήρωση του συντάξιµου χρόνου, όπως
αυτός διαµορφώνεται µε βάση το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για
την κατηγορία αυτών των ασφαλισµένων.
Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους µέχρι 31.8.2011,
θεµελιώνουν δικαίωµα για λήψη σύνταξης σύµφωνα µε τις καταστατικές και γενικές διατάξεις των ταµείων τους, εφόσον κατά
το χρόνο συµπλήρωσης των 15 ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό τους φορέα συνέτρεχε και η ανηλικότητα του παιδιού.
Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µέχρι
31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ασφαλισµένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακαλούνται.
2. Από την 1.9.2011 και εφεξής, γυναίκες - ασφαλισµένες πριν
την 1.1.1983 στα Ειδικά Ταµεία του άρθρου 2 του ν. 3029/2002,
θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται,
όπως αυτά διαµορφώνονται σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισµένων.
Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους µέχρι 31.8.2011 και
έχουν συµπληρώσει συντάξιµο χρόνο τουλάχιστον 21 έτη µέχρι
την ηµεροµηνία παραίτησης, θεµελιώνουν δικαίωµα για λήψη
πλήρους ή µειωµένης σύνταξης.
Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µέχρι
31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ασφαλισµένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακαλούνται.
Θ. 1. Για το χρονικό διάστηµα από 1.10.2009 έως 31.12.2012
οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και τις
ασφαλιστικές εισφορές εκείνες, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή
συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης,
που αφορούν σε εργαζοµένους, οι οποίοι: α) µεταφέρθηκαν από
την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)» στην ανώνυµο
εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)», β) έχουν προβεί
σε σχετική καταγγελία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διεκδικώντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το χρονικό διάστηµα από 1.10.2009 και
εφεξής, γ) ήταν µέχρι 30.9.2009 ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
και δ) συµπληρώνουν µέχρι 31.12.2012 τις προϋποθέσεις πλήρους ή µειωµένης συνταξιοδότησης, συνυπολογιζοµένου του
χρόνου ασφάλισης από 1.10.2009 µέχρι 31.12.2012, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ µέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού µεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µετά την υποβολή σχετικής
αιτήσεως στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
2. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγµα-
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τικής ασφάλισης, λαµβάνεται υπ’ όψιν για τη συµπλήρωση των
προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση µε πλήρη ή µειωµένη σύνταξη και δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισµό του εναποµείναντος αριθµού πλασµατικών χρόνων της παρ. 18 του άρθρου
10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης της παραγράφου 1 οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάµβαναν ή δικαιούνταν να λάβουν οι εργαζόµενοι της παραγράφου
1 την 1η Ιανουαρίου του έτους 2009.
4. Ο ΟΑΕΔ υπεισέρχεται µετά την καταβολή των αναλογουσών
ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά της οφειλέτριας εργοδότριας εταιρείας,
δυνάµενος να διεκδικήσει ή να παρακρατήσει όλα τα ποσά που
κατέβαλε.
5. Εάν η εργοδότρια εταιρεία καταβάλλει τις αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές, διακόπτεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ αµελλητί, όσες δε εισφορές έχουν
εν τω µεταξύ καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη
διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν, το αρµόδιο
όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ρύθµισης.
Θβ. 1. Οι οφειλόµενες συµπληρωµατικές ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης
του ΕΤΕΑΜ, που αφορούν σε πρώην εργαζοµένους της εταιρείας T.V.X. Hellas Α.Ε., οι οποίοι εντάχθηκαν στο ειδικό τοπικό
πρόγραµµα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 47 του ν.
3220/ 2004 (Α’ 15), χωρίς να δικαιούνται, κατά την υπαγωγή τους
στο πρόγραµµα, ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου
υγείας, αλλά δικαιώθηκαν µεταγενεστέρως και αναδροµικά πλήρους ασφάλισης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22
του ν. 3867/2010 (Α’128), καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ µέσω
της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού µεταξύ ΟΑΕΔ και
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη
διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν, το αρµόδιο
όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ρύθµισης.
Θγ. 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3728/2008
(Α’ 258) διαγράφεται η φράση «εντός µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3728/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι δικαιούχοι του προγράµµατος συνεχίζουν να ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους, στους οποίους
ασφαλίζονταν ως µισθωτοί, από το µήνα που έπεται της λύσης ή
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας τους, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας σύναψης της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 προγραµµατικής σύµβασης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης
λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για
συνταξιοδότηση µε πλήρη ή µειωµένη σύνταξη, καθώς και των
απαιτούµενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (Α’
189), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης
ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριµήνου πριν την καταγγελία ή λύση της σύµβασης, στην οποία κατατάσσονται οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, βάσει των πράγµατι καταβληθεισών
αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει,
θα εξακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έως
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τη συµπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των δικαιούχων. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση
υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι
µισθωτοί ήταν ασφαλισµένοι για τουλάχιστον έξι µήνες κατά
τους τελευταίους δώδεκα µήνες της εργασίας τους στον κλάδο
των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδοµικών του ΙΚΑ, λόγω
της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια
του ειδικού προγράµµατος. Οι εισφορές για τη συνέχιση της
ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό πρόγραµµα.
Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθµίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να προσκοµίσουν οι δικαιούχοι στον φορέα υλοποίησης: α) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους
φορέα από την οποία να προκύπτει ότι οι µέχρι τούδε ασφαλιστικές εισφορές τους έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί προσηκόντως, β) υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α’ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του
γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εκκρεµεί
καταγγελία εις βάρος τους και δεν διώκονται για αδίκηµα απάτης
σχετικά µε την καταβολή των εισφορών τους στους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).»
3. Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης Θγ
έχει αναδροµική ισχύ από την έναρξη ισχύος του ν. 3728/2008
(Α’ 258).
Θδ. Η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των α-νέργων
α)εγγεγραµµένων στους καταλόγους προσφεροµένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτηµάτων αυτού, β) εγγεγραµµένων στο λογαριασµό ανεργίας προσωπικού ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ) του λογαριασµού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών
και Θεσσαλονίκης εξοµοιούται ως προς τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραµµένων
στα µητρώα του ΟΑΕΔ.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων του ΕΤΑΠΜΜΕ και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας: α)είναι
δυνατόν να εφαρµόζονται προγράµµατα για τους ανέργους εγγεγραµµένους στους καταλόγους τους αντίστοιχα µε αυτά που
εφαρµόζονται για τους ανέργους εγγεγραµµένους στα µητρώα
του ΟΑΕΔ, β) καθορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων
των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 και γ) ρυθµίζεται
κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις παροχές των
εξοµοιούµενων ανέργων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 µε τους ανέργους του ΟΑΕΔ.
Θε. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954
(Α’ 197), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν.
3552/2007 (Α’ 77), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το βασικό επίδοµα ανεργίας καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών.
Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζεται το
καθεστώς επιδότησης που ίσχυε την 31.12.2011.»
Οι υφιστάµενες παράγραφοι 5, 6, 7, 8 αναριθµούνται σε 4, 5,
6, 7.»
I. Για τον υπολογισµό των ποσών που προβλέπονται από τις
κατωτέρω διατάξεις λαµβάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011:
α) η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης µε εξαγορά των άρθρων
39- 41, 56 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), του άρθρου 2 παρ. 3 του ν.
1358/1983 (Α’ 64), του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 2084/1992 (Α’
165), του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 (Α’ 48),
β) του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010
(Α’ 115),
γ) του άρθρου 14 του ν. 3863/2010,
δ) του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 1846/1951 (Α’ 179), όπως
ισχύει,
ε) των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1983 (Α’ 154), όπως
ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α’
48),
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στ) των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1980 (Α’ 115), όπως
ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α’
48),
ζ) του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 65),
η) του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισµού Παροχών ΤΕΑΥΕΚ,
θ) όπου από τις κείµενες διατάξεις των Καταστατικών των φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται αναστολή σύνταξης
λόγω απασχόλησης συνταξιούχων,
ι) του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.1745/1987 (Α’ 234) και του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2458/1997 (Α’ 15),
ια) του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2458/1997 και του άρθρου 13
παρ. 1 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει.
IΑ. 1. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νοµού Αττικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. Νοµού Αττικής διορίζονται ως Πρόεδροι
και µέλη υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, ως Πρόεδροι διορίζονται
υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθµού µε τους
αντίστοιχους αναπληρωτές τους και ως µέλη υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ
ή ΔΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη ΓΓΚΑ
µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Ειδικό για τις Τ.Δ.Ε.
των λοιπών, πλην περιοχής Αθηνών και Πειραιώς, Υποκαταστηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Νοµού Αττικής και µόνο σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναµίας ορισµού των προσώπων του πρώτου
εδαφίου, ως Πρόεδροι και µέλη διορίζονται υπάλληλοι εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστηµάτων του
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των υπολοίπων νοµών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών
δικαστηρίων ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α’ ή Β’ ή Γ’
βαθµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή
εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως µέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή
εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθµού, µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Η αρµοδιότητα υπόδειξης των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. των υπολοίπων νοµών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι και µέλη υπάλληλοι του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόµενου οργανισµού, πλην Ο.Α.Ε.Ε. µε τους αναπληρωτές τους, µε τα αντίστοιχα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. µετέχουν ως µέλη χωρίς δικαίωµα
ψήφου: α) ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήµατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης
του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα και β) ανάλογα µε το θέµα της συνεδρίασης, ο Προϊστάµενος Τµήµατος του οικείου Υποκαταστήµατος
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του
Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του Ο.Α.Ε.Ε.
αντίστοιχα Α’ ή Β’ ή Γ’ Βαθµού, οι οποίοι διορίζονται µε απόφαση
του Διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα.
2. Στα Διοικητικά Συµβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις Διοικούσες Επιτροπές του άρθρου 29 του ν.
3655/2008 (Α’ 58) και στο Συµβούλιο Ασφάλισης Τραπέζης της
Ελλάδος διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι και µέλη, όπου
η συµµετοχή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. και είναι οι µεν Κυβερνητικοί Επίτροποι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης
ή Τµήµατος, τα δε µέλη προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή
υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.. Για τον Κυβερνητικό Επίτροπο στο Διοικητικό
Συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του αναπληρωτή του, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 7 του
άρθρου 77 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
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3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν.702/1977, η οποία
είχε καταργηθεί µε το εδάφιο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
8 του ν. 1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 8 του
ν. 1649/1986 (Α’ 149) και καταργήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 3900/2010 επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείµενο είναι άνω των 2.000 ευρώ.
4. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 422/1981,
όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη
Γ.Γ.Κ.Α.».
5. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου Β3 του άρθρου 29 του ν.
3655/2008 (Α’ 58), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των δικαστικών επιµελητών, που προτείνεται από την Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδος,
µε τον αναπληρωτή του.»
6. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του α.ν.
1846/1951, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Εκ δύο υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βαθµού Α’ ή Β’ και ελλείψει αυτών βαθµού Γ’, οριζοµένων από τον Διοικητή του ΙΚΑΕΤΑΜ, ως µελών, µετά των αναπληρωτών τους.»
7. Η υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 7
του άρθρου 77 του ν.3996/2011 (Α’ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Έναν υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προτείνεται από την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ).»
ΙΒ. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο άρθρο
πέµπτο του ν. 3607/2007 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η Εταιρεία συνάπτει σύµβαση, µε τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και µε το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.) για τις παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες, µε απευθείας ανάθεση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.»
2. Όλες οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µεταξύ της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό
διάστηµα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόµιµες και παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειες.
3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέµπτο του ν.
3607/2007, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στις αρµοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας περιλαµβάνονται
και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προµηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισµού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί
προµηθειών του Δηµοσίου. β) Η υποβολή πρότασης στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έγκριση των
όρων, του χρόνου και των προϋποθέσεων εκτέλεσης των εργασιών, του ύψους και του τρόπου της αµοιβής και κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέµατος για την παροχή των υπηρεσιών της
Εταιρείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν απευθείας ανάθεσης.»
ΙΓ. 1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η σχέση µεταξύ µελών της Κοιν.Σ.Επ, η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986
(Α’ 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο αυτόν. Δεν
εφαρµόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 7 και 8 του άρθρου
2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4
του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το δεύτερο και
τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7, το άρθρο 8, το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο
13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986. Όπου στο ν. 1667/ 1986
αναφέρεται καταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρισµών του ειρηνοδικείου» ή «στο µητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1», νοείται το
Μητρώο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του παρόντος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (Α’ 216)
αντικαθίσταται ως εξής:
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« 2. α) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η εγγραφή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4
του άρθρου 2. Από την εγγραφή, η οποία περιλαµβάνει και την
καταχώριση του καταστατικού στο Μητρώο, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά
νοµική προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Το καταστατικό
πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή
Συλλογικού Σκοπού.
β) Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο διατάξεις,
καθώς και τα ακόλουθα:
αα) Την επωνυµία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ.. Ως
έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται δήµος. Η επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ.
ορίζεται από το σκοπό της, το είδος της Κοιν.Σ.Επ. και την
έκταση της ευθύνης των µελών της. Ονόµατα µελών ή τρίτων δεν
περιλαµβάνονται στην επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ..
ββ) Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυµία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών µελών.
γγ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των µελών.
δδ) Την έκταση της ευθύνης των µελών όπως ορίζεται στην
παράγραφο 8.
εε) Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας.
στστ) Τον ορισµό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα
µεριµνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της
Κοιν.Σ.Επ..
Κατά τα λοιπά το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να παραπέµπει στις διατάξεις των οικείων νόµων.
γ) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συµπληρώνεται από τους ιδρυτές
της Κοιν.Σ.Επ. και περιλαµβάνει τα στοιχεία της περ. β’. Το περιεχόµενο του πρότυπου καταστατικού ορίζεται ειδικότερα µε
την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παρ. 5 του άρθρου 17.
Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική
µορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.
4019/2011 (Α’ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας
του άρθρου 15, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα τήρησης και λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας, κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τη λειτουργία του, τεχνική ή µη, οι
αρµοδιότητες του Τµήµατος Κοινωνικής Οικονοµίας του άρθρου
14, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των νοµικών
προσώπων που εγγράφονται στα επί µέρους Μητρώα, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους σε αυτά, οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους, η
µορφή και το περιεχόµενο του προτυποποιηµένου καταστατικού
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, οι διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Ο τίτλος του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξουσιοδοτικές και µεταβατικές διατάξεις»
Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως
εξής:
«8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου,
οι απαιτούµενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση
των Κοιν.Σ.Επ., των Κοι.Σ.Π.Ε. και των άλλων φορέων Κοινωνικής
Οικονοµίας σε αυτό δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα
από το Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας.»
Άρθρο 139
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου άρχεται από της
καταθέσεως του στη Βουλή, εκτός αν ορίζεται άλλως από επί
µέρους διατάξεις του».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

σουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 2.20’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Πέµπτη 1η Μαρτίου 2012 και ώρα 9.30’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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