ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΒ’
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 29ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 5ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων, το Γυµνάσιο Ευξεινούπολης Μαγνησίας
και το Γυµνάσιο Δοµοκού Φθιώτιδας, σελ. 2885, 2890, 2908,
2918
2. Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ. αριθµ. 12872/8896 από
19.10.2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού
της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών:
Α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Β) Υποεπιτροπή για τα
θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
και Γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών., σελ. 2886 - 2889
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2012, σελ. 2877
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το εργοστάσιο 'ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ"., σελ. 2878
β) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών
i) σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ Μολάων
- Σκάλας - Γυθείου του Νοµού Λακωνίας, σελ. 2879
ii) σχετικά µε τις οριστικές αποφάσεις συγχωνεύσεων και
διατήρησης των ΔΟΥ Πτολεµαΐδας και Νεάπολης Κοζάνης,
σελ. 2880
iii) σχετικά µε το κούρεµα των οµολόγων των φυσικών προσώπων, σελ. 2881
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τα αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και την εγγύηση για την καταβολή των συντάξεων του
2012, σελ. 2883
δ) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
i) σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, σελ. 2890
ii) σχετικά µε τη µη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της
µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, σελ. 2892
ε) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά µε τη µαταίωση
έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όφελος του Πολιτισµού, σελ. 2893
3. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς /Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και
Βουλευτών του Κόµµατος του προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης, σελ. 2896
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων «Κύρωση των υπ. αριθµ. 137 και 138/30-9-11 αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, µε τις οποίες υιοθετήθηκε
η τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης»., σελ. 2883
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε . ,

σελ. 2900 – 2907

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
ΝΑΚΟΣ Α. ,

σελ. 2877 - 2898
σελ. 2910 - 2919
σελ. 2898 - 2900, 2907 - 2910

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 2894, 2895
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 2890, 2891, 2892, 2893
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 2890, 2891, 2892
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι. ,
σελ. 2878, 2879
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2881, 2882, 2883
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 2880, 2881
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 2879, 2880, 2881, 2882,
2883
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2883, 2884, 2885
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2884, 2885
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ Φ. ,
σελ. 2879
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 2878
ΡΕΠΟΥΣΗ Μ. ,
σελ. 2892, 2893
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 2893, 2894, 2895
Β. Επί της επίκαιρης επερώτησης:
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ,
σελ. 2898, 2914, 2915
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 2907, 2916
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 2899, 2915
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ,
σελ. 2908, 2909, 2916, 2918
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 2906, 2911, 2918
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 2897, 2898, 2913, 2914
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2911, 2912
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α. ,
σελ. 2903, 2905, 2907, 2911,
2912, 2915, 2918
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 2900, 2916
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 2910
ΜΕΛΑΣ Π. ,
σελ. 2909, 2910
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 2899, 2915
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 2896, 2912, 2913
ΣΚΟΠΟΥΛΗ Φ. ,
σελ. 2916, 2917, 2918
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 2900, 2915
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 2901

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΒ’
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 19 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το Δελτίο Επίκαιρων
Ερωτήσεων της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 450/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο οδικό δίκτυο του Νοµού Πέλλας.
2.- Η µε αριθµό 469/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ζακύνθου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Σταύρου Κοντονή προς τους
Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τις πυρκαγιές
στη Ζάκυνθο.
3.- Η µε αριθµό 471/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών σε βασικά καταναλωτικά
αγαθά.
4.- Η µε αριθµό 456/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Α Πειραιά των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Μελά
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ).
5.- Η µε αριθµό 474/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγού προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε την «απελευθέρωση λαθροµεταναστών από
τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών».
6.- Η µε αριθµό 460/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε δηµοσίευµα της Βρετανικής Εφηµερίδας
«Guardian» περί «βάναυσης συµπεριφοράς των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε διαδηλωτές».

7.- Η µε αριθµό 465/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Γκιόκα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ της Χώρας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 451/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νταβλούρου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης της «ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ».
2.- Η µε αριθµό 470/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
εργαζοµένων στα έργα του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.
3.- Η µε αριθµό 446/15-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Αττικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τους Υπουργούς Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις καταλήψεις από
εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες σε χώρους των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ.
4.- Η µε αριθµό 457/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Αττικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παύλου Χαϊκάλη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την χρήση του
δικαιώµατος αυτασφάλισης.
5.- Η µε αριθµό 475/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, σχετικά µε την «απόφαση για µακροχρόνια εκµίσθωση σε
ιδιώτες ακατοίκητων ελληνικών νησιών».
6.- Η µε αριθµό 461/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σχετικά µε τη λειτουργία του Φράγµατος της Μεσοχώρας Τρικάλων.
7.- Η µε αριθµό 466/16-10-2012 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ
και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους του.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 463/16-10-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το εργοστάσιο «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ».
Κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το εργοστάσιο «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ» που είναι ενταγµένο στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
διαθέτει κατάλληλη υποδοµή, τεχνογνωσία και έµπειρο εργατικό
δυναµικό και µπορεί να παράγει εφόδια για τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας. Μπορεί να παράγει αλεξίσφαιρα
γιλέκα, κράνη, στολές και άλλα υλικά.
Εδώ και αρκετά χρόνια, εξαιτίας της πολιτικής των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, υπάρχει µια πορεία απαξίωσης, όπως υπάρχει και γενικότερα στην αµυντική
βιοµηχανία. Ωστόσο, ο εξοπλισµός των Ενόπλων Δυνάµεων γίνεται από ιδιώτες και από την ονοµαζόµενη διεθνή αγορά. Μέχρι
τώρα, έχουν υπάρξει πολλές υποσχέσεις στους εργαζόµενους
για το ότι θα δοθεί παραγγελία σε κράνη και ότι θα παραγγελθούν στολές παραλλαγής, αλλά αυτά έχουν µείνει ένα κενό
γράµµα. Οι εργαζόµενοι είναι ενάµισι µήνα απλήρωτοι και αυτό
δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα σε ολόκληρη την περιοχή. Η περιοχή της Κύµης και τα χωριά ρηµάζουν, αφού το συγκεκριµένο
εργοστάσιο αποτελούσε κυριολεκτικά µια οικονοµική ανάσα, µε
αποτέλεσµα τώρα να υπάρχει µεγάλη ανασφάλεια.
Η δική µας ερώτηση έχει να κάνει µε τα εξής: Πρώτον, πότε
θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι που είναι απλήρωτοι παραπάνω
από ενάµισι µήνα τώρα, δεδοµένου ότι την ερώτηση την έχουµε
καταθέσει τέσσερις φορές;
Δεύτερον, θα συνεχιστεί η λειτουργία του εργοστασίου µε ευθύνη του κράτους και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, χωρίς τη
συµµετοχή ιδιωτών και έξω από αυτό το γενικότερο πρόγραµµα
που υπάρχει για τις ιδιωτικοποιήσεις;
Τρίτον, θα υλοποιηθούν επιτέλους, οι παραγγελίες για τα
κράνη και για τις στολές παραλλαγής, αλλά και για τα αλεξίσφαιρα γιλέκα και υπάρχει κάποια σκέψη από το δικό σας Υπουργείο και από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης για να παραγγελθούν
εκεί;
Και τέλος, σας ρωτάµε αν θα πάρετε µέτρα για να αποφευχθεί
η κατάσχεση υλικού από τους προµηθευτές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει για
τρία λεπτά ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Καράµπελας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µε την ευκαιρία αυτής της ερώτησης, θα ήθελα να
σας ενηµερώσω για κάτι που ήδη γνωρίζετε: Ότι η «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ» είναι µια θυγατρική της Εταιρείας «Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα» και παρουσιάζει και αυτή όλες τις γνωστές
παθογένειες της αµυντικής µας βιοµηχανίας, δηλαδή, διαρθρωτικά προβλήµατα, κρατικοδίαιτη αντίληψη, χωρίς εξωστρέφεια
και χωρίς ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών και
χωρίς επενδύσεις, προκειµένου να καταστεί ανταγωνιστής στο
σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.
Σχετικά µε τα συγκεκριµένα ερωτήµατα του κυρίου Βουλευτή
πράγµατι το 2008 το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το Υπουργείο
αποφάσισε να προµηθευθεί 72.154 βαλλιστικά κράνη για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών και των τριών επιτελείων: του
Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας.
Το 2009 ανατέθηκε το έργο, ύστερα από διαπραγµάτευση,
στην «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα». Ήταν πρόθεση του
Υπουργείου να ενισχύσει τα ελληνικά αµυντικά συστήµατα µε ένα
προϋπολογισµό 9.600.000 ευρώ αναθέτοντας αυτή την πενταετούς διάρκειας σύµβαση. Η πρώτη ηµεροµηνία υποβολής τεχνοοικονοµικής προσφοράς για τα κράνη είχε οριστεί στις 30 Οκτωβρίου 2009, κάτι που δεν έγινε. Δόθηκαν δυο παρατάσεις, τότε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη συνέχεια δόθηκαν το 2011 άλλες τέσσερις. Άλλες δυο δόθηκαν το 2012. Συνολικά δόθηκαν εννέα παρατάσεις, χωρίς µέχρι
σήµερα να έχει δοθεί η αντίστοιχη προσφορά. Η τελευταία παράταση έληξε τον Ιούλιο αυτού του έτους.
Μετά απ’ όλα αυτά υπεβλήθη πρόσφατα εισήγηση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, µετά από αίτηµα της εταιρείας για νέα
παράταση, ακύρωσης της περαιτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας
µέσω διαπραγµάτευσης. Τώρα είµαστε σε αυτό το σηµείο. Δεν
έχει ληφθεί απόφαση της πολιτικής ηγεσίας για την τελική λύση
του ζητήµατος. Οι λύσεις που φαίνονται είναι δυο: Ή ακύρωση
ή εκ νέου παράταση τουλάχιστον επτά µηνών για το υπόψη θέµα.
Σε ό,τι αφορά στις στολές παραλλαγής θέλω να πω ότι αυτό
είναι αντικείµενο του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν αφορά στο
Υπουργείο Άµυνας. Το Υπουργείο Άµυνας ενδιαφέρεται να έχει
εκάστοτε περί τις είκοσι πέντε χιλιάδες µε τριάντα χιλιάδες στολές παραλλαγής ανά ΕΣΟ, για να καλύψει ανάγκες ένδυσης των
νεοκατατασσοµένων.
Σε ό,τι αφορά στα αλεξίσφαιρα γιλέκα και στο θέµα αυτό είχε
ανατεθεί προµήθεια προ τετραετίας στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ύψους 8,5-9 εκατοµµυρίων. Ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες
εκτός από χίλιες πεντακόσιες εξήντα αντιβαλλιστικές πλάκες,
που η τιµή τους ανέρχεται περίπου στο 1,5 εκατοµµύριο. Το ζήτηµα εκκρεµεί ακόµα. Όµως, οι δηµοσιονοµικές ανάγκες έχουν
επιβάλλει νέες προτεραιότητες στα γενικά επιτελεία και αυτό δεν
είναι των άµεσων προτεραιοτήτων. Αυτά είχα να σας αναφέρω
προς το παρόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Βουλευτής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Παφίλης έχει
το λόγο.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε αλλά
δεν απαντήσατε στα ερωτήµατα που βάλαµε. Βεβαίως µας ενηµερώσατε. Αυτά είναι γνωστά, αλλά «στο διά ταύτα» τι θα γίνει;
Επειδή κάπως γενικεύτηκε η συζήτηση, θα ξεκινήσουµε απ’
αυτό που ονοµάζεται παθογένεια της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας. Η παθογένεια οφείλεται στην πολιτική των κυβερνήσεων, που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν πολιτική
απαξίωσης, κατάτµησης των ελληνικών αµυντικών βιοµηχανιών.
Γνωρίζετε πολύ καλά την πρόταση που έχουµε καταθέσει σαν
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για ενιαίο φορέα αµυντικής βιοµηχανίας, όπου θα εντάσσονταν όλες οι βιοµηχανίες, θα υπήρχε
ένας σχεδιασµός, ώστε να µπορούν να καλυφθούν ορισµένες
ανάγκες της άµυνας της χώρας από εγχώρια παραγωγή, να διατηρηθούν θέσεις εργασίας, να αυξηθεί η παραγωγή και να υπάρξει και νέα τεχνογνωσία. Και υπήρχε υψηλή τεχνογνωσία και
υψηλή ειδίκευση σ’ αυτόν τον τοµέα όλα αυτά τα χρόνια.
H πολιτική όµως, που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις και της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι προς αντίθετη κατεύθυνση και η οριστική «κατεδάφιση» έρχεται µε την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να συγκεντρώσει κεντρικά σε µεγάλες ιµπεριαλιστικές χώρες την αµυντική ή την πολεµική βιοµηχανία και να λειτουργήσουν οι µικρότερες χώρες ως υπεργολάβοι, ως «δορυφόροι» µε ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις. Για
µας είναι απαράδεκτο, το 2012 να µην µπορεί η χώρα µας να στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάµεις σε τοµείς όπου πραγµατικά µπορεί.
Όσο για τις προθέσεις, «έχουµε δει πολλές φορές το έργο»,
κύριε Υπουργέ. Θα ξέρετε πολύ καλά εσείς –γιατί είστε από τις
Ένοπλες Δυνάµεις- τι συνέβη µε τα δέκα χιλιάδες βλήµατα για
τα έρµατα «Leopard» που τα είχαν τάξει –θα το πω έτσι- στην
πρώην ΠΥΡΚΑΛ –για να καταλαβαίνει και ο κόσµος- και τελικά
κατέληξαν να τα πάρουν από την Ολλανδία. Δεν ξέρω και τι άλλο
γίνεται. Έτσι ρηµάζει ένα τεράστιο εργοστάσιο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, λοιπόν, αν δεν βοηθήσετε τη βιοµηχανία µε σοβαρά οικονοµικά κονδύλια, δεν µπορεί να ανταποκριθεί. Όταν
είναι παρατηµένη, όταν δεν έχει χρήµατα, πώς µπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις υποχρεώσεις;
Εµείς γνωρίζουµε –φαντάζοµαι κι εσείς, ανεξάρτητα από το τι
µπορεί να πείτε στη Βουλή- ότι αν ενισχυθεί και στηριχθεί αυτή
η βιοµηχανία, έχει και τεχνογνωσία και µπορεί να ανανεώσει την
τεχνογνωσία, έχει έµπειρο εργατικό δυναµικό και µπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες για τις οποίες µιλήσαµε προηγουµένως.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΒ’ - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Αυτό όµως, χρειάζεται αυτήν την προϋπόθεση: ότι δηλαδή, πρέπει να ενισχυθεί και να κρατηθεί ανοιχτό το εργοστάσιο. Σε διαφορετική περίπτωση βέβαια, δεν µπορεί να ανταποκριθεί.
Εµείς επαναλαµβάνουµε το αίτηµα να στηρίξετε αυτή τη βιοµηχανία, να πληρωθούν οι εργαζόµενοι που είναι απλήρωτοι –
είναι δική σας αρµοδιότητα αυτό- και να µην επιτρέψετε να γίνει
αυτό που ετοιµάζετε για όλες τις υπόλοιπες αµυντικές βιοµηχανίες, δηλαδή να δοθούν σε ιδιώτες.
Η περίοδος που διανύουµε στην περιοχή, κύριε Υπουργέ, είναι
πολύ δύσκολη. Τα σύννεφα του πολέµου έχουν πυκνώσει. Η
χώρα θα εµπλακεί εξαιτίας των γενικότερων ανταγωνισµών που
υπάρχουν. Υπάρχει το ενδεχόµενο να εµπλακεί η χώρα σε πολεµικές περιπέτειες. Θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να ξαναδεί
το θέµα της αµυντικής βιοµηχανίας, να τους υποχρεώσει ο ελληνικός λαός, ώστε να σταµατήσει αυτή η πολιτική της απαξίωσης και τού να τα δίνετε όλα στους ιδιώτες και να στραφεί προς
µία άλλη κατεύθυνση, ώστε να µπορούν να καλυφθούν στοιχειώδεις έστω ανάγκες της άµυνας της χώρας και παράλληλα να
εξασφαλιστεί δουλειά για τους εργαζόµενους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός κ.
Καράµπελας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως προείπα, η «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ» είναι κλασική περίπτωση
που ενσωµατώνει όλα τα δυσµενή χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας µας. Δεν έχει προβεί στον εκσυγχρονισµό της, δεν έχει ενσωµατώσει νέες τεχνολογίες, δηµιουργεί ταµειακά ελλείµµατα
και χρέη. Πολλές φορές δεν έχει τη δυνατότητα, όπως εν προκειµένω για τα κράνη, να κατασκευάσει τα υλικά, τα οποία το Επιτελείο, το Υπουργείο τής αναθέτει. Είναι φανερό -και µε επίσηµο
έγγραφο της Διεύθυνσης των ΕΑΣ- ότι αυτή η εταιρεία δεν δύναται να κατασκευάσει το κράνος και επί τρία έτη ψάχνει να βρει
συµπαραγωγό, χωρίς επιτυχία. Τώρα είµαστε στο σηµείο όπου
το Υπουργείο ή θα πρέπει να αποφασίσει να σταµατήσει τη διά
διαπραγµάτευσης διαγωνιστική διαδικασία ή θα πρέπει να δώσει
µία δέκατη παράταση στην υπόψη εταιρεία. Εκκρεµεί η απόφαση.
Στο πλαίσιο αυτό προ εξαηµέρου, στις 12 του µηνός, έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο µε τους αρµόδιους φορείς, µε την ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάµεων, µε εκπροσώπους της εταιρείας κ.λπ.,
προκειµένου να αποφασίσουµε για το δρόµο προς τα εµπρός.
Εκκρεµεί η απόφαση, πάντως το Επιτελείο, το Υπουργείο είναι
υποχρεωµένο να ακολουθεί την κείµενη νοµοθετική διαδικασία,
το ν. 3978 που ενσωµατώνει και την κοινοτική νοµοθεσία, όπως
γνωρίζετε.
Η αίσθησή µου είναι ότι πλέον το Υπουργείο δεν µπορεί να
συντηρεί τέτοιου είδους βιοµηχανίες σε µία κρατικοδίαιτη σχέση,
σε µία περίοδο ιδιαίτερα δυσµενή από πλευράς δηµοσιονοµικής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 448/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Λακωνίας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ
Μολάων – Σκάλας – Γυθείου του Νοµού Λακωνίας.
Η κ. Πατριανάκου έχει το λόγο, για δύο λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου κι επειδή
αυτό το θέµα έχει πάρει πολύ µεγάλες διαστάσεις, θέλω να κάνω
δύο δηλώσεις: Πρώτον, είµαι οπαδός των µεταρρυθµίσεων. Δεύτερον, δεν συνηθίζω να κάνω ερωτήσεις για τις ερωτήσεις, ούτε
για λόγους εντυπώσεων ούτε για λόγους λαϊκισµού. Μιλώ µε επιχειρήµατα και πείθοµαι από επιχειρήµατα.
Μία µεταρρύθµιση, για να έχει επιτυχία, χρειάζεται τα εξής:
Πρώτον, σαφείς στόχους. Δεύτερον, σωστό σχεδιασµό. Και τρίτον, το όφελός της να είναι κατευθείαν στον πολίτη.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, που λέει «Συγχωνεύσεις ΔΟΥ,
ένας νέος «Καλλικράτης», ως µέρος ενός ευρύτερου σχεδίου»,
αποδέχοµαι τους στόχους, αλλά αµφισβητώ το σχεδιασµό. Και

2879

σε κάθε περίπτωση, αυτό που µου προκύπτει είναι ότι όλο το κόστος µετακυλίεται στον πολίτη.
Με την κατάργηση των ΔΟΥ Μολάων – Σκάλας – Γυθείου θα
αναγκάζουµε τους πολίτες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους,
τους επιτηδευµατίες και τους επιχειρηµατίες, να κάνουν µετακινήσεις από τα Βελανίδια, την Κρεµαστή, την Ελαφόνησο –είναι
νησί η Ελαφόνησος- τη Νεάπολη, το Γερολιµένα, την Κρεµαστή.
Μιλάµε για αποστάσεις µέχρι και διακοσίων χιλιοµέτρων και, µάλιστα, σε κακές συνθήκες οδικού δικτύου. Αυτό σηµαίνει ότι οι
συγκεκριµένοι άνθρωποι είναι υποχρεωµένοι, εκτός από το υπερβάλλον κόστος, να χάνουν ώρες, εργατοώρες. Και, ταυτόχρονα,
υπάρχει η αδυναµία, επειδή ο Νοµός µας δεν έχει πρόσβαση στο
internet, να µην µπορούν να εξυπηρετηθούν µε κάποιο άλλο
τρόπο.
Από τότε που κατέθεσα την ερώτηση µέχρι σήµερα, έχουµε
ένα νέο: Έχουµε τη δική σας την έκθεση, την έκθεση της Γνωµοδοτικής Επιτροπή που έκανε το Υπουργείο, στην οποία σαφέστατα αναφέρονται τα εξής:
Πρώτον, προτείνεται η λειτουργία των ΔΟΥ στους Μολάους,
το Γύθειο, να συνεχιστεί µέχρι να βρεθούν νέα κτήρια στη ΔΟΥ
της πρωτεύουσας του Νοµού.
Δεύτερον, προτείνεται η µετατροπή αυτών σε γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουµένων µε το αιτιολογικό της εξυπηρέτησης
ορεινών περιοχών.
Η ίδια η έκθεση επικαλείται ένα άλλο, διαφορετικό τοπίο.
Θα επανέλθω στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός κ.
Μαυραγάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα την τοποθέτηση της κυρίας Βουλευτού.
Θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα να πω ότι όντως είναι η ώρα για τις
µεγάλες µεταρρυθµίσεις στον τόπο. Η Ελλάδα δεν µπορεί να µείνει πίσω. Και δεν µπορεί να µείνει στο µοντέλο της Ψωροκώσταινας.
Μία κυβέρνηση έχει υποχρέωση, για το καλό του λαού, να τραβήξει µπροστά και να αφήσει πίσω το παρελθόν.
Έχω πει από αυτήν τη θέση, ότι δεν µπορούµε να µείνουµε
κολληµένοι στο µοντέλο της ΔΟΥ που επισκέπτεται ο πολίτης καθηµερινά. Δεν υπάρχει τέτοιο µοντέλο στο εξωτερικό. Θα πρέπει
να προχωρήσουµε σε µεγάλες µεταρρυθµιστικές κινήσεις, ώστε
να ελαχιστοποιηθεί η επίσκεψη του φορολογούµενου στις ΔΟΥ.
Στο πλαίσιο αυτό και βρίσκοντας την ειληµµένη απόφαση για
ενοποίηση των ΔΟΥ, αυτό το οποίο κάναµε σαν ηγεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών είναι να έχουµε µία ολοκληρωµένη
πρόταση και µελέτη για το πώς αυτό µπορεί να γίνει.
Από την άλλη, µε τις διάφορες κινήσεις που γίνονται για την
ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών –κι ένα αποφασιστικό µέτρο
είναι η πληρωµή των υποχρεώσεων στις τράπεζες που έχει τεθεί
για το τέλος του χρόνου και η αλλαγή του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, όπου εκεί πάρα πολλές τυπικές διαδικασίες καταργούνται και θα έχει τη δυνατότητα ο φορολογούµενος, ο επιτηδευµατίας να µη χρειάζεται να επισκεφτεί τη ΔΟΥ- προχωρούµε,
όπως σας είπα, σε ένα νέο µοντέλο.
Η επιτροπή αυτή γνωµοδότησε. Κι όπως σωστά αναφέρατε,
µέσα σε αυτήν τη γνωµοδότηση της επιτροπής για την περιοχή
της Λακωνίας αναφέρεται ότι προτείνεται η διατήρηση γραφείου
εξυπηρέτησης κοινού σε µέρη, όπως είναι αυτά, τα οποία αναφέρατε, προκειµένου να µπορεί να εξυπηρετείται µεταβατικά το
κοινό.
Αυτά, τα οποία λέει η επιτροπή, εµείς δεν µπορούµε να τα αµφισβητήσουµε, γιατί ήταν µια επιτροπή µε ανθρώπους εξειδικευµένους στον τοµέα κι άρα, αυτό, το οποίο µας λένε πρέπει να το
λάβουµε σοβαρά υπόψη.
Συνεπώς, έτσι όπως έχει γνωµοδοτήσει η επιτροπή, έτσι πρέπει να προχωρήσουµε κι εµείς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κυρία Πατριανάκου για τρία λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαστε στην ίδια µεριά, στη µεριά των µεταρ-
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ρυθµίσεων. Μάλιστα, οι µεταρρυθµίσεις αυτές πρέπει να γίνουν
µε πολύ γρήγορα βήµατα, γιατί µόνο έτσι µπορεί να επέλθει ανάπτυξη.
Η έκθεση της γνωµοδοτικής επιτροπής µπορεί να µη το γράφει, γιατί έχει συµπεριλάβει µόνο εξοικονόµηση δαπανών, µισθώµατα, λειτουργικά έξοδα κι επιδόµατα θέσεων ευθύνης -και
µάλιστα µιλάει για απόσβεση 7,1 µηνών πάνω σε αυτά- δεν περιλαµβάνει όµως πουθενά τα κόστη που σας ανέφερα προηγουµένως: τα καύσιµα, τις µετακινήσεις, τις χαµένες εργατοώρες
και την απίστευτα δυσχερή θέση που θα έλθουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι των ΔΟΥ. Θα χρησιµοποιήσω, όµως, στοιχεία αυτής της
επιτροπής, τα οποία προκύπτουν, αλλά δεν αναγράφονται.
Εάν κοιτάξουµε τα φορολογικά έσοδα της ΔΟΥ Σπάρτης, σε
συνδυασµό µε τους σαράντα εννέα υπαλλήλους που διαθέτει,
µας προκύπτει ότι ανά υπάλληλο έχουµε έσοδα γύρω στα 0,9
εκατοµµύρια ευρώ. Εάν πάµε στη Σκάλα µε τους έξι υπαλλήλους
αυτό το ποσό γίνεται 1,4 εκατοµµύρια ευρώ. Εάν πάµε στους Μολάους µε τους έντεκα υπαλλήλους το ποσό σχεδόν διπλασιάζεται και προκύπτει ότι έχουµε έσοδα ανά υπάλληλο 1,6 εκατοµµύρια ευρώ. Κι αν πάµε στο Γύθειο, όπου αυτήν την περίοδο προσωρινά βρίσκεται σε κάµψη – φτιάχνεται, όµως, ένα λιµάνι και τα
φορολογικά έσοδα θα γίνουν τεράστια και η ανάκαµψη της περιοχής θα είναι πολύ µεγάλη- σήµερα βρίσκεται πάνω κι από τη
Σπάρτη, που είναι η πρωτεύουσα του Νοµού. Μέσα στην ίδια έκθεση συµπεριλαµβάνεται ότι θα πρέπει να έρθουν και τα Κύθηρα.
Για να έρθουν οι φορολογούµενοι από τα Κύθηρα στη Σπάρτη
χρειάζονται µια µέρα.
Προτείνουµε, λοιπόν, η ΔΟΥ Μολάων να συνεχίσει να λειτουργεί ως ΔΟΥ κι όχι ως ΚΕΠ φορολογικό, για να µπορεί να εξυπηρετεί και τα δυο νησιά, την Ελαφόνησο και τα Κύθηρα. Η
αποδοτικότητα της συγκεκριµένης περιοχής όσον αφορά την
επιχειρηµατικότητα και την τουριστική ανάπτυξη είναι πραγµατικά πάρα πολύ µεγάλη και θα υπάρχουν πάρα πολύ µεγάλα
έσοδα και προσδοκίες για αυτό που επιθυµούµε να κάνουµε.
Εµένα απάντηση δε µου δόθηκε, διότι πώς είναι δυνατόν µειώνοντας το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, κατ’ ουσίαν να
το µετακυλίουµε στους πολίτες;
Έχουµε ενοίκια –πρέπει να το ακούσουν οι πολίτες- που πλήρωνε µέχρι σήµερα το ελληνικό δηµόσιο για τις ΔΟΥ, τα οποία
είναι ασύλληπτα. Για διακόσια σαράντα τετραγωνικά στους Μολάους δίναµε 2.200 ευρώ νοίκι, για εκατόν ενενήντα τετραγωνικά
στη Σκάλα δίναµε 1.467 ευρώ, για εκατόν εβδοµήντα τετραγωνικά στο Γύθειο δίναµε κοντά στις 3.000 ευρώ νοίκι και τώρα οι
ΔΟΥ υποδοχής µε τετρακόσια πενήντα τέσσερα τετραγωνικά δίνουµε 4.255 ευρώ. Βεβαίως, τα κόστη αυτά δε συγκρίνονται µε
αυτά που πληρώνονται σε άλλα µέρη της Ελλάδας, κοιτάζοντας
την έκθεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πώς θα κάνουµε εξοικονόµηση προσωπικού, αφού κατ’ ουσίαν
η εµπειρία µας από τη ΔΟΥ Κροκεών που συστεγάζεται µε τη
ΔΟΥ Σκάλας ένα χρόνο, της Αρεόπολης που συστεγάζεται ενώ
έχει δικό της κτήριο στο Γύθειο και της Νεάπολης που συστεγάζεται µε των Μολάων ένα χρόνο τώρα είναι απλή συστέγαση,
διότι λειτουργούν µε διαφορετικούς σέρβερ. Θα φτιάξουµε µια
ΔΟΥ µε επτά διαφορετικούς σέρβερ και θα µπερδεύονται οι πολίτες µε τα διαφορετικά καρτελάκια που θα βλέπουν στους υπαλλήλους.
Εκτιµώ ότι πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να εκσυγχρονίσουµε τη φορολογική νοµοθεσία, να την απλοποιήσουµε για να
ενισχύσουµε την επιχειρηµατικότητα και να προχωρήσουµε σε
ένα νέο σύστηµα, το «TAXIS ΙΙ», που εσείς φτιάχνετε και που είναι
µια πραγµατικά προοδευτική λύση. Όταν εφαρµοστεί να αρχίσουν και να γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές επ’ ωφελεία του πολίτη και µόνο του πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Μαυραγάνης, για
τρία λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε προσοχή την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων. Ξέρετε, τα στατιστικά στοιχεία µπορούν να ερµηνευτούν µε διάφορους τρόπους. Εάν πάρουµε µια µεγάλη ΔΟΥ,
η οποία σχεδιάζεται να είναι η µεγάλη ΔΟΥ του νοµού, σε αυτήν
συγκεντρώνονται πολλοί υπάλληλοι. Άρα, λοιπόν, όταν συγκεντρώνεις πολλούς υπαλλήλους και µέχρι να ενσωµατωθούν οι
ΔΟΥ, το αποτέλεσµα ακριβώς είναι κατά κεφαλήν µικρότερο
έσοδο.
Συνεπώς, ο σχεδιασµός που είχε γίνει, να ενισχυθεί η ΔΟΥ
Σπάρτης γιατί θα ήταν το κέντρο υποδοχής, έχει ως αποτέλεσµα
ότι ακριβώς το κατά κεφαλήν έσοδο πέφτει. Αυτό, όµως, είναι
αποτέλεσµα του σχεδιασµού να ενισχυθεί η ΔΟΥ Σπάρτης.
Άκουσα αυτά τα οποία είπατε για το «TAXIS». Βεβαίως, το
«TAXIS» στη δεύτερη γενιά του θα µπορέσει να λύσει όλα αυτά
τα προβλήµατα των διαφορετικών λογισµικών ανά ΔΟΥ και θα
ενοποιήσει, ώστε να έχουµε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα.
Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι προσπάθειες που έχουν γίνει,
όπως προανέφερα, για να έχουµε ηλεκτρονικές πλέον συναλλαγές και να µην χρειάζεται η επίσκεψη στη ΔΟΥ, σε συνδυασµό
µε τις νοµοθετικές αλλαγές και ένα απλοποιηµένο σύστηµα φορολογικών συναλλαγών µε το νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί πολύ
σύντοµα για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
είµαι βέβαιος ότι θα περιορίσουν την ανάγκη των πολιτών να
προσφεύγουν στις ΔΟΥ. Αλλάζουµε το µοντέλο. Σε κάθε µεταβατική περίοδο πάντα υπάρχουν προβλήµατα. Αυτά τα προβλήµατα θα τα δούµε στην πράξη. Όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες,
θα επέµβουµε, αλλά να είστε σίγουρη ότι αλλάζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 454/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τις οριστικές αποφάσεις συγχωνεύσεων
και διατήρησης των ΔΟΥ Πτολεµαΐδας και Νεάπολης Κοζάνης.
Το λόγο έχει η κ. Μακρή για δυο λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εδώ και δυο µήνες στη Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης βιώνουµε το «θέατρο του παραλόγου» από τις συγχωνεύσεις των ΔΟΥ. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασµό και
σύγχυση για την τύχη των εφοριών της Πτολεµαΐδας και Νεάπολης Βοΐου, που εξυπηρετούν χιλιάδες φορολογούµενους, µε την
πρώτη να έχει το δεύτερο µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών σε επίπεδο της Δυτικής Μακεδονίας και σε πολλές των περιπτώσεων
να ισοδυναµεί µε τον όγκο συναλλαγών της πρωτεύουσας της
Κοζάνης, όπου µεταφέρονται.
Αρκεί να σας πω ότι τον Αύγουστο, παρ’ όλο που είναι µια
νεκρή περίοδος, εισήλθαν στη ΔΟΥ Πτολεµαΐδας, µόνο για πληρωµές, πέντε χιλιάδες διακόσιοι είκοσι φορολογούµενοι, ενώ
στην περίπτωση της ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου υπάρχει το πρόβληµα
ότι βρίσκεται σε µια υποβαθµισµένη περιοχή και οι κάτοικοι
έχουν πρόβληµα µετάβασης λόγω της χιλιοµετρικής απόστασης
που είναι να διανύσουν µέχρι την Κοζάνη.
Επίσης, ανακύπτουν σηµαντικά ζητήµατα ως προς την εξυπηρέτηση των φορολογουµένων που διαµένουν σε µεγάλη απόσταση από τη ΔΥΟ, που θα παραµένουν δηλαδή στην Κοζάνη,
µε απόσταση ουσιαστικά άνω των ογδόντα χιλιοµέτρων.
Τα ΚΕΠ της περιοχής δεν έχουν επαρκές ανθρώπινο δυναµικό,
ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών, ενώ για εξειδικευµένες υποθέσεις, όπως είναι οι αποδοχές κληρονοµιάς, οι
µεταβιβάσεις ακινήτων, η διεκπεραίωση ειδικών θεµάτων, οι πολίτες πρέπει να προσφεύγουν στο κατάστηµα της ΔΟΥ Κοζάνης,
που ήδη έχει επιβαρυνθεί από τις περιοχές Σερβίων-Βελβεντού
και Σιατίστης.
Τις τελευταίες εβδοµάδες υπήρξαν αλληλένδετα γεγονότα,
διαµαρτυρίες και συγκεντρώσεις κατοίκων, που διατράνωναν την
αντίθεσή τους για το κλείσιµο των ΔΟΥ, ενώ το θέµα έγινε αντικείµενο µικροπολιτικής εκµετάλλευσης από στελέχη του κυβερνώντος κόµµατος.
Ο εµπαιγµός των φορολογουµένων πολιτών, που θα χρειάζε-
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ται να ξοδέψουν αρκετά χρήµατα για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το κράτος, πρέπει να σταµατήσει.
Η περιοχή δικαιούται να διατηρήσει τις οικονοµικές υπηρεσίες
µε κάθε κόστος, γιατί πολύ απλά θα συµβάλουν στην οµαλότερη
συναλλαγή µεταξύ των φορολογουµένων και του κράτους, θα
επιτευχθεί η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, ενώ θα ολοκληρώνονται γρήγορα οι υποθέσεις, µε αποτέλεσµα την αµεσότερη
και γρήγορη είσπραξη χρηµάτων.
Η πολιτική σας στο θέµα των συγχωνεύσεων και καταργήσεων
των ΔΟΥ δείχνει παντελή έλλειψη σχεδιασµού και προχειρότητα.
Ο ισχυρισµός σας για κάλυψη των αναγκών µε ΚΕΠ ή µε ειδικά
γραφεία εξυπηρέτησης αποδεικνύει ότι δεν έχετε επίγνωση της
στυγνής πραγµατικότητας που επικρατεί στη δηµόσια διοίκηση.
Τέλος, υποδεικνυόµενες κινήσεις από την τρόικα και από τη
γερµανική κυβέρνηση, όπως είναι η κατάργηση των ΔΟΥ µόνο
προβλήµατα µπορούν να δηµιουργήσουν παρά να επιλύσουν.
Έτσι, λοιπόν, σας ρωτώ ποια είναι η οριστική σας απόφαση
για το κλείσιµο των ΔΟΥ Πτολεµαΐδας και Νεάπολης και αν θα
προβείτε σε αυτήν την απόφαση, πώς θα εξυπηρετούνται οι φορολογούµενοι της περιοχής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας στην κυρία Βουλευτή θα ήθελα να
της αναγνώσω το πόρισµα της επιτροπής, που νοµίζω ότι απαντάει στη ερώτησή της.
Η Κοζάνη αποτελεί την πρωτεύουσα του νοµού, ωστόσο το σύνολο των συναλλασσόµενων της ΔΟΥ Πτολεµαΐδας ξεπερνά το
µέσο όρο των συναλλασσοµένων όλων των ΔΟΥ της χώρας,
πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εποµένως, προτείνεται η παραµονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Πτολεµαΐδας.
Επίσης, σε άλλο σηµείο της έκθεσης της επιτροπής αναφέρεται ότι επιπλέον προτείνεται η διατήρηση γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στη Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης µε την προϋπόθεση
δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών µε
την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης εξυπηρέτησης ορεινών
περιοχών.
Αυτό νοµίζω απαντάει στο συγκεκριµένο ερώτηµα για το τι θα
γίνει µε το Νοµό Κοζάνης.
Θα ήθελα, όµως, να πω κι ένα σχόλιο περί επιταγών τρόικας
σε αυτές τις αλλαγές. Δυστυχώς, θα έπρεπε αυτές τις αλλαγές
να τις έχουµε κάνει και να αλλάξουµε το κράτος και να µη στοχοποιούµε την τρόικα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές ήταν υποχρέωση. Έπρεπε εµείς να αλλάξουµε τη δηµόσια διοίκηση εδώ και
χρόνια και έπρεπε να το είχαµε κάνει αυτό το πράγµα. Και αν το
είχαµε κάνει, τα πράγµατα σήµερα θα ήταν πολύ διαφορετικά.
Συνεπώς, ο εκσυγχρονισµός του κράτους είναι το µεγάλο στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία, δεν είναι µόνο η ανάπτυξη. Διότι
και επενδυτές να είναι πρόθυµοι να έρθουν και το νοµοθετικό
πλαίσιο να αλλάξουµε, αν δεν αλλάξουµε τη δηµόσια διοίκηση
και δεν την κάνουµε σύγχρονη, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Μακρή έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την
ευχαρίστησή µου για την παραµονή της ΔΟΥ Πτολεµαΐδας.
Θεωρώ ότι ήταν µία σωστή απόφαση. Ωστόσο, να εκφράσω τον
αρνητισµό για τη συγχώνευση της ανάλογης υπηρεσίας στη ΔΟΥ
Νεάπολης, που µπορεί να µην έχει τον ίδιο όγκο συναλλαγών
όπως προανέφερα στην πρωτολογία µου, ωστόσο όπως σας ανέφερα, η Νεάπολη είναι µία πολύ υποβαθµισµένη περιοχή, η οποία
είναι και πάρα πολύ µακριά και έχει και ιδιαίτερες κλιµατολογικές
συνθήκες. Αρκεί να σας πω ότι ο Δήµαρχος Σερβίων-Βελβενδού,
µε αφορµή το κλείσιµο της ΔΟΥ που πραγµατοποιήθηκε το 2011
από τα Σέρβια Κοζάνης, έχει κάνει µία µελέτη από την οποία προκύπτει ότι το κόστος για τη µετακίνηση των πολιτών προς τη ΔΟΥ
Κοζάνης φθάνει το ένα εκατοµµύριο ευρώ. Αυτό νοµίζω ότι λέει
πολλά.
Κανένας, κύριε Υπουργέ, δεν λέει όχι στο συµµάζεµα της δηµόσιας διοίκησης. Όλοι λέµε, ναι. Ναι, στον ορθολογισµό, όµως
µε συναίνεση και µε γνώµονα το συµφέρον του φορολογούµε-
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νου, που ήδη υφίσταται τροµερή ταλαιπωρία.
Θα πρέπει επιτέλους να σεβαστούµε τον κόπο του, τα χρήµατα
που δαπανά για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Και επίσης,
όταν προβαίνουµε σε τέτοιες αποφάσεις, θεωρώ ότι θα έπρεπε
πρώτα να υπάρχει ο σχεδιασµός και να λειτουργούν αυτά τα περίφηµα γραφεία εξυπηρέτησης των πολιτών για φορολογικές
υπηρεσίες.
Και επίσης θα σας πω ότι είναι τέτοια η έλλειψη σχεδιασµού
σε όλη αυτήν την υπόθεση µε τη συγχώνευση των ΔΟΥ, που το
Υπουργείο ενώ τις έκλεισε, όπως σας είπα για τη ΔΟΥ των Σερβίων και έστειλε κάποια λίστα το Υπουργείο Εσωτερικών για τη
δηµιουργία γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών σε χώρους που θα
διατεθούν από τους δήµους που καταργούνται οι εφορίες,
ωστόσο δεν συµπεριέλαβε εκείνες τις εφορίες, τις οποίες έχουν
ήδη κλείσει. Ενώ ο Δήµος Σερβίων-Βελβενδού στις παραστάσεις
που είχε κάνει στο Υπουργείο Οικονοµικών είχε προτείνει την
ίδρυση φορολογικού ΚΕΠ σε χώρο και µε εξοπλισµό που θα διέθετε εντός του ΚΕΠ του δήµου, χωρίς καµµία επιβάρυνση του
Υπουργείου Οικονοµικών, ως προς τούτο δεν έχει γίνει καµµία
τέτοια κίνηση.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δώσετε µεγάλη έµφαση και αυτό να γίνεται γρήγορα, ώστε να µη χρειαστεί, τουλάχιστον οι πολίτες, να
υποστούν αυτό το κόστος της κατάργησης των ΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και πάλι, όπως απάντησα στην
προηγούµενη ερώτηση, ότι εφόσον προχωρήσουν –και προχωράνε αρκετά γρήγορα- όλες αυτές οι ενέργειες για ηλεκτρονικές
συναλλαγές πολίτη και φορολογικών αρχών, η παρουσία του πολίτη στις ΔΟΥ δεν θα είναι στη σηµερινή κατάσταση, δεν θα είναι
απαραίτητη σε καθηµερινή βάση, µε βάση τις συναλλαγές που
θα έχει.
Ιδίως δε όταν προχωρήσει και έχει σχεδιαστεί, όπως σας είπα,
για το τέλος του χρόνου η πληρωµή στις τράπεζες, µε βάση το
ότι πάρα πολλές δηλώσεις πλέον γίνονται ηλεκτρονικά, πραγµατικά οι ΔΟΥ δεν θα είναι σηµείο επίσκεψης για τον πολίτη.
Με βάση αυτήν την προοπτική θα προχωρήσουµε, λαµβάνοντας, όπως σας είπα, υπόψη τις οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες
µπορεί να παρουσιαστούν στην πράξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επόµενη είναι η
τρίτη µε αριθµό 453/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Οικονοµικών
σχετικά µε το κούρεµα των οµολόγων των φυσικών προσώπων.
Ο κ. Λοβέρδος έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα κύριε Υπουργέ και ευχαριστώ που είστε εδώ. Ξέρω
ότι είστε για θέµα που δεν αφορά την άµεση δραστηριότητά σας.
Ευχαριστώ και δι υµών, όλη την διευθέτηση που έκανε κεντρικά
η Κυβέρνηση από τον Πρωθυπουργό για να υπάρξει σήµερα
απάντηση σε ένα ερώτηµα, που αφορά πάρα πολλούς συµπολίτες µας.
Διαβεβαιώναµε, κύριε Υπουργέ, µετά από επανειληµµένες συζητήσεις µέσα στο Υπουργικό Συµβούλιο, όλους τους Έλληνες
πολίτες, φυσικά πρόσωπα κατόχους οµολόγων του ελληνικού
δηµοσίου, πως αυτά τα οµόλογα δεν θα κουρευτούν, όπως λέµε.
Διαβεβαιώναµε επίσης, και εγώ προσωπικά, όλους εκείνους
τους προµηθευτές του ΕΣΥ που επί της προηγούµενης Υπουργού, κ. Ξενογιαννακοπούλου, τον Ιούνιο του 2010, είχαν ρυθµιστεί τα χρέη τους και αυτά είχαν υποστεί ένα κούρεµα αλλά 850
εκατοµµύρια από αυτά είχαν πληρωθεί µε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, τα οποία οι εταιρείες κατέθεταν στις τράπεζες και
µε αυτά ως εγγυήσεις χρηµατοδοτούνταν.
Τους διαβεβαιώναµε –κι εγώ προσωπικά- και αυτούς, γιατί
αυτή ήταν η απόφαση της Κυβέρνησης και του τότε Πρωθυπουργού, κ. Παπαδήµου, πως δεν τους αφορά το PSI.
Ενώ, λοιπόν, διαβεβαιώναµε έτσι τους έντεκα χιλιάδες συµπολίτες µας, κυρίως συνταξιούχους, µέσα σε αυτούς, κύριε Υπουργέ, έχουµε και τραγωδίες ανθρώπινες. Επισηµαίνω µία υπόθεση
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από το Βόλο, όπου δύο γονείς σκοτώνονται σε ατύχηµα και την
ασφάλισή τους, της τάξεως των 250 χιλιάδων ευρώ για δύο ανήλικα παιδιά, οι συγγενείς τους την επενδύουν σε οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου, τα οποία κουρεύονται µετά. Έχουµε ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί και υποθέσεις πάρα πολύ ευαίσθητες, που όλοι προεκλογικά και η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ –αναφέροµαι στα κόµµατα της συγκυβέρνησης- αλλά και τα άλλα κόµµατα, τους διαβεβαιώναµε ότι θα
κάνουµε ό,τι µπορούµε για να δώσουµε µία λύση. Ενώ, λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, τους διαβεβαιώναµε προ της ολοκλήρωσης του
PSI, τελικά και οι οµολογιούχοι αυτοί είδαν τα χρήµατά τους να
χάνονται.
Είναι πάρα πολύ λεπτό θέµα, επειδή, κύριε Υπουργέ, πέραν
των τραγικών µεµονωµένων περιπτώσεων αφορά ανθρώπους
συµπατριώτες, συµπολίτες µας, οι οποίοι εµπιστεύθηκαν τις ελληνικές εκδόσεις σε περιόδους όπου το ελληνικό δηµόσιο ζητούσε από αυτούς γιατί είχε δυσκολίες. Και αναφέροµαι, όπως
ο κ. Χριστοδουλάκης, ο καθηγητής της ΑΣΟΕ, έχει επισηµάνει µε
πρόσφατο κείµενό του το 1990, σε έκδοση οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου λόγω κατάρρευσης των εσόδων. Το 1994, θυµίζω, κερδοσκοπική επίθεση στη δραχµή. Το 1997 η Ασιατική
κρίση. Το 2003 ο πόλεµος στο Ιράκ και η µειωµένη δανειακή ρευστότητα. Και τώρα πάλι και ο παρών Υπουργός, καλούµε τους
Έλληνες πολίτες, όχι τους οµολογιούχους, τους καταθέτες, στις
ελληνικές τράπεζες ή τους πρώην καταθέτες, να µας εµπιστευθούν και ή να επαναφέρουν ή να κρατήσουν τα χρήµατά τους.
Για να είµαστε, όµως, αξιόπιστοι όλοι µας, όλο το πολιτικό σύστηµα, όλα τα κόµµατα, η Κυβέρνηση και τα συγκυβερνώντα
κόµµατα πρωτίστως πρέπει, κύριε Υφυπουργέ, να αντιµετωπίσουµε το θέµα.
Θα µιλήσω γι’ αυτό στη δευτερολογία µου. Έχω επίγνωση και
των δυσκολιών που υπάρχουν λόγω του ολοκληρωµένου και
εφαρµοσθέντος PSI. Έχω επίγνωση των δυσκολιών που προκύπτουν από τη σχέση µας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους
άλλους, αλλά συνειδοί όλων αυτών των δυσκολιών και των δεδοµένων, είµαστε υποχρεωµένοι σε χρόνο πολύ συγκεκριµένο
και άµεσο να δώσουµε συγκεκριµένη λύση.
Περιµένω από εσάς πραγµατικά, µέσα από την πρωτολογία
σας να δώσετε το πλαίσιο, ώστε να µπορέσω και εγώ στη δευτερολογία µου να πάω λίγο παρακάτω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ,
αναµένουµε µε ενδιαφέρον την απάντησή µας.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, µε την υπό συζήτηση επίκαιρη
ερώτηση θίγεται πραγµατικά ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέµα µε
πολλές παραµέτρους.
Το ζήτηµα των φυσικών προσώπων, που ήταν κάτοχοι οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου και συµπεριλήφθηκαν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του δηµοσίου χρέους, απασχολεί πολλές
οικογένειες συµπατριωτών µας, µε αυτές τις τραγικές συνέπειες
που είπατε, όπως και την πολιτεία. Η µεγάλη οικονοµική κοινωνική και θεσµική σηµασία του ζητήµατος µάς επιβάλλει να δούµε
τα δεδοµένα στη χρονολογική τους σειρά, ώστε να έχουµε µία
ξεκάθαρη εικόνα.
Πρώτον, µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4050/2012, αλλά
και µε την υπ. αριθµόν 5 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου της
24ης Φεβρουαρίου 2012 µεταξύ άλλων ορίστηκαν οι επιλέξιµοι
τίτλοι, η έναρξη διαδικασίας τροποποίησης κ.λπ.. Επιπλέον, κάτοχοι επιλέξιµων τίτλων ήταν και λοιποί ιδιώτες επενδυτές. Οι τίτλοι αυτοί είχαν περιέλθει στην κατοχή τους µε τη συναίνεσή τους
ως προϊόν ρύθµισης των απαιτήσεών τους έναντι του ελληνικού
δηµοσίου.
Δεύτερον, σύµφωνα µε την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος της 9ης Μαρτίου βεβαιώθηκε ότι οι οµολογιούχοι
των επιλέξιµων τίτλων συναίνεσαν στις προταθείσες τροποποιήσεις των επιλέξιµων τίτλων, σύµφωνα µε τον ν. 4050/2012 και
την Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που προανέφερα, αφού
ελήφθη υπ’ όψιν ότι, πρώτον, επετεύχθη η απαιτούµενη στο νόµο
απαρτία ως προς τη συµµετοχή των οµολογιούχων στη διαδικα-
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σία λήψεως αποφάσεων, δεύτερον, επετεύχθη η απαιτούµενη
στο νόµο ενισχυµένη πλειοψηφία, αφού συναίνεσαν στις προταθείσες τροποποιήσεις οµολογιούχοι µε κεφάλαιο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,23% του συµµετέχοντος κεφαλαίου και
τρίτον, σύµφωνα µε την πράξη 10 της 9ης Μαρτίου 2012 του
Υπουργικού Συµβουλίου, προβλέφθηκε και υλοποιήθηκε η ανταλλαγή των παλαιών οµολόγων που είχε εκδώσει το ελληνικό
δηµόσιο πριν την 31η Δεκεµβρίου 2011, χωρίς καµµία εξαίρεση,
συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή και των επιλέξιµων τίτλων, κάτοχοι των οποίων ήταν ιδιώτες επενδυτές.
Θέλω να πω ότι είναι δεδοµένο πως η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Οικονοµικών έχουν άµεσο ενδιαφέρον για τη διευθέτηση του ζητήµατος που προέκυψε για χιλιάδες συµπατριώτες
µας. Προς την κατεύθυνση αυτή εξετάζεται η δυνατότητα διευθέτησης ειλικρινώς των οµολογιούχων που αγόρασαν τίτλους
του ελληνικού δηµοσίου, αφού όµως ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν,
τόσο οι νοµικές όσο και οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Αυτό ακριβώς το θέµα για τους ιδιώτες οµολογιούχους, που
είδαν τις οικονοµίες τους να µειώνονται µε βάση αυτή την απόφαση, είναι πολύ ευαίσθητο θέµα και η Κυβέρνηση το µελετά,
τόσο από δηµοσιονοµικής, όσο και από νοµικής απόψεως, για να
βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Λοβέρδος για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αναφέροµαι, λοιπόν, στις περιπτώσεις
της πρωτολογίας µου. Να µην τα επαναλάβω.
Επισηµαίνω, κύριε Υπουργέ, πως ζητάµε από Έλληνες πολίτες
να επιδείξουν εµπιστοσύνη στο κράτος µας. Αµφισβητούµε τις
προθέσεις, τα κίνητρα και τελικά τη συµπεριφορά όσων έβγαλαν
τα χρήµατά τους από τη χώρα, για να τα διασώσουν, µη εµπιστευόµενοι τις προσπάθειές µας. Ενώ ιδρώναµε, όσοι από τους
πολιτικούς πέσαµε στη µάχη να βοηθήσουµε την πατρίδα µας,
ενώ εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες µοχθούσαν, ίδρωναν και έκαναν θυσίες για να στηρίξουν την πατρίδα, κάποιοι µε χρήµατα
στην τράπεζα, τα έβγαζαν έξω. Κάποιοι άλλοι όµως εµπιστεύθηκαν µέχρι και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2012 την Ελληνική
Δηµοκρατία, την πατρίδα τους, το κράτος τους και αυτοί τώρα
θα τιµωρηθούν;
Και τα τρία συγκυβερνώντα κόµµατα, αλλά και τα υπόλοιπα
κόµµατα του Κοινοβουλίου έχουµε κοινή στάση. Αυτό αποτελεί
για την Κυβέρνηση µία πάρα πολύ δυναµική βάση για να κάνει
τις κινήσεις της.
Κάνω κάποιες σκέψεις, κύριε Υπουργέ. Δεν φιλοδοξώ ούτε να
υπαγορεύω ούτε να συµβουλεύω. Μέσα στις προθέσεις µου είναι
να βοηθήσω όσο µπορώ. Σκέφτοµαι, λοιπόν, ότι µετά την καταβολή της δόσης, δηλαδή µετά από την επιτυχή προσπάθεια της
χώρας να µην καταρρεύσει, έχετε το περιθώριο στην αποκληθείσα «επαναδιαπραγµάτευση» και να συζητήσετε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, αλλά και να οργανώσετε από τη δική µας
πλευρά ορισµένες πολιτικές επιλογές, που θα µπορούσαν να
είναι χρήσιµες.
Εξηγούµαι: Σε όσους εθίγησαν –εννοώ που δεν είναι συνταξιούχοι µε πενιχρά εισοδήµατα προερχόµενα από τις συντάξεις
τους, αλλά είναι οι προµηθευτές του δηµοσίου, τα 850.000.000
ευρώ απετέλεσαν ρύθµιση, η οποία ολοκληρώθηκε µε την καταβολή οµολόγων και όχι χρηµάτων- σε όσους αποταµιευτές έχουν
προσωπικές επιχειρήσεις, ας πούµε, σε όλους αυτούς µπορείτε
να δείτε µια πενταετία φορολογικών συµψηφισµών.
Στους άλλους, όµως, που είναι οι αποταµιευτές, οι συνταξιούχοι µε τη σύνταξη των 1.400 ευρώ, που έκαναν οµόλογα όλο το
εφάπαξ τους, που αυτούς δεν τους καλύπτει µία τέτοια ρύθµιση,
θα πρέπει εκεί να δείτε πώς θα καλύψετε τους αποταµιευτές αυτούς. Όλοι µαζί έχουν επενδύσει, ας πούµε –γιατί είναι και λίγο
οξύµωρο να τους λέµε επενδυτές, αποταµιευτές είναι- 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά είναι τα χρήµατα.
Σε µια προοπτική µπορείτε ως Κυβέρνηση να καλύψετε αυτές
τις απώλειες. Και αν το κάνετε, θα είµαστε, πρώτον, αξιόπιστοι
όλοι µαζί απέναντι στον Έλληνα πολίτη και δεύτερον, θα πούµε
ότι ναι µεν, πρώτο θέµα για όλους είναι η πατρίδα, είναι η χώρα,
είναι τα δηµόσια οικονοµικά της, αλλά σε αυτή την περίπτωση
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όπου τα δηµόσια οικονοµικά ταυτίζονται µε τα οικονοµικά των οικογενειών -υπάρχει απόλυτη ταύτιση µάλιστα δηµόσιου και ιδιωτικού συµφέροντος- η ελληνική πολιτεία, διά της Κυβερνήσεώς
της, δείχνει το θάρρος, την ικανότητα και την ετοιµότητα να κάνει
αυτά που προεκλογικώς υποσχέθηκε.
Έχουµε όλοι ευθύνη. Ως µέλος των κυβερνήσεων Παπαδήµου
και Παπανδρέου έχω δύο φορές ευθύνη, γιατί απετέλεσα κι εγώ
από την πλευρά µου ένας από την οµάδα εκείνων των Υπουργών
που διαβεβαίωναν µαζί µε τους Πρωθυπουργούς τους Έλληνες
πολίτες. Αφού δεν ήταν δική µας απόφαση, υποσχεθήκαµε και
εµείς ως ΠΑΣΟΚ να βοηθήσουµε στην επίλυση του προβλήµατος
αυτού και δείτε τη δική µου παρέµβαση, κύριε Υπουργέ, µόνο ως
απόπειρα βοήθειας. Δεν είναι ούτε κριτική, δεν είναι ούτε µοµφή,
δεν είναι ούτε αιτίαση κάποιας µοµφής. Είναι απόπειρα να βάλουµε ένα πετραδάκι.
Πρέπει όλοι µαζί αυτό το θέµα να το λύσουµε. Εάν το λύσουµε,
θα µπορούµε µέσα στο τραγικό αυτό περιβάλλον που ζούµε, να
απευθυνθούµε στον Έλληνα πολίτη και να του πούµε ότι αξίζει
κανείς να εµπιστεύεται την Ελληνική Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Μαυραγάνης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ µε τον αξιότιµο Βουλευτή, τον κ. Λοβέρδο, ότι το θέµα δεν είναι ένα θέµα αντιπαράθεσης, αλλά είναι
ένα θέµα για το οποίο θα πρέπει να δοθεί µια ουσιαστική λύση.
Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης είναι γνωστό και δεδοµένο και
προς την κατεύθυνση αυτή αναζητούνται οι πιθανές εφικτές λύσεις µέσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο από πλευράς νοµικών κανόνων.
Σε αυτήν την προσπάθεια συµµετέχουν και οι εκπρόσωποι των
φυσικών προσώπων. Μάλιστα, σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων Οµολογιούχων Ελληνικού
Δηµοσίου, µετά τη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Οικονοµικών µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών στις 11 Σεπτεµβρίου 2012, αναφέρθηκε ότι συζητήθηκαν εν εκτάσει πιθανές
προτάσεις αντιµετώπισης τους θέµατος και διερευνήθηκαν οι θετικές και αρνητικές πλευρές της κάθε περίπτωσης. Ορίστηκαν µε
σαφήνεια οι επόµενες συναντήσεις, σε κάθε περίπτωση µετά την
ψήφιση του πακέτου των µέτρων. Και καταλήγει αυτή η ανακοίνωση ότι η συνάντηση ήταν θετική και µένει σηµαντικό και πολύπλοκο έργο να γίνει.
Καθίσταται, λοιπόν, ξεκάθαρο και από τους ενδιαφερόµενους
φορείς ότι είµαστε σε µια διαδικασία αναζήτησης της βέλτιστης,
αλλά και της εφικτής λύσης, µια διαδικασία αναζήτησης που λαµβάνει χώρα βέβαια, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας συνέχισης του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής και
αποδέσµευσης των επόµενων δόσεων της χρηµατοδοτικής στήριξης.
Από τη στιγµή συνεπώς, που όλες αυτές οι διεργασίες και οι
συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, δεν µπορώ να αναφερθώ εκτενώς
σε λεπτοµέρειες για τις ενδεχόµενες λύσεις, οι οποίες όντως µελετώνται και µπορεί να είναι λύσεις είτε φορολογικές είτε κάποιες άλλες. Σε περίπτωση –και λέω «σε περίπτωση»- που επιλεγεί να είναι η λύση στο πρόβληµα φορολογική, αυτό θα µπορούσε να γίνει µέσω της ευκαιρίας που προσφέρεται µε τη σχεδιαζόµενη αλλαγή του φορολογικού µας συστήµατος.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι θέµα που µελετάται και οι
απαντήσεις της Κυβέρνησης θα δοθούν µετά τις διαφαινόµενες
εξελίξεις σε σχέση µε την εκταµίευση της δόσης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µιλάτε για το 2012;
Μπορούµε να πούµε ότι το 2012 θα είναι το έτος επίλυσης του
θέµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν ακούγεστε,
κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με την επιείκεια σας, κύριε Πρόεδρε,
ερωτώ τον κύριο Υπουργό εάν το 2012 µπορεί να θεωρηθεί έτος
επίλυσης του θέµατος: δηλαδή, λήψης των αποφάσεων, όχι και
εφαρµογής κατ’ ανάγκην. Προς Θεού!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να ληφθούν αποφάσεις
µέσα στο 2012.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση των υπ’ αριθµ. 137 και
138/30-9-11 αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, µε τις οποίες
υιοθετήθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας
Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης».
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη υπ’ αριθµ. 467/16-10-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξη Μητρόπουλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα
αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και την εγγύηση για την
καταβολή των συντάξεων του 2012.
Ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος έχει το λόγο, για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, για τα ασφαλιστικά ταµεία για το έτος 2012 οι απώλειες αγγίζουν το εξωφρενικό ποσό των 28 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Πριν από το PSI, το
λεγόµενο «κούρεµα», τα αποθεµατικά ήσαν περίπου 24 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με το αρχικό κούρεµα, αλλά και αυτό που ακολούθησε στη δευτερογενή αγορά, τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων έχασαν το 85% της αξίας τους. Δηλαδή,
από τα 24 δισεκατοµµύρια που είχαν πριν το PSI, σήµερα διαθέτουν µόνο 3,6 δισεκατοµµύρια για την πληρωµή των συντάξεων,
αλλά και την περίθαλψη των ασφαλισµένων την επόµενη διετία.
Ειδικότερα, τα 12.800.000.000 διαγράφηκαν µε το νόµο για το
κούρεµα. Τα 7,5 δισεκατοµµύρια αντικαταστάθηκαν µε νέα οµόλογα του δηµοσίου που λήγουν µεταξύ των ετών 2023 µέχρι
2042. Όποιο ταµείο σήµερα χρειαστεί να «σπάσει» τα οµόλογα
θα χάσει µέχρι και το 80% της αξίας τους, αφού σήµερα τα οµόλογα αυτά διαπραγµατεύονται στο 20% περίπου της ονοµαστικής τους αξίας στη δευτερογενή αγορά. Τα 3,6 δισεκατοµµύρια
αντικαταστάθηκαν µε διετή οµόλογα του EFSF µε επιτόκιο 0,4%
για τον πρώτο χρόνο και 1% για το δεύτερο χρόνο. Επιπλέον,
έχασαν 1 δισεκατοµµύριο τόκους οµολόγων κατ’ έτος.
Επίσης, κύριε Υφυπουργέ, τα ασφαλιστικά ταµεία έχασαν για
το 2012 περίπου 4 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη ραγδαία αύξηση
της ανεργίας και τη µείωση των µισθών.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς της τριαρχίας και του πρώην
Υπουργού Εργασίας κ. Κουτρουµάνη, για κάθε µία ποσοστιαία
µονάδα ανεργίας, τα ταµεία χάνουν 320 εκατοµµύρια ευρώ. Επίσης, για κάθε µονάδα µείωσης των µισθών, τα ταµεία χάνουν 150
εκατοµµύρια ευρώ εισφορών. Έτσι, για το 2012 που η ανεργία
αυξήθηκε κατά εννέα µονάδες και οι µισθοί πέσανε κατά οκτώ
µονάδες, η συνολική ζηµία των ταµείων από τις δύο αυτές πηγές
µέχρι το τέλος του έτους θα είναι 4 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, κύριε Υφυπουργέ, σύµφωνα µε έγκυρες επιστηµονικές αναλύσεις µας οι απώλειες από εισφοροδιαφυγή, ελαστική,
αδήλωτη εργασία καθώς και από τις λεγόµενες ρυθµίσεις υπέρ
των εργοδοτών, ανέρχονται µε µετριοπαθείς υπολογισµούς στα
2 δισεκατοµµύρια.
Τέλος, µε το µεσοπρόθεσµο νόµο 3985/2011 αλλά και τον προϋπολογισµό για το 2012 η κρατική επιχορήγηση των ταµείων για
το έτος 2012 θα είναι κατά 1.400 δισεκατοµµύρια λιγότερο από
πέρυσι.
Δηλαδή, από τα 15,3 δισεκατοµµύρια πέσαµε στα 13,9 δισεκατοµµύρια και σύµφωνα µε το νέο προϋπολογισµό πέφτουµε
για το 2013 στα 12,8 δισεκατοµµύρια. Έχουν απορροφήσει τα
ταµεία κιόλας όλη την επιχορήγηση για το 2012.
Οι απώλειες, κύριε Υφυπουργέ, των ταµείων για το 2012 από
όλες τις πιο πάνω αιτίες ανέρχονται συνολικά στα 28 δισεκατοµµύρια χωρίς να υπάρχει µέχρι σήµερα καµµία απολύτως διαδικασία και µέριµνα αναπλήρωσής τους, ενώ στις τράπεζες η
Κυβέρνηση θα δώσει 25 δισεκατοµµύρια περίπου για ανακεφα-

2884

λαιοποίηση για να αναπληρώσουν όσα έχασαν από το PSI.
Σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ: Με δεδοµένο ότι όλα τα ταµεία
έχουν απορροφήσει όλη την κρατική επιχορήγηση για το 2012,
τι θα πράξετε άµεσα για να εγγυηθείτε την οµαλή καταβολή των
συντάξεων;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση.
Αν και είναι γενικής, σαρωτικής φύσης, επί πολύ ειδικών θεµάτων, αναπόφευκτα τεχνικών, θα κάνω ό,τι µπορώ για να δώσω
µία τεχνικής φύσεως απάντηση προσαρµοσµένη στους αριθµούς.
Και βέβαια, εδώ δεν µπορώ να µην πω και το εξής: Όταν ο προλαλήσας συνάδελφος κ. Λοβέρδος απευθυνόµενος στον κ. Μαυραγάνη Υφυπουργό Οικονοµικών, του είπε σε µια αποστροφή
του λόγου του ότι δεν τον θεωρεί ευθέως αρµόδιο για ένα ζήτηµα που έχει να κάνει µε το PSI ελληνικών οµολόγων, αναρωτιέµαι πόσο µπορεί ο Υφυπουργός Εργασίας να θεωρείται
αρµόδιος γι’ αυτό το ζήτηµα. Όµως, επειδή έχουµε συνηθίσει
από αυτό το Βήµα να απαντούµε σε ερωτήµατα που άπτονται
της αρµοδιότητας πολλών Υπουργείων –βλέπετε η συνάφεια µε
τα θέµατα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης εκτείνεται και επικαλύπτεται από πολλά άλλα Υπουργεία- θα κάνω ό,τι
µπορώ αλλά βέβαια µε το δεδοµένο ότι δεν µπορεί να δοθεί µία
ασφαλής, τεκµηριωµένη και πλήρης απάντηση για τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων στη διάρκεια µιας πρωτολογίας
και µιας δευτερολογίας.
Κατ’ αρχάς, οφείλω να σας πω ότι δεν συντρέχει αυτήν τη
στιγµή λόγος ανησυχίας ως προς τον κίνδυνο µη καταβολής συντάξεων. Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που έχω από το Υπουργείο Οικονοµικών και τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισµού, η
µέχρι σήµερα πορεία των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών φορέων από τον τακτικό προϋπολογισµό δεν έχει παρουσιάσει
υπέρβαση. Αυτή ήταν η αναµενόµενη πορεία των πραγµάτων,
τον Αύγουστο να έχει καλυφθεί το 85% της χρηµατοδότησης.
Όµως, κύριε συνάδελφε, ενώ στην ερώτησή σας καταγράφετε
µε σχετική ακρίβεια τα ποσοστά απορρόφησης της επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταµείων από τον τακτικό προϋπολογισµό
κατά το πρώτο οκτάµηνο του τρέχοντος έτους, κάνετε λάθος και
µάλιστα µεγάλο, όσον αφορά το εναποµείναν ποσό προς διάθεση µέχρι το τέλος του έτους. Κάνετε λόγο συγκεκριµένα για
240 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν είναι 240 εκατοµµύρια τα εναποµείναντα. Είναι 2.400.218.875 ευρώ. Μεγάλη απόκλιση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για το ΙΚΑ. Μη συνεχίζετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Για το ΙΚΑ είναι διαφορετικό και θα σας καταθέσω για τα Πρακτικά και για τη δική σας
βέβαια γνώση την επίσηµη απάντηση του Υπουργείου µε ακριβή
νούµερα, έναν αναλυτικό πίνακα δηλαδή που αποτυπώνει την
εξέλιξη της επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταµείων ΙΚΑ, ΟΓΑ ,
ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΤΑΠΟΤΕ. Για το ΙΚΑ βλέπω εδώ –το διαβάζω από το
έγγραφο που µου δόθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών- ότι το
ποσό επιχορήγησης που αποµένει προς διάθεση 31-12-2012 για
το ΙΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 714.127.876 ευρώ. Εκ παραδροµής; Δεν ξέρω. Είναι στη διάθεσή σας, όµως, ο πίνακας για να
τον δείτε και εσείς και να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται.
Από εκεί και πέρα -θα αφήσω και κάποια στοιχεία για τη δευτερολογία µου- η χρηµατοδότηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για τους επόµενους µήνες µέχρι και το τέλος του έτους
είναι διασφαλισµένη.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από σήµερα
µέχρι και 31-12-2012 οι βασικοί φορείς κοινωνικής ασφάλισης
χρηµατοδοτούνται: Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε ποσό 1,7 δισεκατοµµύρια,
περιλαµβάνονται και οι πιστώσεις για ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠ-ΔΕΗ. Ο
ΟΓΑ µε το ποσό του 1,6 δισεκατοµµύρια. Ο Οργανισµός Ελευθέρων Επαγγελµατιών µε το ποσό των 750 εκατοµµυρίων ευρώ.
Το ΝΑΤ µε το ποσό των 325 εκατοµµυρίων ευρώ. Το ΤΑΥΤΕΚΩ
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µε το ποσό των 50 εκατοµµυρίων ευρώ. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, υπάρχει και πρόβλεψη ασφαλείας, θα έλεγα, να
χρηµατοδοτηθούν οι παραπάνω φορείς και µε το ποσό των 200
εκατοµµυρίων ευρώ από το ΑΚΑΓΕ, Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο θεσπίστηκε µε νόµο του 2011, αν
δεν κάνω λάθος, και έχει αρχίσει να λειτουργεί µε πηγή από τις
τρεις θέσεις που έχουν προβλεφθεί. Ήδη, όµως, έχει αρχίσει
αυτό το σακούλι να γεµίζει.
Επίσης, προβλέπεται µέχρι τέλους του χρόνου και η χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ που ανήκει πλέον στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, µε το ποσό των 250 εκατοµµυρίων ευρώ. Το σύνολο όλων των µεταφορών για την κάλυψη αυτών των αναγκών των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 4.875 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επίσης, µε νοµοθετικές προβλέψεις του ν. 4046/2012 προβλέπεται να συσταθεί ανώνυµη εταιρεία αποκλειστικού σκοπού µε
επωνυµία «Ταµείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.» µε
αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της
ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου.
Ξέρετε ότι –τελειώνω και θα πω και κάποια, που δεν προλαβαίνω, στη δευτερολογία- αποκλειστικός σκοπός του ΑΚΑΓΕ,
αυτού του Ταµείου, είναι η δηµιουργία αποθεµατικών για την κάλυψη αναγκών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης µε βασικούς
πόρους µεταξύ άλλων, ποσοστό 10% επί των ετησίων συνολικών
εσόδων από αποκρατικοποιήσεις δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών. Όσο δεν υπάρχουν αποκρατικοποιήσεις είναι αναµενόµενο να µην υπάρχουν και έσοδα. Ευχής έργον είναι να
προκύψουν κάποιες αποκρατικοποιήσεις ώστε να υπάρχουν και
έσοδα για το ΑΚΑΓΕ. Επίσης, έχει ποσοστό 4% επί των ετησίων
συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ και 10% επί του συνόλου των ετησίων εισπραττοµένων ποσών από κοινωνικούς πόρους, από φορείς, κλάδους ή λογαριασµούς κοινωνικής ασφάλισης που
αναφέρονται στο άρθρο 150 του ν. 3655/2008 του καταστατικού
του ΑΚΑΓΕ.
Όπως καταλαβαίνετε, µάλλον είναι προφανές, προκύπτει από
τα στοιχεία, από την πραγµατικότητα ότι από τη σύστασή του
µέχρι σήµερα µεταφέρονται στο ΑΚΑΓΕ από το ελληνικό δηµόσιο
µόνο τα έσοδα του ΦΠΑ σε ποσοστό 4%. Με τα στοιχεία που
έχουµε στη διάθεσή µας τα κεφάλαια του ΑΚΑΓΕ στις 31-8-2012
µετά το PSI ανέρχονται στο 1.320 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αριθµητικά είναι όπως
καταλαβαίνετε. Δεν µπορώ να φύγω απ’ αυτό το ύφος. Θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Αλέξης Μητρόπουλος για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µην πειράζετε το
ΑΚΑΓΕ γιατί παρανοµείτε, εάν παίρνετε έστω και 1 ευρώ, σύµφωνα µε το ν. 3655. Σας το επισηµαίνω αυτό για να το λάβετε
ιδιαιτέρως υπ’ όψιν. Το ΑΚΑΓΕ είναι κεφάλαιο για τη διασφάλιση
των συντάξεων των εποµένων γενεών και κανένας προ του 2020
δεν µπορεί να πάρει ούτε ευρώ. Αφήστε το και µην το αναλώνετε
για άλλους σκοπούς.
Για τα στοιχεία που επικαλεστήκατε σας προσκοµίζω προχθεσινά στοιχεία της Οµοσπονδίας του ΙΚΑ που σας διαψεύδουν για
το ύψος της απορρόφησης σε επίπεδο Οργανισµού. Θα σας καταθέσω δε, προχθεσινό δηµοσίευµα του διοικητή σας. «Το ΙΚΑ
έχει χρήµατα για συντάξεις µέχρι τον Οκτώβριο». Το «ΒΗΜΑ»
προχθές έλεγε: «Ροβέρτος Σπυρόπουλος: «Το ΙΚΑ έχει χρήµατα
µέχρι τον Οκτώβριο»». Δεύτερο δηµοσίευµα: «Ροβέρτος Σπυρόπουλος: «Το 2012 θα είναι δύσκολο καθώς ο προϋπολογισµός
δεν επιτρέπει επιπλέον επιχορήγηση»». Τρίτο δηµοσίευµα της
Οµοσπονδίας του ΙΚΑ στο συνέδριο που ενδεχοµένως παραστήκατε: «Σε κίνδυνο οι συντάξεις αν δεν εξευρεθούν άµεσα 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Κύριε Υπουργέ, η λεηλασία των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων αποτελεί την πιο βίαιη αρπαγή πλούτου σε βάρος
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της ελληνικής εργατικής τάξης που έχει συντελεστεί ποτέ στην
πατρίδα µας. Πρόκειται για ένα προδιαγεγραµµένο εκ προµελέτης και κατ’ εξακολούθηση έγκληµα, το µεγαλύτερο στη µεταπολεµική περίοδο στο οποίο ενεπλάκησαν οι επικυρίαρχοι
δανειστές, οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και δυστυχώς και το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τέτοια λεηλασία του συνολικού µόχθου ενός ολόκληρου λαού
δεν απαντάται στα παγκόσµια χρονικά. Το σκάνδαλο αυτό πρέπει
να ερευνηθεί άµεσα σε όλες του τις πτυχές και πρώτα απ’ όλα,
µε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την αρπαγή των αποθεµατικών των ταµείων.
Για τα ασφαλιστικά ταµεία, επαναλαµβάνω ότι το 2012 οι απώλειες αγγίζουν το εξωφρενικό ποσό των 28 δισεκατοµµυρίων δεν απαντήσατε- και το Νοέµβριο δεν θα έχετε να καταβάλλετε
τις συντάξεις, διότι κατά τ’ άλλα σας το απαγορεύει και η τρόικα.
Σύµφωνα και µε το ν. 4046 η µέση αύξηση για τις συντάξεις µέχρι
το 2060 -εκεί υποτάχθηκε η κυβέρνηση Παπανδρέου να ρυθµίσει
τις συντάξεις των Ελλήνων ανεξαρτήτως δουλειάς, ανεξαρτήτως
εργασιακού βίου µέχρι το 2060- καθορίζει το περιεχόµενο της
σύνταξης ως το ποσό εκείνο των χρηµάτων που αποβαίνουν
µόνο στη στοιχειώδη διαβίωση των πολιτών.
Δεν θα έχετε χρήµατα για συντάξεις. Φροντίστε σε συνεννόηση µε τους δανειστές να επαναρτιώσετε τα ταµεία, να βρείτε
τα χαµένα χρήµατα, να βρείτε αυτά τα οποία δώσατε µε το «κούρεµα», διότι δεν θα έχετε το Νοέµβριο και το Δεκέµβριο να καταβάλλετε τις συντάξεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, δεκαοχτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί
από το 29ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Διακρίνω, κύριε συνάδελφε, ένα στόχο, µία πρόθεση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
να δηµιουργήσει µία θολή και ρευστή εικόνα σχετικά µε επικείµενη κατάρρευση ταµείων, προφανή ανεπάρκεια ως προς τη
χρηµατοδοτική τους δυνατότητα, ακόµα και ζήτηµα άµεσης διακοπής καταβολής των συντάξεων. Σας είπα ότι κάτι τέτοιο δεν
υφίσταται.
Βέβαια, για να µην έχουµε αυτό το πρόβληµα στο άµεσο µέλλον, γίνεται µία τεράστια προσπάθεια αυτήν την ώρα µε αρωγό
τον ελληνικό λαό, µε τις θυσίες του -το ζήτηµα είναι να πιάσουν
κάποτε τόπο αυτές οι θυσίες- να πάρει η χώρα την κρίσιµη
στροφή, που πρέπει να πραγµατοποιήσει, προκειµένου να βρεθεί
σε ίσιο δρόµο, χωρίς άλλες στροφές, κατωφέρειες, ανωφέρειες.
Θα είναι λίγο ανηφορικός ο δρόµος, αλλά τουλάχιστον θα είναι
ευθεία µετά την κρίσιµη στροφή, που καλείται να πάρει η χώρα
για να προχωρήσει την επόµενή της µέρα.
Γενικώς, η χρηµατοδότηση των κρατικών δοµών έχει να κάνει,
βέβαια, αυτήν τη στιγµή και µε την επικείµενη καταβολή της µεγάλης δόσης από τους δανειστές, µιας δόσης, η οποία –σας
υπενθυµίζω- µας οφείλεται και έχει καθυστερήσει ήδη από τον
προηγούµενο Ιούνιο, προκειµένου να ξεφύγουµε από αυτήν την
ασφυκτική κατάσταση.
Όµως, όπως σας είπα, θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, όλα τα σχετικά στοιχεία. Εγώ οφείλω να αξιοποιήσω αυτά
που µου παρέχονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και το
Υπουργείο Οικονοµικών µου λέει ότι αυτήν τη στιγµή οι προϋπολογισµοί δεν έχουν υπερβάσεις και όλα εξελίσσονται οµαλά, µε
προβλήµατα, αλλά σε γενικές γραµµές οµαλά.
Από εκεί και πέρα, επίσης, στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 προβλέπεται η χρηµατοδό-
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τηση φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τον κρατικό προϋπολογισµό µε τα παρακάτω ποσά: 13,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για
το 2013, 12 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2014, 11,25 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2015 και το 2016. Φθίνουν –δεν λέω- αλλά είναι
επαρκή σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς.
Τα ταµεία οπωσδήποτε θέλουν στήριξη. Θέλει οπωσδήποτε
καταπολέµηση το σοβαρότατο φαινόµενο της εισφοροδιαφυγής,
το οποίο αυτήν τη στιγµή παρουσιάζεται ως κίνητρο όχι µόνο
στον εργοδότη, αλλά και στον εργαζόµενο, ο οποίος προκειµένου να πιάσει δουλειά κάπου, θα πιάσει ακόµα και εάν δεν θα του
καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Προκειµένου να είναι
στην ανεργία, προτιµάει να πιάσει δουλειά µε «µαύρα».
Αυτήν τη στιγµή το Υπουργείο µας βρίσκεται στη διαδικασία
οργάνωσης κάποιας προσπάθειας µε τα εργαλεία που έχουµε
στη διάθεσή µας για να καταπολεµήσουµε κι αυτό το φαινόµενο.
Είναι πολύ πιο συνολική η κατάσταση και πολύ πιο σύνθετη από
απλές λογιστικές προσεγγίσεις.
Επίσης, καταθέτω πίνακα στον οποίο καταγράφονται µεταφορές των ποσών που έγιναν από τον κρατικό προϋπολογισµό
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από το 2000 έως το 2012.
Προκύπτει ότι έχει µεταφερθεί σε αυτό το διάστηµα από τον κρατικό προϋπολογισµό σε αυτούς τους φορείς το ποσό των 163 δισεκατοµµυρίων ευρώ περίπου, το οποίο είναι ιλιγγιώδες.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι το θέµα µας, κύριε
Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν είναι αυτό το θέµα
µας. Το θέµα είναι και η στήριξη από εδώ και πέρα. Όµως,
οφείλω να σας δείξω κάποια αναλυτικά δεδοµένα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέµα είναι τι απορροφάτε και
τι έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μητρόπουλε,
αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τέλος, οφείλω να καταθέσω και πίνακα στον οποίο φαίνονται αναλυτικά τα αποθεµατικά
των βασικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης στις 30 Ιουνίου 2012.
Κύριε συνάδελφε, παρακολουθούµεθα και αξιολογούµεθα
όλοι από τον ελληνικό λαό. Βλέπει –θέλω να πιστεύω- ο ελληνικός λαός µία κυβέρνηση υπεύθυνη, η οποία αυτήν την ώρα, στη
δίνη της πιο µεγάλης κρίσης που έχει γνωρίσει η Ελλάδα µεταπολεµικά, προσπαθεί, πραγµατικά, µε ολοένα και λιγότερα µέσα
απέναντι σε ολοένα και περισσότερες ανάγκες, να βάλει τα
πράγµατα σε µία τάξη. Δεν θα γίνει από τη µία µέρα στην άλλη
ή από τον ένα µήνα στον άλλο.
Όµως, νοµίζω ότι έχουµε στραφεί και έχουµε στρέψει και τη
χώρα στη σωστή κατεύθυνση.
Από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται καµµία υπεύθυνη πολιτική
δύναµη εδώ µέσα να δηµιουργεί εντυπώσεις και να πανικοβάλλει
τον ελληνικό λαό για καταστροφές που έρχονται και που δεν έρχονται. Αυτό που χρειάζεται είναι να προσπαθήσουµε όλοι να συνεννοηθούµε προς τα πού θέλουµε να πάµε τα πράγµατα µε
δηµιουργική συµβολή, προτάσεις και ένα ύφος αντιπαράθεσης
δηµοκρατικό και δηµιουργικό.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω
µία ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δυστυχώς, δεν µπορείτε, κύριε Μητρόπουλε, βάσει του Κανονισµού. Αν θέλει ο
Υπουργός…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητήθηκε από τον αξιότιµο κύριο
Υπουργό να προσκοµίσει µία βεβαίωση -προσκόµισε άλλες άλλου περιεχοµένου- για το τι έχουν απορροφήσει όλα τα ταµεία
και ποια είναι τα αποθεµατικά, τα οποία είναι τώρα προς διάθεση.
Αυτό του ζήτησα να φέρει και σε αυτό δεν απήντησε ούτε προσκόµισε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τα κατέθεσα, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε την υπ’ αριθµόν 12872/8896 από 19-10-2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής
υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α)Υποεπιτροπή
Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Περιβάλλοντος, Β)Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε
Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)Υποεπιτροπή Νησιωτικών
και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών.
Η σχετική απόφαση θα καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίζουµε µε την
πέµπτη µε αριθµό 472/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου προς τους Υπουργούς Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και
Αιγαίου, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου.
Ο κ. Ηλιόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτησή του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
γνωρίζετε ότι έχουν περάσει δεκαεννιά µέρες από την έναρξη
του ακαδηµαϊκού έτους και τα περισσότερα πανεπιστήµια της
χώρας αντιµετωπίζουν τροµερά προβλήµατα.
Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για πάρα πολλά πανεπιστήµια.
Όµως, θα επικεντρωθούµε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου το οποίο
αντιµετωπίζει προβλήµατα, αλλά βρίσκεται –τουλάχιστον για
εµάς- σε µία γεωστρατηγική θέση. Μάθαµε πως πριν από λίγες
µέρες όντως δόθηκαν κάποια κονδύλια, για να προσληφθούν κάποιοι συµβασιούχοι καθηγητές, ούτως ώστε να αναπληρώσουν
κάποιες θέσεις που είχαν µείνει κενές. Αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Όµως και εδώ έχω να κάνω δύο ερωτήµατα και θα ήθελα την
απάντησή σας. Δεν θα ήταν καλύτερο από το να προσλαµβάνονται αυτοί οι καθηγητές στα µέσα Οκτώβρη –και αφού έχει ξεκινήσει το ακαδηµαϊκό έτος- να προσλαµβάνονται τον Ιούλιο ή τον
Αύγουστο, ούτως ώστε να έχουν το χρόνο να προετοιµαστούν
κατάλληλα και οι µαθητές να µη χάνουν τις αντίστοιχες ώρες από
τα µαθήµατά τους;
Δεύτερον, εάν αυτοί όντως καλύπτουν κάποιες πάγιες και
διαρκείς ανάγκες των πανεπιστηµίων, δεν θα ήταν καλύτερο να
µονιµοποιηθούν –έστω µε το ίδιο κόστος που έχουν τώρα ως
συµβασιούχοι, αν αυτό είναι το πρόβληµα- για να παράγουν καλύτερο ακαδηµαϊκό έργο και όχι να µεταφέρονται, σήµερα να διδάσκουν εδώ, του χρόνου σε κάποιο άλλο πανεπιστήµιο ίσως και
κάποιο παρεµφερές µάθηµα;
Επίσης, όσον αφορά το θέµα της φοιτητικής µέριµνας, υπάρχει πρόβληµα µε τη σίτιση των φοιτητών. Απ’ ό,τι µας έχουν καταγγείλει -και φαντάζοµαι είναι η πραγµατικότητα- χρειάζονται
κάποια δικαιολογητικά για να συµµετέχουν στα συσσίτια των
σχολών. Εσείς, κύριε Υπουργέ –προσωπική ερώτηση- θα δίνατε
στο παιδί σας κάποια δικαιολογητικά για να συµµετέχει στη σίτιση του πανεπιστήµιου; Νοµίζω ότι έτσι γίνεται µία κοινωνική
διάκριση.
Ένα άλλο θέµα στη φοιτητική µέριµνα είναι το θέµα της στέγασης, της φοιτητικής εστίας. Αν βγείτε λίγο από το Υπουργείο
και τις συνεδριάσεις µε την τρόικα και τους λοιπούς, θα δείτε ότι
σε µία ελληνική οικογένεια στην καλύτερη των περιπτώσεων δουλεύει ο ένας από τους δύο γονείς και αυτός παίρνει 800 µε 850
ευρώ. Εάν έχει και ενοίκιο ίσα ίσα τα βγάζει πέρα. Μπορεί να µην
έχει χρήµατα να καλύψει τα έξοδα του πετρελαίου, πόσω µάλλον
αν έχει να νοικιάσει ένα σπίτι σε µία άλλη πόλη της χώρας µας
και καλύπτει ενοίκια κ.λπ.. Κι ενώ θα περιµέναµε να αυξηθούν οι
θέσεις στις φοιτητικές εστίες, µειώνονται γιατί αυξάνεται το ποσοστό των αλλοδαπών που εισέρχονται στις φοιτητικές εστίες.
Το ψάξαµε κι αυτό και ισχύει όντως. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια
διαφορετικά στοιχεία επ’ αυτού.
Τέλος, λόγω της κακής χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων
έχει ουσιαστικά παγώσει και το θέµα της έρευνας. Δηλαδή τα
πανεπιστήµια εκτός από το ακαδηµαϊκό έργο, θα έπρεπε να προσφέρουν και στην έρευνα, δηλαδή να εξελίσσουν το αντικείµενο
των σχολών τους.
Προτίθεται το Υπουργείο να αντιµετωπίσει στην πορεία της
χρονιάς αυτά τα οικονοµικά προβλήµατα που έχουν τα πανεπιστήµια;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και πέντε συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος έχει το λόγο για
τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή την ερώτηση του
συναδέλφου θα ήθελα να ξεκινήσουµε από τα αυτονόητα και τα
προφανή.
Βεβαίως η οικονοµική κρίση έχει πλήξει και τον τοµέα της εκπαίδευσης. Πιστεύω όµως ότι εάν θωρακίσουµε αυτόν τον τοµέα
όπως πρέπει να τον θωρακίσουµε -και πρέπει να συµβάλλουµε
όλοι στη θωράκιση του εκπαιδευτικού συστήµατος- οι κοµµατικές αντιπαραθέσεις, αλλά και η οικονοµική κρίση θα αφήσουν
αυτό το πεδίο αλώβητο. Εγώ θεωρώ ότι έχουµε εθνική υποχρέωση µέσα στη δίνη της κρίσης να κάνουµε όλοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής ό,τι είναι θεµιτό και εφικτό, ούτως ώστε ο
τοµέας της εκπαίδευσης να παραµείνει αλώβητος, να τον θωρακίσουµε. Νοµίζω ότι αυτό αποτελεί εθνική επιταγή.
Θα έλεγα, µε αφορµή την ερώτησή σας, ότι προφανώς και
υπάρχουν προβλήµατα δυσλειτουργίας τα οποία φέρνει η κρίση,
αλλά νοµίζω ότι αυτά τα προβλήµατα µε σωστό νοικοκύρεµα
µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε, εάν όµως σταθούµε όλοι και
προτείνουµε και προκρίνουµε λύσεις. Εάν δεν προτείνουµε την
παρανοµία και την ανοµία και προτείνουµε όλοι λύσεις για αυτά
τα προβλήµατα, θεωρώ ότι µπορούµε να τα λύσουµε.
Δηλαδή -έχουµε πει επανειληµµένα- έχουµε έναν ακαδηµαϊκό
χάρτη, ο οποίος πραγµατικά έχει ξεχειλώσει. Δηλαδή δηµιουργήθηκαν τµήµατα, διότι υπήρχαν χρήµατα από το ΕΠΕΑΕΚ τότε,
τα οποία σταµάτησαν να υπάρχουν και υπάρχουν τµήµατα τα
οποία δεν έχουν διδάσκοντες και αναγκαζόµαστε να δίνουµε το
π.δ. 407 και ούτω καθ’ εξής.
Αυτό σιγά-σιγά πρέπει να το συµµαζέψουµε, γι’ αυτό είπαµε
ότι το σχέδιο «Αθηνά» έχει ως σκοπό των εξορθολογισµό του
ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας, ούτε περικοπές, ούτε να κόψουµε, ούτε να διαλύσουµε, αλλά να συµµαζέψουµε, να εξορθολογίσουµε, να υπάρξει µία αντιστοίχιση ανάµεσα στα γνωστικά
αντικείµενα και την πανσπερµία που έχει δηµιουργηθεί και στις
πραγµατικές γνωσιακές επιστηµονικές ανάγκες, ανάµεσα στα
γνωστικά αντικείµενα που υπάρχουν και στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας για να µην εισάγουµε φοιτητές και εξάγουµε
ανέργους. Αυτό είναι το ένα κοµµάτι.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε το γεγονός ότι δεν πρέπει να διεκτραγωδούµε τα πράγµατα. Να σας διαβάσω συγκεκριµένα συγκριτικά νούµερα, γιατί πράγµατι υπάρχουν προβλήµατα, αλλά
αυτά τα προβλήµατα δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν.
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, που συµφωνώ µαζί σας ότι είναι ένα
πανεπιστήµιο το οποίο πέραν του γεγονότος ότι θεραπεύει γνωστικά αντικείµενα, τα οποία είναι σηµαντικά, έχει και έναν εθνικό
στόχο και γι’ αυτό πρέπει όλα τα ιδρύµατα, αλλά και αυτό να
τύχει της µέριµνας της πολιτείας.
Το 2011 ο προϋπολογισµός του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ανήλθε στο ποσό των 7 εκατοµµυρίων 700 χιλιάδων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Το 2012 ο προϋπολογισµός είναι 7 εκατοµµύρια 600 χιλιάδες
ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε µόνο µία µείωση της τάξης των
100.000 ευρώ.
Όσον αφορά τώρα τους διδάσκοντες µε το π.δ. 407 στους
οποίους αναφερθήκατε, θα ήθελα να σας πω ότι το 2011 δόθηκαν σαράντα εννέα θέσεις. Φέτος δώσαµε σαράντα πέντε θέσεις.
Μ’ αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει πράγµατι µια µείωση, µια περικοπή. Όµως, νοµίζω ότι µε ένα σωστό προγραµµατισµό µπορούµε να αντεπεξέλθουµε. Ωστόσο, θα πρέπει να νοικοκυρέψουµε τα πράγµατα και γι’ αυτό έχω ζητήσει και από την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα τις προτάσεις της και τη βοήθειά της. Δεν
µπορεί η πολιτεία να επιβάλει συνέχεια έναν εξορθολογισµό. Θα
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πρέπει αυτός να προκύπτει και από τα ίδια τα ιδρύµατα. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουµε πού βρισκόµαστε και ότι δεν µπορούµε
να λειτουργούµε µε όρους του χθες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όσον αφορά τώρα τις ευθύνες και το ποιος έχει τις ευθύνες
γι’ αυτήν την πραγµατικότητα, νοµίζω ότι το έχουµε συζητήσει
µε άλλες ευκαιρίες. Όµως, η πραγµατικότητα είναι αυτή και θα
πρέπει να αντεπεξέλθουµε µε έναν τρόπο ο οποίος να µη µας
αναγκάζει να προχωρήσουµε σε εκπτώσεις στο δηµόσιο αγαθό
που λέγεται «παιδεία», διότι οι νέοι άνθρωποι δεν χρωστάνε τίποτα να πληρώσουν τα λάθη της γενιά µας.
Άρα, αυτό που θα πρέπει να κάνουµε όλοι απ’ όλες τις πτέρυγες είναι να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση µε προτάσεις και
όχι κλείνοντας πανεπιστήµια και τµήµατα και όχι προτρέποντας
στην ανοµία, στην παρανοµία και στη µη τήρηση του νόµου. Θα
πρέπει να κάτσουµε κάτω και να κάνουµε προτάσεις. Εγώ είµαι
έτοιµος να ακούσω και να υιοθετήσω προτάσεις, ανεξαρτήτως
από το πού προέρχονται. Όµως, θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε
αυτήν την πραγµατικότητα και αυτή δεν αντιµετωπίζεται αν δεν
το κάνουµε από κοινού, διότι εν τέλει η παιδεία των νέων ανθρώπων µας αφορά όλους.
Όσον αφορά τώρα τη σίτιση –και µ’ αυτό ολοκληρώνω την
απάντησή µου- θα ήθελα να πω ότι µέσα σ’ αυτήν την κρίση αντιλαµβάνεστε ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, γιατί έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαρίστως,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει για
τρία λεπτά ο κύριος Ηλιόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε
µε όσα µας είπατε. Βέβαια, για µας, για τη Χρυσή Αυγή, δεν
υπάρχουν πτέρυγες του Κοινοβουλίου όταν µιλάµε για θέµατα
παιδείας. Για µας η παιδεία είναι εθνική και θα πρέπει να παραµείνει εθνική και θα πρέπει να συµµετέχουν όλες –όπως το λέτε
εσείς- οι πτέρυγες της Βουλής. Εµείς δεν δεχόµαστε καµµία πτέρυγα και ειδικά όταν πρόκειται για θέµατα παιδείας.
Κύριε Υπουργέ, επιµένουµε στο θέµα της στήριξης της εύρυθµης λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, διότι η ίδρυσή του
και η λειτουργία του ξεπερνούν τα όρια της ανώτατης, όπως είπατε και εσείς, εκπαίδευσης.
Κάθε σχολή και κάθε τµήµα αυτού του πανεπιστηµίου αποτελεί
και πνεύµονα ζωής για τα νησιά του Αιγαίου µας, µε τη λειτουργία τους να είναι πολύ σηµαντική για την τοπική κοινωνία και την
οικονοµία της.
Τα πανεπιστήµια που έχουν δηµιουργηθεί στην περιφέρεια µε
σωστές βάσεις και δοµές και όχι για πελατειακούς σκοπούς Βουλευτών –είναι αυτό που είπατε και εσείς, δηλαδή ότι έχει «ξεχειλώσει» πλέον το ακαδηµαϊκό σύστηµα, γιατί όπως θα γνωρίζετε
πολύ καλά ως καθηγητής, έχουν βρεθεί διάσπαρτες σχολές σε
όλη την Ελλάδα και όντως χρειάζεται συµµάζεµα- εξυπηρετούν
σε µέγιστο βαθµό την αναγκαία πολιτική της αποκέντρωσης και
της ενίσχυσης της περιφέρειας της χώρας και µόνο η λειτουργία
τους δείχνει την έµπρακτη στήριξη του κράτους µας στην περιφέρεια. Με την εύρυθµη λειτουργία τους µόνο δείχνουµε έµπρακτα πως Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα, δεν είναι µόνο τα
µεγάλα αστικά κέντρα.
Πέραν αυτών, κύριε Υπουργέ, το Αιγαίο αποτελεί µία περιοχή
ζωτικής σηµασίας για τη χώρα µας, µια περιοχή που προσδίδει
στρατηγικό και γεωπολιτικό βάθος στην Ελλάδα.
Σε µια εποχή που η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται το επίκεντρο
του παγκόσµιου ενδιαφέροντος για τον κρίσιµο τοµέα της ενέργειας, είναι προδήλως ενάντια στα συµφέροντα της χώρας µας
η εγκατάλειψη των νησιών του Αιγαίου από την πολιτεία. Η υπολειτουργία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου αποτελεί πλήγµα για όλη
την περιοχή, αποτελεί πλήγµα για τα συµφέροντα της Ελλάδας.
Η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει αυτό το πανεπιστήµιο και να
προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα το βοηθήσουν να
λειτουργεί πλήρως και έτσι να επιτελεί το πολυδιάστατο έργο

2891

του.
Για το λόγο αυτό, απαιτείται ουσιαστική στήριξη και όχι ηµίµετρα. Διαφορετικά, είναι σαν να το παρατάµε, σαν να το έχουµε
ουσιαστικά κλείσει. Οτιδήποτε λιγότερο πέρα από την άµεση
χρηµατοδότησή του αποτελεί κοροϊδία των φοιτητών και των οικογενειών τους και κατ’ επέκταση αποδυνάµωση στην πράξη
αυτών των ευαίσθητων περιοχών του Αιγαίου µας.
Εντάξει, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν αποδυναµώθηκε το πανεπιστήµιο, αλλά ότι απλώς µειώθηκε το µπάτζετ του πανεπιστηµίου και κάποιες θέσεις. Καλό, βέβαια, θα ήταν να αυξανόντουσαν οι θέσεις, παρά να µειωνόταν. Όµως, φαντάζοµαι ότι θα
έχετε και εσείς τους περιορισµούς σας.
Κύριε Υπουργέ, ας δώσουµε µία ελπίδα στη νεολαία µας που
τόσο την έχει ανάγκη. Υπάρχουν πανεπιστήµια στο εξωτερικό
που έχουν κλείσει εκατοντάδες χρόνια λειτουργίας και τα θεωρούµε πρότυπα και εµείς δεν µπορούµε να λειτουργήσουµε
σωστά πλέον ούτε τις βασικές µας σχολές.
Εµείς που δώσαµε τα φώτα του πολιτισµού και των γραµµάτων
είναι ειρωνικό να αναζητούµε την παιδεία στο εξωτερικό και όχι
σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήµιο. Πιστεύω ότι θα συµφωνείτε
και καλό θα είναι να υπάρχει ένας διάλογος. Δεν ξέρω αν έχετε
καλέσει κάποια κόµµατα σε διάλογο ή πώς µπορούµε να καταθέσουµε και εµείς τις προτάσεις µας στα θέµατα της παιδείας ή
αν υπάρχουν θεµατικές ενότητες όπου θέλετε να καταθέτουµε
και εµείς τις δικές µας προτάσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κατ’ αρχάς,
σε αυτό το οποίο αναφέρατε, για την ανάπτυξη των νησιών του
Αιγαίου, θα έλεγα ότι µας ενδιαφέρει η ανάπτυξη κάθε περιφέρειας της χώρας και αν πρέπει να κάνουµε κάτι, είναι να συναρτήσουµε τα γνωστικά αντικείµενα των ιδρυµάτων που βρίσκονται
στις περιφέρειες µε τις αληθινές αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας. Διότι µέχρι στιγµής τα µόνα που εξυπηρετούνται οικονοµικά είναι τα εστιατόρια, οι καφετέριες και τα δωµάτια
ενοικίασης. Καλά είναι αυτά, δεν λέω, αλλά δεν είναι και µείζον.
Το µείζον είναι πραγµατικά να υπάρξει µία αντιστοίχηση των γνωστικών πεδίων µε τους πραγµατικούς αναπτυξιακούς τοµείς κάθε
περιφέρειας είτε αυτή είναι η Αιτωλοακαρνανία είτε είναι η Θεσσαλία είτε είναι το Αιγαίο κ.ο.κ.
Το δεύτερο το οποίο θα µου επιτρέψετε να πω πριν καταλήξω
για τη σίτιση -γιατί πάντοτε µας αρέσει να δηµιουργούµε εντυπώσεις και να διεκτραγωδούµε πράγµατα- είναι το εξής. Αναφέροµαι, αφορµής δοθείσης, σε αυτό το δηµοσίευµα επ’ αφορµή
της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου για τα ΝΠΔΔ τα οποία
περνούν στο ΤΑΙΠΕΔ. Ξαφνικά ξεσηκώθηκε σάλος ότι θα ξεπουλήσουµε τα πανεπιστήµιά µας. Για όνοµα του Θεού!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Το λέω αφορµής δοθείσης. Πέραν του γεγονότος ότι έγινε παρέµβαση στον
Υπουργό, ούτως ώστε να απαλειφθεί αυτή η επίµαχη και κακοδιατυπωµένη διάταξη, πρέπει να υπάρξει ένα περιουσιολόγιο και
ένα µητρώο και από εκεί και πέρα, ακόµα και ο κακόπιστος πρέπει να γνωρίζει ότι ό,τι και αν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, προκειµένου
να αξιοποιηθεί, θα πρέπει να υπάρξει διϋπουργική απόφαση και
η σύµφωνη του αρµοδίου Υπουργού. Και δεν πρόκειται ποτέ
αυτό να γίνει -θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες- και
δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε υπάρχει η διϋπουργική που
θα εγκρίνει τέτοιο πράγµα ούτε υπάρχει Υπουργός Παιδείας και
πάντως, όχι εγώ.
Δεύτερον, για τη σίτιση και τη στέγαση, που νοµίζω είναι πολύ
σηµαντικά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µπορώ να κάνω
µία παρένθεση σε αυτό που είπατε;
Δεν µπορούν στο περιουσιολόγιο να καταγραφούν, αλλά να
µη µπουν στο ΤΑΙΠΕΔ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Βεβαίως.
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Αυτό είναι, η καταγραφή του περιουσιολογίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, να µη µπει στο ΤΑΙΠΕΔ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Σε αυτό επιµείναµε και γι’ αυτό εξαλείφουµε τη διάταξη.
Ως προς τη σίτιση, αντιλαµβάνεσθε ότι έχει αυξηθεί δραµατικά
το ποσοστό των φοιτητών το οποίο πλέον ζητά δωρεάν σίτιση
από τις εστίες. Αυτό προσπαθήσαµε να το καλύψουµε ποικιλοτρόπως. Να σας απαντήσω για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου συγκεκριµένα, ότι το 2011 είχαµε διαθέσει 1.700.000 ευρώ για τη σίτιση. Φέτος διαθέσαµε 1.900.000 ευρώ. Όµως, σε πανελλήνια κλίµακα προσπαθήσαµε να αυξήσουµε τους δικαιούχους για τη σίτιση από πενήντα επτά χιλιάδες σε εβδοµήντα χιλιάδες.
Ως προς το θέµα των εστιών, επίσης, το οποίο είναι κρίσιµο,
έχουµε αυξήσει κατά εφτακόσιες κλίνες τις εστίες φέτος και προσπαθούµε να βρούµε τρόπους για να µπορέσουµε αυτό το
πράγµα να το αυξήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, κύριε Υπουργέ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Βεβαίως,
αλλά ξέρετε ότι τώρα πρέπει να µη σταθούµε µόνο στα κριτήρια,
διότι εδώ υπάρχουν πραγµατικές ανάγκες και όσο το δυνατόν
προσπαθούµε να τις καλύψουµε.
Εδώ θα πρέπει να εξάρω το έργο αρκετών πρυτανικών αρχών,
που, πέρα από τη χορήγηση της πολιτείας, προσπαθούν να
βρουν και άλλους τρόπους, ούτως ώστε και από τις τοπικές κοινωνίες και από την αυτοδιοίκηση να ενισχυθούν σε αυτούς τους
κρίσιµους τοµείς. Διότι είναι οι τοµείς πράγµατι κρίσιµοι, είναι
δύσκολες οι ώρες. Όταν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες αναγκάζονται να συντηρούν ένα και δύο νοικοκυριά, διότι έχουν ένα
και δύο παιδιά που σπουδάζουν, τα πράγµατα είναι δύσκολα. Γι’
αυτό θα πρέπει να δούµε και αυτό το ζήτηµα και θα το δούµε την
επόµενη εβδοµάδα, οικογενειών που έχουν δύο και τρεις φοιτητές την ίδια στιγµή που είναι σε άλλες πόλεις. Αυτά θα τα δούµε
και θα τα συζητήσουµε την άλλη εβδοµάδα σε ένα νοµοσχέδιο
το οποίο θα καταθέσουµε.
Όµως, όσον αφορά τις προτάσεις, τώρα ανοίγει ο διάλογος.
Θα έχουµε την επίσηµη έναρξη του διαλόγου, ούτως ώστε να
υπάρξουν προτάσεις για το σχέδιο «Αθηνά» από παντού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Προχωρούµε στην
έκτη µε αριθµό 458/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη µη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας στο
Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Η κ. Ρεπούση έχει το λόγο, για δύο λεπτά για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτηση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως είπατε πριν απαντώντας στην επίκαιρη
ερώτηση που σας τέθηκε, η παιδεία είναι βασικό κοινωνικό
αγαθό και αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως
θρησκεύµατος. Ειδικά για το δικαίωµα στην εκπαίδευση της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη η ελληνική πολιτεία δεσµεύεται από µια σειρά από ρυθµίσεις τόσο διεθνείς, όπως η
Συνθήκη της Λωζάνης, όσο και άλλες κανονιστικές ρυθµίσεις.
Σύµφωνα λοιπόν µε τις υποχρεώσεις της χώρας, η µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης έχει δικαίωµα να έχει και τουρκόγλωσση εκπαίδευση, γι’ αυτό υπάρχουν τα λεγόµενα µειονοτικά σχολεία στα οποία συνυπάρχουν δύο προγράµµατα σπουδών, το ελληνόγλωσσο και το τουρκόγλωσσο. Για τη διδασκαλία
του τουρκόγλωσσου προγράµµατος σπουδών στα σχολεία είχε
ιδρυθεί το 1969 µε νόµο ειδική παιδαγωγική ακαδηµία στη Θεσσαλονίκη, η λεγόµενη ΕΠΑΘ, η οποία εκπαίδευε τους δασκάλους
που επρόκειτο να στελεχώσουν τα τουρκόφωνα προγράµµατα
των µειονοτικών σχολείων.
Ωστόσο, η εκπαίδευση των δασκάλων για όλα τα άλλα σχολεία
εξελίχθηκε από τις παιδαγωγικές ακαδηµίες στα παιδαγωγικά
τµήµατα πανεπιστηµιακού επιπέδου. Έτσι σ’ όλα τα σχολεία της
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χώρας οι δάσκαλοι είναι πια πανεπιστηµιακού επιπέδου από τη
δεκαετία του ’80 και µετά. Το ίδιο όµως, δυστυχώς, δεν έγινε
τότε για την εκπαίδευση των τουρκόφωνων εκπαιδευτικών και
παρέµεινε αυτή η ΕΠΑΘ για πάρα πολλά χρόνια διατηρώντας ένα
καθεστώς ανισοτιµίας ανάµεσα στην εκπαίδευση των ελληνόγλωσσων δασκάλων, των δασκάλων που προορίζονται για όλα
τα σχολεία και για τα ελληνόγλωσσα προγράµµατα και των δασκάλων της µειονότητας.
Πολύ σωστά η πολιτεία το 2011 ήρθε και κατήργησε την ΕΠΑΘ
που για πάρα πολλούς λόγους ήταν ένας αναχρονιστικός και ανισότιµος θεσµός διετούς φοίτησης απέναντι στην τετραετή φοίτηση των υπόλοιπων δασκάλων και έδωσε την εκπαίδευση αυτών
των ανθρώπων στο παιδαγωγικό τµήµα δηµοτικής εκπαίδευσης
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να
κάνει ειδικό πρόγραµµα για τους δασκάλους.
Την περσινή ακαδηµαϊκή χρονιά µπήκαν στο παιδαγωγικό
τµήµα δηµοτικής εκπαίδευσης είκοσι ένα παιδιά. Τελικά γράφτηκαν δεκαεννιά, εκ των οποίων δεκαεπτά κορίτσια και δύο αγόρια
για να παρακολουθήσουν, επιτέλους, µετά από πάρα πολλά χρόνια ένα πρόγραµµα σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου. Τονίζω
ότι αυτό ήταν µία πολύ µεγάλη κατάκτηση για την ελληνική πολιτεία και για την εκπαίδευση στην περιοχή αυτή. Φέτος, ενώ περιµέναµε να µπουν φοιτητές στο παιδαγωγικό τµήµα δηµοτικής
εκπαίδευσης, ξαφνιαστήκαµε διότι τελικώς δεν µπήκε κανένας.
Η επίκαιρη ερώτηση που σας θέτω, κύριε Υπουργέ, είναι για
να µας εξηγήσετε γιατί έγινε αυτό, δηλαδή γιατί δεν µπήκαν φοιτητές στο πρόγραµµα σπουδών φέτος, αν αυτή η µη εισαγωγή
φοιτητών σηµαίνει αλλαγή πολιτικής της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου απέναντι στη µουσουλµανική µειονότητα και στην
εκπαίδευση τους και πώς σκέπτεστε να καλύψετε το κενό αυτό,
γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει τα µαθήµατα για τη χρονιά αυτή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Αρβανιτόπουλος για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπατε κι εσείς, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 εδάφιο
β’ του άρθρου 59 του ν. 3966 καταργήθηκαν οι διατάξεις για το
προκαταρκτικό έτος στην ΕΠΑΘ και καταργήθηκε η ΕΠΑΘ συνολικά. Ο ανωτέρω νόµος µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
κατά περίπτωση του αρµόδιου Υπουργού καθορίζει κάθε χρόνο
τον αριθµό των εισακτέων στα τµήµατα και στις σχολές των πανεπιστηµίων και των τεχνολογικών ιδρυµάτων.
Όσον αφορά το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, γνωρίζουµε ότι για λόγους κοινωνικής πολιτικής το κράτος έχει λάβει µέριµνα για την ειδική µεταχείριση κατηγοριών
όπως οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι Έλληνες του εξωτερικού, οι
αλλοδαποί, οι αλλογενείς και εν προκειµένω οι Έλληνες πολίτες
µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης.
Για το έτος 2012-2013 οι ενδιαφερόµενοι της ειδικής κατηγορίας που αναφέρατε εισάγονται σε ποσοστό που ορίστηκε µε την
µε αριθµό 25354697 υπουργική απόφαση.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν τα
εξής: «Οι υπαγόµενοι στην ειδική κατηγορία Έλληνες πολίτες
µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης έχουν δικαίωµα πρόσβασης. Πρώτον: οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου για τις σχολές
και τα τµήµατα των πανεπιστηµίων των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ και
των προγραµµάτων σπουδών των ανωτάτων εκκλησιαστικών
σχολών σε ποσοστό θέσεων 0,5%. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ηµερησίου επαγγελµατικού λυκείου ΕΠΑΛ, α’ οµάδα, για τις σχολές
και τα τµήµατα των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ποσοστό 0,5%».
Οι επιτυχόντες των υποψηφίων της οµάδας Ελλήνων πολιτών
της µουσουλµανικής µειονότητας Θράκης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το 2012 ήταν κατά τι περισσότεροι από το 2011.
Συγκεκριµένα, το 2011 είχαµε δεκατέσσερα µε το 10% των θέσεων, υποψήφιοι δηλαδή που συµµετείχαν κρατώντας τη βαθµολογία τους και τριακόσιους ογδόντα τρεις µε το 90% των θέσεων,
υποψήφιοι δηλαδή που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο γενικό σύνολο, δηλαδή, ήταν τριακόσιοι ενενήντα επτά.
Φέτος το 2012 είχαµε τριάντα ένα µε το 10% των θέσεων και
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τριακόσιους ογδόντα τέσσερις µε το 90% των θέσεων. Δηλαδή,
συνολικά ήταν τετρακόσιοι δεκαπέντε. Άρα, έχουµε αύξηση κατά
τι.
Για το θέµα που αναφέρατε, για την εισαγωγή στο παιδαγωγικό του ΑΠΘ, είχαµε έναν επιτυχόντα έναντι είκοσι ενός του περασµένου έτους, γιατί εφαρµόστηκαν για την περίπτωση αυτή οι
ίδιες υπουργικές αποφάσεις της προηγούµενης υφυπουργού.
Στην µεν πρώτη όµως του 2011 υπήρχε πρόβλεψη συγκεκριµένου αριθµού εισακτέων για κάθε τµήµα οπότε είχαµε είκοσι έναν
εισακτέους στην προκειµένη περίπτωση, δεκαοκτώ εκ των οποίων από την κατηγορία του 90% και τρεις από την κατηγορία του
10%. Αντίθετα στην επόµενη υπουργική απόφαση προβλέφθηκε
η τήρηση της ποσόστωσης που ήταν της τάξεως του 0,5% γι’
αυτή την κατηγορία υποψηφίων για όλα ανεξαιρέτως τα τµήµατα. Άρα, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικής.
Δεν πρόκειται να επανασυσταθεί η ΕΠΑΘ. Θα συνεχίσουν να
ισχύουν οι διατάξεις και οι νόµοι που προβλέπονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η Βουλευτής Α’ Πειραιά κυρία Ρεπούση έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Λυπάµαι πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, αλλά
δε µου απαντήσατε. Μου απαντήσατε σε άλλο θέµα. Μου είπατε
πόσοι φοιτητές από τη µουσουλµανική µειονότητα εισάγονται
στα ελληνικά πανεπιστήµια. Αυτό το γνωρίζουµε. Υπάρχουν
νόµοι, υπάρχουν ποσοστώσεις και θετικές διακρίσεις, µε τις
οποίες συµφωνεί η Δηµοκρατική Αριστερά.
Εγώ σας έθεσα ένα συγκεκριµένο ερώτηµα. Καταργείτε την
ΕΠΑΘ. Καταργεί η ελληνική πολιτεία την Ειδική Παιδαγωγική
Ακαδηµία Θεσσαλονίκης, στην οποία εκπαιδεύονταν οι µελλοντικοί δάσκαλοι για τα µειονοτικά σχολεία. Πολύ σωστά. Αυτοί οι
δάσκαλοι καλούνται τώρα σε ένα συγκεκριµένο πανεπιστηµιακό
τµήµα το οποίο αντικαθιστά την ΕΠΑΘ και εκπαιδεύει αυτούς
τους δασκάλους.
Σήµερα που µιλάµε δεν υπάρχει. Δεν έχουν µπει φοιτητές. Δηλαδή, ο ένας φοιτητής που µπήκε µε τις ποσοστώσεις στο παιδαγωγικό τµήµα αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα µειονοτικά σχολεία; Αυτό αφορά το γενικό
ποσοστό και την είσοδο στις σχολές. Εδώ υπήρχε ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή φοιτητών στο παιδαγωγικό τµήµα ως αντικατάσταση του προγράµµατος σπουδών σε µια παλαιού τύπου
παιδαγωγική ακαδηµία, όπως ήταν η ΕΠΑΘ. Αυτό καταργήσατε.
Το καταργήσατε αφού δεν µπήκαν φοιτητές. Σ’ αυτό θέλουµε την
απάντηση.
Θέλω να σας πω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά δίνει πάρα πολύ
µεγάλη σηµασία στο σεβασµό του δικαιώµατος της εκπαίδευσης
της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης και θεωρούµε ότι
τα τελευταία χρόνια η πολιτική του ελληνικού κράτους απέναντι
στη µειονότητα στα θέµατα αυτά έφερε πίσω τα παιδιά στα σχολεία. Αύξησε τον αριθµό των παιδιών που πηγαίνουν στα ελληνικά σχολεία και συνεχίζουν τις σπουδές τους στα ελληνικά
πανεπιστήµια. Θεωρούµε ότι αυτή η πολιτική πρέπει να συνεχιστεί από την ελληνική πολιτεία.
Ζητάµε µια απάντηση γιατί δεν µπήκαν είκοσι, δεκαεννιά, είκοσι ένας φοιτητές στο ειδικό πρόγραµµα σπουδών. Το πρόγραµµα αυτό είχε διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. Δεν ήταν
το πρόγραµµα του παιδαγωγικού. Υπήρχε ειδικό πρόγραµµα για
τα παιδιά αυτά. Όπως υπήρχε ειδικό πρόγραµµα και στην παλιά
Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης.
Γιατί, λοιπόν –και θέλουµε την απάντηση της πολιτείας- δεν
µπήκαν φέτος φοιτητές και φοιτήτριες από τη µουσουλµανική
µειονότητα στο ειδικό πρόγραµµα της Παιδαγωγικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που αντικατέστησε
το πρόγραµµα της ΕΠΑΘ;
Αυτή είναι η ερώτησή µας, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Παιδείας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Σας απήντησα ότι εµείς δεν αλλάξαµε καµµία απόφαση. Δεν αλλάξαµε
καµµία απόφαση! Η υπουργική απόφαση ήταν συγκεκριµένη. Και
ήταν προειληµµένη. Κι έγινε µε βάση την ποσόστωση του 0,5%.
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Δεν αλλά- ξαµε καµµία απόφαση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Δεν είναι θέµα ποσόστωσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ούτε βγήκε
καµµία καινούργια υπουργική απόφαση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Πέρυσι δεν µπήκαν είκοσι ένα παιδιά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Σας είπα και
στην πρωτολογία µου ότι η διαφορά ήταν πως κατά το πρώτο
έτος, το 2011, είχε υπάρξει µία απόφαση για εισακτέους, ενώ κατόπιν, η τότε Υφυπουργός άφησε να γίνουν µε τα µόρια και το
0,5%. Εµείς δεν αλλάξαµε τίποτα.
Συνεπώς δεν αλλάζει καµµία πολιτική. Με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις έγινε η συγκεκριµένη είσοδος σε όλα τα
τµήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίζουµε µε τις
επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου.
Η πρώτη µε αριθµό 449/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ελένης Μακρή – Θεοδώρου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης η τρίτη µε αριθµό 452/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ξάνθης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Σαλτούρου προς τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το επίδοµα ανεργίας των χιλίων επτακοσίων πενήντα εποχικών πυροσβεστών, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 455/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Χρυσούλας – Μαρίας Γιαταγάνα προς τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον πειθαρχικό έλεγχο αστυνοµικού υπαλλήλου που συµµετείχε στις κινητοποιήσεις των Σωµάτων Ασφαλείας, επίσης δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 473/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Εξωτερικών, σχετικά µε την οικονοµική διείσδυση της Τουρκίας στη Θράκη, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγάφεται.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 459/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση έκτασης διακοσίων είκοσι τριών
στρεµµάτων στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος η έβδοµη µε αριθµό 464/16-10-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε την στήριξη των αµπελοκαλλιεργητών και της Κεντρικής
Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ),
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγάφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό
468/16-10-2012 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –
Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Πέτρου Τατσόπουλου προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη µαταίωση έργου από
το Υπουργείο Εσωτερικών προς όφελος του πολιτισµού.
Ο κ. Τατσόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι τοις πάσι γνωστό ότι η ελληνική πολιτεία
κατά καιρούς παιδεύει, ταλανίζει, εκτός από αυτούς που συστηµατικά παιδεύει και ταλανίζει, κι εκείνους που υποτίθεται ότι θα
συνδράµει, εκείνους που θα βοηθήσει, εκείνους, µερικές φορές,
που καλείται να τιµήσει.
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Ένα τέτοιο περιστατικό εξωφρενικού ταλανισµού θα µας απασχολήσει αυτήν τη στιγµή.
Επικεντρώνοµαι αυστηρά κι εν τάχει στα γεγονότα:
Μετά από δύο χρόνια άοκνων προσπαθειών πολλών υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, έγινε εφικτό να απορροφηθεί
ένα κονδύλι από το ΕΣΠΑ, από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς, για καλλιτεχνικές δράσεις γύρω από την ισότητα των
φύλων ή, για να το αντιστρέψουµε, για καλλιτεχνικές δράσεις,
καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση της ανισότητας των φύλων.
Ανακοινώθηκε λοιπόν ένας ανοιχτός, δηµόσιος διαγωνισµός
στις 21 Ιουνίου του 2012, µε φρέσκια την Κυβέρνηση.
Την 1η του Οκτώβρη εσείς, κύριε Υπουργέ, ανακοινώνετε τη
µετάθεση της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, την παράταση,
για την 1η Οκτωβρίου το απόγευµα.
Λίγες ώρες αργότερα, δηλαδή, στις 2 Οκτωβρίου, εσείς πάλι
ανακοινώνετε τη µαταίωση του διαγωνισµού. Το σκεπτικό γύρω
από τη µαταίωση ήταν µισή φράση: «Δεν συνάδει πια αυτός ο
διαγωνισµός µε τη νέα πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών».
Με όλο το σεβασµό και την εκτίµηση, κύριε Υπουργέ, ούτε ο
Σαούλ ο µετέπειτα Παύλος δεν είχε τόσο ταχύτατη επιφοίτηση,
σε λιγότερο από είκοσι τέσσερις ώρες να συνειδητοποιήσει, πια
είναι η νέα πολιτική και βάσει αυτής της νέας πολιτικής να ακυρώσει ένα διαγωνισµό, στον οποίο ήδη έχουν κατατεθεί πάρα
πολλές προτάσεις και έχει υπάρξει κόπος από πάρα πολλούς
καλλιτέχνες.
Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως: Πρώτον, πείτε µας, ποια είναι αυτή
η «νέα πολιτική»; Διότι απλώς η λέξη «νέα πολιτική» ακούγεται
σαν ένα πρόσχηµα, σαν µια πρόφαση. Δεύτερον, θα ήθελα να
µας πείτε, αν τα λεφτά αυτά, από το κονδύλι του ΕΣΠΑ προτίθεστε να τα διαθέσετε κάπου αλλού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο για την επίκαιρη ερώτηση που µου απευθύνει, γιατί πράγµατι έχει δηµιουργηθεί ένα θέµα.
Εκ προοιµίου, θέλω να πω, όσον αφορά την παράταση, η οποία έγινε µια µέρα πριν από τη µαταίωση, ότι αναλαµβάνω την ευθύνη αυτή, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές οργανώσεις, ειδικά
υπεύθυνοι ντοκιµαντέρ, οι οποίοι θα παρήγαγαν έργο και ζητούσαν επίµονα να γίνει µια παράταση.
Πράγµατι, όταν ενηµερώθηκα στη συνέχεια ότι υπήρχαν κοινωνικές οµάδες πιο ευπαθείς, στις οποίες θα µπορούσαν να διατεθούν τα χρήµατα, σκεφτήκαµε ότι πρέπει να µαταιωθεί ο
διαγωνισµός. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, γιατί το κάναµε.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, προώθησης της ισότητας των φύλων εντάσσεται και το πρόγραµµα αυτό, για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Πράγµατι οι ηµεροµηνίες είναι όπως τις
είπατε. Το έργο λέγεται «Ενίσχυση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων, παραγωγή καλλιτεχνικού έργου».
Στις 21 Ιουνίου 2012 εκδόθηκε η πρόσκληση προς τους φορείς. Οι φορείς αυτοί, όπως ξέρετε, είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες είναι
υπό την εποπτεία του δηµοσίου και µπορούν να προσέλθουν
στην πρόσκληση για να κάνουν τις προτάσεις τους, βεβαίως, µε
την προϋπόθεση ότι έχουν µια διαχειριστική επάρκεια.
Στη συνέχεια εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2012, η προκήρυξη για
την παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου, προϋπολογισµού
2.120.000 ευρώ. Η πρόσκληση είναι για ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.
Ο διαγωνισµός αυτός πρέπει να σας πω ότι, όσον αφορά την
αξιολόγησή του –διότι έχει τεθεί ένα θέµα, για το ότι γίνεται από
πάρα πολλές οργανώσεις - αφορά 80% την αισθητική πλευρά
της προώθησης της ισότητας –το τονίζω αυτό- και 20% µονάχα
την οικονοµική του προσφορά.
Γιατί µαταιώσαµε το διαγωνισµό; Είπαµε ότι η πολιτική τού
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Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες
που είχαν δηµιουργηθεί. Είχαν δηµιουργηθεί πάρα πολλές ανάγκες, εν όψει και της οικονοµικής συγκυρίας της χώρας ούτως,
ώστε να µπορούν να διατεθούν τα χρήµατα αυτά σε έργα µε ευρύτερους αποδέκτες και µεγαλύτερο κοινωνικό όφελος.
Η µαταίωση λοιπόν του ανοιχτού διαγωνισµού για την παραγωγή των καλλιτεχνικών έργων, όπως σας είπα, µε προϋπολογισµό 2.120.000 ευρώ για την προκήρυξη και πρόσκληση ενάµισι
εκατοµµυρίου ευρώ, εντάσσεται µέσα σε αυτήν την προσπάθεια.
Επιθυµώ να τονίσω, κατηγορηµατικά, ότι ο πολιτισµός δεν
είναι –όπως αναφέρατε- δευτερεύουσα ή λιγότερο σηµαντική
προτεραιότητα για τη χώρα µας και για το Υπουργείο, όπως επίσης, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι δικαιούται χρήµατα από
τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Η πολιτική εκτίµηση ήταν, ότι θα µπορούσαµε να διαθέσουµε
τα χρήµατα αυτά σε δράσεις άλλες µε περισσότερους αποδέκτες, κατ’ αρχάς και δεύτερον, σε πιο ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια το θέµα αυτό.
Υπήρχε λοιπόν –κι απαντώ παράλληλα και στο δεύτερο ερώτηµά σας- το θέµα µε το τι θα γίνει µε τα λεφτά αυτά, ώστε να
µη χαθούν. Τα λεφτά αυτά δεν πρόκειται να χαθούν.
Είµαστε σε επαφή µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Μιλήσαµε µε τον αρµόδιο Αναπληρωτή Υπουργό και η απάντηση είναι κατηγορηµατική ότι τα χρήµατα δεν πρόκειται να
χαθούν. Θα διατεθούν στην ισότητα για τις δράσεις τις οποίες
σας ανέφερα.
Υπάρχουν λοιπόν πιο ευαίσθητες οµάδες οι οποίες έχουν
αυτήν τη στιγµή ανάγκη αυτών των χρηµάτων και υπάρχουν δράσεις τις οποίες µπορούµε να αξιοποιήσουµε. Για παράδειγµα,
σας λέω ενδεικτικά αυτά που εξετάζουµε, όπως προώθηση των
γυναικών στην απασχόληση, συγκράτηση του ρυθµού αύξησης
της ανεργίας των γυναικών, επανεξέταση απολυµένων κ.ο.κ.. Σε
καµµία περίπτωση όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι εάν τα χρήµατα
επαρκέσουν ή εάν αυτές οι δράσεις δεν είναι υλοποιήσιµες, δεν
θα επανέλθουµε σε ένα πρόγραµµα παρόµοιο µε αυτό το οποίο
µαταιώσαµε. Δεν υποκρύπτεται τίποτε άλλο απ’ αυτήν τη µαταίωση, παρά µόνο να γίνει καλύτερη αξιοποίηση αυτών των χρηµάτων. Αυτός ήταν ο λόγος και µόνο και θέλω να είστε σίγουρος
γι’ αυτό. Δεν υπάρχει καµµία άλλη διάθεση για οτιδήποτε άλλο
από το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Βουλευτής Β’
Αθήνας κ. Πέτρος Τατσόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πρώτα από όλα,
χαίροµαι για τη δέσµευσή σας ότι αυτά τα λεφτά δεν θα χαθούν.
Από εκεί και πέρα όµως επιτρέψτε µου να µην µπορώ να ενστερνιστώ αυτήν τη λογική κοινωνικού αυτοµατισµού, ότι δεν τα δίνουµε σε αυτήν την κοινωνική οµάδα, γιατί υπάρχει µια άλλη
κοινωνική οµάδα που έχει µεγαλύτερη ανάγκη, λες και η οµάδα
των καλλιτεχνών αυτήν τη στιγµή δεν είναι µία από εκείνες που
πλήττονται θανάσιµα. Λέω «θανάσιµα» και κυριολεκτώ. Υπάρχουν
καλλιτέχνες αυτήν τη στιγµή που λιποθυµούν από την πείνα.
Αυτή η επίκαιρη ερώτηση απευθυνόταν ταυτόχρονα και προς
το Υπουργείο Παιδείας. Επειδή γνωρίζω ότι ο Αναπληρωτής
Υπουργός Πολιτισµού, ο κ. Τζαβάρας, έχει µία εµµονή –µε την
καλή έννοια- µε τον άυλο πολιτισµό και συνεχώς µας µιλά για τον
άυλο πολιτισµό, πρέπει να υπενθυµίσω ότι και ο άυλος και ο υλικός πολιτισµός, δυστυχώς ή ευτυχώς, παράγονται από εντελώς
υλικούς ανθρώπους. Τώρα δεν σας µιλώ, ως Βουλευτής, σας
µιλώ ως συγγραφέας, ο οποίος όταν πηγαίνει στο µανάβη και
στον µπακάλη, δεν µπορεί να δώσει ένα σονέτο ή ένα µικρό διήγηµα εκείνη τη στιγµή ανταλλακτικά προς αυτά που θα πάρει.
Ευρώ πρέπει να δώσει και αυτά τα ευρώ από κάπου πρέπει να
τα πάρει. Οποιαδήποτε λοιπόν πολιτική, η οποία έστω και έµµεσα
προωθεί την ιδέα ότι ο πολιτισµός είναι πολυτέλεια, είναι εκ του
περισσού, ότι έχουµε άλλες βιοτικές ανάγκες να καλύψουµε, τη
θεωρώ απαράδεκτη, διότι βιοτικές ανάγκες έχουν να καλύψουν
και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες.
Επί της ουσίας, λοιπόν. Ξέρω ότι σας έχει έρθει µία ανακοίνωση από την οµάδα πρωτοβουλίας ντοκυµαντεριστών. Τα ντοκιµαντέρ µεγάλου µήκους ήταν ο ένας από τους δέκα τοµείς που
θα κάλυπτε αυτό το πρόγραµµα, που ήταν συγχρηµατοδοτού-
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µενο από το ΕΣΠΑ. Εκεί λοιπόν οι ντοκυµαντερίστες –δυστυχώς,
δεν έχω το χρόνο να σας διαβάσω όλο το σκεπτικό τους, αλλά
θα µείνω σε ένα σηµείο, στο τι είδους απασχόληση και πόσο κοινωνικό αντίκτυπο θα είχε αυτό το πρόγραµµα- λένε ότι σε περίπτωση που ο ένας από τους δέκα τοµείς έµπαινε σε λειτουργία,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα τού ΕΣΠΑ, θα απασχολούνταν, κατά
εκτίµησή τους εκατό άτοµα για 87,6 εργατοώρες ανά µήνες, κάτι
που ισούται µε δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα ηµεροµίσθια. Αυτό
είναι για το ένα από τα δέκα προγράµµατα. Φανταστείτε λοιπόν
πόσο είναι και όλα τα άλλα.
Επίσης πρέπει να συνυπολογίσουµε όλες εκείνες τις ώρες και
όσους ανθρώπους κατέθεσαν προτάσεις. Μόνο οι ντοκυµαντερίστες κατέθεσαν είκοσι τρεις προτάσεις. Κάθε πρόταση κατά
µέσο όρο απασχόλησε τρεις ανθρώπους, οι οποίοι επίσης από
την τσέπη τους έβγαλαν χρήµατα, για να ανταποκριθούν στην
πρόταση, τρέχοντας σε εφορίες, τράπεζες, για να βγάλουν εγγυητικές επιστολές. Όλο αυτόν τον κόπο των µηνών συν τον
κόπο των υπαλλήλων του δικού σας Υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, τον ρίξατε στα σκουπίδια µέσα σε λιγότερο
από είκοσι τέσσερις ώρες µε µία πολύ νεφελώδη δικαιολογία
περί νέας πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία δυστυχώς ούτε και τώρα µας την είπατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε συνδυασµό και µε τη δήλωση του κ. Τζαβάρα περί άυλου
πολιτισµού και περί πρόθεσής του, το πρώτο νοµοσχέδιο από
πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού που θα κατατεθεί, να αφορά τον εθελοντισµό στον πολιτισµό, φοβάµαι ότι
στην ουσία θέλετε να µας πείτε ότι ο πολιτισµός είναι λίγο έως
πολύ «ο τζάµπας ζει». Ο «τζάµπας» όµως «δεν ζει» παρά µόνο
στις διαφηµίσεις, κύριε Υπουργέ.
Δυστυχώς φοβάµαι ότι θα δείτε την αλυσιδωτή αντίδραση –τη
βλέπουµε ήδη εν καιρώ κρίσης- που θα έχει το αν ενσταλάξετε
σιγά-σιγά στη συνείδηση των συµπολιτών µας την εντύπωση ότι
ο πολιτισµός είναι δωρεάν και ότι οι άνθρωποι του πολιτισµού το
κάνουν µονάχα από το περίσσευµα του χρόνου τους. Οι άνθρωποι του πολιτισµού είναι επαγγελµατίες, όπως όλοι οι άλλοι και
πρέπει να επιζήσουν εις βάρος κανενός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ. Αθανασίου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θέλω να πω ότι ο πολιτισµός δεν είναι πάρεργο για
την Κυβέρνηση, είναι προτεραιότητα και µάλιστα προτεραιότητα
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από τις πιο σηµαντικές. Σας θυµίζω δε, ότι ο Πρωθυπουργός διετέλεσε και Υπουργός Πολιτισµού. Παρουσίασε δε πολύ µεγάλο
έργο και οι κατευθύνσεις που δίνει προς όλα τα συναρµόδια
Υπουργεία είναι ο πολιτισµός να αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Συνεπώς δεν ευσταθεί η αιτίαση για την οποία µιλήσατε.
Έχετε δίκιο για τις δαπάνες στις οποίες έχουν υποβληθεί όσοι
µετείχαν. Είναι αλήθεια αυτό και το ενστερνίζοµαι, αλλά πρέπει
να ξέρετε ότι κατά την προκήρυξη και σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις, δεν δεσµεύεται η Γραµµατεία Ισότητος, η επιτροπή,
να αποδεχθεί οποιαδήποτε πρόταση. Μπορεί να προταθούν
εκατό προτάσεις και να επιλεχθούν οι είκοσι. Συνεπώς είναι ένα
ρίσκο που γίνεται. Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι δεν αναγνωρίζουµε τους κόπους που κατέβαλαν οι άνθρωποι και τις δαπάνες
στις οποίες υποβλήθηκαν.
Όσον αφορά το άλλο που είπατε, ότι οι καλλιτέχνες πλήττονται, σας θυµίζω ότι αυτό το έργο αφορά την προώθηση της ισότητας, δεν αφορά την ενίσχυση των καλλιτεχνών. Αυτά είναι άλλα
προγράµµατα, τα οποία έχει το Υπουργείο Πολιτισµού. Είναι
σωστά αυτά που είπατε. Πλήττονται οι καλλιτέχνες, αλλά δεν
αφορά τη συγκεκριµένη δράση. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό
ζήτηµα. Η συγκεκριµένη δράση αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων µέσα από τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορά τον καλλιτέχνη που θα αναλάβει να υλοποιήσει αυτές τις δράσεις.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Είναι λοιπόν διαφορετικό το ζήτηµα. Υπάρχουν άλλα
προγράµµατα, τα οποία έχει το Υπουργείο Πολιτισµού.
Σας επαναλαµβάνω, για να ολοκληρώσω το εξής: Να είστε σίγουρος ότι τα χρήµατα δεν θα χαθούν. Έχουµε ήδη συζητήσει
και προγραµµατίσει το τι θα γίνει και οι δράσεις που µελετάµε,
είναι, όπως ανέφερα και συµπληρώνω, η επανένταξη ενσωµάτωσης απολυµένων γυναικών στην αγορά εργασίας, η δηµιουργία
νέων θέσεων. Ενδεχοµένως να ενισχύσουµε την προώθηση απασχόλησης γυναικών µέσα από συσσίτια παιδιών. Υπάρχουν φυλακισµένες γυναίκες, που σύµφωνα µε νόµο, τον οποίον πιθανόν
να µην ξέρετε, που ψήφισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2010,
πολλές µητέρες στις φυλακές έχουν και τα παιδιά τους. Υπάρχουν δηλαδή, πολύ πιο ευαίσθητοι τοµείς και προτεραιότητες.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι παραγνωρίζουµε και τη δράση αυτή. Θα
κάνουµε το καλύτερο και θα µου δοθεί η χαρά να σας ενηµερώσω και προσωπικά, κύριε Τατσόπουλε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 12/8/28-9-2012 επίκαιρη επερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ κ. Αλέξη Τσίπρα και Βουλευτών του κόµµατός του κ.κ.
Ανδρέα Ξανθού, Κωνσταντίνου Ζαχαριά, Βασιλείου Κυριακάκη,
Ειρήνης-Ελένης Αγαθοπούλου, Κωνσταντίνου Δερµιτζάκη,
Ιωάννη Ζερδελή, Νικολάου Μιχαλάκη, Ιωάννας Γαϊτάνη, Ηρούς
Διώτη, Βασιλική Κατριβάνου, Παναγιώτη Κουρουµπλή, Αφροδίτης Θεοπεφτάτου, Δηµητρίου Στρατούλη, Δηµητρίου Γελαλή,
Μαρίας Κανελλοπούλου, Παναγιώτας Δριτσέλη, Χαράς Καφαντάρη, Κωνσταντίου Μπάρκα, Ευσταθίας Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Μιχαήλ Κριτσωτάκη, Δηµητρίου Γάκη, Χρήστου Μαντά,
Αγνής Καλογερή, Αφροδίτης Σταµπουλή, Βασιλείου Χατζηλάµπρου, Σταύρου Κοντονή, Αποστόλου Αλεξόπουλου, Μαρίας Διακάκη, Αϊχάν Καραγιουσούφ, Χουσείν Ζεϊµπέκ προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης.
Από το ΣΥΡΙΖΑ–ΕΚΜ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Από τη Νέα Δηµοκρατία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η κ. Σοφία Βούλτεψη.
Από το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
κ. Συµεών Κεδίκογλου.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Παναγιώτης Μελάς.
Από τη ΔΗΜΑΡ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η
κ. Αικατερίνη Μάρκου.
Από το ΚΚΕ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ.
Γεώργιος Λαµπρούλης.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών, ο κ. Ανδρέας Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα της σηµερινής επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ είναι η κατάρρευση του δηµόσιου συστήµατος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στη χώρα µας λόγω της µνηµονιακής
πολιτικής και οι δραµατικές επιπτώσεις µας στο επίπεδο υγείας
των πολιτών.
Είµαστε σίγουροι ότι δεν χρειάζονται περιγραφές της κατάστασης. Υπάρχουν πολύ αναλυτικά στο κείµενο της επίκαιρης
επερώτησής µας, αλλά το πιο σηµαντικό είναι πως ό,τι και να λέει
η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας τόσο οι εργαζόµενοι όσο
και οι ασθενείς ξέρουν από πρώτο χέρι την άθλια πραγµατικότητα που υπάρχει στον τοµέα αυτό.
Ξέρουµε επίσης πολύ καλά ότι η κατάσταση στο χώρο της
υγείας ήταν απαράδεκτη και πριν από την κρίση. Είχαµε ένα σύστηµα προβληµατικό, ανορθολογικό, χωρίς έλεγχο που ευνοούσε τη συναλλαγή µε τις εταιρείες φαρµάκων υγειονοµικού
υλικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, την προκλητή ζήτηση
και τη σπατάλη, ένα σύστηµα που επέτρεπε την εκµετάλλευση
του αρρώστου και τη διαφθορά. Για τη σηµερινή εικόνα όµως
λειτουργικής κατάρρευσης των δηµόσιων νοσοκοµείων δεν ευθύνεται πρωτογενώς η οικονοµική κρίση, αλλά κυρίως η καταστροφική συνταγή του µνηµονίου που επιδεινώνει καθηµερινά
τις συνθήκες παροχής υγειονοµικής φροντίδας, εξαθλιώνει και
απογοητεύει τους εργαζοµένους στα νοσοκοµεία και τα κέντρα
υγείας και ταυτόχρονα υποβαθµίζει την ποιότητα των υπηρεσιών.
Για εµάς µία από τις βασικές αιτίες της κακοδαιµονίας του ΕΣΥ
ήταν η έλλειψη εξαρχής ενός δηµόσιου συστήµατος πρωτοβάθµιας περίθαλψης µε οικογενειακό γιατρό, µε οµάδα επαγγελµατιών υγείας για προληπτική παρέµβαση στην κοινότητα που θα
απέτρεπε την ιατροκεντρική και νοσοκοµειοκεντρική λογική τού
συστήµατος. Ο λόγος βέβαια που δεν προχώρησε η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας τόσα χρόνια ήταν απόλυτα πολιτικός. Αφέθηκε συνειδητά ζωτικός χώρος για την προνοµιακή δραστηριοποίηση στο χώρο του ιδιωτικού τοµέα υγείας που οργανώθηκε,
αναπτύχθηκε µε δηµόσιο χρήµα στον τοµέα της διάγνωσης, της
θεραπείας και της αποκατάστασης, µπήκε στο χρηµατιστήριο και
απέκτησε ισχυρότατη οικονοµική δύναµη και πολιτική επιρροή
κερδοσκοπώντας επάνω στις ελλείψεις του δηµόσιου τοµέα και

λεηλατώντας τα ασφαλιστικά ταµεία και τις τσέπες των ασθενών.
Επίσης δεν φτιάχτηκε ποτέ ένας υγειονοµικός χάρτης που θα
αναδείκνυε τις επιδηµιολογικά τεκµηριωµένες ανάγκες υγείας
του πληθυσµού, που θα απέτρεπε την ανορθολογική κατανοµή
των πόρων και των υπηρεσιών, την κατάχρηση των νέων διαγνωστικών τεχνολογιών, την ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση φαρµάκων. Έτσι αυξήθηκαν οι συνολικές δαπάνες υγείας, αλλά κυρίως
οι ιδιωτικές µετατρέποντας το ΕΣΥ σε κατ’ όνοµα µόνο δηµόσιο
σύστηµα, ενώ στην πραγµατικότητα ήταν σε µεγάλο βαθµό ιδιωτικοποιηµένο. Οι δηµόσιες δαπάνες υγείας στη χώρα ήταν πάντα
χαµηλότερες από το µέσο όρο της Ευρώπης, ενώ οι ιδιωτικές
δαπάνες ήταν σχεδόν διπλάσιες.
Το πρόβληµα όµως σήµερα είναι, ότι οι διαδοχικές µνηµονιακές κυβερνήσεις στο όνοµα του αναγκαίου εξορθολογισµού και
του περιορισµού της σπατάλης, κατεδαφίζουν και τα τελευταία
υπολείµµατα της δηµόσιας περίθαλψης και του κοινωνικού κράτους, στερώντας πια από τους πιο αδύναµους και ευάλωτους
αυτής της κοινωνίας, από τους µακροχρόνια άνεργους και ανασφάλιστους που διογκώνονται συνεχώς, το δικαίωµα σε στοιχειώδη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα υγείας, την πρόσβαση
σε δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και την κάλυψη των ζωτικών τους
αναγκών σε φάρµακα. Γι’ αυτό και προκαλεί η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου, όταν κατά καιρούς δηλώνει ότι κανείς δεν έχει
στερηθεί τα φάρµακα και την περίθαλψή του.
Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγµατα καθηµερινής αγωνίας, ανασφάλειας και αναξιοπρέπειας ανήµπορων και ταλαιπωρηµένων
ανθρώπων που δεν µπορούν ούτε τη συµµετοχή στα φάρµακά
τους να πληρώσουν, που υποθεραπεύονται και απορρυθµίζονται
τα χρόνια νοσήµατά τους, που δεν µπορούν να εµβολιάσουν τα
παιδιά τους, που δεν µπορούν να φτιάξουν τα χαλασµένα δόντια
τους, που χάνουν τη µάχη µε τη ζωή, επειδή καθυστερεί ή διακόπτεται η χηµειοθεραπεία τους επειδή δεν είναι διαθέσιµο το
ακριβό φάρµακο για τη σπάνια πάθησή τους.
Αλλά και οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ στην πραγµατικότητα
δεν µπορούν να έχουν την ιατροφαρµακευτική κάλυψη που
έχουν ανάγκη. Σήµερα το 59% των ασφαλισµένων του Οργανισµού έχουν περιορίσει τη χρήση υπηρεσιών και το 42,5% πληρώνουν το γιατρό από την τσέπη τους. Η πλήρης χρεοκοπία του
ΕΟΠΥΥ, αυτής της µνηµονιακής επιλογής για την ισοπέδωση της
ασφαλιστικής δαπάνης υγείας, ήταν αναµενόµενη και προδιαγεγραµµένη, λόγω της υποχρηµατοδότησής του, της εκρηκτικής
ύφεσης, της ανασφάλιστης εργασίας και της πολλαπλής ληστείας των ασφαλιστικών ταµείων.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητούµε πραγµατικά να σταµατήσετε την
κοροϊδία. Τήρηση των µνηµονιακών δεσµεύσεων, υλοποίηση των
νέων µέτρων δραστικής περικοπής της φαρµακευτικής και νοσοκοµειακής δαπάνης και ποιότητα περίθαλψης δεν συµβιβάζονται.
Όσο και αν δεν σας αρέσει η αλήθεια είναι µία. Το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά την υγεία. Τα µέτρα σας είναι αποδεδειγµένα ανθυγιεινά, εντείνουν τις υγειονοµικές ανισότητες και κυριολεκτικά
εξοντώνουν τους φτωχούς και τους αδύναµους.
Αυτό που προκαλεί και εξοργίζει όµως είναι ότι την ώρα που
αφήνετε απλήρωτους τους επαγγελµατίες υγείας και τα νοσοκοµεία, την ίδια ώρα συνεχίζετε να ευνοείτε τα πανίσχυρα και οργανωµένα συµφέροντα στο χώρο, τους εθνικούς εργολάβους
της υγείας, τους µεγάλους οµίλους διαγνωστικών κέντρων που
εκµεταλλεύονται τα λουκέτα στα εργαστήρια του ΙΚΑ, τα µεγάλα
κρατικοδίαιτα ιδιωτικά θεραπευτήρια που µε τα αυξηµένα ΚΕΝ
έχουν εκτινάξει το κόστος περίθαλψης, τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας που δηµιουργώντας επιχειρηµατικές αλυσίδες έχουν διαµορφώσει συνθήκες µονοπωλιακής
παρουσίας και προκλητικής κερδοφορίας, τα ιδιωτικά συνεργεία
που συνεχίζουν το πάρτι στα δηµόσια νοσοκοµεία.
Αυτό πολύ απλά επιβεβαιώνει τη βασική µας πολιτική εκτίµηση
ότι η µνηµονιακή πολιτική, τόσο η γενικότερη όσο και στην υγεία,
είναι βαθύτατα ταξική. Κανείς προφανώς δεν µονοπωλεί την κοινωνική ευαισθησία όµως έχουµε το δικαίωµα να πούµε ότι όσοι
συναινούν στα µέτρα κοινωνικής καταστροφής και εξαθλίωσης,
δεν µπορούν µετά να «κλαψουρίζουν» και να δηλώνουν ότι συµπονούν τα θύµατα των δικών τους πολιτικών επιλογών.
Για το ΣΥΡΙΖΑ η απάντηση στην κρίση της δηµόσιας περίθαλ-
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ψης δεν είναι τεχνοκρατική, δεν είναι ζήτηµα καλύτερης διαχείρισης, αλλά είναι ζήτηµα διαφορετικών πολιτικών προτεραιοτήτων, διαφορετικής κατεύθυνσης και οράµατος. Αυτό που
χρειάζεται επειγόντως είναι πολιτική απόφαση άµεσης χρηµατοδότησης του θνησιγενούς ΕΟΠYΥ, του καταρρέοντος ΕΣΥ και
των υπό διάλυση κοινωνικών δοµών. Αυτό είναι στην ουσία το βασικό πολιτικό αίτηµα της επίκαιρης επερώτησής µας.
Για εµάς πρώτα και πάνω από όλα είναι οι ανάγκες επιβίωσης
και περίθαλψης των ανθρώπων. Είναι η έµπρακτη στήριξη των
εργαζοµένων στο ΕΣΥ, που πασχίζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες να το κρατήσουν όρθιο, αλλά χάνουν µέρα µε τη µέρα το
κουράγιο τους.
Για το ΣΥΡΙΖΑ η ιατρική φροντίδα και το φάρµακο δεν µπορούν
να αντιµετωπίζονται ως εµπορεύµατα που διατίθενται µε όρους
αγοραστικής δύναµης και ανταποδοτικότητας ασφαλιστικών εισφορών, αλλά ως κοινωνικά αγαθά που η πολιτεία έχει υποχρέωση να αντιµετωπίζει µε όρους καθολικής και δωρεάν κάλυψης
πραγµατικών υγειονοµικών αναγκών, ανεξάρτητα από την εισοδηµατική, την εργασιακή ή την ασφαλιστική θέση κάθε ασθενή,
χωρίς εθνοτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή άλλους διαχωρισµούς.
Για το ΣΥΡΙΖΑ τα νοσοκοµεία δεν µπορούν να είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε εισπρακτική λογική, που οι διοικητές
τους µετρούν την απόδοση µε βάση την πληρότητα των κλινών,
λες και είναι ξενοδόχοι, που αποκλείουν την πρόσβαση ασθενών,
επειδή δεν έχουν λεφτά, που ταλαιπωρούν αντί να διευκολύνουν
τον άρρωστο.
Μέχρι σήµερα µπορεί το ΕΣΥ να είχε του κόσµου τα προβλήµατα όµως την προσβασιµότητα όλων σε µια στοιχειωδώς αξιόπιστη περίθαλψη την εξασφάλιζε. Αυτήν τη βαρβαρότητα του
κοινωνικού αποκλεισµού από τις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας,
που προσβάλλει τις θεµελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, τη
συλλογική αξιοπρέπεια και τον πολιτισµό µας, δεν θα την επιτρέψουµε.
Για το ΣΥΡΙΖΑ η χρηµατοδότηση της καθολικής και δωρεάν
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, δεν µπορεί να υλοποιηθεί
µέσω των χρεοκοπηµένων ασφαλιστικών ταµείων, αλλά µε τη
σταθερή επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω,
βεβαίως, της δίκαιης φορολόγησης του πλούτου.
Διεκδικούµε και θα προωθήσουµε µαζί µε την κοινωνία ένα
εναλλακτικό σχέδιο ανασυγκρότησης του ΕΣΥ µε επικέντρωση
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, την πρόληψη και τη δηµόσια υγεία, µε αναδιοργάνωση και στήριξη των νοσοκοµείων και
των εργαζοµένων τους, µε ανθρωποκεντρική αντίληψη και σφαιρική προσέγγιση των προβληµάτων του αρρώστου, µε αναβάθµιση και στήριξη των δοµών υγείας του ΕΟΠΥΥ -µικροβιολογικά,
ακτινολογικά, οδοντοτεχνικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια
κ.λπ.- µε αναβάθµιση της ιατρικής εκπαίδευσης χωρίς εξαρτήσεις από τις φαρµακευτικές εταιρείες, µε ενίσχυση της στελέχωσης και του ελεγκτικού ρόλου του ΕΟΦ, µε ριζική αντιµετώπιση
των φαινοµένων διαφθοράς, που για εµάς συνιστούν κοινωνικό
έγκληµα, µε ολιστική αντίληψη για την υγεία, δηλαδή µε αναγνώριση των κοινωνικών συνθηκών που ευνοούν την εµφάνιση της
αρρώστιας, µε διατοµεακές παρεµβάσεις και εθνική πολιτική για
την πρωτογενή πρόληψη των νοσογόνων παραγόντων του φυσικού, εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Μόνο έτσι θα έχουµε ένα ολοκληρωµένο και πραγµατικά δηµόσιο σύστηµα υγείας στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ελλείψεις στο χώρο της
υγείας και η δραµατική κατάσταση των υπηρεσιών είναι το καλύτερο επιχείρηµα, κατά την άποψή µας, υπέρ της ζωτικής ανάγκης να σταµατήσει ο µνηµονιακός κατήφορος, να αρνηθούµε τον
εκβιασµό των δανειστών, να διακοπεί το νεοφιλελεύθερο πείραµα στη χώρα και στην Ευρώπη, να απαλλαγούµε µια ώρα αρχύτερα και για λόγους υγείας από την ενδοτική στην
τραπεζοκρατία και το κεφάλαιο συγκυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ξανθό.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης, Βουλευτής Φθιώτιδας.
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Ορίστε, κύριε Κυριακάκη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι µνηµονιακές πολιτικές στην υγεία, ως συνέχεια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, συνειδητής και συστηµατικής υποχρηµατοδότησης, υποστελέχωσης και ιδιωτικοποίησης υποστηρικτικών
λειτουργιών, έχουν οδηγήσει σήµερα το ΕΣΥ σε τροχιά πλήρους
κατάρρευσης, που µαζί µε τη συνεχιζόµενη φτωχοποίηση και
εξαθλίωση του λαού δηµιουργεί συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης
και κοινωνικής γενοκτονίας.
Από τη δεκαετία του ’90 έως σήµερα, η παραδοχή από τις κυβερνήσεις τού δικοµµατισµού και του µνηµονίου, των προβληµάτων και αδυναµιών του ΕΣΥ, δεν οδηγούσε σε προσπάθειες
βελτίωσης και ενίσχυσής του, αλλά ως επιχείρηµα για την παραπέρα συρρίκνωση και ιδιωτικοποίησή του. Έτσι χαρακτηριστικά
το 2008, το 57% των δαπανών για την υγεία ήταν στην τσέπη των
ασθενών, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την
εποχή ήταν 28%. Χαρακτηριστική επίσης είναι η σταδιακή µείωση
των δηµόσιων δαπανών για την υγεία. Από το 11,5% του τακτικού
προϋπολογισµού το 1987, πέφτει στο 9% το 1998 και στο 6,5%
το 2008, µε µέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 12,5% την ίδια
χρονιά, ενώ σήµερα είναι της τάξης µόλις του 3%.
Με την επιλογή των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήµου και της σηµερινής συγκυβέρνησης να κρατήσουν πάση
θυσία τη χώρα στην ασφυξία τού µνηµονίου και της κηδεµονίας
της τρόικας, το δηµόσιο σύστηµα υγείας βρέθηκε στο στόχαστρο µιας πολιτικής που το συνθλίβει και το οδηγεί σε πλήρη διάλυση. Έτσι η κατάσταση σήµερα στα δηµόσια νοσοκοµεία, για
τα οποία θα αναφερθώ ιδιαίτερα, είναι τραγική τη στιγµή που αυξάνεται η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. Σύµφωνα µε επίσηµα
στοιχεία έχει ξεπεράσει το 30% η αύξηση για ανάγκες τού πληθυσµού για υπηρεσίες υγείας. Όλα τα νοσοκοµεία της χώρας
βρίσκονται σε τραγική κατάσταση που αντιστοιχεί όχι σε ευρωπαϊκή, αλλά σε τριτοκοσµική χώρα, µε βαρύτατες συνέπειες στην
υγειονοµική κάλυψη του λαού.
Ποια στοιχεία συνθέτουν αυτήν την εικόνα; Κατ’ αρχάς, οι τεράστιες ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, εργαστηριακού και
βοηθητικού προσωπικού έχουν οδηγήσει πολλά τµήµατα και κλινικές σε όλη τη χώρα και µέσα στην ίδια την Αττική να αναστέλλουν την καθηµερινή λειτουργία τους, να κλείνουν, να µην µπορούν εκατοντάδες κλίνες ΜΕΘ, που θα µπορούσαν να σώσουν
ζωές, να λειτουργήσουν, καθώς οι προσλήψεις έχουν ουσιαστικά
µηδενιστεί, κύριε Υπουργέ. Ούτε το ένα προς δέκα, που εσείς
ψηφίσατε µε το µνηµόνιο, δεν εφαρµόζεται, γιατί τότε θα έπρεπε
στις δέκα συνταξιοδοτήσεις να προσλαµβάνεται ένας, ως µόνιµο
προσωπικό. Εδώ φτάσαµε µε στοιχεία των δύο µηνών, του Ιουνίου και του Ιουλίου, να είναι ένα προς ογδόντα εννέα αυτός ο
λόγος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Άρα δεν είναι ότι εφαρµόζουµε απλώς ένα πρόγραµµα, το µνηµόνιο, αυτό που εσείς εφαρµόζετε, αλλά ότι ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεστε για το δηµόσιο χαρακτήρα της υγείας.
Συνεχίζεται επίσης η διαδικασία συγχώνευσης, κλεισίµατος νοσοκοµείων, κατάργησης οργανικών κλινών και θέσεων µέσω της
αλλαγής οργανισµών. Αρχίσατε µε το 1ο και 7ο ΙΚΑ, σκέφτεστε
να πάτε στο Νοσοκοµείο της οδού Πατησίων και της «Παµµακαρίστου» και από πληροφορίες από τον Τύπο ακούµε και για νοσοκοµεία σε αποµακρυσµένες και δύσβατες περιοχές, όπως της
Άµφισσας, της Λευκάδας, του Κιλκίς, της Ιεράπετρας, της Σητείας. Θέλουµε να µας πείτε πραγµατικά ποια είναι τα σχέδιά σας
πάνω σε αυτό.
Είπατε πρόσφατα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ότι
έτσι ενδυναµώνουµε κλινικές. Πώς ενδυναµώνεται, για παράδειγµα, το «Σισµανόγλειο» και η «Αγία Όλγα», όταν οι κλινικές
δεν µεταφέρονται από τα αντίστοιχα ΙΚΑ; Για παράδειγµα, η νευρολογική κλινική του ΙΚΑ δεν µεταφέρεται.
Θα συνεχίσετε, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των µηδενικών
προσλήψεων;
Δεύτερο στοιχείο είναι η έλλειψη στοιχειωδών αναλώσιµων
υλικών σε όλα τα νοσοκοµεία, και µέσα στην Αττική και σε όλα
τα επαρχιακά νοσοκοµεία, στοιχειωδών αντιδραστηρίων για εξε-
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τάσεις, η έλλειψη για ταινίες ζαχάρου, φίλτρα νεφρού. Υπάρχει
έλλειψη ειδικών και µοναδικών φαρµάκων που θέτει σε κίνδυνο
τη ζωή ασθενών ιδίως µε χρόνιες παθήσεις. Θα µειώσετε και
άλλο τις δαπάνες για τα υλικά και τα φάρµακα;
Μιλάτε, κύριε Υπουργέ, για αξιολόγηση των νοσοκοµειακών
µονάδων. Πώς θα την κάνετε; Με µοναδικό κριτήριο την οικονοµική αποδοτικότητα; Μόνο µε οικονοµικούς δείκτες που τους
προτάσσετε πάνω από τους δείκτες δηµόσιας υγείας των πληθυσµών που έχει καθιερώσει η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας;
Συνεχίζετε την εισπρακτική λογική, παρ’ ότι υπάρχει αδυναµία
στον πληθυσµό να καταβάλει ακόµα και 5 ευρώ. Μέσω των ΚΕΝ
έχουν τιναχθεί τα ασφαλιστικά ταµεία στον αέρα, µε τον αποκλεισµό πρακτικά από την περίθαλψη των ανασφάλιστων, που είναι
πάνω από το 30% του πληθυσµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα συνεχιστεί αυτό το υγειονοµικό «απαρτχάιντ» που θέτει σε
κίνδυνο τη ζωή αυτών των ασθενών; Τι να πούµε για την υπερεντατικοποίηση της εργασίας των υγειονοµικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλονται δεδουλευµένα µηνών στους γιατρούς. Έχουν ξεσηκωθεί όλα τα νοσοκοµεία. Οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε επίσχεση και την ίδια στιγµή µε το ειδικό µισθολόγιο κόβονται και
άλλα χρήµατα. Εσείς µιλάτε για αξιολόγηση του προσωπικού και
των γιατρών. Πότε θα τους αξιολογήσετε; Όταν θα τους καταβάλετε τα δεδουλευµένα ή πριν;
Συνεχίζεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση των εξωτερικών συνεργείων των υποστηρικτικών λειτουργιών, η οποία σηµειωτέον, κοστίζει περισσότερο από το να υπήρχε µόνιµο προσωπικό για την
καθαριότητα, την ασφάλεια κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, πρέπει σήµερα να δώσετε σαφείς απαντήσεις
ως προς τα σχέδια των συγχωνεύσεων, τα σχέδια των προσλήψεων που οφείλετε να κάνετε και µε βάση αυτό το µνηµόνιο. Να
πείτε στον κόσµο ξεκάθαρα αν θα µπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκοµεία. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για να
υπάρχει στοιχειώδης ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, όπως και
στοιχειώδης εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Ειρήνη
Αγαθοπούλου, Βουλευτής Κιλκίς, για πέντε λεπτά.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε συνθήκες κατάρρευσης της χώρας από δηµοσιονοµικά
προβλήµατα και κακοδιαχείριση είναι λογικό να γίνεται προσπάθεια ελέγχου των δαπανών. Τοµέας δαπάνης, το ξέρουµε όλοι,
είναι και η υγεία. Στον τοµέα αυτό η φαρµακευτική δαπάνη αντιπροσωπεύει µόλις το 21% της συνολικής δαπάνης υγείας. Παρ’
όλα αυτά είναι ο πρώτος στόχος των περικοπών σας, κύριε
Υπουργέ.
Φυσικά και είµαστε υπέρ του εξορθολογισµού στο χώρο του
φαρµάκου, αλλά συνεχίζουµε να τονίζουµε ότι δεν προήλθε από
εκεί το έλλειµµά µας και ούτε θα λυθεί, αν δεν προχωρήσετε σε
ολοκληρωτική αναδιάρθρωση του τοµέα της υγείας και όχι κάνοντας απλά σπασµωδικές κινήσεις.
Για να το κάνω πιο συγκεκριµένο, ανέφερα και προχθές στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων -όπως ανέφεραν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι οµιλητές- ότι τα ιδιωτικά συνεργεία που
έχουν µπει στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία,
προσφέροντας catering, καθαρισµό και φύλαξη, είναι αυτά που
ανεβάζουν κατά πολύ το κόστος. Παρ’ όλα αυτά θα µπορούσατε
τέτοια παραδείγµατα, όπως αυτό που αναφέρω, που είναι ενδεικτικό και µικρής εµβέλειας, να τα έχετε λύσει µε πολύ απλούς
τρόπους και να έχετε εξοικονοµήσει χρήµατα.
Η φαρµακευτική δαπάνη λοιπόν βρίσκεται πάνω από το µέσο
όρο, κατά τα λεγόµενά σας. Θέλετε να επαναλάβουµε σε τι άλλο
είµαστε πάνω από το µέσο όρο; Στο ποσοστό του πληθυσµού
που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, που είναι 27%, δηλαδή περίπου το 1/3 του πληθυσµού
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της Ελλάδας σήµερα και στο ποσοστό ανεργίας των νέων που
είναι το διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, περίπου 50%.
Και τώρα ας έλθουµε στα πεπραγµένα σας, γιατί γι’ αυτό είµαστε σήµερα εδώ. Το Υπουργείο σας µείωσε τη φαρµακευτική
δαπάνη. Πώς; Με την εγκύκλιο περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και µε τη µείωση των τιµών των φαρµάκων. Στην εγκύκλιο
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης περάσατε και τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας. Με το µέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, υπό τον όρο βέβαια ότι είναι διαφανής
και αδιάβλητη και λειτουργεί σωστά, συµφωνούµε. Το θεωρούµε
όµως κάτι δεδοµένο και όχι κάτι για το οποίο αξίζει κανείς να υπερηφανεύεται.
Όσον αφορά την αποζηµίωση µε τη δραστική, έχουµε τις ενστάσεις µας. Μπορεί να λέτε ότι µειώσατε κατά 300 εκατοµµύρια
τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη, δεν λέτε όµως να παραδεχθείτε ότι το ποσό που εξοικονοµείτε βγαίνει πλέον από τις τσέπες
των ασθενών και επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τις ήδη επιβαρυµµένες πλάτες τους.
Αν κάνουµε και την παραδοχή που εσείς κάνετε, ότι όλα τα γενόσηµα είναι εξίσου καλά –πράγµα που ξέρουµε ότι δεν ισχύει
και θα αναφερθώ παρακάτω σε αυτό- και ότι ο ασθενής δεν θα
πληρώνει τίποτε επιπλέον από την τσέπη του, διότι θα αγοράζει
το φθηνότερο γενόσηµο, θέλουµε να σας πούµε ότι υπάρχουν
οµάδες συµπολιτών µας, όπως καρκινοπαθείς, ανοσοκατεσταλµένοι, νεφροπαθείς, επιληπτικοί ασθενείς, που η θεραπεία τους
είναι αναντικατάστατη και ενώ δεν πλήρωναν τίποτα, τώρα αναγκάζονται να πληρώνουν µεγάλα ποσά για το βαλάντιό τους.
Ο κ. Σαλµάς µας είπε ότι το Υπουργείο είναι ενηµερωµένο επί
του θέµατος και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.
Από τότε έχουν περάσει σίγουρα δύο εβδοµάδες και αλλαγές
δεν είδαµε. Σε λίγο θα κληθούν οι ασθενείς να αγοράσουν τα
φάρµακα τους, να τα ξαναπληρώσουν από την τσέπη τους. Και
δεν ξέρουµε αυτό για πόσο θα συνεχιστεί. Άµεσα, κύριε Υπουργέ, για αυτό το θέµα πρέπει να παρέµβετε, γιατί δεν υπάρχει
άλλος χρόνος.
Επίσης πιο φαρµακείο νοµίζετε ότι αντέχει ακόµη να φέρνει
υψηλού κόστους φάρµακα, για να εξυπηρετεί ασθενείς µε σοβαρές παθήσεις, όταν του έχετε θέσει ότι είτε διακόσια ευρώ κάνει
το φάρµακο είτε χίλια πεντακόσια ευρώ, το κέρδος του θα είναι
τριάντα ευρώ; Ούτε το ΦΠΑ δεν µπορεί να πληρώσει από τα
τριάντα ευρώ ο φαρµακοποιός, πιστεύω ότι το καταλαβαίνουµε
όλοι. Άρα και πάλι ζηµιωµένος είναι ο ασθενής, που δεν µπορεί
πουθενά να βρει το φάρµακό του. Και µην µου πείτε ότι θα το
βρει στον ΕΟΠΥΥ, γιατί ο ΕΟΠΥΥ είναι ήδη χρεοκοπηµένος και
δεν µπορεί να αγοράσει φάρµακα.
Παρεµπιπτόντως, το χρονοδιάγραµµα πληρωµής των φαρµακοποιών είστε σε θέση να το τηρήσετε; Γιατί εξαρτάται κατά
πολύ και από αυτό η βιωσιµότητα των φαρµακείων και κατ’ επέκταση η επιβίωση των ασθενών.
Η τρόικα επιµένει στη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και χωρίς την αναγραφή της εµπορικής ονοµασίας, ως προϋπόθεση για την εκταµίευση της επόµενης δόσης. Και αυτό ήταν
σηµείο της διαπραγµάτευσής σας και συνεχίζει να είναι, αν δεν
κάνω λάθος.
Κύριε Υπουργέ, εφόσον µε την αποζηµίωση της δραστικής ουσίας, στην οποία εσείς επιµένετε και πολύ καλά κάνετε, τα νούµερα βγαίνουν για την τρόικα, γιατί επιµένει να µην αναγράφεται
η εµπορική ονοµασία στις συνταγές; Σας παρακαλώ να µη µου
απαντήσετε ότι δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητά σας. Συναντιέστε
ακόµα µαζί τους, κύριε Υπουργέ, χωρίς να διαπραγµατεύεστε
προς όφελος της υγείας των πολιτών αυτής της χώρας. Και αυτό
είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη. Ο κυνισµός της τρόικας, που
αν κρίνει κανείς από την ιστορία της, εξυπηρετεί, κατά γενική
οµολογία, τα συµφέροντα των κολοσσιαίων πολυεθνικών, που
ούτε για ταινία γνησιότητας ενδιαφέρονται ούτε για διπλό barcode ούτε για τίποτα από όλα αυτά, αλλά το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο µηδαµινός έλεγχός τους από τις εποπτικές
αρχές, θα έπρεπε να σας έχει προβληµατίσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
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Έρευνα του κ. Μιχάλη Κουτουζή, εγκληµατολόγου επιθεωρητή στην Υπηρεσία του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία προβλήθηκε και στο Κανάλι της Βουλής, κατέδειξε πόσο
µεγάλη και πόσο επικίνδυνη είναι η παγκόσµια αγορά παράνοµων φαρµάκων «µαϊµού». Σαράντα δισεκατοµµύρια παράνοµα
φάρµακα παράγονται το χρόνο, δηλαδή το 10% της παγκόσµιας
φαρµακευτικής αγοράς. Αλήθεια, πιστεύετε -και παρακαλώ να
µου απαντήσετε µε απόλυτη ειλικρίνεια- ότι ο ΕΟΦ είναι σε θέση
αυτήν τη στιγµή να ελέγξει όλα τα φάρµακα που κυκλοφορούν
στη ελληνική αγορά και όσα ακόµη επιχειρήσουν να µπουν στο
άµεσο µέλλον;
Επειδή πραγµατικά γνωρίζουµε ότι κι εσείς βρίσκεστε σε µια
πολύ δύσκολη θέση ανάµεσα στην τρόικα και στον ελληνικό λαό,
θέση στην οποία ειλικρινά σάς πληροφορώ ότι δεν θα ήθελα να
βρίσκοµαι –αυτό όµως είναι θέµα πολιτικής βούλησης και δεν εµπίπτει στη σηµερινή µας συζήτηση- ζητάµε µόνο δύο θέµατα άµεσης εφαρµογής: Την ενίσχυση του ΕΟΦ, για να µπορούν να
ελεγχθούν όλα αυτά τα φάρµακα που εισάγονται και που θα εισαχθούν στην εγχώρια αγορά και κατά δεύτερο λόγο, να µεριµνήσετε για τις ευαίσθητες οµάδες ασθενών άµεσα, πράγµα που
έπρεπε να γίνει χθες, όχι αύριο.
Είναι ένα µικρό βήµα, το ελάχιστο µπροστά σε αυτά που είσαστε υποχρεωµένος να κάνετε, για να εξασφαλίσετε την υγεία των
πολιτών και όχι τα νούµερα της τρόικας, για να αποκαταστήσετε
την εµπιστοσύνη του κόσµου προς το Υπουργείο σας και προς
τη δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αυτού του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο τέταρτος
επερωτών, κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς, Βουλευτής Αρκαδίας, για
πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από τριάντα τέσσερα χρόνια η Διεθνής Διάσκεψη τής Άλµα- Άτα έδωσε έναν αξεπέραστο ορισµό της υγείας
την προσδιόρισε, ως κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής
και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά ως απουσία νόσου ή αναπηρίας.
Εάν µε αυτόν τον ορισµό, ως µέτρο, εκτιµήσουµε την κατάσταση που βιώνει η πλειοψηφία του λαού µας σήµερα, θα δούµε
καθαρά τη νοσηρή όψη τής οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης,
που τείνει πια να γίνει και ανθρωπιστική κρίση στη χώρα µας.
Για τα µνηµονιακά προτάγµατα η υγεία µόνο, ως υπηρεσία και
µόνο, ως εµπόρευµα, µπορεί να υπάρξει. Με την απόλυτη οικονοµική εφαρµογή της σχέσης κόστους-οφέλους και στην υγεία
ο απλός άνθρωπος χάνει ακόµη ένα θεµελιώδες δικαίωµά του.
Ναι, κύριοι συνάδελφοι, η υγεία τού κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα
από οικονοµική, κοινωνική κατάσταση, χρώµα, φυλή, θρησκεία
και ιδιαιτερότητα είναι ένα δικαίωµα και πρέπει κάθε φορά να το
υπερασπιζόµαστε.
Η υγεία δεν είναι εµπόρευµα, όπως τη θέλουν οι ψυχρές λογικές τού εξορθολογισµού και τα στερεότυπα περί οικονοµικής
εξυγίανσης που καθηµερινά επικαλείται η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου και η Κυβέρνηση. Και αν για την εξυγίανση χρειάζεται να πληρώνουν όλοι, οι εργαζόµενοι που δεν έχουν χρήµατα,
θα πληρώσουν περισσότερο. Δεν έχουν την ίδια δυνατότητα δηλαδή, να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες υγείας, αποκλείονται και
άρα χάνεται και η καθολικότητα αυτού του δικαιώµατος, που
είναι θεµελιώδες, όπως είπαµε.
Υγεία για όλους διακήρυττε πριν από τριάντα τέσσερα χρόνια
η Διεθνής Διάσκεψη η Άλµα Άτα. Σήµερα υγεία για όσους µπορούν πληρώσουν, αποφαίνεται η Κυβέρνηση µε τις πρακτικές
της.
Η πρώτη σηµαντική παρέµβαση µε µνηµονική υπόδειξη στη
χώρα µας είναι η δηµιουργία τού εκ γενετής χρεοκοπηµένου
ΕΟΠΥΥ, που εξαναγκάζει το σύνολο των ασφαλισµένων της
χώρας να πληρώνουν για την πρωτοβάθµια ιατροφαρµακευτική
τους περίθαλψη. Μοναδικός σκοπός είναι η συµβολή και της
πρωτοβάθµιας, στη συµπίεση του δηµόσιου τοµέα στο 4,5% του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Μοναδικός στόχος απ’ ό,τι φαίνεται, είναι η µετακύλιση των δαπανών στις τσέπες των ασθενών,
που ταυτόχρονα πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια αγόγγυστα τις
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εισφορές τους.
Ο ΕΟΠΥΥ κληρονόµησε 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέος από
τα προηγούµενα ταµεία, για να το φτάσει αυτήν τη στιγµή γύρω
στα 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα χρηµατοδοτείται µόνο
από το 0,4% του τακτικού προϋπολογισµού µε κατερχόµενο µάλιστα ΑΕΠ. Και έτσι λοιπόν µε το κούρεµα του 70% που έγινε στα
ταµεία και έγιναν φτωχότερα, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες του.
Μετακυλίει στις τσέπες των ασθενών καθηµερινά και περισσότερο το βάρος αυτής της οικονοµικής πραγµατικότητας. Χάνει
εισφορές από την εκτόξευση της ανεργίας, της µερικής και ελαστικής απασχόλησης, της µαύρης και ανασφάλιστης εργασίας
και από την αδυναµία των µεν µικρών επαγγελµατιών να πληρώσουν, των µεν µεγάλων που εισφοροδιαφεύγουν.
Σήµερα πάνω απ’ όλα, πρέπει να αξιοποιήσουµε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, τις δοµές και τις υπηρεσίες που είχε ο
ΕΟΠΥΥ µέχρι τώρα, µέσω των ταµείων του, κυρίως του ΙΚΑ.
Έχουµε χιλιάδες έµπειρους εργαζοµένους, έτοιµους να βοηθήσουν και η Κυβέρνηση απαξιώνει και τις δοµές και τις υπηρεσίες
και µάλιστα σκέφτεται να βάλει και πιστοποίηση ISO σε αυτές τις
δοµές. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ;
Να φέρω ένα περιφερειακό παράδειγµα παραρτήµατος στην
Καλαµάτα, το οποίο, ως ΙΚΑ, εξυπηρετούσε χίλιους µε χίλιους
πεντακόσιους εργαζοµένους την ηµέρα, εξυπηρετεί σήµερα
ογδόντα. Πού σπρώχνεται όλος αυτός ο κόσµος; Σπρώχνεται
προς τον ιδιωτικό τοµέα. Το πιο κραυγαλέο παράδειγµα είναι η
διάλυση του πυρηνικού εργαστηρίου, ενός πυρηνικού κέντρου,
παραρτήµατος τού «Αγίου Σάββα», το οποίο είχε εξυπηρετήσει
γύρω στους εκατό χιλιάδες ασθενείς, µε όφελος περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο µέσα σε ένα δεκάµηνο το 2012. Αγνοήθηκε η προσφορά του προσωπικού, αγνοήθηκε ο εξοπλισµός, διαλύεται το
πυρηνικό εργαστήριο, µε τι πρόσχηµα; Με το πρόσχηµα να µπορέσουµε να φτιάξουµε ένα ογκολογικό κέντρο ηµέρας µε υψηλή
χορηγία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πέραν τού ότι αυτό το κέντρο ηµέρας είναι και εκτός κορµού
νοσοκοµείου και πώς θα µπορούν να εξυπηρετούνται τα επείγοντα συµβάντα των ασθενών, θέλω να πω ότι εκατόν πενήντα
χρόνια αφότου ολοκληρώθηκε το κίνηµα φιλανθρωπίας στην Ελλάδα -το αποσπασµατικό αναγκαστικά αυτό κίνηµα- δεν είναι δυνατόν κρίσιµοι τοµείς της υγείας, όπως η ογκολογία των παίδων
και των ενηλίκων, όπως η ψυχική υγεία να τίθενται αποσπασµατικά, στη διάθεση των υψηλών χορηγιών.
Χρειάζεται αξιοπρέπεια, κύριε Πρόεδρε, ο τόπος µας και οι άνθρωποί του, για να σταθούν όρθιοι, να παλέψουν την αρρώστια,
να παλέψουν το αρρωστηµένο σηµερινό πολιτικό καθεστώς, το
οποίο κανένα φάρµακο δεν το σώζει, παρά µόνο πρέπει να ανατραπεί και γρήγορα µάλιστα.
Καταθέτω, κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία, το φάκελο για τον
«Άγιο Σάββα» και το παράρτηµά του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα ήθελα να κάνω µία
υπενθύµιση του Κανονισµού. Όταν οι οµιλίες είναι µικρότερες
των επτά λεπτών, γίνονται από τη θέση του οµιλούντος και όχι
από το Βήµα της Βουλής.
Το λόγο έχει ο πέµπτος επερωτών κ. Νικόλαος Μιχαλάκης,
Βουλευτής Νοµού Καρδίτσας.
Κύριε Μιχαλάκη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η τρικοµµατική Κυβέρνηση που εφαρµόζει τις αποτυχηµένες πολιτικές των µνηµονίων, έκανε βίωµα στη συνείδηση
του µέσου πολίτη αυτής της χώρας, ότι είναι αποκλεισµένος από
την υγεία και την περίθαλψη. Είναι δυστυχώς καθηµερινότητα το
ότι η πλειοψηφία του λαού, η οποία δεν µπορεί να «τα φέρει
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βόλτα», δεν έχει θέση και δικαίωµα στην υγεία.
Ο ΕΟΠΥΥ καρκινοβατεί, κυρίως λόγω των υπέρογκων χρεών
και της ακολουθούµενης κυβερνητικής πολιτικής. Παρά τα περί
αντιθέτου ευχολόγια, τα χρέη του Οργανισµού δεν πρόκειται να
καλυφθούν και να αναληφθούν ποτέ, καθώς η Κυβέρνηση δεσµεύεται ρητά απέναντι στην τρόικα όχι να ενισχύσει γενναία,
µακροπρόθεσµα και σταθερά τον ΕΟΠΥΥ, αλλά να µειώσει κάθε
συµµετοχή του κράτους και να συνεχίσει σε όλα τα πεδία την
αδιέξοδη και καταστρεπτική πολιτική της άγριας λιτότητας.
Με τον τρόπο αυτό, η Κυβέρνησή σας πέφτει σε συνεχείς αντιφάσεις και παραβιάζει ακόµα και τη µνηµονιακή νοµοθεσία, που
ρητά στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δεσµεύει το κράτος για την
ανάληψη και την εξόφληση των οφειλών των συνενωµένων ταµείων και για την –έστω και λειψή- προικοδότηση τού ΕΟΠΥΥ από
τον προϋπολογισµό µε πάνω από 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ και
0,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα.
Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ –τουλάχιστον µέχρι τον Ιούνιο του 2012ήταν προς τους φαρµακοποιούς 540 εκατοµµύρια ευρώ, στους
συµβεβληµένους κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς 570
εκατοµµύρια ευρώ, οφειλές προηγούµενων ετών προς τους κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς, άνω του 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ, στη φαρµακοβιοµηχανία 550 εκατοµµύρια ευρώ, στις
ιδιωτικές κλινικές 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, στα δηµόσια νοσοκοµεία 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, στους δε ασφαλισµένους, πάνω
από 100 εκατοµµύρια ευρώ. Και αυτά που δόθηκαν στο διάστηµα
αυτό, είναι ψίχουλα και βασικά υποσχέσεις µπροστά στις υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς.
Στην πρόσφατη έρευνα που παρουσίασε γνωστή εταιρεία δηµοσκοπήσεων για λογαριασµό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας
Υγείας και αφορούσε τον ΕΟΠΥΥ, αποκαλύφθηκε το τέλµα στο
οποίο έχει περιέλθει ο Οργανισµός και η έντονη δυσαρέσκεια, η
οργή των πολιτών. Το 67,1% είναι δυσαρεστηµένο µε τον
ΕΟΠΥΥ, γιατί αναγκάζεται να πληρώνει όλο και περισσότερα
χρήµατα από την τσέπη του, από τα τηλεφωνικά ραντεβού έως
τα φάρµακα και τις εξετάσεις, δηλαδή στα πάντα. Αντιλαµβάνονται οι πολίτες ότι συµπιέζονται από άποψη υγειονοµικής κάλυψης
στις συµπληγάδες της υποχρηµατοδότησης και της άκαµπτης
πολιτικής στάσης για περικοπές των πάντων, χωρίς µέτρο, χωρίς
ειδικό σχεδιασµό και µελέτη και χωρίς πραγµατική περιστολή της
σπατάλης.
Στόχος σας είναι τα οικονοµικά βάρη για την πρωτοβάθµια περίθαλψη να περάσουν στις τσέπες των ασφαλισµένων, πράγµα
που θα έχει, ως αποτέλεσµα, τη δραµατική υποβάθµιση της
υγείας των πολιτών αυτής της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο έκτος
επερωτών συνάδελφος κ. Δηµήτριος Στρατούλης, Βουλευτής Β’
Αθηνών, για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω τις
επισηµάνσεις τού προηγούµενου συναδέλφου για το ζήτηµα του
ΕΟΠΥΥ, του εθνικού φορέα παροχής υγειονοµικής περίθαλψης.
Δυστυχώς δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που συγκροτήθηκε αυτός ο οργανισµός και επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που
είχαµε, ότι δεν έγινε για να υπάρξει εξορθολογισµός, δεν έγινε
για να υπάρξει νοικοκύρεµα, δεν έγινε για να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας, αλλά κυρίως για να απαξιωθεί δραµατικά η υγειονοµική περίθαλψη των ασφαλισµένων, για να απόσχει ουσιαστικά η πολιτεία, το κράτος από τις υποχρεώσεις του για χρηµατοδότηση τής δωρεάν δηµόσιας υγειονοµικής περίθαλψης των
πολιτών. Επίσης αποδείχθηκε από τη σύντοµη λειτουργία του
µέχρι τώρα, ότι οξύνθηκαν οι ανισότητες στην πρόσβαση στο
ύψιστο αυτό κοινωνικό αγαθό της υγείας.
Σε αυτήν τη µικρή διάρκεια λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, κύριε
Πρόεδρε, βλέπουµε να αποδιαρθρώνονται, να συρρικνώνονται,
ακόµα και να καταργούνται βασικές δοµές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την
υγειονοµική περίθαλψη, σε µία περίοδο µάλιστα, που αν χρειαζόµασταν αυτές τις δοµές τής υγειονοµικής περίθαλψης, µία φορά
πριν από το 2009, ο ελληνικός λαός τις χρειάζεται χίλιες, δέκα
χιλιάδες, εκατό χιλιάδες φορές περισσότερο, στις σηµερινές
συνθήκες εφαρµογής τών µνηµονιακών πολιτικών, που εκτός των
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άλλων –την αφαίρεση εισοδηµάτων και δικαιωµάτων- οδηγούν
και σε έκπτωση της υγείας του ελληνικού λαού και σε ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα υγείας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Από ό,τι φαίνεται, η ουσία είναι ότι εννιάµισι εκατοµµύρια
ασφαλισµένοι στριµώχθηκαν κάτω από την «οµπρέλα» του
ΕΟΠΥΥ σε ένα σύστηµα µε πολύ λιγότερους γιατρούς, µε πολύ
πιο µειωµένες παροχές, µε ακόµα µεγαλύτερη οικονοµική επιβάρυνση των ασθενών και κυρίως, µε έναν ελλειµµατικό προϋπολογισµό.
Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς βιώνουν καθηµερινά τεράστιες
ελλείψεις σε γιατρούς, σε υγειονοµικούς, λόγω του µνηµονιακού
στόχου της µείωσης τών προσλήψεων, ακόµα και στην υγεία και
στα ασφαλιστικά ταµεία, µε πρόσχηµα την πάταξη της διαφθοράς και της σπατάλης στο χώρο του φαρµάκου. Εκατοντάδες
φάρµακα εξαιρούνται από τις λίστες συνταγογράφησης, την ίδια
στιγµή που κάνουν πάρτι κερδοσκοπικά συµφέροντα εταιρειών
φαρµάκου, ενώ έχουµε και κρούσµατα, κυρίως καρκινοπαθών
και νεφροπαθών, που µπήκε σε άµεσο κίνδυνο η ζωή τους, γιατί
δεν είχαν τα χρήµατα να αγοράσουν τα φάρµακα, όταν θα
έπρεπε, επειδή το κράτος και το Υπουργείο και ο ΕΟΠΥΥ δεν
είχαν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους φαρµακοποιούς.
Επίσης, ανεξάρτητα από τις δραµατικές και πολλές φορές ανθρωποκτόνες ελλείψεις κάλυψης των υγειονοµικών αναγκών, το
βασικό πρόβληµα του ΕΟΠΥΥ σήµερα είναι ότι είναι υπερχρεωµένος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε ελλειµµατικός µε 1,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ, ήρθε το δεύτερο µνηµόνιο και µείωσε άλλα 500 εκατοµµύρια ευρώ από την υποχρέωση του κράτους να το χρηµατοδοτήσει για το 2012 και το 2013 και σαν να µην έφτανε αυτό, ενώ
ήταν προϋπολογισµένο να µαζέψει από ασφαλιστικές εισφορές
που δίνονται για την υγεία 4,5 δισεκατοµµύρια περίπου µέσα στο
2012, λόγω της εφαρµογής των µνηµονιακών πολιτικών που αυξάνουν την ανεργία, κάνουν ελαστικές τις εργασιακές σχέσεις,
µειώνουν τους µισθούς, αλλά και λόγω ανοχής στη γάγγραινα
της εισφοροδιαφυγής, αυτήν τη στιγµή ο ΕΟΠΥΥ είναι υπό χρεοκοπία.
Κατόπιν αυτού, κύριε Υπουργέ –αυτό είναι το βασικό µου ερώτηµα και τελειώνω- για να καλύψετε τις ανάγκες των φαρµακοποιών, των ασφαλισµένων, των παρόχων υγείας, των γιατρών,
τις ανάγκες και τα µεγάλα χρέη που ανέφερε ο προηγούµενος
συνάδελφός µου, σκέφτεστε ή δεν σκέφτεστε να καλύψετε µε
έκτακτη κρατική χρηµατοδότηση τον ΕΟΠΥΥ για το 2012 και
2013; Αν δεν το καλύψετε αυτό µε έκτακτη κρατική χρηµατοδότηση, ήδη είναι σε κατάρρευση και αυτή η κατάρρευση θα πλακώσει όλο τον ελληνικό λαό και όλους τους ασφαλισµένους και
ανασφάλιστους.
Δεύτερον, επειδή υπάρχουν ειδικές ανάγκες στήριξης του
ΕΟΠΥΥ µε προσωπικό, µε γιατρούς, µε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, τι θα κάνετε για να παρακάµψετε τα εµπόδια
που έχετε από τις απαγορεύσεις του µνηµονίου;
Τρίτον –και επίσης βασικό- κύριε Υπουργέ, µε την ιδιωτικοποίηση του κλεισίµατος των ραντεβού από ασθενείς στον ΕΟΠΥΥ,
µε τις υπηρεσίες υγείας έχουν επιβαρυνθεί υπέρµετρα και µε
γραφειοκρατία, αλλά κυρίως οικονοµικά εκατοντάδες χιλιάδες
ασφαλισµένοι και ανασφάλιστοι. Τι θα κάνετε, ώστε αυτή η υπηρεσία να παρέχεται δηµόσια και δωρεάν, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση των ασφαλισµένων;
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. Χρήστος Μαντάς έχει το λόγο, για τρία
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε αρκετά επιστηµονικά δεδοµένα σήµερα για να πούµε ότι µε τις πολιτικές σας έχετε βυθίσει
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στη φτώχεια, στη µαζική κατάθλιψη, στην απελπισία ολόκληρο
τον ελληνικό λαό. Θα σας τα παραθέσω αυτά στη δευτεροµιλία
µου.
Άνθρωποι στη χώρα µας οδηγούνται και κάτω από το βάρος
αυτής της κατάστασης ακόµη και στην αυτοκτονία. Βρισκόµαστε
ακριβώς στον πυρήνα του φαινοµένου, όπου, ενώ οι απαιτήσεις
για ψυχιατρικές υπηρεσίες αυξάνονται λόγω των περικοπών και
της κατακρήµνισης του κοινωνικού κράτους, η παροχή τους µειώνεται. Αυτός ακριβώς είναι ο φαύλος κύκλος στον οποίο έχουµε
µπει και µε ευθύνη των δικών σας πολιτικών επιλογών. Και αν
αυτός ο κύκλος δεν διαρραγεί, θα χειροτερεύει συνεχώς το επίπεδο της ψυχικής υγείας.
Όταν οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και µάλιστα, µε σοβαρά ψυχικά νοσήµατα αραιώνουν τη φαρµακευτική τους
αγωγή, γιατί δεν έχουν χρήµατα να πάρουν τα φάρµακα, µε αποτέλεσµα να υποτροπιάζουν, όταν γονείς και παιδιά απελπισµένα
ψάχνουν να βρουν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, τότε δεν είναι
µια αποτυχία της πολιτικής, αλλά είναι µια καταστροφική πολιτική, µε όλη την έννοια των λέξεων.
Συνεπώς νοµίζω ότι πρέπει να αφεθούν στην άκρη τα όποια
επιχειρήµατα που µε αφορµή τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου λέγονται για να καλύψουν αστοχίες και κατά τη γνώµη µου,
για να καλύψουν προσχηµατικά αδυναµίες και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται.
Είµαστε εµείς αυτοί -και θέλω να το πω από αυτό εδώ το Βήµαοι οποίοι θα στηρίξουµε προσπάθειες εξυγίανσης και ελέγχου
αυτού του τοµέα. Όχι, όµως, τσουβάλιασµα: Αυτό δεν θα το στηρίξουµε.
Απαιτούµε, λοιπόν, να µας δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις
στα εξής ερωτήµατα. Πρώτον, τι θα κάνετε µε τις δηµόσιες δοµές, µε δεδοµένα τα προβλήµατα που έχουν αναδειχθεί και αφορούν την υποστελέχωσή τους, την απλήρωτη εργασία, τα πιθανά
ζητήµατα σίτισης και θέρµανσης των ασθενών ιδιαίτερα στα ειδικά ψυχιατρεία, στα µεγάλα ιδρύµατα. Έχετε στόχο να καταργήσετε ή να συγχωνεύσετε δηµόσιες δοµές; Και βεβαίως, δεν
εννοώ το κλείσιµο των ειδικών ψυχιατρείων µέσα από τη διαδικασία µιας ουσιαστικής αποασυλοποίησης. Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.
Δεύτερον, τι θα κάνετε για να αντιµετωπίσετε το φαινόµενο
των ράντζων σε τµήµατα γενικών νοσοκοµείων, που είναι περισσότερα από τις κλίνες τους, αλλά και των ειδικών νοσοκοµείων.
Σκοπεύετε να αναδιοργανώσετε και µε ποιον τρόπο ιδιαίτερα την
ψυχιατρική εφηµερία στην Αττική; Τι ακριβώς θα κάνετε µε τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που θυµίζω ότι ήταν δοµές
που οι πρόγονοι των σηµερινών κυβερνήσεων και των λογικών
τους, για λόγους δήθεν ευελιξίας στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, επέλεξαν; Θα χρηµατοδοτήσετε και πώς αυτές
τις δοµές; Τα χρήµατα, που έχετε ήδη στην απάντησή σας αναφέρει ότι έχουν εκταµιευθεί, πώς θα διατεθούν; Θα διατεθούν
στη µισθοδοσία των εργαζοµένων; Πώς θα κατανεµηθούν και
πότε; Υπάρχει χρονοδιάγραµµα γι’ αυτό; Τι ακριβώς θα γίνει µε
τις µονάδες που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους; Πώς ακριβώς σκοπεύετε να προχωρήσετε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση αυτών των δοµών;
Τέλος, είναι αλήθεια ότι υπάρχει το ενδεχόµενο ότι αν καταρρεύσουν αυτές οι δοµές -που δεν πρέπει να καταρρεύσουν- θα
χρωστάει η χώρα µας επιστροφές της τάξης του 1,4 δισεκατοµµυρίου; Πώς θα διασφαλιστούµε από ένα τέτοιο ενδεχόµενο;
Τέταρτον, τι ακριβώς γίνεται µε τα κοινοτικά κονδύλια, η απορρόφηση των οποίων ξέρετε ότι είναι πολύ χαµηλή. Από τις απαντήσεις συνάγουµε ότι έχει µπλοκάρει η εθνική συµµετοχή, γι’
αυτό δεν προχωρούν αυτές οι χρηµατοδοτήσεις. Τι θα κάνετε µε
αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ποια ακριβώς είναι η τύχη του δεκαετούς προγράµµατος που
υπογράφτηκε δυο µέρες πριν από τις εκλογές του Μάη; Και το
τελευταίο: Τι θα κάνετε ακριβώς µε την τοµεοποίηση που, όπως
λέω και εδώ, αλλά θα πω και στη δευτερολογία µου, δεν κοστίζει
τίποτε; Θα συνεχισθεί αυτός ο κατακερµατισµός στη θεραπεία
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σε κατακερµατισµένους ανθρώπους; Τι θα κάνετε, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια τουλάχιστον της φαρµακευτικής αγωγής,
ιδιαίτερα σε ασθενείς µε σοβαρές ψυχικές παθήσεις που αδυνατούν να πάρουν τα φάρµακά τους;
Επίσης -κάτι τελευταίο- δώστε µας µία εικόνα για το τι γίνεται
µε τον ιδιωτικό τοµέα στην ψυχιατρική περίθαλψη, που ξέρουµε
ότι συντηρείται από ασφαλιστικές εισφορές κυρίως, ενώ βρισκόµαστε ήδη σε κατάρρευση και του ασφαλιστικού συστήµατος και
του ΕΟΠΥΥ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας, έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να πάρω
το λόγο στη σηµερινή επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι
θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση, που σήµερα διεξάγουµε όχι µε πολύ
µεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις πτέρυγες των κοµµάτων της
Βουλής, είναι µία από τις σοβαρότερες συζητήσεις.
Νοµίζω ότι θα έπρεπε να δούµε ότι πέρα από τα ζητήµατα, τα
πολύ σοβαρά κατά τ’ άλλα, που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τις οικονοµικές εξελίξεις στη χώρα, τις επιλογές, το να µιλήσουµε για τα πραγµατικά προβλήµατα της
καθηµερινότητας και, κυρίως, για τα ζητήµατα της επιβίωσης του
ελληνικού λαού είναι, ίσως, το σηµαντικότερο που θα έπρεπε να
κάνουµε.
Η κατάσταση που αντιµετωπίζει η µεγάλη πλειοψηφία του
λαού µας είναι µία κατάσταση στα όρια του κινδύνου, της διακινδύνευσης της ίδιας της ζωής.
Η χώρα µας µετά από πέντε χρόνια συνεχόµενης ύφεσης και
λιτότητας βρίσκεται µπροστά σε µία κατάσταση και σε µία γενικευµένη κοινωνική καταστροφή, που αντίστοιχή της θα µπορούσε να συγκριθεί µονάχα µε χώρες που έχουν περάσει από
έναν καταστροφικό πόλεµο. Κι όµως, εµείς βρισκόµαστε σε περίοδο ειρήνης πέντε χρόνια τώρα.
Όλη η αντιπαράθεση πριν από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου,
έγινε γύρω από ένα κυρίαρχο διακύβευµα, αυτό της σωτηρίας
της οικονοµίας. Πολλές φορές, όµως, ξεχνάµε ότι πίσω από τους
αριθµούς βρίσκονται άνθρωποι.
Ένα από τα βασικά επιχειρήµατα, κύριε Υπουργέ, των κοµµάτων που στηρίζουν τη σηµερινή Κυβέρνηση, ήταν ότι αν δεν συνεχιστεί αυτή η επιµονή στο µνηµόνιο, τότε θα έλθουν µεγάλες
καταστροφές για τη χώρα. Αυτό ήταν –αν θέλετε- το κυρίαρχο το εκβιαστικό λέµε εµείς- επιχείρηµα που έκρινε, έγειρε την πλάστιγγα σε αυτήν την εκλογική αναµέτρηση, µε µικρή διαφορά,
υπέρ του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας και έδωσε τη δυνατότητα να συγκροτηθεί η σηµερινή τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Θέλω να υπενθυµίσω, όµως, να δούµε τα µεγέθη της πραγµατικότητας. Η καταστροφή και ο κίνδυνος δεν θα έλθει. Είναι ήδη
εδώ, πέρα από κάθε διάθεση κινδυνολογίας ή λαϊκισµού. Δεν
είναι λαϊκισµός η πραγµατικότητα. Θα µιλήσω µε νούµερα. Είναι
ήδη εδώ η καταστροφή! Μας χτυπά την πόρτα! Απειλεί τους διπλανούς µας ανθρώπους, αλλά και εµάς τους ίδιους, τον καθένα
και την καθεµιά από εµάς.
Βρέθηκα πριν από λίγες ηµέρες σε µία περιοδεία στην Ήπειρο.
Συνάντησα ανθρώπους, καρκινοπαθείς, οι οποίοι µου είπαν µε
πόνο ψυχής ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε και να πάρουν
εγκαίρως τα φάρµακά τους, προκειµένου να ολοκληρώσουν τον
κύκλο της θεραπείας τους.
Αντιλαµβάνεστε ότι µία καθυστέρηση δέκα ή δεκαπέντε ηµερών –µπορεί για κάποιον, ο οποίος χρωστάει κάποια χρήµατα ή
για το µισθό που µπορεί να πάρει, αν τον πάρει, κάποια στιγµή
αργότερα, να είναι κάτι το οποίο µπορεί να είναι αποδεκτό- σε
έναν κύκλο θεραπείας, ο οποίος αν διακοπεί στη µέση ή καθυστερήσει, καταστρέφεται συνολικά, είναι εγκληµατική, κύριε
Υπουργέ!
Αυτή είναι η πραγµατικότητα σήµερα, χωρίς µεγάλες κορώνες
και υψηλούς τόνους.
Όπου πήγε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο -είναι πραγµατικό-
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τητα αυτό– διέλυσε την κοινωνία. Και οι δείκτες και οι στατιστικές
µετρούσαν την πτώση του προσδόκιµου ζωής.
Σήµερα, βιώνουµε και νιώθουµε τι σηµαίνει αυτό στην πράξη
σε µία χώρα, η οποία ήταν από τις ανεπτυγµένες χώρες, πολιτισµένη χώρα, χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφέροµαι όχι µονάχα στις ελλείψεις φαρµάκων για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, που είναι ο υπ’ αριθµόν ένα κίνδυνος σήµερα, που όλοι πρέπει να δούµε και πέρα από µία διάθεση
αντιπαράθεσης, µε ανθρωπιστική, µε ουµανιστική µατιά απέναντι
στο συνάνθρωπο, αναφέροµαι και στην αύξηση συµµετοχής των
ασφαλισµένων στα φάρµακα, την ίδια στιγµή που περιορίζετε
ακόµα περισσότερο τις συντάξεις.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ: Τι πιστεύετε ότι µπορεί
να κάνει ένας συνταξιούχος σήµερα µε 400 ευρώ σύνταξη, αν
έχει ανάγκη -δεν σας µιλάω εγώ για ειδικές παθήσεις- από
ακριβά φάρµακα; Τι θα κάνει ένας άνεργος αν προσβληθεί από
µία σοβαρή ασθένεια; Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υποθεραπεύονται
σήµερα, ακριβώς επειδή δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µία πλήρους θεραπείας; Οι
µελέτες υπολογίζουν ότι την περίοδο της κρίσης το 70% των
ασθενών δηλώνει ότι το µηνιαίο τους εισόδηµα είναι ανεπαρκές
για την αγορά όλων των απαραίτητων φαρµάκων, ενώ το 55,4%
δεν παίρνει τα φάρµακά του ή δεν εφαρµόζει κανονικά τη θεραπευτική αγωγή λόγω οικονοµικής αδυναµίας. Αυτοί οι αριθµοί
είναι τραγικοί.
Προφανώς αντιλαµβάνοµαι ότι ορισµένοι σκέφτονται µε τεχνοκρατικούς όρους, κυνικούς όρους -επιτρέψτε µου να πω- όπως
αυτοί οι απίθανοι τύποι του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, που είχαν προτείνει, άκουσον άκουσον, πλαφόν στις ασφαλιστικές δαπάνες για την υγεία τα 1500 ευρώ. Και
όποιος δεν έχει, στον Καιάδα. Όποιος δεν έχει, να προλάβουν οι
συγγενείς του να πληρώσουν και το παράβολο των 50-60 ευρώ
στους συµβολαιογράφους, για να βρει µία ασφαλή κατοικία στον
άλλο κόσµο. Αυτά είναι εξωφρενικά πράγµατα. Είναι εγκληµατικό
αυτό που γίνεται τούτη την ώρα στη χώρα. Και δεν συζητάµε γι’
αυτό.
Να αναφερθώ επίσης στο τεράστιο ζήτηµα -που κατά την
άποψή µας εγκυµονεί κινδύνους υγειονοµικής κρίσης- του εµβολιασµού. Χιλιάδες συµπολίτες µας δεν έχουν τη δυνατότητα σήµερα να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Ψάξτε να τους
βρείτε όχι µόνο στα στρώµατα εκείνα της επισφαλούς εργασίας
ή των εργαζόµενων που µία δουλεύουν µία δεν δουλεύουν,
ψάξτε να τους βρείτε στα µεσαία στρώµατα. Χιλιάδες µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
ασφαλιστικές εισφορές, διότι αν πληρώσουν θα αναγκαστούν να
κλείσουν το µαγαζί τους.
Ήµουν χθες στη συγκέντρωση των µικροεπαγγελµατιών της
ΓΣΕΒΕΕ στην Πλατεία Κοραή στο κέντρο της Αθήνας και µου
έλεγαν οι άνθρωποι, ότι για να επιβιώσουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ή κλέβουν
την εφορία, αλλιώς κλείνουν. Κάποια στιγµή να πούµε αλήθειες
εδώ µέσα. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, δεν πηγαίνουν τα µικρά
τους παιδιά να εµβολιαστούν, διότι δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν να πληρώσουν τα εµβόλια.
Έχετε υπολογίσει ποιο µέγεθος του πληθυσµού σήµερα στερείται εµβολιασµού; Αυτό είναι µία βραδυφλεγής βόµβα για τη
δηµόσια υγεία. Επιστρέφει δηλαδή η δηµόσια υγεία στα επίπεδα
του µεσοπολέµου. Αρρώστιες που θεωρούσαµε ότι έχουν εξαλειφθεί οριστικά, σιγά-σιγά θα επανεµφανίζονται. Αυτές είναι οι
τραγικές συνέπειες αυτών των πολιτικών.
Κατά τα άλλα σώζουµε την οικονοµία, σώζουµε την πατρίδα,
σώζουµε τη χώρα, σώζουµε την Ελλάδα, αλλά γυρνάµε τον πληθυσµό αυτής της χώρας στην περίοδο του µεσοπολέµου. Ευτυχώς η δική µας γενιά δεν έζησε τέτοιες εποχές, για να µπορώ να
συγκρίνω. Ας πάρει το λόγο ο κ. Μανώλης Γλέζος που τα έζησε,
για να συγκρίνουµε και να δούµε ποιες είναι οι συνθήκες.
Όσον αφορά στον ΕΟΠΥΥ, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σηµερινές συνθήκες. Έχει µία άθλια εικόνα και είναι ελάχιστος ο χρόνος που
έχει περάσει από τότε που δηµιουργήθηκε αυτός ο οργανισµός.
Υποτίθεται ότι δηµιουργήθηκε για να εξοικονοµηθούν πόροι από
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τα ταµεία. Βλέπουµε πως εξοικονοµούνται οι πόροι. Ο οργανισµός έχει τεράστιες ληξιπρόθεσµες οφειλές, µε αποτέλεσµα
κάθε τόσο οι φαρµακοποιοί να σταµατούν την πίστωση στα φάρµακα, προκειµένου να πάρουν τα χρήµατά τους, οι γιατροί επίσης.
Μία µελέτη της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας δείχνει ότι
το 59% των ασφαλισµένων του οργανισµού έχει περιορίσει τη
χρήση υπηρεσιών και το 42,5% πληρώνει το γιατρό από την
τσέπη του.
Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµιουργείται στη
χώρα µας µια εικόνα ανθρωπιστικής κρίσης, γεγονός που επιβεβαιώνουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν µέχρι πρότινος στις χώρες της Αφρικής και έρχονται και
ενεργοποιούνται πλέον στο εσωτερικό της χώρας αξιοποιώντας
την υποδοµή που είχαν φτιάξει για χώρες τρίτου κόσµου. Επίσης,
το επιβεβαιώνουν όλα τα κοινωνικά ιατρεία που στήνονται από
οµάδες πρωτοβουλιών αλληλεγγύης όπου υπάρχουν ανάγκες,
ενώ το επιβεβαιώνει κυρίως η προσέλευση ανθρώπων που δεν
µπορούν να καλύψουν αλλιώς τις ανάγκες τους και αυτή η προσέλευση ξεπερνά κάθε προηγούµενο.
Και µέσα σε όλα αυτά, έχουµε µια Κυβέρνηση η οποία επιµένει
να διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι µ’ αυτήν την πολιτική
σώζει τη χώρα και την οικονοµία. Επιµένει να διακηρύσσει ότι τα
χειρότερα είναι µπροστά µας αν δεν ακολουθηθεί αυτή η πολιτική. Και εµείς αναρωτιόµαστε το εξής: Ποια είναι η καταστροφή
την οποία περιµένετε να έρθει, εάν δεν συνεχίσετε αυτόν τον
αργό θάνατο της ελληνικής κοινωνίας;
Πήγε χθες ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Και αντί
να πει αυτά, αντί δηλαδή να εξηγήσει σε όλους τους τόνους
στους ευρωπαίους εταίρους ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα που
βρίσκεται ήδη σε ανθρωπιστική κρίση και ότι δεν µπορεί από την
Ελλάδα να ζητάτε και νέες θυσίες, περικοπές σε µισθούς και σε
συντάξεις, διότι θα πεθαίνει ο κόσµος στο δρόµο, βγήκε προχθές
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα και είπε ότι πρέπει να πάρουµε το
βραβείο Γκίνες, διότι αυτό το οποίο κάναµε ήταν ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα. Είναι ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα που ο
κόσµος, οι καρκινοπαθείς δεν έχουν να πάρουν τα φάρµακά
τους, είναι επίτευγµα που έχουµε φτάσει στο ενάµισι εκατοµµύριο άνεργους, είναι επίτευγµα που ο κόσµος έχει φτάσει σε µια
πρωτοφανή φτώχεια και ανέχεια και πρέπει να πάρουµε το βραβείο Γκίνες!
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν την πολύ
κρίσιµη στιγµή -ίσως αντίστοιχη µεγάλων ιστορικών στιγµών για
τη χώρα- εκπροσωπείται διεθνώς η χώρα µας από µία τρικοµµατική κοινοπραξία µερκελιστών και όχι ευρωπαϊστών, διότι χθες
στη Σύνοδο Κορυφής αυτό το οποίο ανεδείχθη είναι ότι η µόνη
συγκροτηµένη στρατηγική που υπάρχει για το µέλλον της Ευρώπης είναι αυτή της κ. Μέρκελ.
Βεβαίως και υπάρχουν σηµαντικές αντιθέσεις. Για παράδειγµα, ξεσηκώνονται οι λαοί στις χώρες του Νότου και πιέζουν
κυβερνήσεις. Υπάρχει µια κίνηση απ’ ό,τι φαίνεται, κάποια συγκρότηση συµµαχίας γύρω από τις χώρες του άξονα του Νότου,
την οποία έσπασε ο κ. Σαµαράς, διότι δεν ενδιαφέρθηκε για το
τι έκανε ο Ολάντ στη Μάλτα, όπου συναντούσε το Ραχόι και το
Μόντι, αλλά ενδιαφέρθηκε να καλωσορίσει την κ. Μέρκελ στην
Ελλάδα. Και ενδιαφέρθηκε να επιβεβαιώσει ότι ο µόνος υπαρκτός άξονας της Ελλάδας είναι ο άξονας της υποτέλειας µε τη
Γερµανία που ακολουθεί µια πολιτική -εµείς δεν έχουµε τίποτα
µε τους Γερµανούς και τη Γερµανία- γερµανικής Ευρώπης και
όχι ευρωπαϊκής Γερµανίας.
Και καταλήγω µε το εξής. Όσον αφορά αυτά τα περιβόητα
31,5 δισεκατοµµύρια, αυτό το µεγάλο εθνικό στόχο -προσέξτε!θα έπρεπε να τα έχουµε πάρει από τις 28 Ιουνίου, γιατί θα χρεωκοπούσαµε. Θυµάστε τι έλεγαν πριν από τις εκλογές; Μη τυχόν
και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα µας τα δώσουν και θα χρεοκοπήσουµε τον Ιούλιο, θα χρεοκοπήσουµε τον Αύγουστο που είναι και
παχιές οι µύγες, θα χρεοκοπήσουµε το Σεπτέµβριο, θα χρεοκοπήσουµε τον Οκτώβριο.
Από αυτά λοιπόν τα 31,5 δισεκατοµµύρια, τι θα πάει στην
πραγµατική οικονοµία; Τα 25 δισεκατοµµύρια θα πάνε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα υπόλοιπα σε τοκοχρεολύ-
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σια. Ίσως περισσέψει και κάτι για τα χρέη του δηµοσίου προς
τους ιδιώτες. Όµως, στην πραγµατική οικονοµία δεν θα πάει τίποτα. Ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει στον ΕΟΠΥΥ που καταρρέει.
Αντί, λοιπόν, να θεωρείται ότι είναι και κανένα µεγάλο ανδραγάθηµα, κανένα µεγάλο επίτευγµα το να διεκδικούµε να πάρουµε
αυτά τα οποία έχουν υπογράψει ότι θα µας δώσουν και µας εκβιάζουν κρατώντας τα –ενώ ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι σε τελική ανάλυση οι ίδιοι θέλουν να µας τα δώσουν, διότι αλλιώς
κινδυνεύουν µε κατάρρευση και οι δικές τους τράπεζες- ας
δούµε πώς επί της ουσίας θα σώσουµε µεγάλη µερίδα του πληθυσµού που σήµερα βρίσκεται στην ανέχεια και πεθαίνει.
Δεν είναι λαϊκισµός αυτό, είναι πραγµατικότητα. Πεθαίνει ο κόσµος.
Εγώ λοιπόν σας κάνω µία πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της τρικοµµατικής πλειοψηφίας που σε λίγες µέρες µάλιστα
θα µας φέρετε στη Βουλή και νέα µέτρα περικοπών 13,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στους µισθούς και στις συντάξεις, την ίδια
στιγµή που δεν έχετε κάνει τίποτα για να πληρώσουν οι έχοντες
και οι κατέχοντες σ’ αυτόν τον τόπο, την ίδια στιγµή που ένας εκ
των τριών εταίρων, ο κ. Βενιζέλος, κρατούσε στα συρτάρια του
τη λίστα Λαγκάρντ επί δύο χρόνια µαζί µε τον κ. Παπακωνσταντίνου. Εκεί υπάρχουν µεγαλοκαταθέτες σε µία µόνο τράπεζα της
Ελβετίας οι οποίοι δεν κλήθηκαν να πληρώσουν το τίµηµα. Θα
έχετε λοιπόν το θράσος να φέρετε και νέα µέτρα στους µισθωτούς και στους συνταξιούχους, όταν δεν θα έχει πληρώσει ούτε
ένα ευρώ κανένας απ’ αυτούς τους µεγαλοσχήµονες.
Σας ερωτώ λοιπόν το εξής: Αντί να σχεδιάζετε πώς θα διαχειριστείτε την καταστροφή, γιατί δεν έρχεστε εδώ να βρούµε λύσεις για να στηρίξουµε τον ΕΟΠΥΥ; Ποιες λύσεις, θα µου πείτε.
Υπάρχουν λύσεις πέρα από το µνηµόνιο;
Εγώ σας λέω πολύ συγκεκριµένα: Πόσα χρωστάνε οι τραπεζίτες απ’ αυτή την περίφηµη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης
προς το δηµόσιο από τη συµµετοχή που δεν κατέβαλαν ποτέ;
Πεντακόσια πενήντα εκατοµµύρια. Βεβαίως ξέρουµε ότι δεν µπορείτε να τους κακοµεταχειρίζεστε αυτούς διότι σας καλοµεταχειρίζονται, αλλά ας πούµε τη γλώσσα της αλήθειας: Πόσα χρωστάνε οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών καναλιών από τις άδειες που
ποτέ δεν πλήρωσαν και έχουν «πειρατικά» µέσα για να στηρίζουν
αυτή την εγκληµατική πολιτική που ασκείτε; Τετρακόσια εκατοµµύρια, λέει το µνηµόνιο. Δεν το λέµε εµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
Μαζέψτε, λοιπόν, αυτό το σχεδόν ένα δισεκατοµµύριο για να
στηρίξουµε τον καταρρέοντα ΕΟΠΥΥ, για να στηρίξουµε τους
ανθρώπους εκείνους που δεν µπορούν να πάρουν το φάρµακό
τους, τους καρκινοπαθείς που πεθαίνουν γιατί δεν µπορούν να
ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, να στηρίξουµε τη δηµόσια
υγεία που καταρρέει. Αυτός πρέπει να είναι στόχος εθνικός, στόχος κοινωνικός, στόχος ανθρωπιστικός, όµως δυστυχώς στις
µέρες µας έχουν χαθεί αυτές οι έννοιες.
Κλείνω λέγοντας το εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί λένε –και ο Πρωθυπουργός το λέει διαρκώς και ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ- ότι εµείς καιροφυλακτούµε για να καταρρεύσουν η
χώρα και η οικονοµία και ότι εµείς επιδιώκουµε την καταστροφή.
Δεν υπάρχει πιο διεστραµµένη, διαστρεβλωµένη και συκοφαντική επίθεση που να έχει δεχθεί ποτέ πολιτικός χώρος απ’ αυτήν.
Σας το λέµε λοιπόν µια και καλή: Εµείς δεν θα διαχειριστούµε
την καταστροφή αλλά τη σωτηρία της χώρας. Εµείς δεν θα είµαστε µία δύναµη διαχείρισης της καταστροφής αλλά µία δύναµη
δηµιουργίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
Εµείς είµαστε εδώ για να αποτρέψουµε την καταστροφή. Άλλωστε διαχρονικά σ’ αυτόΝ τον τόπο οι δυνάµεις της καταστροφής διαχειρίζονται καλύτερα την καταστροφή, αλλά εµείς θα σας
σταµατήσουµε διότι ως στόχο δεν έχουµε την καταστροφή, αλλά
τη σωτηρία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο
Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κυρίες και κύ-
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ριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε ορισµένες διαπιστώσεις, οι
οποίες θεωρώ ότι αφορούν όλους µας. Κατά τη γνώµη µου η
πρώτη διαπίστωση όχι µόνο από τις σηµερινές οµιλίες αλλά και
από τις κατά καιρούς οµιλίες όλων των συναδέλφων των πτερύγων της Βουλής είναι ότι κοινή είναι η έγνοια και η αγωνία για
την καθηµερινή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας για να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας στις Ελληνίδες, στους Έλληνες, στους υπηκόους τρίτων
χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν ανάγκη και
πάσχουν.
Το δηµόσιο αγαθό της υγείας δεν είναι διαπραγµατεύσιµο για
κανένα συνάδελφο, για όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Είναι
υπέρτατης σηµασίας για τον πολίτη και προσωπικά αναγνωρίζω
την ευαισθησία σε όλους τους συναδέλφους του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Όµως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν χρησιµοποιούνται επιχειρήµατα, τα οποία όχι µόνο δεν αντιπροσωπεύουν την
πραγµατικότητα αλλά στρεβλώνουν πλήρως τη σηµερινή κατάσταση, δηµιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις για την πατρίδα
µας, νοµίζω ότι, αντί να υπηρετήσουµε το δηµόσιο αγαθό της
υγείας, βλάπτουµε το εθνικό σύστηµα και την εικόνα της Ελλάδος, όχι µόνο στο εσωτερικό αλλά και στη Διεθνή Κοινότητα.
Η πολιτική ηγεσία, εγώ προσωπικά, καθηµερινά προσπαθώ να
αντιµετωπίσω τα προβλήµατα µέσα στη σηµερινή πραγµατικότητα η οποία έχει διαµορφωθεί µετά από σειρά δεκαετιών και
επιλογών. Προσπαθώ µε συγκεκριµένους πόρους, εθνικούς και
κοινοτικούς σε ό,τι αφορά στα κοινοτικά προγράµµατα, προσπαθώ µε τη διαχείριση των πόρων την οποία κάνει ο ΕΟΠΥΥ για
λογαριασµό των εισφορών τις οποίες εισπράττει, τόσο από τα
ταµεία, όσο και από το δηµόσιο.
Είναι άλλο πράγµα, λοιπόν, να καλείσαι να διαχειριστείς την
πραγµατικότητα και άλλο να υπερασπίζεσαι την ουτοπία και όχι
µόνο. Είναι δικαίωµα του καθενός να υπερασπιστεί µέσα από τη
δική του κοσµοθεωρία την όποια ουτοπία νοµίζει ότι του ταιριάζει. Αλλά δεν µπορείς αυτή την πραγµατικότητα να την εξωθείς
σε ακραίες καταστάσεις όπως ότι θα µπορούσαν να είχαν γίνει
παντού προσλήψεις, να µην είχαµε ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό, να λειτουργούν όλα πέραν των δυνατοτήτων του ελληνικού λαού.
Άκουσα καλοδεχούµενη κριτική από τους συναδέλφους που
έλαβαν το λόγο µε την αφορµή της επίκαιρης επερώτησης του
ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Προέδρου. Βεβαίως ακούω τα όσα αναφέρατε και επισηµάνατε. Σε πολλά έχετε δίκιο. Εγώ δεν παρουσίασα ποτέ ειδυλλιακή την κατάσταση στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, από την πρώτη στιγµή. Ήσασταν το πρώτο κόµµα που
έτυχε λεπτοµερούς ενηµέρωσης µε τους αριθµούς, όπως ακριβώς έχουν. Και αυτό νοµίζω ότι οφείλω να κάνω, να µην παραποιώ την πραγµατικότητα, να δέχοµαι τις αδυναµίες και να
αποτελούν πρόκληση να εργαστώ και να αγωνιστώ κάθε µέρα
για τη βελτίωση.
Άρα, αυτή η καλή κριτική, η καλοδεχούµενη κριτική, δεν µπορεί να εµπεριέχει το στοιχείο της υπερβολής, διότι τότε πραγµατικά χάνει τη σηµασία της. Δεν υπάρχουν επιεικείς συµπεριφορές
από την Κυβέρνηση απέναντι σε εκείνους τους οποίους υπονοήσατε ότι µας καλοµεταχειρίζονται. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που
οφείλουν, γιατί αυτό είναι υπόθεση άλλων Υπουργείων. Πρέπει
πάντοτε ο νόµος να εφαρµόζεται προς κάθε κατεύθυνση µε την
ίδια αυστηρότητα. Δεν µπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ των υποχρεώσεων των Ελλήνων πολιτών.
Ως προς το ερώτηµα που µου κάνετε, κύριε Πρόεδρε, αν δηλαδή γνωρίζω για το πώς τα βγάζει πέρα ένας συνταξιούχος των
400 ευρώ, πρώτον, θέλω να σας πω, ότι η µητέρα µου είναι συνταξιούχος των 400 ευρώ. Δεν είµαι έξω από την κοινωνία. Επειδή
συµβαίνει να είµαι Βουλευτής, δεν σηµαίνει ότι δεν γνωρίζω ποια
είναι η ελληνική κοινωνία.
Στο δεύτερο που θέλω να σας απαντήσω, είναι ότι οι ιδέες του
ΚΕΠΕ και ορισµένων στελεχών του Σώµατος Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων δεν έγιναν αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία,
όµως δεν πήραµε την τηλεβόα να διαδηλώσουµε για τον τρόπο
µε τον οποίο κάνουµε τη διαπραγµάτευση, ποιες προτάσεις
απορρίπτουµε, πώς σκεφτόµαστε να υπερασπιστούµε αυτό το
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οποίο κι εσείς θελήσατε να υπερασπιστείτε ως συµφέρον της ελληνικής κοινωνίας σε ό,τι αφορά την προσφορά υπηρεσιών
υγείας.
Είπατε να πούµε και αλήθειες. Λέω, λοιπόν, το εξής: Ποιο κράτος επιβίωσε χωρίς να παράγει, χωρίς να δηµιουργεί πλούτο,
χωρίς να έχει έσοδα, µε έναν τεράστιο κρατικό µηχανισµό σε ένα
υπερτροφικό δηµόσιο; Πώς επιβιώνει; Η Ελλάδα επιβίωσε τις τελευταίες δεκαετίες µε το δανεισµό. Μα, ο δανεισµός µας έχει
φέρει εδώ. Η κρίση χρέους έγινε κρίση δανεισµού. Δεν είναι ώρα
να αξιολογήσουµε εµείς τις επιλογές που οδήγησαν σε όσα οδήγησαν µετά τον Οκτώβρη του 2009. Εγώ µέχρι τότε µπορώ να µιλήσω. Ήµουν και Υφυπουργός της Κυβέρνησης. Αλλά τα πράγµατα έχουν έτσι.
Η Ελλάδα σήµερα, εάν βγει στις αγορές να δανειστεί, έχει ένα
αστρονοµικό επιτόκιο που δεν µπορεί να τις προσεγγίσει.
Άρα, λοιπόν, όταν τα λέµε όλα αυτά, θα πρέπει να εξηγήσουµε
και να καταθέσουµε την πρότασή µας από πού θα εξευρεθούν
οι απαιτούµενοι πόροι για να καλυφθούν ανάγκες πάνω από τις
σηµερινές.
ΕΟΠΥΥ: Εδώ έχουµε τη µία από τις δύο αποδείξεις, διότι είναι
άµεση και άνετη η πρόσβαση των πολιτών στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ, στα οποία αναφερθήκατε -µπορεί
να µη συµφωνώ απολύτως στις τιµές τις οποίες παρουσιάσατε,
αλλά υπάρχουν αυτά τα χρέη στους φαρµακοποιούς, στους παρόχους, στις ιδιωτικές κλινικές, στα διαγνωστικά κέντρα, στους
ιατρούς- παράγονται καθηµερινά, διότι κανείς δεν εµποδίζεται
να έχει πρόσβαση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και στο δηµόσιο
και στις ιδιωτικές κλινικές. Εάν είχαν εµποδιστεί, δεν θα είχαµε
αυτά τα χρέη. Και αυτό για το οποίο εµείς προσπαθούµε σήµερα,
είναι να περιορίσουµε τη σπατάλη η οποία υπάρχει.
Θέλετε αποδείξεις; Θα αναγκαστώ να τις αναφέρω:
Μείωσα τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία από τα 12.500 ευρώ
στα 6.500. Κι έχω αναπέµψει στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας την
επανεξέταση όλων των ακριβών εξετάσεων. Δηλαδή, τι να δικαιολογήσουµε; Ότι πρέπει να πληρώνουµε 12.500 ευρώ, το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία;
Και υπάρχουν κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις που καθηµερινά
προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε.
Επίσης, υπάρχει δέσµευση του Αναπληρωτή Υπουργού, του κ.
Σαλµά, να ανακοινώσουµε εντός των εποµένων ηµερών –και θα
το έχουµε πράξει πριν την 30η Οκτωβρίου- το νέο κατάλογο
τιµών, αποζηµιώσεων των εξετάσεων από τα ιδιωτικά κέντρα, τις
κλινικές, που συνεργάζονται µε τον ΕΟΠΥΥ.
Δεν θα το κάνουµε, διότι εχθρευόµαστε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι, όµως, άλλο πράγµα να εµφανίζεται κανείς ότι κάνει
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε δηµόσιους πόρους κι άλλο να
επενδύει δικά του κεφάλαια.
Κι εδώ υπάρχει µία παρεξήγηση, η οποία εκτείνεται και σε κάτι
άλλο, το οποίο δεν είπατε στην κριτική σας, στην υπόθεση των
ΜΚΟ σχετικά µε την ψυχική υγεία. Διότι άλλο πράγµα είναι να
λέει κανείς, «εγώ έχω µία µη κυβερνητική οργάνωση ή έχω µία
ιδιωτική κλινική και επενδύω» κι άλλο να λέει «εγώ έχω αυτό,
επειδή το κράτος µε έκανε προέκταση του υφισταµένου δηµόσιου τοµέα και άρα διαχειρίζοµαι δηµόσιους πόρους και µάλιστα
µε αδιαφάνεια».
Δεν ήθελα να το πω τώρα, αλλά µιας και φτάσαµε, ακούστε,
κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης: ΜΚΟ η οποία
ασχολείται στην ψυχική υγεία. Θα απαντήσει η κ. Σκοπούλη µετά
λεπτοµερέστερα. Οικογενειακή υπόθεση. Στα τέσσερα χρόνια
ένα εκατοµµύριο µισθοί, υποτίθεται, σε αυτούς που διαχειρίζονται τη ΜΚΟ. Δεν λέω –προς Θεού- ότι φταίτε εσείς που κάνετε
την κριτική. Σας λέω, όµως, τι είναι αυτά τα οποία στρέβλωσαν
αυτή την προσπάθεια η οποία ξεκίνησε. Αµοιβές ιατρών, 5.500
το µήνα. Και µετά οι εργαζόµενοι απλήρωτοι. Και εκβιάζεται η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, «βρείτε άλλα κεφάλαια». Και
προσπαθούµε να βρούµε. Έχουν, όµως, καταβληθεί αυτά τα
οποία υπήρχαν στον προϋπολογισµό, έχουν δοθεί οδηγίες. Γιατί
το δικό σας ενδιαφέρον δεν είναι να επιβιώσουν αυτές οι πρακτικές –σπεύδω να σας το αναγνωρίσω- είναι να πληρωθούν οι
εργαζόµενοι, να λειτουργούν οι δοµές.
Στηρίξτε µας, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε αυτή την κατάσταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή είναι η θέση η δική µας.
Έρχοµαι σε κάτι άλλο, το οποίο είπατε για τον Πρωθυπουργό.
Προφανώς και δεν είναι αυτή η διάσταση των πραγµάτων, την
οποία του αποδώσατε. Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει έννοια, «βραβείο
Γκίνες». Ανεφέρθη σε ορισµένα στοιχεία, µε τα οποία ήθελε να
πει ο Πρωθυπουργός για τις θυσίες τις οποίες έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Δεν το είπε για να εισπράξει συγχαρητήρια σε βάρος
των θυσιών. Επικαλέστηκε τις θυσίες του ελληνικού λαού, για να
πει στους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, η Ελλάδα,
µε τις θυσίες τις οποίες κάνει, δικαιούται και πρόοδο και ανάπτυξη και ευηµερία.
Και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιδέας και της αλληλεγγύης
έχετε υποχρέωση να τηρηθούν δεσµεύσεις και από τη δική σας
την πλευρά και από τη δική µας, για να µπορέσει η Ελλάδα –και
συµφωνώ µε αυτό που είπατε, ότι η Ελλάδα είναι χώρα – µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή
ιδέα, τις οικουµενικές ιδέες και αξίες και άρα το δικαιούται- µε
υπερηφάνεια, µε αξιοπρέπεια να είναι παρούσα.
Η υπερηφάνεια, όµως, συνεπάγεται και για εµάς υποχρεώσεις.
Δεν µπορεί να εµφανιζόµαστε ως υπήκοοι άλλων χωρών –δεν θα
κατονοµάσω καν ποιες- όπου περίπου χαρακτηριζόµαστε από
κουτοπονηριά.
Αντιθέτως, οι αξίες της ελληνικής παράδοσης του πολιτισµού,
των ιδεών µας επιβάλλουν να αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας
και να αγωνιζόµαστε γι’ αυτές.
Τι θα πάρει ο ΕΟΠΥΥ; Από τα 6,3 δισεκατοµµύρια, γνωρίζετε
ότι το 1,5 δισεκατοµµύριο προορίζεται για την εξόφληση χρεών
µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2011. Επίσης, υπέγραψα διάταξη µε την
οποία θα καταβάλλεται απευθείας από τις εταιρίες το ασφάλιστρο του κλάδου υγείας κατευθείαν στον ΕΟΠΥΥ για να επιταχύνουµε την είσπραξη των εσόδων του. Η διάταξη αυτή υπεγράφη από εµένα. Ευελπιστώ ότι έχει πάρει υπογραφή και από τον
Υπουργό Εργασίας, ώστε να γίνει νόµος και να µπορούµε να τον
εφαρµόσουµε αµέσως για να ενισχύσουµε τα έσοδά του.
Επίσης, ξέρετε πάρα πολύ καλά –ανεξαρτήτως που αποδίδετε
εσείς τους λόγους και που εµείς- ότι η ύφεση και η ανεργία έχουν
πλήξει τα έσοδα το ΕΟΠΥΥ µέσω των ασφαλιστικών ταµείων. Το
ΙΚΑ καθυστερεί πάρα πολύ να καταβάλει τις εισφορές. Θα συµφωνήσω µε την κριτική σας στο ότι ένας οργανισµός, ο οποίος
λειτουργεί για πρώτη χρονιά, ενδεχοµένως στο σχεδιασµό της
χρηµατοδότησής του να ενυπάρχουν και λάθη. Αυτό δε σηµαίνει
ότι δεν το παρακολουθούµε µε αυτήν την πρώτη κίνηση που γίνεται για την είσπραξη του κλάδου υγείας, µε την προσπάθεια
που θα κάνουµε τώρα µε την καινούργια διοίκηση, η οποία τοποθετείται εντός των ηµερών, µε την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής θέσης του ΕΟΠΥΥ. Διότι, µε το 1,5 δισεκατοµµύριο
διαφορετική είναι η θέση µας στην αγορά της υγείας από τη σηµερινή για να επιτύχουµε καλύτερες τιµές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την προκήρυξη
σχετικά µε τη συνεργασία ιατρών µε το ΕΣΥ, έχουµε ζητήµατα.
Οι ιατροί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκταση, την οποία θέλαµε και
είµαστε κάτω από τον αριθµό της προκήρυξης, η οποία είχε βγει.
Προκηρύξαµε πέντε χιλιάδες θέσεις και είχαµε λιγότερες από
τρεις χιλιάδες θέσεις.
Σε ό,τι αφορά τα τηλεφωνικά ραντεβού, εµείς βρήκαµε µια διαγωνιστική διαδικασία, η οποία είχε ολοκληρωθεί. Γνωρίζετε τις
συνέπειες, τις οποίες θα είχα εάν ακύρωνα το διαγωνισµό εκ των
υστέρων, αφού είχε κατακυρωθεί και αφού υπήρχαν οι ανάδοχοι.
Με τη νέα διοίκηση, όµως, είναι πρώτη µας προτεραιότητα να
εξετάσουµε, πώς αυτό το σύστηµα θα πάψει να ταλαιπωρεί και
να χρεώνει τους πολίτες. Σας λέω ότι αυτό το θέλουµε µε κάθε
τρόπο. Μη ξεχνάτε, όµως, ότι υπάρχουν και νοµικές δεσµεύσεις.
Κάθε θιγόµενος -όπως θα είναι η οποιαδήποτε εταιρεία από
αυτές- θα βρει ένα πάρα πολύ καλό δικηγόρο, επώνυµο, ο οποίος
θα σπεύσει να τους υπερασπιστεί.
Όσον αφορά τα νοσοκοµεία, υπάρχει, βεβαίως, ζήτηµα, διότι
οι ιατροί, οι νοσηλευτές υπερβαίνουν εαυτούς καθηµερινά, προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και σπεύδουν να αντιµετωπίσουν τα περιστατικά.
Υπάρχουν ελλείψεις. Έχουν επιβληθεί επανειληµµένως από
την προηγούµενη πολιτική ηγεσία –και φυσικά, παραµένουν εν
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ισχύ- αιτήµατα για προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών. Προς το
παρόν, αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα εν µέρει –δε λέω απολύτως- µε την πρόσληψη επικουρικών ιατρών και νοσηλευτών.
Στο θέµα αυτό, η ελληνική κοινωνία δεν επιδεικνύει τις καλύτερες των επιδόσεων. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ανάγκη από
γιατρούς, προκηρύσσουµε τις θέσεις και δεν βρίσκουµε ανταπόκριση. Από τις εβδοµήντα οκτώ καινούργιες θέσεις, τις οποίες
προκήρυξα προχθές, οι εξήντα θέσεις ήταν επαναπροκήρυξη θέσεων σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές. Και είναι ένα θέµα
ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτό
το ζήτηµα.
Σε ό,τι αφορά στοιχεία, τα οποία κατά καιρούς µου ζητάτε σε
σχέση µε τις εφηµερίες και τις εξοφλήσεις των εξαιρέσιµων και
των νυχτερινών, θέλω να σας πω ότι για τις εφηµερίες, από τα
τριακόσια είκοσι εκατοµµύρια, τα οποία προβλέπονται, µέχρι και
τον Αύγουστο, έχουν διατεθεί διακόσια σαράντα οκτώ εκατοµµύρια. Εγώ υπογράφω κάθε µήνα τις δαπάνες για τις εφηµερίες.
Όπως συζητήσαµε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων,
έχουµε δυσκολίες µε άλλες υπηρεσίες του κράτους. Δε στεκόµαστε αδιάφοροι µπροστά σε αυτό. Επικοινωνούµε, προσπαθούµε, ασκούµε πιέσεις να διευκολυνθούν. Και όπως σας είπα
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θα εξετάσουµε τη διαδικασία να εξεύρουµε ταχύτερη διαδικασία για την καταβολή των
εφηµεριών.
Αντίστοιχη εικόνα έχω και για την αµοιβή εργασίας των εργαζοµένων στις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές, όπως και για
τις υπερωρίες.
Θα έρθω τώρα σε ένα θέµα το οποίο θέσατε σε σχέση µε την
πρωτοβάθµια περίθαλψη. Τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, δείχνουν ότι το δίκτυο το οποίο υπάρχει στη χώρα µας είναι πληρέστατο. Έχουµε τη µεγαλύτερη αναλογία ιατρών µε βάση τα
στοιχεία του ΟΟΣΑ από όλες τις χώρες. Η Ελλάδα ανά χίλιους
ασθενείς έχει επτά ιατρούς. Ακολουθεί η Αυστρία µε 4,6 ιατρούς
ανά χίλιους ασθενείς, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο µέσος όρος
είναι 3,2 ιατροί ανά χίλιους ασθενείς.
Στις µαγνητικές εξετάσεις η Ελλάδα είναι πρώτη. Έχει 98,1 µαγνητικούς τοµογράφους ανά χίλιους κατοίκους. Στις αξονικές τα
ίδια. Είµαστε πρώτοι. Επίσης, οι εξωνοσοκοµειακές εξετάσεις
ανά χίλιους κατοίκους είναι 320,9. Πάλι πρώτη είναι η Ελλάδα.
Εδώ δεν έχω το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω όµως
το µέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 137,6.
Θέλω να αναφέρω, επίσης, το εξής: Στα εκατόν τριάντα οκτώ
νοσοκοµεία έχουµε εκατόν τριάντα οκτώ εξωτερικά ιατρεία, διακόσια επτά κέντρα υγείας, ογδόντα πολυδύναµα περιφερειακά
ιατρεία, χίλια τετρακόσια εξήντα περιφερειακά αγροτικά ιατρεία,
τριάντα οκτώ ειδικά περιφερειακά ιατρεία, εκατόν πενήντα µονάδες ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ.
Πάµε στα ιδιωτικά. Έχουµε τέσσερις χιλιάδες διαγνωστικά
κέντρα, είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιους ιατρούς µε ιατρεία,
δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιους οδοντιάτρους, εκατόν εβδοµήντα
πέντε ιδιωτικές κλινικές -εννοούµε κλινικές οι οποίες έχουν ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών- και τετρακόσιες µη κυβερνητικές
οργανώσεις υγείας. Άρα, είναι ένα δίκτυο το οποίο απαιτεί ορθολογισµό, διαχείριση και αποτελεσµατικότητα. Δεν λείπει το δίκτυο. Αυτό το οποίο χρειάζεται, είναι η καλύτερη διοίκηση και
διαχείριση του δικτύου.
Πάµε, όµως, και στα αρνητικά. Έχω εδώ από την ΗΔΙΚΑ στοιχεία. Επειδή λέµε ότι δεν υπάρχει άµεση και άνετη πρόσβαση
των πολιτών, ακούστε το εξής: Έχουµε τρεις ιατρού, που κατά
τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο ο ένας έγραψε συνταγές ύψους 422.918 ευρώ, ο δεύτερος έγραψε φάρµακα ύψους
446.213 ευρώ, ενώ το κόστος των συνταγών του τρίτου ήταν
425.377 ευρώ. Συνολικά, 1.294.000 ήταν το κόστος της φαρµακευτικής δαπάνης από τρεις ιατρούς σε τρεις µήνες.
Άλλο στοιχείο. Έχουµε δύο ιατρούς. Ο πρώτος από 2.795 συνταγές…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πού βρίσκονται τώρα αυτοί;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ελέγχονται
όλα αυτά, κύριε Κουρουµπλή.
Τι θέλω να πω εδώ; Υπάρχουν καταστάσεις, οι οποίες ναι, πρέπει να αντιµετωπιστούν και αντιµετωπίζονται, διότι αυτά είναι που
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αποστερούν πόρους, για να µπορεί ο ΕΟΠΥΥ να έχει δυνατότητα
να εξοφλεί, χωρίς να χρεώνεται.
Φαρµακευτική δαπάνη. Ναι, έχουµε την υψηλότερη φαρµακευτική δαπάνη στην Ευρώπη ανά πολίτη. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα
αποδεχθούµε κάποιες ιδέες και εισηγήσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι όταν µιλάµε για το γενόσηµο -κάποιος εκ των εκλεκτών οµιλητών σας το είπε- δεν εννοούµε το όποιο γενόσηµο. Μίλησα
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για γενόσηµα µε βιοϊσοδυναµία, τα οποία έχουν την έγκριση ότι έχουν την ίδια αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε το πρωτότυπο. Δεν εννοούµε γενόσηµα όπου της γης και απ’ όπου ήρθαν. Αυτό έχει εξηγηθεί προς
κάθε πλευρά και εκεί που κληθήκαµε να υπερασπιστούµε τις θέσεις µας ως πολιτική ηγεσία.
Μιας και αναφερόµαστε στον ΕΟΦ, θέλω να πω ότι υπάρχει
ένα θέµα ενίσχυσης του προσωπικού. Υπογράψαµε τριάντα µετατάξεις προσωπικού µέσα από µια διαδικασία που προηγήθηκε
της δικής µου θητείας στο Υπουργείο. Εγώ βγήκα την υπόθεση
να έχει ολοκληρωθεί. Υπέγραψα αµέσως, για να ενισχυθεί ο ΕΟΦ
και πιστεύω ότι θα µπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του.
Σε όλα αυτά, όµως, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η δική µας
καθηµερινή παρακολούθηση. Είναι τεράστιες οι υποχρεώσεις, οι
οποίες αναδεικνύονται καθηµερινά και προσπαθούµε ειλικρινώς
να τις αντιµετωπίσουµε.
Θέλω τώρα να αναφερθώ για λίγο, κύριε Πρόεδρε –ούτε για
ένα λεπτό- στο θέµα του ΕΣΠΑ. Ναι, έχετε δίκιο. Έχουµε χαµηλή
απορροφητικότητα και επανεξετάζουµε πολλά από τα προγράµµατα, τα οποία είχαν υποβληθεί, αλλά σας βεβαιώνω ότι δεν
οφείλεται σε υστέρηση εθνικών πόρων. Υπάρχουν προγράµµαταέργα, τα οποία έχουν εγκριθεί και τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί
από συγκεκριµένους αναδόχους, είτε αυτές είναι υγειονοµικές
περιφέρειες είτε πανεπιστηµιακά τµήµατα.
Το προηγούµενο Σαββατοκύριακο –συγχωρείστε µε για την
προσωπικού χαρακτήρα αναφορά- το ξόδεψα να διαβάσω όλο
τον φάκελο των έργων ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν εγκριθεί. Λοιπόν,
βρήκα και προσωπικά ένα µεγάλο αριθµό έργων για τα οποία
έχουµε αµφιβολίες για την αξία τους και τη χρησιµότητα τους.
Ο Γενικός Γραµµατέας ο κ. Καλλίρης, ο οποίος είναι παρών
και έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ, µαζί µε
τους συνεργάτες θα υποβάλλει άµεσα πρόταση αναθεώρησης
επανεξέτασης αυτών των εγκρίσεων, σε σχέση µε τη σκοπιµότητα τους. Δίνουµε προτεραιότητα στην πρωτοβάθµια υγεία για
να δούµε πως αυτό που είπα προηγουµένως θα το επιτύχουµε,
για να έχουµε συγκεκριµένα αποτελέσµατα και έχουµε εισηγηθεί
την αλλαγή της σηµερινής διαχειριστικής αρχής µε δύο στελέχη,
τα οποία δεν είναι ούτε κοµµατικά, ούτε πολιτικά. Είναι στελέχη,
τα οποία υπάρχουν στη ΜΟΔ. Ζητήσαµε από την υπηρεσία να
εγκρίνει δύο ανθρώπους που µπορούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες και δεν πρόκειται να παρέµβουµε σε καµµία των περιπτώσεων, για να αγνοήσουµε τον α ή τον β που έχει ενδιαφέρον
για το οποιοδήποτε έργο και θα εξεταστούν όλα τα έργα.
Όπως επίσης, παρακολουθούµε από κοντά το έργο για το διπλογραφικό σύστηµα των νοσοκοµείων που είναι έργο έξι εκατοµµυρίων ευρώ και το έργο για το νέο χάρτη υγείας. Άκουσα
την παρατήρησή σας ότι µέχρι πότε θα περιµένουµε. Το έργο εκπονείται από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας και από το ΚΕΛΠΝΟ. Είναι ένα έργο, το οποίο περιµένουµε να ολοκληρωθεί.
Ουσιαστικά εκπονείται από έναν φορέα, όπως είναι η Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Υγείας, η οποία και αυτή δεν καθοδηγείται υπό
οποιαδήποτε έννοια από την πολιτική ηγεσία.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να κάνω την εξής τοποθέτηση: Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις της χώρας δεν διακρίνονται µεταξύ τους ότι είναι δηµιουργικές ή καταστροφικές.
Ο ελληνικός λαός όλους µάς εµπιστεύεται για δηµιουργικό έργο
και η πατρίδα αυτό έχει ανάγκη τώρα. Οι πολιτικές δυνάµεις διακρινόµαστε, σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα µας και για το
πώς αξιοποιούµε την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και θα
ήθελα να πω, χωρίς να επιθυµώ να αδικήσω καµµία πτέρυγα της
Βουλής -γιατί ο κριτής είναι ο ελληνικός λαός- ότι εµείς αυτή τη
στιγµή προσπαθούµε να φανούµε αντάξιοι αυτής της εµπιστοσύνης.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειρoκροτήµατα απ ό την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής Βουλευτής Β’ Αθήνας έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι
είναι µία πολύ ουσιαστική συζήτηση για ένα ζήτηµα που θα πρέπει απ’ όλους µας να προσεγγίζεται µε τη δέουσα ευθύνη, το σεβασµό απέναντι στην αγωνία του κάθε ανθρώπου που έχει να
κάνει µε το ύψιστο αγαθό της ζωής του.
Από την εποχή, κύριε Πρόεδρε, που σχεδιάστηκε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας που είχε ως θεώρησή του, ως φιλοσοφία του, ότι
µπροστά στη ζωή και το θάνατο δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις και δεν πρέπει να συνδέεται αυτό το αγαθό µε την οικονοµική και κοινωνική θέση του ανθρώπου µέχρι σήµερα, υπάρχει
ένα πολύ µεγάλο κενό.
Έρχοµαι στη σηµερινή τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, έπειτα από τα µεγάλα πάρτι που
προηγήθηκαν σε ό,τι αφορά τα αναλώσιµα των νοσοκοµείων, τα
οποία µάλιστα νοµιµοποιήθηκαν κάποια στιγµή και χρησιµοποιήθηκαν και στη διόγκωση του ελλείµµατος, στην εποχή όπου η
φαρµακευτική δαπάνη πήρε ιλιγγιώδεις εξελίξεις µέχρι σήµερα.
Η σηµερινή κατάσταση πραγµατικά προκαλεί πόνο σε όλους,
γιατί ένα µεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού κάτω από αυτές
τις συνθήκες δεν µπορεί εύκολα να φθάσει στις υπηρεσίες
υγείας και το αγαθό αυτό πραγµατικά πρέπει να παραµείνει δηµόσιο και να το υπερασπιστούµε όλοι µαζί, ανεξαρτήτως, αν θέλετε, πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης.
Κύριε Υπουργέ εµείς είµαστε αποφασισµένοι να στηρίξουµε
κάθε πρωτοβουλία και κάθε προσπάθεια που πραγµατικά θα υπερασπιστεί αυτό το αγαθό. Δεν έχουµε καµµία πρόθεση και κανένα κόµπλεξ να τοποθετηθούµε δηµόσια και να στηρίξουµε
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
Πρέπει να σας θυµίσω όµως, αφού δεν είχατε υπ’ όψιν σας
αυτό που είπε ο αξιότιµος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σ’ ό,τι αφορά
αυτά που οφείλουν οι τράπεζες και το µιντιακό σύστηµα να σας
θυµίσω ότι και οι περίφηµες πολυεθνικές του φαρµάκου χρωστούν εκατοντάδες εκατοµµύρια επιστροφής από το περίφηµο
rebate και κανείς δεν µιλάει γι αυτό. Αντιθέτως σήµερα αναρτήσατε τις νέες τιµές, δώσατε ένα χρόνο ενστάσεων και εκεί διαπιστώνει κανείς ότι η µείωση σ’ ό,τι αφορά τα off patent φάρµακα
είναι περίπου µεσοσταθµικά 5% έως 7% και στα γενόσηµα φτάνει
το 35%. Μήπως µ’ αυτό τον τρόπο ουσιαστικά θα εξοντώσουµε
την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία; Εµείς το θέτουµε και περιµένουµε από εσάς, γιατί πραγµατικά θέλουµε να στηρίξουµε πρωτοβουλίες όπου βεβαίως µιλάµε για επώνυµα γενόσηµα
φάρµακα τα οποία πραγµατικά µπορούν να ανταποκριθούν στις
πραγµατικές ανάγκες. Nα πούµε στους κυρίους της τρόικα, οι
οποίοι σας πιέζουν και εξακολουθούν να πιέζουν διότι εξυπηρετούν εδώ περισσότερο συµφέροντα πολυεθνικών και όχι του ελληνικού λαού, να εφαρµόσουµε και εµείς κύριε Υπουργέ, ότι
γίνεται στη Γερµανία και σ’ ότι αφορά την χρήση του γερµανικού
φαρµάκου στα γερµανικά νοσοκοµεία αλλά και κάτι ακόµα το
οποίο παραλείπετε εσείς να αναφέρετε. Είστε θιασώτης και οπαδός της ανοικτής οικονοµίας. Πιστεύετε –και καλώς κάνετε κατά
την δική σας άποψη να πιστεύετε- σ’ αυτή την ανοικτή οικονοµία.
Είναι ανοικτή οικονοµία κύριε Υπουργέ όταν µε παρεµβάσεις των
πολυεθνικών του φαρµάκου δεν επιτρέπεται η εισαγωγή παράλληλου φαρµάκου, για να κρατάνε τις τιµές στα επίπεδα που θέλουν, όταν µπορούµε τα ίδια φάρµακα να τα βρούµε σε χώρες
που θα έχουν πολύ µικρότερη τιµή;
Η Γερµανία η οποία θέλει να µας επιδεικνύει το δικό της παράδειγµα κύριε Υπουργέ, εισάγει πάνω από 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ φάρµακα στη παράλληλη εισαγωγή. Και εδώ η λογική του
καπιταλισµού έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπου µας βολεύει
υπάρχει καπιταλισµός και όπου δεν µας βολεύει υπάρχει ένα
άλλο σύστηµα που αποκλείει ακόµη και την λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού σ’ αυτό το χώρο. Περί αυτού πρόκειται.
Κύριε Υπουργέ, ένα άλλο ζήτηµα που πραγµατικά δηµιουργεί
πολλά προβλήµατα στο χώρο της υγείας είναι η περίφηµη µηχανογράφηση. Θα σας παρακαλούσα από αυτό το Βήµα να έρθετε
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί δεν έχω χρόνο να
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συζητήσουµε αυτό το θέµα τώρα και είναι κρίσιµο ζήτηµα. Μαθαίνω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από προκατόχους σας ένας διαγωνισµός 17 εκατοµµυρίων ευρώ που κρίνω από τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχω ότι δεν είναι αναγκαίος και ότι
αυτός ο διαγωνισµός µε τις προδιαγραφές που γίνεται και επιχειρείται να γίνει, επιχειρεί να φέρει στο χώρο αυτό πολυεθνικές
γερµανικές και αµερικάνικες για να κατοχυρώσουν δικαιώµατα
και να ελέγχουν µε το δικό τους τρόπο και από αυτόν τον τοµέα,
το χώρο της υγείας. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουµε αυτό το
ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, ο ΕΟΦ είναι ένας πολύ κρίσιµος οργανισµός.
Θεωρώ ότι ακόµα και από τις λίγες δυνατότητες που έχετε από
τις προσλήψεις που µπορεί να γίνουν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σ’ αυτόν τον οργανισµό. Να σας πω και µια ιδέα. Γιατί δεν
ανοίγετε τη συνεργασία αυτού του οργανισµού µε τις πανεπιστηµιακές µονάδες των τµηµάτων της φαρµακευτικής των πανεπιστηµίων; Θα µπορούσε να υπάρχει µια συνεργασία και όχι να
δοθούν δουλειές, όπως ακούω, σε ιδιώτες, που θα µπορούσαν
σε συνεργασία να λύσουν ζητήµατα ελλείµµατος οργάνωσης
που έχει ο ΕΟΦ λόγω της µείωσης του προσωπικού.
Γιατί κύριε Υπουργέ, παραµένει ακόµα σε ισχύ αυτή η σκανδαλώδης διάταξη που δίνει την δυνατότητα στις πολυεθνικές του
φαρµάκου να παρακρατούν µέχρι 16% φόρο από τον τζίρο τους,
πάνω από 350 εκατοµµύρια ευρώ για την περίφηµη, λεγόµενη
προώθηση του προϊόντος, όταν γνωρίζουµε όσοι παρεπιδηµούµε
στην Ιερουσαλήµ, ότι την προώθηση του προϊόντος την έχουν οι
µητρικές και όχι οι θυγατρικές εταιρείες;
Ρωτήστε, λοιπόν, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα αν υπάρχει
µια τέτοια αποικιοκρατική διάταξη, η οποία, κύριε Υπουργέ, δίνει
τη δυνατότητα µε λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί περί αυτού
πρόκειται, οι πολυεθνικές να εκµαυλίζουν τη συνείδηση των γιατρών µέσα από τα περίφηµα εκπαιδευτικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή. Και τη διατηρείτε αυτή τη διάταξη ακόµα. Πραγµατικά εγώ
σας καλώ, -γιατί είστε νέος Υπουργός- τουλάχιστον εσείς προσωπικά, να πάρετε επάνω σας την ευθύνη, για να καταργηθεί και
να περάσετε αυτή τη δυνατότητα είσπραξης των χρηµάτων στον
ΕΟΦ και να αναλάβει ο ΕΟΦ την εκπαίδευση των γιατρών, για να
µπορέσουµε πραγµατικά να οργανώσουµε αυτόν τον τοµέα.
Σε ό,τι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, κύριε Υπουργέ -επειδή πρέπει εδώ
να κάνουµε µια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση- χτίστηκε ένας
φορέας κάτω από τις συνθήκες που χτίστηκε, και σήµερα βλέπουµε ότι έχουµε έναν φορέα, ο οποίος πληρώνει χωρίς να έχει
τη δυνατότητα να παρακολουθεί ούτε τις δαπάνες που κάνουν
τα νοσοκοµεία σε εξετάσεις, ακτινογραφίες, µαγνητικές, αξονικές, όπως σωστά αναφέρατε, την ιδιωτική δαπάνη, τα διαγνωστικά κέντρα. Δηλαδή, µόνο πληρώνει χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις δαπάνες αυτές και αν πραγµατικά αυτέ οι δαπάνες πιάνουν τόπο.
Γιατί ακόµα και αυτό που συµβαίνει σήµερα, κύριε Υπουργέ,
είναι εκπληκτικό. Αυτοί οι κύριοι που σήµερα φωνάζουν, τότε που
εξυπηρετούντο οι πολυεθνικές του φαρµάκου και άλλοι τοµείς
και δηµιουργείτο δηµόσιο χρέος, κανένας τους δεν µίλαγε, γιατί
βολεύονταν. Σήµερα, λοιπόν, πρέπει να έχουµε περικοπές ασφυκτικές και αφόρητες, για να πληρώσουµε τα δάνειά τους -περί
αυτού πρόκειται- και πλήττουµε έναν τοµέα ο οποίος ακόµα έχει
ανάγκη σοβαρού εξορθολογισµού, για να δώσουµε πραγµατικά
τη δυνατότητα αυτές οι δαπάνες να πιάσουν τόπο.
Σας λέω και κάποια άλλη ιδέα. Όλοι αναγνωρίζουµε, κύριε
Υπουργέ, ότι σήµερα οι ανασφάλιστοι άνθρωποι αντιµετωπίζουν
ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα σε πάρα πολλούς τοµείς
αυτού του ευαίσθητου χώρου, που λέγεται υγεία µε ό,τι συνεπάγεται. Γιατί δεν κάνουµε µία συνεννόηση, κύριε Υπουργέ, ώστε
ένα ποσοστό των γιατρών που έχουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ,
ένα 10% ή 15%, να εξετάζουν δωρεάν ανασφάλιστους ανθρώπους και να πάρετε και ένα ποσοστό φαρµάκων στα φαρµακεία
του ΕΟΠΥΥ -γενοσήµων, αλλά αξιόπιστων και επώνυµων φαρµάκων- που πραγµατικά να µπορούν να δοθούν δωρεάν σε αυτούς
τους ανθρώπους;
Ας εξετάσουµε, λοιπόν, τέτοιες ιδέες, τέτοιες πρωτοβουλίες
που πραγµατικά µπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τοµέα για να ανταποκριθούµε σε αυτές τις δύσκολες στιγ-
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µές που αντιµετωπίζει η χώρα και ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω λοιπόν, να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς είµαστε
αποφασισµένοι να κάνουµε κάθε προσπάθεια που πραγµατικά
ανταποκρίνεται στο να εξυπηρετηθεί αυτός ο χώρος, για να επιβληθεί η διαφάνεια, γιατί µας είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι ελέγχονται δύο-τρεις γιατροί.
Κύριε Υπουργέ, οι γιατροί που ήταν συνδεδεµένοι µε το σκάνδαλο που δικάστηκε στην Αγγλία –δηλαδή, για την εταιρεία που
δηµιούργησε τις συνθήκες για να γίνει αυτή η συναλλαγή µε τα
ορθοπεδικά εµφυτεύµατα- δικάστηκαν στην Αγγλία και εδώ δεν
ξέρουµε τι έχει γίνει.
Τι γίνεται µε όλο αυτό το σύστηµα των εµφυτευµάτων, κύριε
Υπουργέ; Ο «Δηµόκριτος» µπορεί να παράγει και παράγει εµφυτεύµατα που στοιχίζουν 350 ευρώ και εδώ όλα αυτά τα χρόνια
πληρώναµε αυτά τα εµφυτεύµατα 4.000 ευρώ και το ξέρουµε
όλοι και κανένας δεν έχει δικαστεί. Υπάρχουν γιατροί και καθηγητές πανεπιστηµίου που έδιναν ογδόντα στα ογδόντα εµφυτεύµατα σ’ έναν άνθρωπο, κύριε Υπουργέ, σε µια σπονδυλοδεσία!
Τι άλλο πρέπει να πούµε εδώ µέσα για να ικανοποιηθεί κάποια
στιγµή το περί δικαίου αίσθηµα του ελληνικού λαού, ότι τιµωρήθηκαν όλοι αυτοί οι κύριοι ή πλήρωσαν ή επέστρεψαν αυτά που
κέρδισαν; Διότι περί αυτού πρόκειται για όλους αυτούς που συµµετείχαν σε αυτή τη µεγάλη συναλλαγή για να πληρώνει ο πολιτικός κόσµος, συλλήβδην και αδιακρίτως, όλες αυτές τις καταστάσεις, τις οποίες δυστυχώς ανεχτήκαµε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Σ’ αυτά τα ζητήµατα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις για
να αποδοθεί το δίκαιο, το οποίο στην ουσία έχει καταργηθεί προς
όφελος ιδιωτικών συµφερόντων, όλων αυτών των συµφερόντων
που ενδηµούσαν και δυστυχώς, ακόµα ενδηµούν σε αυτήν την
χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός για µία διευκρίνιση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Με αφορµή
την τοποθέτηση του αξιότιµου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
κ. Κουρουµπλή, σας γνωρίζω ότι ο διαγωνισµός αυτός στον
οποίο αναφερθήκατε, δεν είναι του Υπουργείου Υγείας. Είναι υπό
την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και υπάρχει ο προβληµατισµός τον οποίο κι εσείς µεταφέρατε στην Αίθουσα της Βουλής
για το εάν και κατά πόσο τελικώς θα υλοποιηθεί.
Δεύτερον, επίσης για λόγους ενηµέρωσης των συναδέλφων,
µε δική µου εντολή ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, πήρε εισαγγελική παραγγελία και έχει
πάρει όλα τα δεδοµένα της ηλεκτρονικής βάσης, η οποία τηρείται στην ΗΔΙΚΑ, και ελέγχεται και από αυτές τις υπηρεσίες για
διασταύρωση στοιχείων, γιατί δεν περιορίζεται η δίωξη στους
τρεις ιατρούς που είπατε. Επίσης, χθες ζήτησε στοιχεία και
έλαβε η Οικονοµική Αστυνοµία.
Ό,τι λοιπόν, σήµερα εµπίπτει στις αρµοδιότητές µας και αναδεικνύεται ως ζήτηµα, σας βεβαιώνω ότι εµείς θα εξαντλήσουµε
κάθε αυστηρότητα για να ελεγχθεί και να επιβληθούν κυρώσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει η κ. Σοφία Βούλτεψη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Β’ Αθηνών για έξι λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κάνουµε σήµερα πραγµατικά µία ενδιαφέρουσα συζήτηση
παρά το γεγονός ότι περισσότερο αναλωνόµαστε σε διαπιστώσεις και περιγραφή της κατάστασης, την οποία λίγο-πολύ την
γνωρίζουµε όλοι, όπως γνωρίζουµε και τις παθογένειες. Μόνο
που για κάθε περιγραφή που κάνουµε µίας κατάστασης, την
οποία ζούµε όλοι στο περιβάλλον µας, υπάρχει πάντα και µια
άλλη περιγραφή. Έτσι ακούσαµε και την περιγραφή που έδωσε
ο κύριος Υπουργός και είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια
και έπρεπε να µας προβληµατίσει όλους όσους ανήκουν, όχι
µόνο στο πολιτικό σύστηµα που κυβερνά, αλλά σε όλο το σύστηµα της χώρας που µε διάφορους τρόπους επηρεάζει τη ζωή
της χώρας. Πρώτοι σε γιατρούς, πρώτοι σε φάρµακα. Τα πιο
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ακριβά φάρµακα τα έχουµε εµείς. Έκανε µία ενδιαφέρουσα τοποθέτηση ο κ. Κουρουµπλής µε τη διαφορά ότι εµείς είµαστε πιο
ακριβοί και στα συµβατικά φάρµακα και στα γενόσηµα. Όλοι τα
παίρνουν σε πολύ χαµηλές τιµές ενώ εµείς όχι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Γιατί γινόταν αυτό επί χρόνια; Αυτό γινόταν γιατί ξέρανε όλοι
ότι οι εταιρείες αυτές δεν πληρώνονται ποτέ στην ώρα τους κι
έτσι υπερτιµολογούσαν τα φάρµακα ώστε όταν έρθει η ώρα να
πληρωθούν, να έχουν πάρει το κέρδος τους. Αυτά, όµως, είναι
διαπιστώσεις και φυσικά συµβάλλουν και αυτές, όπως και η
πίεση που ασκείται διά του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στο να
λυθούν τα προβλήµατα.
Γιατί πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς, έπρεπε να έρθει η
τρόικα για να αρχίσει να µας λέει ότι δεν έχουµε µηχανογραφήσει τα νοσοκοµεία, δεν έχουµε το ένα, δεν έχουµε το άλλο. Εγώ,
από το 1996, ξέρω ότι σ’ αυτή τη χώρα γίνονται εκλογές µε σύνθηµα «ηλεκτρονική µηχανογράφηση». Αυτό θυµάµαι πάντα. Και
µετά ξαναγίνονται άλλες εκλογές και ξανά «ηλεκτρονική µηχανογράφηση». Και αυτή δεν γινόταν ποτέ, είτε επρόκειτο για το
ΙΚΑ που είναι άλλη υπόθεση, είτε επρόκειτο για το νοσοκοµείο ή
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τώρα, λοιπόν, που «έφτασε
ο κόµπος στο χτένι», είναι ντροπή να το λέµε, αλλά διά της επιβολής αυτής, διά της οικονοµικής κρίσης, διά της ανέχειας δηµιουργείται αυτή η κατάσταση.
Θέλω να πω, όµως, κάτι. Όλα όσα λένε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ που λαµβάνουν µέρος µε οµιλίες στην επερώτηση, είναι ενδιαφέροντα. Προσπαθώ να καταλάβω σε τι συνεισέφερε σ’ αυτή
τη συζήτηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή,
είπε κάποια γενικά πράγµατα, τα οποία είπαν καλύτερα αυτοί
που είχαν εξειδικευθεί. Εγώ αυτό που διακρίνω ήταν µία αµηχανία σε σχέση µε τα χθεσινά γεγονότα στην Ευρώπη, διότι, επί της
ίδιας της συζήτησης δεν άκουσα κάτι. Μάλιστα, έκανε και λάθος.
Είπε ότι από τα χρήµατα που θα έρθουν, όταν θα λάβουµε επιτέλους, την πολυπόθητη δόση των 31,5 δισεκατοµµυρίων, δεν θα
πάει τίποτε στον ΕΟΠΥΥ.
Και ήρθε ο κύριος Υπουργός και είπε πως δεν είναι έτσι, διότι
περιµένουµε αυτή τη δόση για να δώσουµε 1,5 δισεκατοµµύριο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα δούµε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να τα δούµε, βεβαίως. Ποιος σας είπε να
µη τα δούµε;
Στην πράξη όµως, δεν κατάλαβα γιατί σε µία επερώτηση για
την υγεία έκανε µια γενική περιγραφή της κατάστασης. Δεν
έδωσε καµµία λύση πάλι. Συµφωνούµε ότι τα µνηµόνια είναι κακό
πράγµα -παρότι έχουν και θετικά γιατί µας επιβάλουν να κάνουµε
µεταρρυθµίσεις που δεν σχετίζονται µε τα δηµοσιονοµικά- διότι
έφεραν µία βίαιη αναπροσαρµογή, ο λαός βρέθηκε σε µία φτωχοποίηση και κανείς δεν θέλει τη φτωχοποίηση του λαού του.
Δεν έχουµε όµως, καµµία απάντηση -και γι’ αυτό δεν υπάρχει
ανταπόκριση στην κοινή γνώµη- για το τι θα γίνει. Είναι δυνατόν
να το καταγγείλουµε το µνηµόνιο, να κάνουµε στάση πληρωµών
και να συνεχίσουµε να ζούµε κανονικά, δηλαδή να δανειζόµαστε,
να κάνουµε εισαγωγές, να παίρνουµε καύσιµα, να λειτουργούν
τα νοσοκοµεία µας; Αυτά δεν τα λέµε. Υπάρχει δηλαδή, περίπτωση να καταργηθεί το µνηµόνιο και να συνεχίσουν τα πράγµατα όπως ήταν πριν; Γιατί αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, πρέπει
να βρείτε τρόπο να εξηγήσετε πώς θα γίνει, για να πειστεί και ο
λαός ώστε να σας δώσει αυτή τη δυνατότητα γιατί µέχρι στιγµής
δεν έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα.
Ο κ. Τσίπρας δεν αναφέρθηκε στα χθεσινά, ότι µπήκε δηλαδή,
στη Σύνοδο Κορυφής ο κ. Σαµαράς και έκανε την πιο µακρά σε
διάρκεια τοποθέτηση που έχει κάνει ποτέ Έλληνας Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Πήγε µία ηµέρα πίσω και αναφέρθηκε
στο τι είπε ο κ. Σαµαράς στο Λαϊκό Κόµµα.
Είπε επίσης, ότι ο Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρθηκε για το τι
έκανε ο Ολάντ -που ξέρετε ότι προσπαθεί µαζί µε τον Μόντι να
υπάρχει εποπτεία των τραπεζών και να γίνεται η ανακεφαλαιοποίηση µε άλλον τρόπο- αλλά ενδιαφερόταν να καλεί εδώ την κ.
Μέρκελ. Χθες όµως ο κ. Σαµαράς συναντήθηκε µε τον Ολάντ τον
οποίο έχει καλέσει και θα έρθει εντός των προσεχών ηµερών
στην Αθήνα.
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Βλέπω, λοιπόν, µία αµηχανία. Εδώ καταβάλλεται µία προσπάθεια να σωθεί πράγµατι η χώρα και να σωθούν και οι άνθρωποί
της, διότι η χώρα δεν µπορεί να σωθεί λέγοντας ότι δεν πάµε
καλά. Πρέπει να έχει έσοδα, πρέπει να βγουν χρήµατα, να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα στις διαχειριστικές αρχές των Υπουργείων από παλιά.
Χωρίς χρήµατα δεν γίνεται τίποτε, όπως δεν γίνεται µε το να κάνουµε διαπιστώσεις και να λέµε κάθε φορά διάφορα προκειµένου
να κάνουµε αντιπολίτευση.
Θέλω να τελειώσω τη σύντοµη τοποθέτησή µου µε το εξής.
Εδώ έχουµε ορισµένα δεδοµένα που πρέπει να τα δούµε. Όλοι
συµφωνούµε στο ότι κακώς η χώρα πήγε, µε τον τρόπο που
πήγε, σε έναν µηχανισµό που µετείχε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο έχει συγκεκριµένες ιδεοληψίες που οδήγησαν σε
αυτήν τη φτωχοποίηση και δηµιούργησαν τους ανασφάλιστους
για τους οποίους µιλάµε.
Πρέπει όµως, τώρα –µετά από οκτώ δόσεις και περιµένοντας
µία δόση «µαµούθ»- να αποφασίσουµε τι θα κάνουµε στη χώρα.
Πρέπει, λοιπόν, ξεκάθαρα ο καθένας που προτείνει κάτι, να λέει
και πώς αυτό θα γίνει. Είναι πολύ εύκολο το να φωνάζουµε και
να διαπιστώνουµε. Εξάλλου αυτό έκανε ο πολιτικός κόσµος στην
Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια.
Εδώ ο καθένας που έχει να καταγγείλει κάτι πρέπει να δίνει
πλέον και µία πρόταση, γιατί ο λαός δεν πιστεύει πια στις υποσχέσεις αν δεν δει κάτι, που µε το δικό του µυαλό, να καταλάβει
ότι µπορεί να προχωρήσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
πενήντα έξι µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί, συµπατριώτες µου, από το Γυµνάσιο Ευξεινούπολης Μαγνησίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Συµεών Κεδίκογλου, για έξι λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα ένα ζήτηµα πάρα πολύ σοβαρό, το σοβαρότερο όλων θα έλεγα, που αφορά την υγεία των ίδιων των πολιτών. Και χρέος όλων µας είναι να διαφυλάξουµε αυτές τις
υπηρεσίες υγείας για τον πληθυσµό και να συζητήσουµε εδώ µε
επιχειρήµατα, µε σοβαρότητα, µε πραγµατικά περιστατικά και
όχι σε ένα πνεύµα λαϊκισµού και εντυπώσεων.
Μίλησαν προηγουµένως πολλοί συνάδελφοι µε στοιχεία. Θα
αναφερθώ και εγώ µε στοιχεία για να δούµε πώς έχει πραγµατικά
η κατάσταση. Από τη δεκαετία του ’80 που έγινε ο νόµος του
ΕΣΥ, που ήταν πραγµατικά µία µεγάλη, µία επανάσταση στο
χώρο θα συµφωνήσω και εγώ ότι είχαµε πολλές στρεβλώσεις και
καταφέραµε δυστυχώς να έχουµε τις περισσότερες κοινωνικές
δαπάνες, το 25% του ΑΕΠ, όµως να έχουµε κάνει έναν «πίθο των
Δαναΐδων» και δυστυχώς οι δαπάνες που ξοδεύαµε δεν πήγαιναν
εκεί που πραγµατικά χρειαζόντουσαν, δεν κάλυπταν τις ανάγκες
των πολιτών.
Θα συµφωνήσω ότι στο διάστηµα αυτό παρ’ όλο που είχαµε
τεράστιες δαπάνες δηµόσιες και ιδιωτικές, ο ιδιωτικός τοµέας
γιγαντώθηκε πολλές φορές και υπάρχουν ευθύνες. Ξέρετε τα περιστατικά όπου έξω από µία δηµόσια νεφρολογική κλινική, αναπτύχθηκε µία ιδιωτική νεφρολογική κλινική και πώς τα
περιστατικά διοχετεύονται από το δηµόσιο σύστηµα για να πάνε
στο ιδιωτικό. Ξέρετε ότι για κάθε περίπτωση που ο αξονικός ήταν
χαλασµένος ή το µικροβιολογικό εργαστήριο δεν λειτουργούσε,
πώς απέναντι το ιδιωτικό εργαστήριο που άνοιγε -όλως τυχαίως
ή από συγγενείς αυτού που δούλευε στο δηµόσιο- θησαύριζε.
Όλα αυτά είναι καλό να τα δούµε σήµερα, που είµαστε σε καταστάσεις κρίσης και ακριβώς, να τα αλλάξουµε.
Αλλά επειδή ειπώθηκαν ζητήµατα και εκφράσεις -σηµείωσα µερικές- όπως: «γενοκτονία», ότι «έχουν αυξηθεί οι ανάγκες κατά
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30%», δεν εξηγούµε αν αυτές οι ανάγκες είναι πραγµατικές ή αν
είναι προκλητές. Μίλησαν κάποιοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ για
έλλειψη ιατρικού προσωπικού, για την αξιολόγηση, ποιος θα την
κάνει και πώς θα γίνει», κ.λπ..
Εγώ, λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ µε κάποια στοιχεία για
να διαλύσουµε κάποιους από τους µύθους. Δηµοσίευσα πρόσφατα και µία µελέτη για τα παράδοξα στο χώρο της υγείας. Θεωρείτε ότι έχουµε λίγους γιατρούς; Αναφέρθηκε ο Υπουργός.
Έχουµε τους περισσότερους γιατρούς, ανά κάτοικο, στους χίλιους κατοίκους, δηλαδή στο δείκτη του ΟΟΣΑ. Έχουµε 1,3 οδοντιάτρους, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 0,69 οδοντίατροι.
Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι έχουµε καλύτερη στοµατική υγιεινή. Κάτι λέει αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Πόσοι είναι στο ΕΣΥ από αυτούς;
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ένα λεπτό.
Έχουµε πολλούς γιατρούς. Προσέξτε: Αντιστοιχεί µιάµιση
κλίνη ανά γιατρό στον µέσο όρο των ΔΙΠΕ, δηλαδή κάθε γιατρός
που υπηρετεί έχει την ευθύνη για µιάµιση κλίνη που είναι τεράστιος αριθµός. Άρα, είµαστε οι πρώτοι σε στελέχωση γιατρών.
Την ίδια στιγµή όµως είµαστε τελευταίοι σε νοσηλευτές. Και
έχουµε τη στρέβλωση αυτή το βράδυ σε κάποιες βάρδιες να
είναι άνω του ένας προς σαράντα, δηλαδή µία νοσηλεύτρια για
σαράντα ασθενείς, που πράγµατι εγκυµονεί κινδύνους. Και µία
σειρά µελετών έχει δείξει ότι αυτό φέρνει και λοιµώξεις, παράταση του χρόνου νοσηλείας κ.ο.κ.. Αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να τα
δούµε.
Για την αξιολόγηση που είπαµε, ξέρετε ότι παρά το ότι υπάρχει
πρόβλεψη στον αρχικό νόµο του 1983, καµµία ουσιαστικά αξιολόγηση δεν υπάρχει για τους γιατρούς -και εγώ γιατρός είµαικαι από τη στιγµή που παίρνεις την άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος µπορείς µέχρι τη σύνταξή σου να το ασκείς, χωρίς κανένας να σε ελέγχει; Δεν θα πρέπει να δούµε αυτό το σύστηµα
που λέγαµε µε τις µονάδες, που έπαιρνε ο γιατρός για κάθε σεµινάριο, για κάθε ενασχόληση, και µετά ξανά να εξετάζεται κατά
κάποιο τρόπο και αν κριθεί ακατάλληλος ακόµα και να του αφαιρείται η άδεια; Δηλαδή, ο ασθενής να είναι στην τύχη του; Ο
ασθενής όταν πάει σε κάποιο νοσοκοµείο, να µην ξέρει αν τηρούνται τα στάνταρντ ποιότητος, να µην ξέρει ας πούµε αν ο γιατρός που είναι χειρουργός, χειρουργεί µε βάση τα στάνταρντ
του µέσου όρου θνητότητας ανά τον κόσµο; Να έχουµε αυτό
που λέει ο κόσµος: «Μου έτυχε καλός γιατρός. Μου έτυχε κακός
γιατρός»; Ποιος το ελέγχει αυτό; Δεν θα πρέπει να πάµε κάποια
στιγµή σε αξιολόγηση;
Για την ειδικότητα –το ξέρετε το θέµα- το να παίρνεις µετά
από επτά χρόνια ειδικότητα για παράδειγµα, από τη στιγµή που
παίρνεις το πτυχίο, σε βγάζει τελείως εκτός ρυθµού και θα πρέπει να δούµε τις εξετάσεις στην ειδικότητα. Ήταν έτοιµος ο
νόµος και µε ευθύνη τότε δυστυχώς και του κόµµατος της Νέας
Δηµοκρατίας επί κυβέρνησης Παπαδήµου δεν ήλθε ο νόµος γιατί
η κυβέρνηση Παπαδήµου ήταν ειδικού σκοπού και όλα τα άλλα
τα αφήσαµε απ’ έξω. Είναι από τα ζητήµατα που θα πρέπει να
δούµε.
Για να δούµε τώρα και το θέµα της φαρµακευτικής δαπάνης.
Εδώ έχω πει ξανά και στην επιτροπή ότι δεν ξέρω αν ήταν θέµα
τόσο ανικανότητας ή αν υπήρχε δόλος. Θα µου πείτε, µπορείς
να αποδείξεις ότι υπήρχε «µαύρο» πολιτικό χρήµα; Δεν µπορώ
να το αποδείξω, αλλά βλέπω ότι συνέχεια αυξανόταν και την πενταετία 2004-2009 -χωρίς καµµία διάθεση κοµµατικής καθαρά κριτικής- ξέφυγε πέρα από κάθε έλεγχο. Θα σας πω χαρακτηριστικά: Το 2004 ήταν στα 2,40 δισεκατοµµύρια. Το 2006 έχουµε
αύξηση 22,4% και έφτασε στα 3,5 δισεκατοµµύρια. Γιατί; Γιατί
ήταν η χρονιά που καταργήθηκε η θετική λίστα φαρµάκων.
Υπήρχε µία λίστα, υπήρχε ένας µπούσουλας, τον καταργήσαµε
και ξέφυγαν εντελώς οι δαπάνες. Κάθε χρόνο συνεχίζεται να αυξάνεται µισό δισεκατοµµύριο, για να φτάσει το 2009 στα 5,09 δισεκατοµµύρια.
Εµείς κάναµε µία προσπάθεια και το 2010 κιόλας έπεσε στο
16% το κόστος. Και µάλιστα, σύµφωνα µε τις µελέτες οι κύριες
αιτίες της διόγκωσης των δαπανών για φάρµακο είναι η υπερκατανάλωση και η αντικατάσταση φθηνών από ακριβά φάρµακα.
Είναι και η τιµή, αλλά δεν είναι ο βασικός λόγος. Άρα, το να
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έχουµε εδώ πολυφαρµακία, το να έχουµε εδώ προκλητή ζήτηση
γιατί κάποιοι πρέπει να θησαυρίζουν, νοµίζετε ότι αυτό έχει να
κάνει µε την υγεία του πληθυσµού;
Εγώ θα σας πω κάτι. Ποιος διαφωνεί ότι έπρεπε να πέσει το
ποσοστό κέρδους των χονδρεµπόρων και των φαρµακοποιών;
Ποιος είπε ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσουµε στο σύστηµα
που κάναµε, τιµολόγηση βάσει των τριών χαµηλότερων τιµών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιος θα διαφωνούσε να έχουµε τα γενόσηµα που θα έπρεπε να είναι στο 60% της τιµής των πρωτοτύπων; Ποιος θα διαφωνούσε στην ένταξη των ασφαλιστικών
ταµείων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση µε καθολικό τρόπο;
Αυτά που σας διάβασα παραπάνω -µε τα οποία θεωρώ ότι κανένας δεν µπορεί να διαφωνήσει- είναι από τις δεσµεύσεις του
µνηµονίου. Αυτό τα λέω γιατί; Διότι, είναι πράγµατα τα οποία
εµείς έπρεπε να τα κάνουµε. Ξεχάστε το µνηµόνιο και ποιος τα
λέει. Αυτά έπρεπε να τα κάνουµε από δεκαετίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μια µικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
Τι κάνετε τώρα; Τι παρατηρώ; Ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να το θέλει προφανώς –είµαι σίγουρος γιατί έχετε καλή διάθεση- προσπαθεί να
υποστηρίξει ένα σύστηµα παρασιτικού καπιταλισµού. Θέλετε να
το πω; Ένα σύστηµα «πιράνχας» που υπήρχε στο χώρο της
υγείας αντί να δούµε πώς αυτό έπρεπε να το σταµατήσουµε γιατί κάποιοι επιτήδειοι θησαύριζαν και αντιδρούσαν στις αλλαγές- ερχόµαστε και παίζουµε µε τον πόνο του ελληνικού λαού και
λέµε να µην αλλάξει η φαρµακευτική δαπάνη, να µη δούµε την
αξιολόγηση, να µη δούµε τις δοµές. Αυτό είναι λάθος στη βάση
του για την ίδια την υγεία του πληθυσµού.
Ενδεχοµένως, αν ζούσαµε σε ένα κρατίδιο όπως του Μπαχρέιν
και είχαµε απεριόριστους πόρους, θα µπορούσαµε ο καθένας
έξω από το σπίτι του να έχει και ένα µαγνητικό τοµογράφο. Στον
πραγµατικό κόσµο όµως αυτό δεν γίνεται. Και θα ερχόταν η
στιγµή που το σύστηµα θα έφτανε στα όρια της διάλυσης, όπως
και έγινε.
Θέλω να πω δυο, τρία θεµατάκια για να κλείσω σύντοµα. Ειπώθηκε πράγµατι ότι η φαρµακευτική δαπάνη είναι µόνο το 20%
της συνολικής δαπάνης και αυτό είναι σωστό. Γι’ αυτό θα πρέπει
να προχωρήσουµε και στη µηχανογράφηση και στο διπλογραφικό λογιστικό µε την ESY.net, όπου έγιναν τα πρώτα βήµατα,
και αυτά τα οποία έχουµε πει για τις διαγνωστικές εξετάσεις που
είναι πανάκριβες σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Άλλωστε, σύµφωνα µε τη EUROSTAT και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας οι κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας ήταν 123, ο δείκτης, σε ένα µέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 100. Σηµαίνει
δηλαδή ότι έχουµε υπηρεσίες που δεν χρειαζόντουσαν, αυξηµένη ποσότητα υπηρεσιών και προϊόντων.
Έτσι λοιπόν αντί να προστατεύουµε µια κατάσταση που δεν
υπήρχε, εγώ θα προτιµούσα να κάνετε ερώτηση για τα παράσιτα
της υγείας, για όλους αυτούς που κατάφεραν να θησαυρίσουν
όλο αυτό τον καιρό, για τα φακελάκια και να πούµε συγκεκριµένους τρόπους για το πώς µπορούµε να καταπολεµήσουµε αυτή
την κατάσταση.
Μας διαβεβαίωσε ο κ. Σαλµάς στην επιτροπή για ένα καινούργιο σύστηµα για τη φαρµακευτική δαπάνη που δεν πολυκαταλάβαµε πώς ακριβώς θα λειτουργεί. Εγώ θέλω να δω το καινούργιο
δελτίο τιµών για να εκφραστώ. Οφείλω, όµως, να οµολογήσω,
ότι στο προηγούµενο δελτίο τιµών είχαµε φάρµακα που ενώ θα
έπρεπε να ήταν, µε βάση αυτά που έχουµε υπογράψει, στο 50%
της τιµής -διότι έχασε την πατέντα, ήταν στο 80%- είχαµε και
άκουσον-άκουσον! πέντε, έξι φάρµακα που ενώ ήταν αντίγραφα,
ήταν µεγαλύτερης τιµής από τα πρωτότυπα.
Το γεγονός ότι πήγε στον ΕΟΦ, έγινε από δική µας πρωτοβουλία. Έγινε η αξιολόγηση της τιµής στο Υπουργείο, όπου δεν
υπήρχε χρόνος ήταν το µήνα Απρίλιο. Το ξαναπαίρνει πίσω το
Υπουργείο και αντί να έχει βγει το δελτίο τιµών από τον Αύγουστο, βγαίνει τώρα τον Οκτώβρη, που αυτό σηµαίνει ότι χάνουµε
καθηµερινά χρήµα. Και αφού είδε ότι το πράγµα δεν γίνεται ξαναγύρισε στον ΕΟΦ.
Όλα αυτά πρέπει να τα δούµε και να ασκούµε όλοι µας κριτική,
ακριβώς γιατί πρόκειται για δηµόσιο χρήµα που αφορά όλους
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µας.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι σε αυτές τις µέρες που πραγµατικά
πλήττονται οι πολίτες –δεν έχω καµµία διάθεση να υπερασπίσω
κανένα µνηµόνιο- θα πρέπει να είµαστε επάνω και οι έγνοιες µας
να είναι στις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, κύριε Υπουργέ, που
πραγµατικά έχουν πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα αναφέρω δυο χαρακτηριστικά παραδείγµατα και θέλω να
το σηµειώσετε. Ασθενείς µε µεσογειακή αναιµία, το ξέρετε ότι
υπάρχει θέµα από την προηγούµενη φορά που ήµουν Βουλευτής; Ζήτησαν να πάνε σε χώρο που υπήρχε στον Ερυθρό Σταυρό. Στάθηκε αδύνατο να φύγουν από το Δρακοπούλειο που ήταν
άθλιες οι συνθήκες. Τελικά δεν τους δέχονταν οι διοικήσεις, γραφειοκρατία, το ένα ή το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ένα λεπτό, γιατί είναι ειδικό πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε, και είµαι σίγουρος ότι ο Υπουργός ενδιαφέρεται.
Έχει υπογραφεί το ΦΕΚ 1159Β τον Απρίλιο του 2012 για να
πάει και κάποιος γιατρός, νοσηλευτής και όµως ακόµα καθυστερεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πούµε ότι πρόκειται για εκατό
ασθενείς και για δύο χιλιάδες πεντακόσιες φιάλες το χρόνο. Άρα,
πρέπει να δούµε συνολικά την αιµοδοσία.
Πρόσφατα στην εκποµπή του κ. Θεοδωράκη είδαµε ασθενείς
µε ινοκυστική νόσο και µας είπαν ότι δεν υπάρχουν µονάδες πλην
Αθηνών...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, υπάρχουν χιλιάδες παραδείγµατα.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θέλω να κλείσω µε αυτό για να πω
ότι επειδή δεν µπορούµε να έχουµε Καιάδα στη σηµερινή εποχή
για τις ειδικές αυτές κατηγορίες των συµπολιτών µας που έτυχε
να γεννηθούν µε ένα πρόβληµα, εκεί πρέπει να είναι όλη µας η
έγνοια και όχι για να υπερασπίσουµε τα κάθε είδους συµφέροντα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Μελάς, για έξι λεπτά.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω, βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από τον Κανονισµό προβλέπεται ότι για λιγότερη των
επτά λεπτών οµιλία µιλάµε από τις θέσεις µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η θλιβερή πραγµατικότητα είναι ότι µε την εφαρµογή των µνηµονίων
και την τυφλή υπακοή στην τρόικα και το ΔΝΤ, που εφάρµοσαν
και εφαρµόζουν οι τελευταίες κυβερνήσεις, ο ελληνικός λαός
έχει εξαθλιωθεί. Αυτό οφείλεται στην οικονοµική πολιτική που
ακολουθείται και η οποία έχει προκαλέσει µεγάλη υποβάθµιση
της ποιότητας ζωής των Ελλήνων. Συγχρόνως, όµως, έχουν υποβαθµιστεί και οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. Αυτό δεν θα
έπρεπε να έχει συµβεί, διότι η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό
και σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική περίοδο θα έπρεπε να την
προστατεύσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο, για να έχει ο
κάθε πολίτης την αντοχή, τη δύναµη προκειµένου να αντέξει
αυτή τη δύσκολη στενωπό που διερχόµεθα.
Δυστυχώς, όµως! Όχι µόνο έχουν υποβαθµιστεί όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίας υγείας, αλλά και οι οικονοµικά εξοντωµένοι
πολίτες, µισθωτοί και συνταξιούχοι, αναγκάζονται να πληρώνουν
από την τσέπη τους. Πολλές φορές βάζουν βαθιά το χέρι στην
τσέπη -και όταν αυτή είναι άδεια- για να πληρώσουν γιατρούς,
φαρµακοποιούς κλπ., ακόµα και τα τηλεφωνήµατα για ιατρικά
ραντεβού.
Η πρωτοβάθµια περίθαλψη των ασφαλισµένων έχει ανατεθεί
στον ΕΟΠΥΥ και ειλικρινά διερωτάται κανείς: Γιατί δηµιουργήθηκε το ΕΟΠΥΥ; Για να προσφέρει καλύτερες ή χειρότερες υπηρεσίες; Διότι η πραγµατικότητα είναι ότι προσφέρει πολύ
χειρότερες. Λόγω της µη χρηµατοδότησής του δεν πληρώνονται
κανονικά ιατροί, φαρµακοποιοί, φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές κλπ. Έτσι, αναγκάζονται οι ιατροί να προβαίνουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και οι φαρµακοποιοί να µη χορηγούν
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φάρµακα επί πιστώσει. Γι’ αυτό και οι ασφαλισµένοι προβαίνουν
και αυτοί σε κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας, διότι δεν αντέχουν
άλλο. Η ευθύνη για όλα αυτά ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση.
Το ερώτηµα που θέλω να θέσω και που το θέτει και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υγειονοµικών Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ, οι εργαζόµενοι, δηλαδή, στο πρώην ΙΚΑ είναι το εξής: Γιατί σήµερα όλα τα
µικροβιολογικά, βιοχηµικά, ακτινολογικά κ.λπ. εργαστήρια υπολειτουργούν, µε αποτέλεσµα το µεν προσωπικό -ιατροί, παρασκευαστές κ.λπ.- να µην έχει αντικείµενο εργασίας και οι
ασθενείς να παραπέµπονται σε ιδιώτες γιατρούς και να πληρώνουν από την τσέπη τους το 15% του κόστους των εξετάσεων.
Το κόστος για τον ΕΟΠΥΥ λόγω της παραποµπής των ασφαλισµένων σε ιδιώτες γιατρούς είναι πολύ µεγαλύτερο απ’ ότι αν γινόντουσαν οι εξετάσεις στα εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ. Για
εξετάσεις, παραδείγµατος χάριν, που θα γίνονταν στα εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ και θα στοίχιζαν 5 ευρώ, για τον ΕΟΠΥΥ σήµερα στα ιδιωτικά εργαστήρια κοστίζουν 35 ευρώ και από αυτά
ο ασφαλισµένος επιβαρύνεται µε 5 ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ µε περίπου 30 ευρώ.
Λόγω της τακτικής αυτής µόνο για το µικροβιολογικό εργαστήριο του ΕΟΠΥΥ του Πειραιά που µου έδωσαν στοιχεία, το επιπλέον κόστος για το 2011 ανέρχεται στα 7 εκατοµµύρια ευρώ.
Φανταστείτε σε πόσα εκατοµµύρια θα ανέρχεται το κόστος για
τα µικροβιολογικά εργαστήρια όλης της Ελλάδος. Και ερωτώ:
Γιατί συµβαίνει αυτό; Ποιες σκοπιµότητες εξυπηρετεί αυτή η τακτική, όταν σήµερα επιβάλλεται όχι να ελαττώσουµε, αλλά να µηδενίσουµε τη σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος και στο χώρο της
υγείας και παντού. Το δηµόσιο χρήµα είναι χρήµα των πολιτών
και οι πολίτες σήµερα υποφέρουν πάρα πολύ. Γιατί, λοιπόν, συµβαίνει αυτό σήµερα στην περίπτωση των εργαστηριακών εξετάσεων των ασφαλισµένων;
Έρχοµαι τώρα στην δευτεροβάθµια περίθαλψη, η οποία έχει
παρόµοια προβλήµατα. Τα νοσοκοµεία όλης της χώρας υπολειτουργούν. Οι νοσοκοµειακοί γιατροί έχουν πιεστεί και αυτοί οικονοµικά λόγω της περικοπής του µισθού και της µη πληρωµής
των εφηµεριών, γι’ αυτό προβαίνουν και αυτοί σε απεργιακές κινητοποιήσεις, σε στάσεις εργασίας.
Πέραν του οικονοµικού προβλήµατος που αντιµετωπίζουν οι
εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία, υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήµατα, που έχουν σχέση µε τη µεγάλη έλλειψη προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού ή έλλειψη αναλώσιµου
υλικού κ.λπ..
Θα σας αναφέρω ως παράδειγµα το αντικαρκινικό νοσοκοµείο
Μεταξά Πειραιά, που είναι στην περιφέρειά µου. Από τα τετρακόσια σαράντα ένα άτοµα νοσηλευτικού προσωπικού, που πρέπει να έχει, σήµερα έχει διακόσια πενήντα πέντε και από αυτά,
τα σαράντα απουσιάζουν λόγω χρονίων παθήσεων, κυήσεων, λοχείας, συνδικαλιστικών αναγκών κ.λπ. και στην πραγµατικότητα
υπηρετούν µόνο διακόσια δέκα πέντε, δηλαδή ούτε τα µισά. Από
τα έξι χειρουργικά κρεβάτια που λειτουργούσαν, λόγω της έλλειψης του προσωπικού λειτουργούν µόνο τα τέσσερα, µε αποτέλεσµα για το 2012 προβλέπεται να χειρουργηθούν λιγότερα
από χίλια άτοµα. Η µεγάλη αναµονή για χειρουργική επέµβαση
των ασθενών εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία τους και τη ζωή
τους. Πιστεύω ότι αντιλαµβάνεστε ότι οι ασθενείς αυτοί είναι
βαριά ασθενείς.
Εγώ θα σας αναφέρω ακόµη, κύριε Υπουργέ, και το νοσοκοµείο Αίγινας «Άγιος Διονύσιος», που λειτουργεί υπό τη σκέπη της
Εκκλησίας. Είχα καταθέσει µία ερώτηση προ ηµερών. Δεν ήλθατε
προχθές να απαντήσετε στην επίκαιρη ερώτηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ )
Είναι δυνατόν σ’ ένα νοσοκοµείο, που εξυπηρετεί δεκαπέντε
χιλιάδες µόνιµους κατοίκους και πενήντα χιλιάδες το καλοκαίρι,
να του οφείλουν 680.000 ευρώ για πριν το 2012 και άλλες
300.000 για το 2012 και να κινδυνεύει να οδηγηθεί σε κλείσιµο;
Αν λειτουργεί σήµερα, αυτό οφείλεται στην ευαισθησία της Εκκλησίας και ορισµένων πολιτών.
Μεγάλο, επίσης, πρόβληµα υφίσταται µε τη λειτουργία του
ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες στους ασθε-
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νείς. Σώζει ανθρώπινες ζωές και σήµερα αντιµετωπίζει πολλά
προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη µη πληρωµή του προσωπικού, µε την έλλειψη προσωπικού, αλλά και οχηµάτων. Το ΕΚΑΒ
επιβάλλεται να προσεχθεί ιδιαίτερα για να λειτουργήσει όσο το
δυνατόν καλύτερα, διότι σώζει ανθρώπινες ζωές. Σε ανακοίνωση
η Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ, µεταξύ άλλων,
τονίζει: «Πρέπει να διατηρήσουµε την αξιοπρέπειά µας, πρέπει
να διαφυλάξουµε την επιβίωση των οικογενειών µας». Έχω εδώ
την ανακοίνωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, τελειώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πέραν αυτών των προβληµάτων που επιγραµµατικά σας ανέφερα, υπάρχουν και πολλά άλλα σε όλους τους χώρους της
υγείας, σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συνεχώς αυξάνονται, όµως
ο χρόνος δεν µου επιτρέπει να τα αναφέρω.
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να τονίσω ότι επιβάλλεται
µε πράξεις και όχι µε λόγια να λειτουργήσετε για την καλύτερη
υγεία των πολιτών. Προσωπικά, επειδή είµαι γιατρός, αλλά και
όλοι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουµε ό,τι είναι για
το καλό του ελληνικού λαού και θα αντισταθούµε σε ό,τι είναι
εναντίον του. Γι’ αυτό τονίζω για άλλη µία φορά -και κλείνω- ότι
επιβάλλεται η Κυβέρνηση να δείξει την ανάλογη ευαισθησία και
να προστατεύσει την υγεία του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Μάρκου έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βαθειά και παρατεταµένη οικονοµική κρίση που βιώνουµε έχει επιδεινώσει ραγδαία µεταξύ
άλλων τις βασικές κοινωνικές παροχές του κράτους. Συζητούµε
σήµερα για το βασικότερο αγαθό, αυτό της υγείας, που φέρνει
πράγµατι στο χείλος του γκρεµού και στην απόγνωση όλο και περισσότερους συµπολίτες µας.
Αυτό, βέβαια, δεν δικαιολογεί κανέναν από εµάς να µονοπωλεί
τον πόνο του κόσµου, να εµπορεύεται τη δυστυχία µε «τσιτάτα»
και «κροκοδείλια δάκρυα», ούτε να έχει κάνει επάγγελµά του την
αντιπολίτευση. Το θέµα χρειάζεται σοβαρότητα και λύσεις, ούτε
διαπιστώσεις, ούτε δηµαγωγίες, ούτε λαϊκισµούς.
Τώρα, το σηµαντικότερο πρόβληµα στο χώρο της υγείας έχει
ονοµατεπώνυµο και λέγεται ΕΟΠΥΥ. Η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ,
µέχρι τώρα, πράγµατι αποδεικνύει ότι ο οργανισµός είναι θνησιγενής. Μία ιδέα που στη γενική σύλληψή της είναι θετική, δηλαδή
η δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα υγείας για όλους τους ασφαλισµένους, στην εφαρµογή της αποτυγχάνει.
Η λύση στο πρόβληµα του ΕΟΠΥΥ έχει µία άµεση και µία µακροπρόθεσµη διάσταση.
Το άµεσο είναι το θέµα της υποχρηµατοδότησης, που δηµιουργεί και κενό εµπιστοσύνης στο νέο φορέα και πρέπει να αντιµετωπιστεί τώρα. Πρέπει να δεσµευτεί η Κυβέρνηση ότι θα
αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ
ότι δεν πρέπει να δούµε ξανά εικόνες κλειστών νοσοκοµείων,
ουρές έξω από τα φαρµακεία, ελλείψεις και µαραθώνιους των
ασθενών από φαρµακείο σε φαρµακείο προκειµένου να εξασφαλίσουν τα φάρµακά τους. Μακροπρόθεσµα όµως είναι αναγκαίος
ο επανασχεδιασµός της αρχιτεκτονικής και λειτουργίας του
ΕΟΠΥΥ από την αρχή σε διαφορετική βάση.
Κατ’ αρχάς δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα αγοραστής και
προµηθευτής υπηρεσιών υγείας. Πέρα από τη σύγκρουση συµφερόντων είναι και µη αποδοτικό. Για να λειτουργήσει ο ΕΟΠΥΥ
ως ρυθµιστής στην αγορά υπηρεσιών υγείας, µέσω της δηµιουργίας µονοψωνίου στις υπηρεσίες αυτές, είναι απαραίτητο να παραµείνουν µόνο οι κλάδοι ασφάλισης υγείας στον ΕΟΠΥΥ και να
διαχωριστεί το κοµµάτι της παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια ο
ΕΟΠΥΥ θα µπορέσει να προχωρήσει σε µία πιο ρεαλιστική τιµολόγηση των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας, ως φορέας άσκησης πολιτικής, όχι ως απλός γραφειοκρατικός µεσάζοντας
µεταξύ ταµείων και δοµών υγείας, όπως τώρα.
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Χρειαζόµαστε έναν νέο βιώσιµο ΕΟΠΥΥ, µε διεύρυνση της
βάσης της χρηµατοδότησης. Μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση
-µε αφορµή τη σηµερινή συζήτηση- που πρέπει άµεσα να επεξεργαστούµε, είναι τα εξής:
Οπωσδήποτε επανεξέταση του ύψους της κρατικής επιχορήγησης. Σύσταση ειδικού ταµείου υγείας που θα ενισχύει τον
ΕΟΠΥΥ µε έσοδα από τη φορολόγηση επιβλαβών για την υγεία
αγαθών και υπηρεσιών. Όσο αυξάνεται το συνολικό κόστος του
φαρµάκου, να µειώνεται το ποσοστό συµµετοχής του ασφαλισµένου. Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να είναι ανάλογη του εισοδήµατος, φυσικά µε µηδενική συµµετοχή για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και για τους βαριά ασθενείς. Επίσης η εξυγίανση της φαρµακευτικής αγοράς µε σκοπό
την επίτευξη του διπλού στόχου για χαµηλές τιµές φαρµάκων
που πωλούνται στον ΕΟΠΥΥ, αλλά µε ταυτόχρονη ενίσχυση της
εγχώριας φαρµακοβιοµηχανίας.
Εφόσον λοιπόν, το ζητούµενο είναι η εξοικονόµηση, µπορούµε
να δεχτούµε την αποζηµίωση µε βάση τη δραστική ουσία ώστε
να υπάρξουν οι απαιτούµενες εξοικονοµήσεις από τον ΕΟΠΥΥ.
Στο πλαίσιο αυτό να εξεταστεί η δυνατότητα διαφοροποιηµένων
ριµπέιτ που να δίνει κίνητρα για επένδυση και απασχόληση στην
εγχώρια παραγωγή φαρµάκων, η εξοικονόµηση πόρων από τη
συνταγογράφηση ουσιών, έστω ένα µικρό µέρος της, να επιστρέφει στους γιατρούς και τα νοσοκοµεία ως κονδύλι επένδυσης
στους ανθρώπινους πόρους.
Πρέπει οι γιατροί, για να συνταγογραφούν σωστά κι έντιµα να
έχουν κι ένα οικονοµικό κίνητρο επιµόρφωσης, που όµως θα
βοηθά συνολικά την ορθή λειτουργία του συστήµατος. Ένα παρόµοιο κονδύλι πρέπει να προσφερθεί στην εκπαίδευση των
φαρµακοποιών, στην κλινική φαρµακολογία, ώστε να µπορούν
να επιλέξουν τα σωστά φάρµακα κατά περίπτωση που περιέχουν
τη δραστική ουσία που έχουν συνταγογραφήσει οι γιατροί, αλλά
και ταυτόχρονα είναι και η κατάλληλη για τον ασθενή.
Για τη Δηµοκρατική Αριστερά η δηµιουργία ενός βιώσιµου, ανθρώπινου και αποτελεσµατικού συστήµατος δηµόσιας υγείας
ως βασική υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και ως παράγων κοινωνικής συνοχής, αποτελεί στρατηγικό στόχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε έτοιµοι να συνεισφέρουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μία σύντοµη παρέµβαση θέλει να κάνει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Με αφορµή την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων θέλω να διευκρινίσω προς όλες
τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους, ότι το γεγονός ότι δεν
παρευρίσκοµαι σε επίκαιρες ερωτήσεις δεν οφείλεται στο ότι περιφρονώ το Κοινοβούλιο και το δικό σας ενδιαφέρον, αλλά λόγω
της κατανοµής των αρµοδιοτήτων στο Υπουργείο, µεταξύ της
πολιτικής ηγεσίας και των άλλων καθηκόντων που µε απασχολούν καθηµερινά, σε ορισµένες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνοµαι. Αυτό δεν σηµαίνει ότι περιφρονώ το Κοινοβούλιο και το
ενδιαφέρον σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εδώ ισχύει ο Κανονισµός της
Βουλής όµως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ισχύει βεβαίως, αλλά πρέπει να µπορεί ο Υπουργός να ανταποκριθεί. Εάν
εκ των πραγµάτων είναι αδύνατον, τότε πρέπει να υπάρχει κατανόηση απ’ όλους τους συναδέλφους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι υπάρχει, αλλά υπάρχει
εξαίρεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κουρουµπλή,
ακούµε και κρίνουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε κι εσείς πρέπει να φυλάσσετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κουρουµπλή,
δεν έχετε το λόγο τώρα.
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Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα κάνω και
µία ακόµα πρόταση σχετικά µε την παρέµβαση της αξιοτίµου Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ.
Μάρκου. Θα ήθελα παρακαλώ να µας υποβάλετε την πρόταση
αυτήν όπου είπατε ότι µπορούµε να ενισχύσουµε τα έσοδα του
ΕΟΠΥΥ µέσα από τη φορολόγηση επιβλαβών για την υγειά καταναλώσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα µέτρα εµπορευµατοποίησης και ιδιωτικοποίησης της δηµόσιας υγείας πρόνοιας, οι άγριες περικοπές της κρατικής χρηµατοδότησης και των παροχών, η ενίσχυση των επιχειρηµατιών
στην υγεία και το φάρµακο δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
Είναι µόνιµα και ενταγµένα στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων, όπως και της σηµερινής,
προκειµένου να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων, δηλαδή, η εξασφάλιση των όρων διατήρησης και
αύξησης της κερδοφορίας τόσο στην περίοδο της κρίσης όσο
και κατά τη λήξη της κρίσης στην περίοδο της ανάκαµψης.
Βασικό στοιχείο στην εξυπηρέτηση αυτού του στόχου είναι η
αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης, δηλαδή το πώς θα γίνει πιο φθηνή η εργατική δύναµη. Αυτός ο στόχος, αυτή η ταξική πολιτική επιλογή εξυπηρετείται όχι µόνο µε
τις µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις, αλλά και µε τη µείωση της
χρηµατοδότησης της υγείας, της πρόνοιας και κατ’ ουσίαν των
πάντων, όπως και µέσω του διακηρυγµένου στόχου για µείωση
του µη µισθολογικού κόστους εργασίας, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας από
το κράτος και των ασφαλιστικών φορέων υγείας στον ΕΟΠΥΥ.
Έτσι, ενώ οι ανάγκες του λαού σε δηµόσιες και πραγµατικά
δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας χωρίς την είσπραξη
ασφαλιστικών εισφορών διευρύνονται, οι αντίστοιχες παροχές
µειώνονται και καλούνται οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι να
πληρώνουν όλο και µεγαλύτερα ποσά από την τσέπη τους.
Αυτό, λοιπόν, που αναδεικνύεται και αποδεικνύεται είναι ότι
καπιταλιστικό κέρδος και ικανοποίηση λαϊκών αναγκών στην
υγεία, την πρόνοια και το φάρµακο είναι ασυµβίβαστα µεταξύ
τους. Είναι καθηµερινά τα παραδείγµατα που αναδεικνύουν τις
δραµατικές συνέπειες που επιφέρει αυτή η πολιτική για την υγεία
των εργαζόµενων, των άνεργων, των συνταξιούχων θέτοντας σε
κίνδυνο ακόµα και την ίδια τους τη ζωή. Αξιοποιούνται οι συνθήκες της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης για να επιταχυνθούν
τα µέτρα που έχουν σχεδιάσει αρκετά χρόνια πριν -πολύ πριν τα
µνηµόνια- και ήδη εφαρµόζονται.
Το δικαίωµα της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούµενων,
των φτωχών αγροτών, των νέων και των γυναικών από τα λαϊκά
στρώµατα για σύγχρονες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, για δωρεάν πρόληψη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη θυσιάζονται
στο βωµό της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της στήριξης των κερδών των µονοπωλίων.
Η σηµερινή τρικοµµατική Κυβέρνηση ή οποιαδήποτε παραλλαγή διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, νεοφιλελεύθερη ή σοσιαλδηµοκρατική -είτε αυτή θεωρεί ως κακή τη
συνταγή του µνηµονίου είτε ότι η συνταγή είναι αντιδραστική που
υποστηρίζει τον ευρωµονόδροµο και την ανάπτυξη και έχει ως
κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων- θα χειροτερέψει ακόµα περισσότερο το επίπεδο παροχών υπηρεσιών
υγείας των εργαζοµένων.
Συνεπώς, επιχειρηµατική δράση, ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού είναι
αντίθετα και ασυµβίβαστα µεταξύ τους. Δεν υπάρχει συνταγή
που να ικανοποιεί και τα δύο. Για παράδειγµα, όσον αφορά το
φάρµακο, όσο αυτό είναι εµπόρευµα και ιδιοκτησία των επιχειρηµατικών οµίλων, µε κανένα κανόνα δεν µπορεί να λειτουργήσει
υπέρ των λαϊκών αναγκών.
Εξάλλου, αυτό που καταγγέλλεται µέσω της επερώτησης είναι
οι περικοπές της φαρµακευτικής δαπάνης λόγω της Τρόικας, η
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οποία λέει ότι είναι υπερβολικές. Δηλαδή, συµφωνείτε ότι πρέπει
να γίνουν περικοπές µε όποιες επιπτώσεις κι αν θα έχει κάτι τέτοιο στους ασθενείς; Δηλαδή, η διαφορά είναι στην ποσότητα ή
µπροστά στην ακόρεστη δίψα για κέρδος, που είναι και το κίνητρο; Πρόκειται οι επιχειρηµατίες να µειώσουν την πρακτική των
παράλληλων εξαγωγών; Ποιος θα τους αναγκάσει;
Λέτε πως δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται ως εµπορεύµατα
το φάρµακο και η ιατρική φροντίδα. Σωστά. Εµείς το λέµε σήµερα, αλλά το λέγαµε και χθες, αφού οι λαϊκές ανάγκες είναι
υπαρκτές. Γι’ αυτό ως Κοµµουνιστικό Κόµµα το θέταµε και το θέτουµε και πάλι σήµερα. Πώς γίνεται, λοιπόν, να µιλάτε για µαξιµαλισµό του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και να λέτε ότι αυτά δεν
πρόκειται να γίνουν ούτε στη «Δευτέρα Παρουσία», ότι αυτά γίνονται µόνο στο σοσιαλισµό και ότι είναι σεχταρισµός να τίθενται
σήµερα τέτοια αιτήµατα;
Όµως, τα ίδια λέγατε και για τις µονάδες αποασυλοποίησης.
Όταν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έλεγε ότι αυτές οι µονάδες θα έπρεπε να είναι κρατικές και συνδεδεµένες µε τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία -που δεν έπρεπε να κλείσουν- λοιδορούνταν
αυτή η θέση και µάλιστα συκοφαντούσαν το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας ότι είναι κατά της αποασυλοποίησης.
Μιλάτε για τη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω της δίκαιης φορολόγησης του πλούτου. Είδατε κανένα
αφεντικό να είναι δίκαιο και να ελέγχεται; Δίκαιο για τον καπιταλιστή είναι η εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης µε στόχο βεβαίως το κέρδος.
Για παράδειγµα, κάνετε λόγο για τα ιδιωτικά συνεργεία στα
νοσοκοµεία και εστιάζετε στην κατάργηση των επιχειρηµατιών
και την αντικατάστασή τους. Μήπως αυτό θα γίνει, για παράδειγµα, από τους κοινωνικούς συνεταιρισµούς; Και στη µία και
στην άλλη περίπτωση, οι εργαζόµενοι που θα απασχολούνται
εκεί θα αµείβονται µε 500 -και ίσως και λιγότερα- ευρώ.
Οι θέσεις που διατυπώνονται µέσω της επίκαιρης επερώτησης
αποτελούν µορφή διαχείρισης της ίδιας πολιτικής. Αποδέχεται
τη βασική κατεύθυνση των µέτρων της ανταγωνιστικότητας, της
επιχειρηµατικής δράσης και προβάλλει και αναδεικνύει το συµβιβασµό των συµφερόντων των λαϊκών στρωµάτων, σύµφωνα µε
τις επιδιώξεις του κεφαλαίου.
Στην ουσία δρα στην κατεύθυνση αφοπλισµού και ενσωµάτωσης του εργατικού κινήµατος.
Γίνεται προσπάθεια συσκότισης και αποπροσανατολισµού των
αιτιών που οδηγούν στα συγκεκριµένα µέτρα στο χώρο της
υγείας, αφήνοντας στο απυρόβλητο το ότι πηγάζουν από την ίδια
«µήτρα», δηλαδή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ
των µονοπωλίων, αφού απαντούν στις ανάγκες και τα συµφέροντά τους και στο ότι κανένας διαχειριστής και καµµία µορφή
διαχείρισης της αστικής εξουσίας δεν µπορεί να παρεκκλίνει απ’
αυτά, µία στρατηγική που έχει συνοµολογηθεί από την τρόικα,
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και από τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µία στρατηγική την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ
αποκρύπτει.
Απέναντι σ’ αυτή την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση που
διαµορφώνεται για την πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων, το
Κοµµουνιστικό Κόµµα απευθύνεται στους εργαζόµενους και τονίζει την ανάγκη να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις τους µε τις
σύγχρονες ανάγκες τους. Το µόνο που τους περιµένει είναι η µόνιµη εξαθλίωση, η υπονόµευση της υγείας και της ζωής τους µε
όποια µορφή διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης.
Ο λαός δεν έχει τίποτα να κερδίσει ούτε από τον επιχειρηµατικό
δηµόσιο τοµέα που αναπτύσσεται, ούτε από τα διάφορα δίκτυα
δήθεν φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης τα οποία στήνονται.
Για το λαό διέξοδος από την κρίση σηµαίνει να δυναµώσει η
λαϊκή συσπείρωση και πάλη που θα διαµορφώνει τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης της
παραγωγής και της οικονοµίας µε αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µονοµερή διαγραφή του χρέους, κοινωνικοποίηση
των µέσων παραγωγής, µε εργατική λαϊκή εξουσία που στο επίκεντρό της θα έχει την ικανοποίηση των διευρυµένων λαϊκών
αναγκών, ανάµεσα σ’ αυτές και των λαϊκών αναγκών σε υγεία,
πρόνοια και φάρµακο. Τα σύγχρονα µέσα και οι υπηρεσίες
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υγείας και πρόνοιας να αξιοποιηθούν για καθολική και δωρεάν
παροχή υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης σε
όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χωρίς πληρωµές από
τους ασθενείς, είτε άµεσα, είτε µέσω ασφαλιστικών εισφορών,
µε κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο χώρο
της υγείας και του φαρµάκου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση το Κοµµουνιστικό Κόµµα στηρίζει τους
αγώνες του ταξικού κινήµατος, της συµµαχίας των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούµενων και των φτωχών αγροτών και
παλεύει για εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν, πλήρους και
απρόσκοπτης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των προνοιακών παροχών σε όλους, µε προτεραιότητα τους άνεργους και
ανασφάλιστους Έλληνες, µετανάστες, χαµηλόµισθους, χαµηλοσυνταξιούχους, τους φτωχούς αγρότες και τους αυτοαπασχολούµενους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.
Απευθυνόµαστε σ’ όλους αυτούς και τους θέτουµε το εξής
ερώτηµα: Πώς θα ήταν η ζωή τους αν όλες οι δοµές υπηρεσιών
υγείας, καθώς και η παραγωγή του φαρµάκου, ήταν λαϊκή περιουσία; Ας το σκεφτούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στο στάδιο των δευτερολογιών.
Το λόγο έχει ο κ. Ξάνθος για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε εν ολίγοις πως κάνετε ό,τι µπορείτε
και ότι προσπαθείτε να διαχειριστείτε συγκεκριµένους πόρους
που προκύπτουν από ένα ασφυκτικό µνηµονιακό πλαίσιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Δηµοσιονοµικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αυτό όµως ακριβώς είναι το πρόβληµα,
κύριε Υπουργέ, ότι αυτοί οι πόροι δεν φτάνουν ακόµα και µε την
καλύτερη δυνατή διαχείριση. Μάλιστα µε τη νέα περικοπή των
950 εκατοµµυρίων ευρώ που αυτές τις µέρες «µαγειρεύεται»,
κατά την άποψή µας θα δοθεί η «χαριστική βολή» σ’ αυτό το προβληµατικό και καταρρέον σύστηµα υγείας.
Εµείς θεωρούµε ότι αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική κατεύθυνση, δηλαδή αν δεν στηριχθεί κατά προτεραιότητα από τον
κρατικό προϋπολογισµό µε εγγυηµένους πόρους και όχι µε υποθετικούς πόρους όπως αυτό το 1,5 δις ευρώ το οποίο εξαγγείλατε ότι θα προκύψει προφανώς από την εκταµίευση της δόσης,
αν δηλαδή σήµερα που αυξάνεται η ανάγκη και η ζήτηση αφήσετε το ΕΣΥ χωρίς πόρους, χωρίς κλινικές, αν «ακρωτηριάσετε»
τη δοµή του και τη λειτουργία του, αν περιορίσετε κλινικές, τµήµατα, εξοπλισµό, υγειονοµικό υλικό, ανθρώπινους και υλικούς
πόρους, τότε προφανώς δεν εξορθολογίζεται το σύστηµα, αλλά
ενεργοποιείται µία πραγµατική υγειονοµική «βόµβα» που κάποια
στιγµή θα εκραγεί.
Για να καταλαβαίνουµε τι λέµε, κύριε Υπουργέ, θα αρχίσει να
πεθαίνει κόσµος αβοήθητος στη χώρα. Θα βρεθούµε µπροστά
σε κατάρρευση των υγειονοµικών δεικτών, σε µείωση του προσδόκιµου επιβίωσης, σε έξαρση ξεχασµένων λοιµώξεων, όχι µόνο
λόγω των ανεπαρκών εµβολιασµών, αλλά και λόγω της υποβάθµισης των συνθηκών ζωής των ανθρώπων.
Και τότε το κοινωνικό κόστος θα είναι ανυπολόγιστο. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση, το κοινωνικό χειρουργείο θα έχει ίσως στεφθεί µε επιτυχία. Ο ασθενής όµως, δηλαδή η δηµόσια υγεία, θα
έχει καταλήξει. Και αυτό δεν είναι προοπτική ευρωπαϊκής, αλλά
τριτοκοσµικής χώρας. Και µη µας πείτε ότι διαστρεβλώνουµε την
πραγµατικότητα ή ότι καταστροφολογούµε. Αυτά που λέµε,
κατά την άποψή µας τεκµηριώνονται απόλυτα από τη διεθνή βιβλιογραφία και την υγειονοµική εµπειρία άλλων χωρών που υπέστησαν ανάλογη θεραπεία.
Παρακολούθησα µε προσοχή τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των άλλων κοµµάτων και µου έκανε πολύ εντύπωση το θράσος της τοποθέτησης ιδιαίτερα των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας. Μας είπαν ότι δεν έχουµε να προσφέ-
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ρουµε τίποτα στο δηµόσιο διάλογο για το σύστηµα υγείας.
Έφτασε µάλιστα ο κύριος εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ να µας πει
ότι εµείς στηρίζουµε το παρασιτικό σύστηµα περίθαλψης, όταν
ξέρουµε πάρα πολύ καλά ποιοι και µε ποιο ονοµατεπώνυµο
έχουν στηρίξει αυτόν τον κρατικό καπιταλισµό στην πατρίδα µας,
όταν ξέρουµε ποιοι πουλούσαν πολιτική προστασία στους πλούσιους, όταν η διαπλοκή στην Ελλάδα έχει πολιτικό ονοµατεπώνυµο.
Νοµίζουµε, λοιπόν -και το λέµε ευθέως- ότι έχετε άγνοια κινδύνου. Το «πάση θυσία θα τηρήσουµε τις δεσµεύσεις µας απέναντι στην τρόικα» είναι ειδικά στο χώρο της υγείας εγκληµατική
πολιτική επιλογή. Όπως υποτιµήθηκε το ντόµινο της ύφεσης και
το χρέος αυξήθηκε, έτσι και στην υγεία, αν υποτιµήσετε το ντόµινο της χρηµατοδοτικής ασφυξίας, η υγειονοµική καταστροφή
θα πάρει µορφή χιονοστιβάδας. Θα είναι µη αναστρέψιµη.
Σας ρωτάµε ευθέως: Θα επιτρέψετε στην Ελλάδα της ανεργίας, της φτώχειας και του παιδικού υποσιτισµού να γίνει η υγεία
είδος πολυτελείας; Να γίνουν τα νοσοκοµεία επιχειρήσεις που
θα µετρούν την είσπραξη; Θα αφήσετε να κλείσουν «µη κερδοφόρα νοσοκοµεία» αφήνοντας, ειδικά στην επαρχία, τον πληθυσµό ακάλυπτο; Θα αφήσετε τα νοσοκοµεία ή τα κέντρα υγείας
χωρίς ενίσχυση µε προσωπικό παρά τις τραγικές ελλείψεις; Θα
εξακολουθήσετε να έχετε απλήρωτο το ήδη εξαθλιωµένο οικονοµικά και εξοντωµένο εργασιακά ανθρώπινο δυναµικό του ΕΣΥ;
Θα αδιαφορήσετε για την τροµερή απειλή της απο-ασφάλισης
και του αποκλεισµού µιας διαρκώς αυξανόµενης µερίδας της κοινωνίας από τις υπηρεσίες υγείας;
Σας προειδοποιούµε, µε κάθε καλή πρόθεση και προαίρεση,
ότι, αν αφήσετε να καταρρεύσει ολοσχερώς η δηµόσια περίθαλψη, ό,τι και να λέτε, όσες δικαιολογίες και να προβάλλετε,
όσους όρκους πίστης στο δηµόσιο συµφέρον και να δώσετε, θα
έχετε απασφαλίσει πραγµατικά τη συσσωρευµένη κοινωνική
οργή και θα έχετε πυροδοτήσει την ανεξέλεγκτη κοινωνική
έκρηξη. Ο συνδυασµός της δυσκολίας επιβίωσης και της ανασφάλειας µπροστά στην αρρώστια δεν αντέχεται. Είµαστε σκληροί στην κριτική µας γιατί είναι σκληρή η κοινωνική πραγµατικότητα.
Σας προειδοποιούµε ότι µαζί µε τους πολίτες δεν θα σας επιτρέψουµε να ολοκληρώσετε αυτή την καταστροφή. Δεν θα σας
αφήσουµε να τα διαλύσετε όλα. Εµείς δεσµευόµαστε πάνω απ’
όλα ότι θα προασπίσουµε µε απόλυτη προτεραιότητα τη δηµόσια
περίθαλψη, ότι θα στηρίξουµε µε νύχια και µε δόντια την κοινωνία που δοκιµάζεται, ότι θα αναζητήσουµε ριζοσπαστικές απαντήσεις στην κρίση του ΕΣΥ σε συνεργασία και συµπόρευση µε
τις υγιείς δυνάµεις που βρίσκονται στο σύστηµα, σε σύγκρουση
µε τα µικρά και τα µεγάλα συµφέροντα στο χώρο, µε θεσµικό και
λειτουργικό περιορισµό της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
στην υγεία, µε στροφή στην πρωτοβάθµια φροντίδα και την πρόληψη, µε δραστική παρέµβαση στους θύλακες της διαπλοκής και
της διαφθοράς, µε σύγχρονη οργάνωση και άλλο εργασιακό
ήθος, µε δηµοκρατική και όχι διευθυντοκεντρική λειτουργία των
κλινικών, µε έλεγχο ποιότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, πείθοντας την κοινωνία ότι ένας τέτοιος δηµόσιος τοµέας
µπορεί να είναι και ανθρώπινος και ποιοτικός και τελικά φθηνότερος από τον υποτιθέµενο ελεύθερο ανταγωνισµό που πριµοδοτεί την ιδιωτική κερδοσκοπία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεσµευόµαστε ότι θα πρωτοστατήσουµε στις συλλογικές αντιστάσεις εναντίον αυτής της µνηµονιακής βαρβαρότητας, ότι θα
συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις και θα στηρίξουµε τις
πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως είναι τα κοινωνικά
ιατρεία και φαρµακεία, που αυτή τη στιγµή απλώνονται σε όλη
τη χώρα και που υποδέχονται πια Έλληνες και µετανάστες ανασφάλιστους σε αναλογία 50 – 50.
Αυτό, βέβαια, δεν είναι ζήτηµα κοινωνικής ευαισθησίας, συµπόνιας ή φιλανθρωπίας. Είναι για εµάς ζήτηµα πολιτικής επιλογής υπέρ της καθολικής και δωρεάν περίθαλψης, είναι ζήτηµα
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µεροληψίας υπέρ των αδυνάµων, υπέρ του κόσµου της εργασίας
και όχι υπέρ των δυνάµεων της αγοράς. Είναι για εµάς, για την
Αριστερά ταυτοτικό, αξιακό ζήτηµα η ισότητα, η αλληλεγγύη και
ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ξάνθο.
Το λόγο έχει ο κ. Κυριακάκης για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Πρόεδρός µας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, κατέδειξε µε πολύ σαφή τρόπο µία
µεγάλη αλήθεια και πραγµατικότητα, ότι το µνηµόνιο και γενικά
η νεοφιλελεύθερη πολιτική, δολοφονεί. Παρέθεσε συγκεκριµένα
στοιχεία, όπως τα στοιχεία για τους εµβολιασµούς, για τις καταθλίψεις, τις αυτοκτονίες, καθώς έδωσε και σαφή νούµερα από
πού µπορούµε να βρούµε τα χρήµατα. Και µπορείτε να τα βρείτε
κι εσείς, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να υπάρχει η
πολιτική βούληση.
Φαίνεται ότι αυτά δεν ήταν αρκετά για την κ. Βούλτεψη, για να
καταλάβει σε τι συνεισέφερε η οµιλία του κ. Τσίπρα σήµερα εδώ.
Το µνηµόνιο, όµως, σκοτώνει και µε άλλους τρόπους. Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα από την ίδια έκθεση
του ΟΟΣΑ, του 2012, που αφορά στοιχεία του 2010 για όλες τις
χώρες –και για την Ελλάδα- που έχετε κι εσείς υπόψη και αναφερθήκατε προηγουµένως.
Πρώτο παράδειγµα: «Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες
σε παχυσαρκία, σε κάπνισµα, καθώς επίσης σε υπέρταση, διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήµατα φθοράς.»
Μάλιστα, όπως περιγράφει η πρόσφατη έκθεση της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Υγείας –παραθέτω το ακριβές απόσπασµα- «Η
δυσµενής εξέλιξη του οικονοµικού κλίµατος και η πορεία των µακροοικονοµικών µεγεθών, εντείνουν τα φαινόµενα διάσπασης
της κοινωνικής συνοχής, µε αποτέλεσµα τον αυξηµένο κίνδυνο
πρόωρης θνησιµότητας και υψηλής νοσηρότητας κυρίως σε
άτοµα µε περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε
άτοµα µε χρόνιες παθήσεις. Εκτιµάται ότι συµβάλλει στην αύξηση της θνησιµότητας κατά 20% µε 25% της µέσης τιµής. Επίσης, ότι οι επιπτώσεις αυτές κατανέµονται διαφορετικά στην
κοινωνική κλιµάκωση, καθώς άτοµα και οικογένειες που βρίσκονται σε χαµηλή κοινωνική θέση διατρέχουν το διπλάσιο κίνδυνο
πρόωρου θανάτου και αυξηµένης νοσηρότητας, εξαιτίας παραγόντων που σχετίζονται µε το εισόδηµα, την εκπαίδευση, την ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση και τη διατροφή.»
Αυτά είναι επίσηµα στοιχεία από δικούς σας ανθρώπους, που
δεν µπορείτε να αµφισβητήσετε.
Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της UNICEF για την περιγεννητική θνησιµότητα, Στην Ελλάδα το ποσοστό θανάτου βρεφών το
2003 ήταν 6,3‰, ενώ το 2011 ανέβηκε στο 9‰ -αυτό από µόνο
του δείχνει πολλά- όταν προηγµένες χώρες έχουν 3 και 4‰.
Για τις συγχωνεύσεις, το κλείσιµο νοσοκοµείων: Θα κλείσετε,
κύριε Υπουργέ, και νοσοκοµεία σε αποµακρυσµένες περιοχές;
Το ξαναρωτάω. Προχθές αναφέρθηκαν στον Τύπο συγκεκριµένα
Νοσοκοµεία: της Άµφισσας, της Καρύστου, της Λευκάδας κ.λπ..
Θέλουµε απαντήσεις για το αν ισχύουν αυτά.
Όσον αφορά τα νοσοκοµεία που κλείσατε στην Αττική, τι βλέπουµε; Ότι νοσοκοµεία µε ενεργά κρεβάτια, µε πλήρη λειτουργία
που καλύπτουν ένα εκατοµµύριο πληθυσµού, τα καταργείτε και
ουσιαστικά δεν αναπτύσσετε νέες κλινικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ελλείψεις προσωπικού: Αναφερθήκατε σε πολλούς γιατρούς
κ.λπ.. Αναφέρθηκε και ο κ. Κεδίκογλου. Ναι, αλλά στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας είναι πάρα πολλοί λίγοι από αυτούς τους πολλούς γιατρούς. Και τα στοιχεία αυτά είναι. Επίσης, όπως σωστά
παρατηρήσατε, έχουµε το λιγότερο αριθµό σε νοσηλευτικό προσωπικό. Κάντε κάτι γι’ αυτό.
Όσον αφορά τα κρεβάτια σε µονάδες εντατικής θεραπείας,
έχουµε λίγο πάνω από το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ξέρετε, όµως, ότι εκατοντάδες κρεβάτια είναι κλειστά, γιατί δεν
µπορούν να λειτουργήσουν από την έλλειψη προσωπικού.
Για τους αξονικούς και µαγνητικούς τοµογράφους που είπατε:
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Ναι, έχουµε πολλούς. Η ίδια, όµως, έκθεση λέει ότι στην Ελλάδα
οι περισσότεροι αξονικοί και µαγνητικοί τοµογράφοι βρίσκονται
σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, µε µόνο µια µειοψηφία σε δηµόσια νοσοκοµεία.
Αυτή είναι η αλήθεια που περιγράφουν. Εµείς µιλάµε για το
δηµόσιο σύστηµα υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
επειδή βλέπω ότι έχετε στοιχεία, µπορείτε να τα καταθέσετε στα
Πρακτικά, για να εξοικονοµήσετε χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Βεβαίως, ευχαριστώ.
Τελειώνω, σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αναφορικά µε τις εφηµερίες, να επαναφέρετε, κύριε Υπουργέ,
το καθεστώς που υπήρχε, να µην περνούν από τον επίτροπο. Το
σύστηµα αυτό λειτουργούσε περίφηµα και θα µπορούσε, τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραµµα, να υπάρχει µια βελτίωση.
Θα πρέπει να προστατεύσετε τους χιλιάδες γιατρούς προσωπικό που βρίσκονται σε επισχέσεις και αντιµετωπίζονται µε αυταρχισµό από τις διοικήσεις, γιατί επικαλούνται µια γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που ακόµη και η ίδια
η Υπουργός που τη ζήτησε, δεν µπορούσε να την πάρει σοβαρά,
διότι αντίκειται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
Μιλήσατε για την πρόσβαση των ασθενών και επικαλεστήκατε
αριθµό συνταγών. Αν κάνετε µια απλή διαίρεση, θα δείτε ότι αναλογούν 100 ευρώ ανά ασθενή για γιατρό τη µέρα. Αυτό είναι ένα
γελοίο ποσό, όταν ένα κουτί ενός συνηθισµένου φαρµάκου µπορεί να κοστίζει και 200 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ. Έχει εξαντληθεί ο χρόνος σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Όσον αφορά τον εξορθολογισµό
δαπανών, τι θα κάνετε µε τα ιδιωτικά συνεργεία που λυµαίνονται
το δηµόσιο χρήµα;
Τι θα κάνετε µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό; Μιλήσαµε για εξοπλισµό. Θα πάρετε στα επαρχιακά νοσοκοµεία αξονικούς- µαγνητικούς τοµογράφους για να µη ξοδεύονται χρήµατα σε
καύσιµα ασθενοφόρων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εγώ σας έδωσα µια
συµβουλή: Αφού έχετε ωραία στοιχεία, καταθέστε τα στα Πρακτικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα τα καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ.
Αγαθοπούλου, για τρία λεπτά.
ΕΙΡΗΝΗ- ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μου κάνει εντύπωση πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, ότι ξοδέψατε χρόνο για να δικαιολογήσετε την παρουσία του Πρωθυπουργού στο EUROGROUP, αλλά δε βρήκατε λίγο χρόνο να
απαντήσετε σε κάποια πολύ βασικά θέµατα της φαρµακευτικής
περίθαλψης που σας έθεσα στην πρωτολογία µου. Εγώ, όµως,
θα σας τα ξαναθέσω τα θέµατα αυτά, γιατί θεωρώ ότι ο κόσµος
ζητάει αυτήν τη συγκεκριµένη στιγµή, συγκεκριµένες απαντήσεις.
Έχετε στην πρόθεσή σας να κάνετε µια ρύθµιση για τις ευπαθείς οµάδες καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κ.τ.λ., που ανέφερα και
πριν άµεσα -αυτό έπρεπε να γίνει χθες- ώστε να µην πληρώνουν
από την τσέπη τους, µιας και δεν µπορούν να το κάνουν λόγω
του χαµηλού τους εισοδήµατος; Αυτό πρέπει να γίνει άµεσα.
Το χρονοδιάγραµµα των φαρµακοποιών, το οποίο µε τόσο
ωραία λόγια το φέρατε στη δηµοσιότητα, είστε σε θέση να το εκπληρώσετε και να το τηρήσετε;
Γνωρίζετε φαντάζοµαι το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει µε την
ίσως µεγαλύτερη παγκοσµίως φαρµακοβιοµηχανία πάµφθηνων
γενοσήµων, που παράγονται υπό ανεξέλεγκτες συνθήκες στα εργοστάσια της Ινδίας, του Πουέρτο Ρίκο, της Κίνας, του Ισραήλ
κ.τ.λ. και η οποία έχει δεχθεί πλήθος καταγγελιών από τον Αµερικάνικο Οργανισµό Φαρµάκων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η εταιρεία αυτή, παρεµπιπτόντως, έχει ήδη εισχωρήσει στην
ελληνική αγορά. Άρα, δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι δεν µιλάµε
για οποιοδήποτε γενόσηµο. Μιλάµε για οποιοδήποτε γενόσηµο,
κύριε Υπουργέ.
Κατά γενική οµολογία, αυτός ο αµερικάνικος οργανισµός είναι
τόσο ισχυρός όσο και αυστηρός, έχει υποδοµές και επαρκές
προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά, όµως, αδυνατεί να ελέγξει κακέκτυπα γενόσηµα µε παρενέργειες µέχρι και τάση αυτοκτονίας.
Είναι πραγµατικά επικίνδυνα, δηλαδή, για την ανθρώπινη ζωή.
Άρα, πώς εσείς µπορείτε να λέτε ότι ο ΕΟΦ, θα κατορθώσει να
ελέγξει όλα αυτά τα γενόσηµα που µπαίνουν στην ελληνική
αγορά, εφόσον και ο κ. Τούντας ο Πρόεδρος του ΕΟΦ µας ενηµέρωσε τις προηγούµενες ηµέρες ότι από διακόσιοι πενήντα που
ήταν οι εργαζόµενοι έχουν φτάσει τους εκατό τριάντα εργαζόµενους;
Θα εξαιρέσετε τον ΕΟΦ από την απαγόρευση προσλήψεων
εξειδικευµένου προσωπικού που χρειάζεται για να αντεπεξέλθει
σε όλες τις αρµοδιότητες που εσείς του έχετε αναθέσει;
Τη λίστα φαρµάκων δεν την αναφέρατε καν. Τόσο καιρό διαφηµίζατε αυτήν τη λίστα. Εγώ θα σας τη δυσφηµίσω λίγο: Υπάρχει µια επιστολή των Ελλήνων φαρµακοβιοµηχάνων, η οποία λέει
ότι υπάρχουν σηµαντικά λάθη και δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Κάποια από αυτά είναι; Πολλά από τα προϊόντα που έχουν λάβει
άδεια πριν από το 2000, έχουν κατηγοριοποιηθεί λανθασµένα ως
προϊόντα που έλαβαν άδεια µετά το 2000, µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι τιµές τους κατά 50%, ενώ θα έπρεπε να λάβουν οριζόντια µείωση. Είναι φθηνή δικαιολογία ότι δεν µπορείτε να βρείτε
τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Άλλος ένας λόγος που αναφέρεται
µέσα είναι ότι οι τιµές της Μεγάλης Βρετανίας στον έλεγχό σας
δεν έχουν µετατραπεί σε ευρώ.
Βάσει των ανωτέρω, αναφέρει ότι δεν είναι εφικτό ως διαδικασία να αποκατασταθεί ο σωστός και σύννοµος τρόπος τιµολόγησης και αν δε διορθωθούν άµεσα τα λάθη του δελτίου τιµών,
υπάρχει περίπτωση να αποσυρθούν φάρµακα αλλά και να προκύψουν ελλείψεις στην αγορά από µαζικές επανεξαγωγές φαρµάκων σε άλλες χώρες.
Τελειώνω, λέγοντας ότι πριν από λίγες ηµέρες ήρθε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ένας κανονισµός της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις κλινικές δοκιµές φαρµάκων. Εκεί ο κ. Σαλµάς,
υποτίθεται, ήταν αυτός ο οποίος θα γνωµοδοτούσε εκ µέρους
της Κυβέρνησης. Ήρθε, µας καυχήθηκε για κάποια δικά σας
πράγµατα τα οποία έχετε κάνει, άσχετα όµως µε το θέµα και
απήλθε µε έναν πολύ κυνικό τρόπο, όπως θα θυµούνται πολύ
καλά όσοι ήταν εκεί.
Χαρακτηριστικά θέλω να αναφέρω ότι στον κανονισµό γίνεται
ρητά λόγος για κλινικές δοκιµές σε ανθρώπους, που µέχρι και
τώρα γίνονταν φυσικά αλλά τώρα θα µπορούν να ξεκινούν χωρίς
τη συναίνεση των ασθενών ή των νοµίµων εκπροσώπων τους.
Προβλέπεται, επίσης, απαλλαγή των φαρµακοβιοµηχανιών από
την ευθύνη της αποζηµίωσης του ασθενούς σε περίπτωση διακινδύνευσής του και ανοίγει τη νοµική οδό για την κυκλοφορία
στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά φαρµάκων που δεν έχουν
περάσει από κανέναν έλεγχο, χαλαρώνοντας τους κανόνες φαρµακοεπαγρύπνησης. Μπορείτε να γνωµοδοτήσετε για το συγκεκριµένο, κύριε Υπουργέ;
Επειδή εσείς µιλήσατε για επιεικείς συµπεριφορές απέναντι
στις πολυεθνικές, εγώ θα σας αναφέρω άλλο ένα παράδειγµα
εκτός των καναλιών. Τις πολυεθνικές φαρµακοβιοµηχανίες.
Έπρεπε να δώσουν 250 εκατοµµύρια στο κράτος από την αρχή
του χρόνου για το «claw back». Έχετε πάρει έστω και 1 ευρώ;
Όχι.
Αυτές οι εταιρείες φαίνεται ότι θέτουν τους δικούς τους
όρους, όπως και για την προτροπή που τους κάνατε να έχουν
δύο µήνες πίστωση προς φαρµακαποθήκες και φαρµακεία.
Έχετε σκοπό να το κάνετε αυτό νοµοθετική ρύθµιση;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Λυκουρέντζος.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν συνηθίζω να απαντώ στις τοποθετήσεις αλλά επειδή η τοποθέτησή
σας µε ενόχλησε και µάλιστα σε ένα θέµα που δεν δέχοµαι καµµία αµφισβήτηση, θέλω να σας πω ότι µιλάτε σε έναν Υπουργό
και δεν έχετε κανένα δικαίωµα να αφήνετε υπαινιγµούς ότι εκπροσωπώ συµφέροντα.
Πρέπει να γνωρίζετε –γιατί δεν γνωρίζετε και είναι αδιανόητο
να κάνετε τοποθέτηση στη Βουλή, χωρίς να γνωρίζετε- ότι έχει
σταλεί η είσπραξη του «claw back». Σε αυτήν τη χώρα, όµως,
υπάρχει και δικαιοσύνη. Μήπως θέλετε να πληρώσω τα όργανα
της δικαιοσύνης;
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν παραθυράκια
που αφήνουν τις εταιρείες να πάνε στη δικαιοσύνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Από τους προκατόχους
σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν µπορεί να γίνει
διάλογος.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός και καταλόγισε στο ΣΥΡΙΖΑ την παραποµπή των θεµάτων της υγείας σε µία ουτοπική κατάσταση,
σε ένα ουτοπικό κράτος. Όµως, στη χώρα µας, όπου τα δύο από
τα τρία κόµµατα της συγκυβέρνησης κυβέρνησαν όλα τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν σηµαντικότατοι τοµείς πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας και δηµόσιας υγείας που παραµένουν αφανείς.
Μιλήσατε για το δίκτυο των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων. Όµως, µε ποια στελέχωση, κύριε Υπουργέ, όταν
ολόκληρες περιοχές και νησιωτικές και ορεινές παραµένουν
χωρίς γιατρούς ειδικοτήτων, στο έλεος του θεού, όπως θα µπορούσε να πει κανείς;
Ποια πρόληψη και ποια προαγωγή υγείας, που θα προέβαλε,
πραγµατικά, το κοινωνικό κράτος και τη µείωση των κοινωνικών
ανισοτήτων, εφαρµόζεται στην Ελλάδα, πλην ορισµένων πολυέξοδων προγραµµάτων, τα οποία καταλήγουν χωρίς κανένα αποτέλεσµα, όπως για παράδειγµα η καµπάνια για το κάπνισµα; Ποια
είναι η αντιµετώπιση των χρόνιων και των σπάνιων ασθενειών στη
χώρα της πραγµατικότητας, στην Ελλάδα του σήµερα;
Όλες αυτές οι αρµοδιότητες, όλοι αυτοί οι τοµείς, πάνω στους
οποίους θα έπρεπε να είχατε ενσκήψει µε µεγάλο ενδιαφέρον
και σεβασµό, δεν είναι µόνο αφανείς, αλλά παραµένουν εκτός
Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Η αποκατάσταση είναι στα νύχια
του ιδιωτικού τοµέα. Η ιατρική της εργασίας είναι τελείως εξαρτηµένη από την εργοδοσία, µε µία ελάχιστη επαφή µε την πραγµατικότητα και τα δίκαια των εργαζοµένων, την ίδια την υγεία και
τη ζωή τους.
Να µη µιλήσουµε βέβαια -γιατί θα φαίνεται πολυτέλεια και
ίσως ουτοπία πραγµατικά- ότι η οδοντιατρική περίθαλψη θα
έπρεπε να είναι δωρεάν, ακόµη και η ορθοδοντική αποκατάσταση.
Θέλω να τελειώσω µε κάτι που αφορά τη δηµόσια υγεία, τη
λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων του
ΚΕΕΛΠΝΟ που έγινε και σχεδιάστηκε για την επιτήρηση και καταπολέµηση των λοιµωδών και χρόνιων νοσηµάτων και την προάσπιση της δηµόσιας υγείας. Όµως, η αποσπασµατικότητα των
ενεργειών του δεν κατάφερε να δώσει τον καθολικό εκείνο στόχο
που θα έπρεπε να έχει για την πραγµατική προάσπιση της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα. Τι έγινε το ΚΕΕΛΠΝΟ; Έγινε µία πειραµατική δοµή για νέες σχέσεις ελαστικής εργασίας, εκτός ΕΣΥ.
Έγινε κέντρο αµφιλεγόµενης οικονοµικής, αυτονοµηµένης και
ανεξέλεγκτης δραστηριότητας, όπως αποκαλύπτουν οι απαντήσεις της Υπουργού κ. Σκοπούλη σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό, ο οποίος φαίνεται αυστηρός, πραγµατικά, µερικές φορές σε ενέργειες της διοίκησης. Παραδείγµατος χάριν µπόρεσε η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ
στη Θεσσαλονίκη και κάλεσε την Αστυνοµία στο νοσοκοµείο για
να «αποκαταστήσει» την τάξη απέναντι στους γιατρούς και το
προσωπικό, που ζητούσαν από εξαµήνου αυτά που έπρεπε να
πάρουν, τις δεδουλευµένες εφηµερίες τους. Όµως, τι έχει να πει,
όταν η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ δεν δίνει απαντήσεις για τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, δεν δίνει τους καταλόγους του
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προσωπικού του κέντρου και δεν δίνει απαντήσεις καθόλου για
την οικονοµική διαχείριση των τελευταίων ετών; Αυτοί οι τοµείς,
αυτές οι µαύρες τρύπες που υπάρχουν και σήµερα στη δηµόσια
υγεία θα πρέπει από µεριάς σας να απαντηθούν. Θεωρώ, όµως,
ότι είναι χαρακτηριστικές ενός συστήµατος που βάζει πάνω απ’
όλα την ιδιωτική υγεία που σπρώχνεται ο λαός σήµερα και την
επιχειρηµατικότητα. Εµείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουµε ένα διαφορετικό
όραµα, ένα όραµα για δηµόσια υγεία ισότιµη δωρεάν και αξιόπιστη και αυτό το όραµα δεν µπορείτε να το συµµεριστείτε. Γι’
αυτόν το λόγο πιστεύω ότι πρέπει γρήγορα να ανατραπεί η παρούσα συγκυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μιχαλάκης έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ο ΕΟΠΥΥ εξελίσσεται σε κολοσσό αγοράς υπηρεσιών υγείας που καθίσταται όλο και πιο απαγορευτικός από
άποψη κόστους για το µέσο ασφαλισµένο και όλο και πιο δύσκολος από άποψη συνθηκών και οικονοµικής ανταπόδοσης για το
µέσο γιατρό. Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε µεγαλοεπιχειρηµατίες και µεγαλοκαρχαρίες της υγείας που προετοιµάζονται
να λεηλατήσουν µέσα από υπέρογκα τιµολογηµένες πράξεις,
εξετάσεις και θεραπείες και διπλή αφαίµαξη της τσέπης των
ασθενών και των οικογενειών τους. Αποτέλεσµα; Υγεία για λίγους, ΕΟΠΥΥ γι’ ακόµη λιγότερους. Λιγότερους συµβεβληµένους γιατρούς, λιγότερους ασφαλισµένους, λιγότερους ασθενείς ή δικαιούχους κάλυψης.
Ενδεικτικά θα αναφέρω το εξής: Υπάρχει µεγάλη έλλειψη γιατρών ορισµένων κρίσιµων ειδικοτήτων, όπως αυτήν του παιδιάτρου. Εντελώς ενδεικτικά στο Νοµό Έβρου υπάρχει ένας παιδίατρος. Στο Νοµό Κυκλάδων επίσης ένας παιδίατρος. Στους Νοµούς Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας στην Πελοπόννησο, είναι
µόλις δύο παιδίατροι σε κάθε νοµό. Το ίδιο συµβαίνει και στο
νοµό από τον οποίο εκλέγοµαι. Δεν υπάρχουν κάποιες ειδικότητες γιατρών, όπως του νευρολόγου, του ΩΡΛ, του οφθαλµιάτρου και πολλές άλλες. Υπάρχουν λίγοι γιατροί και δεν µπορούν
να προσφέρουν πραγµατικά αξιόλογες υπηρεσίες στους κατοίκους της πόλης µου.
Το µοντέλο υγείας του ΕΟΠΥΥ, που τόσο διαφηµίστηκε από
τον προκάτοχό σας και που εσείς µε τόση ευλάβεια το υπηρετείτε, δεν έγινε µε ορθολογικό τρόπο ούτως ώστε να εξυπηρετεί
τις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών αλλά παρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις.
Απαιτείται λύση τώρα, απαιτείται στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών στην πολιτική της λιτότητας και της καταστροφής. Άµεση
αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% του
ΑΕΠ και κατόπιν τουλάχιστον στο 1%.
Απευθείας απόδοση των εισφορών υγείας στον ΕΟΠΥΥ, απαλλαγή των ασφαλισµένων από το κόστος για ραντεβού, καµµία
αύξηση στις συµµετοχές τους για φάρµακα, θεραπείες και εξετάσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Στρατούλης έχει
το λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, γνωρίζετε και
γνωρίζει και το Σώµα ότι για να εκπληρώνεται το δικαίωµα των
πολιτών και των ασφαλισµένων για επαρκή και ποιοτική υγειονοµική περίθαλψη, προϋπόθεση είναι ο µεγάλος εθνικός φορέας
υγειονοµικής περίθαλψης, ο ΕΟΠΥΥ, να έχει αφ’ ενός µεν οικονοµική βιωσιµότητα και αφ’ ετέρου επάρκεια και σε προσωπικό
αλλά και σε υπηρεσίες ιατρικές και άλλες.
Δυστυχώς, τα µνηµόνια και οι πολιτικές των µνηµονίων έχουν
δώσει τρία θανατηφόρα χτυπήµατα στον ΕΟΠΥΥ. Το πρώτο θανατηφόρο χτύπηµα είναι αυτό που είπα πριν στην πρωτοµιλία
µου, ότι δηλαδή τον ξεκίνησαν ελλειµµατικό και µείωσαν την κρατική χρηµατοδότηση.
Το δεύτερο θανατηφόρο χτύπηµα, είναι ότι λόγω των µνηµονιακών πολιτικών, της µεγάλης ανεργίας, της µείωσης των µισθών, της µεγάλης εισφοροδιαφυγής, δεν µπορεί να συγκεντρώ-
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σει, τουλάχιστον φέτος, τα 4,5 δισεκατοµµύρια. Οι εκτιµήσεις
λένε ότι θα φτάσει τα 3 δισεκατοµµύρια από ασφαλιστικές εισφορές για τον τοµέα της υγείας.
Το τρίτο θανατηφόρο χτύπηµα ήταν οι απαγορεύσεις -οι
οποίες ισχύουν δυστυχώς, και για τον ΕΟΠΥΥ- για πρόσληψη
εξειδικευµένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Όλο αυτό έχει συνέπειες και στους ασφαλισµένους και στην
επιβίωσή τους και στα οικονοµικά τους και στην απασχόληση. Το
γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει οικονοµική βιωσιµότητα, έχει τροµακτικά ελλείµµατα και δεν µπορεί να αποπληρώσει τους φαρµακοποιούς στην ώρα τους, οδηγεί τα φαρµακεία σε κλείσιµο.
Το γεγονός ότι δεν πληρώνει παρόχους υπηρεσιών υγείας µάς
οδηγεί σε ακρότατα φαινόµενα, όπως αυτά παρόχων υγείας αιµοκάθαρσης νεφροπαθών οι οποίοι απειλούν, επειδή είχαν µήνες
να πάρουν τα χρήµατά τους, ότι θα σταµατήσουν να κάνουν αιµοκάθαρση στους νεφροπαθείς µε πίστωση. Αν πάρουµε υπ’
όψιν ότι αυτό στοιχίζει από 2.500 ευρώ έως 4.000 ευρώ το µήνα,
θα σήµαινε σίγουρο θάνατο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων νεφροπαθών στη χώρα µας. Επίσης, οδηγεί στο να µην µπορούν να πάρουν φάρµακα είτε να βάλουν από την τσέπη τους είτε να µην
έχουν, λόγω του εισοδήµατός τους, να αγοράσουν φάρµακα κρίσιµα όχι απλά για την υγεία τους αλλά για την επιβίωσή τους, όχι
µόνο νεφροπαθείς αλλά και καρκινοπαθείς, µε µεσογειακή αναιµία και µε διαβήτη, δηλαδή, χρόνιες παθήσεις.
Το γεγονός ότι καθυστερείτε µήνες να αποπληρώσετε τις υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ προς τους ίδιους τους ασφαλισµένους, βάζετε σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση, όχι µόνο των οικονοµικών
τους, αλλά και τις οικογένειές τους.
Η γνώµη µας, λοιπόν, είναι ότι για να αντιµετωπιστούν αυτά τα
έκτακτα προβλήµατα, οικονοµικής και άλλης κατάρρευσης του
ΕΟΠΥΥ, πρώτον, θα πρέπει µε κάθε δυνατό τρόπο να βρεθούν
δηµόσιοι πόροι για έκτακτη χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ, ώστε
να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του και δεύτερον, και το κυριότερο, ότι πρέπει να βγούµε από αυτές τις δολοφονικές για τον ελληνικό λαό και θανατηφόρες πολιτικές των
µνηµονίων.
Μία Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, η οποία δεν µπορεί να εξασφαλίσει το συνταγµατικό δικαίωµα των πολιτών για δηµόσια δωρεάν υγεία και υγειονοµική περίθαλψη είναι µία Κυβέρνηση που
δεν πρέπει να παραµένει στη θέση της. Πρέπει να φύγει, το ταχύτερο δυνατό, κάτω από τις αντιδράσεις και τους αγώνες του
λαού, πριν οδηγήσει ολόκληρο τον ελληνικό λαό σε κοινωνική
ευθανασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μαντάς έχει το
λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
έχουµε ένα πρόβληµα και µε τους συναδέλφους που στηρίζουν
την Κυβέρνηση. Δεν αντιλαµβανόµαστε µε τον ίδιο τρόπο την
πραγµατικότητα, από ό,τι φαίνεται.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Προφανώς!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Προφανώς, ναι.
Υπάρχει και ένα ακόµη πρόβληµα. Προσπαθείτε να µας πείσετε για τις καλές σας προσωπικές προθέσεις για τις οποίες δεν
έχουµε καµµία αµφιβολία αλλά έχετε ένα πολύ κρίσιµο πρόβληµα. Πίσω σας και δυστυχώς και µπροστά σας, απλώνεται µία
πολιτική, η οποία είναι θανατηφόρος.
Είναι, πραγµατικά, έτσι όπως σας το λέµε.
Νοµίζω ότι δεν µπορείτε εύκολα να πείτε διάφορα πράγµατα
και να εκφράσετε διάφορες λύσεις, διότι δεν έχετε ούτε καν το
ηθικό πλεονέκτηµα, από την πολιτική σκοπιά το εννοώ, γιατί
έχετε από πίσω σας πολιτικές και στο µέλλον σχεδιάζετε πολιτικές οι οποίες συγκρούονται. Δεν γίνεται.
Θα σας πω δύο πράγµατα, επειδή είπε η κ. Βούλτεψη ότι δεν
έχουµε προτάσεις. Εγώ σας λέω αύριο να κάνετε «πόθεν έσχες»
σε όλους τους γιατρούς -το έχουµε προτείνει εδώ και δεκαπέντε
χρόνια- για να δούµε, λοιπόν, ποιοι είναι τα λαµόγια, πώς κυκλοφορούν µε τις τζιπάρες και πώς γίνεται αυτό το πράγµα. Διότι σε
αυτούς τους οποίους µιλάτε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είναι και καµµιά σπουδαία πρόταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό ισχύει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σοβαρά; Ισχύει;
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ισχύει, αλλά δεν εφαρµόζεται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι από εµάς που
µιλάµε είµαστε στο σύστηµα πάρα πολλά χρόνια και δεν µπορούµε ακόµη να ακούµε ότι αυτό έχει γίνει. Υλοποιήστε το αν το
έχετε κάνει. Μέσα σε µισό µήνα µπορείτε να το υλοποιήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μιλάω για τα θέµατα που δεν είχαµε τη δυνατότητα λόγω του
Κανονισµού να τα συζητήσουµε.
Δεύτερον, κάντε τις τοµεακές επιτροπές ψυχικής υγείας χθες,
τώρα, µε αποφασιστικές αρµοδιότητες. Είναι πάρα πολύ κρίσιµο
και νοµίζω ότι µπορεί να γίνει.
Τρίτον, σε σχέση µε αυτό που είπε ο Υπουργός θέλω να του
απαντήσω και να το διευκρινίσω. Είπαµε µε πάρα πολύ µεγάλη
σαφήνεια ότι θα στηρίξουµε ελέγχους και διαδικασίες όσο γίνεται πιο γρήγορες, για να ξεκαθαρίσει ένα τοπίο το οποίο, πράγµατι, έχει ζητήµατα αλλά όχι αυτό να γίνει σε βάρος των
εργαζόµενων οι οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι µήνες
απλήρωτοι και αρχίζουν και εγκαταλείπουν σιγά-σιγά στις δοµές,
όχι να εγκαταλειφθεί το σύστηµα αυτών των δοµών για να καταρρεύσει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, ότι η δικιά µας
η τοποθέτηση είναι όλο αυτό να µπει µέσα σε ένα δηµόσιο κοινωνικό έλεγχο στην προοπτική που θέτουµε, σε ένα ενιαίο δηµόσιο σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι εµείς -µιλάω ως ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο- µαζί µε όλο τον κόσµο που αγωνίζεται αυτήν την ώρα, µπορούµε να εγγυηθούµε, πράγµατι, µια σοβαρή και ριζική
µεταρρύθµιση που υπάρχει στην πραγµατικότητα, µιλώντας ειδικά για το θέµα της ψυχικής υγείας, µε προσανατολισµό στην
Κοινότητα, µε στρατηγική µας επιλογή πρώτα απ’ όλα στην πρόληψη και ιδιαίτερα, θα έλεγα, στα παιδιά και στην τρίτη ηλικία,
που εκεί έχουµε πάρα πολλά µεγάλα κενά και µπορούµε να τα
εγγυηθούµε όχι ως µάγοι. Δεν είµαστε µάγοι. Έχουµε διαφορετικές πολιτικές, πολύ διαφορετικές, ριζικά διαφορετικές πολιτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η Υφυπουργός, κ.
Σκοπούλη, έχει το λόγο για δέκα λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αρχίζω κάπως
να χαίροµαι βρισκόµενη εδώ στη Βουλή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, ότι υπάρχουν ορισµένες φωνές, οι οποίες είναι συγκεκριµένες και δεν είναι εντελώς γενικές και περί γενικών
προβληµάτων και αντιλήψεων πολιτικών. Και ο δεύτερος είναι,
ότι υπάρχει ένα ύφος λίγο πιο κατευναστικό και όχι αντιπαλότητας.
Θεωρώ ότι η αντιπαλότητα µπορεί να προσδίδει πιθανότατα
ψήφους, οι οποίες όµως αφορούν έναν πληθυσµό ο οποίος δεν
είναι πολιτισµένος. Αν όντως ο στόχος µας είναι αυτού του είδους ο πληθυσµός, δεν θα πετύχουµε τίποτα.
Διακρίνω µια ηπιότερη κατάσταση στην οποία µπορούµε να
συνεννοηθούµε.
Θα αναφερθώ σε ορισµένα γενικά προβλήµατα και στη συνέχεια σε ορισµένα εξειδικευµένα προβλήµατα που αφορούν την
αρµοδιότητά µου στο Υπουργείο. Διαπιστώνουµε τα ίδια πράγµατα και θα ήθελα να σας πω ότι ίσως όταν είσαι από µέσα, τα
πράγµατα φαίνονται πάρα πολύ χειρότερα. Θα έλεγα ότι ένας
Υπουργός Υγείας είναι σε πολύ δυσµενέστερη θέση στην Ελλάδα
σήµερα από ό,τι είναι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος.
Θα µιλήσω για πράγµατα που είµαι σίγουρη ότι µας ενώνουν
και µπορούµε να τα επιλύσουµε µε τεράστια πλειοψηφία. Νοµίζω
ότι ο καθένας µας αντιλαµβάνεται ότι το σύστηµα υγείας δεν
δουλεύει, αν δεν έχουµε καλής ποιότητας παίκτες µέσα στο σύστηµα υγείας και αυτοί κατά κύριο λόγο, είναι οι γιατροί και οι
νοσηλευτές. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές σε µεγάλο ποσοστό
έχουν καλά χαρακτηριστικά αλλά σε µεγάλο ποσοστό και µέσα
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στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και έξω από αυτό, έχουν αντιληφθεί
την ιατρική κάπως διαφορετικά. Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερο στην
Ελλάδα στον ιατρικό τοµέα αλλά είναι γενικότερο.
Η επαγγελµατική συνείδηση. Η ιατρική δεν είναι εµπόριο, είναι
ιατρική µε κανόνες και υποχρεώσεις και µε ένα υψηλό επίπεδο
γνώσης, η οποία συνεχώς θα πρέπει να επικαιροποιείται και αυτό
δυστυχώς δεν συµβαίνει στην Ελλάδα. Άρα, θεωρώ ότι είµαστε
όλοι σύµφωνοι στο ότι για να πάει κανείς για γιατρός ή νοσηλευτής, πρέπει να το θέλει όντως. Πρέπει να θέλει να κάνει αυτήν τη
δουλειά η οποία δεν είναι να φέρνουµε βόλτα το Κολωνάκι και
να πηγαίνουµε στα µαγαζιά. Η δουλειά του γιατρού είναι σκληρή,
η δουλειά του γιατρού, οδηγεί σε κιρσούς. Η δουλειά του νοσηλευτή είναι δύσκολη και θα πρέπει αυτό να το αντιληφθούµε.
Άρα, το σύστηµα εξετάσεων -το οποίο θα οδηγεί στο πανεπιστήµιο- για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές πρέπει να αλλάξει. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Όταν θέλει να
πάει κανείς να κάνει ειδικότητα, πρέπει να εξετάζεται για να µπαίνει να κάνει ειδικότητα και να µην περιµένει επτά χρόνια κάνοντας άλλη δουλειά και µετά να αποφασίζει πότε θα γίνει
εξειδικευµένος γιατρός.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει περιοδικός έλεγχος όπως ήδη
έχει αναφερθεί εδώ από ορισµένους.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εφαρµόζονται κανόνες δεοντολογίας. Δεν µπορεί επ’ ουδενί, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Οργανισµού Φαρµάκων να συγκάθεται µε τη φαρµακοβιοµηχανία για
να εισηγούνται νοµοσχέδια στο Υπουργείο για την ανάδειξη ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας ή για τις κλινικές µελέτες. Αυτό
είναι αντικείµενο και εκπαίδευσης αλλά και νοµολογίας.
Δεύτερον, άλλα σηµαντικά γενικά προβλήµατα τα οποία υπάρχουν και δεν είναι φανερά προς τα έξω αλλά είναι πολύ καθοριστικά στο να προχωρήσει οποιαδήποτε µεταρρύθµιση, οποιαδήποτε αλλαγή στο δηµόσιο σύστηµα, είναι η πολυνοµία και η κακονοµία, την οποία πρέπει να επιληφθεί το κράτος πάραυτα. Είµαστε στραγγαλισµένοι, µέσα σε νοµικά πλαίσια πολύπλοκα τα
οποία είναι αδιανόητο να αντιληφθούµε. Μπλοκάρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα και πολύ περισσότερο οποιαδήποτε µεταρρύθµιση.
Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι η ατελής ή η καθολική µη
εφαρµογή νόµων που έχουν περάσει.
Γνωρίζετε πολύ καλά -και έρχοµαι µε παράδειγµα από την ψυχική υγεία- ότι το 2% των προµηθειών όλων των οργανισµών που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, οφείλουν να πάνε στο λογαριασµό της ψυχικής υγείας.
Δεν εφαρµόζεται ο νόµος.
Αυτό δεν είναι θέµα πολιτικής αντίληψης. Είναι περασµένος ο
νόµος. Είναι θέµα νοικοκυρέµατος, θέµα εφαρµογής και αυτό
χρειάζεται τη βοήθεια όλων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πολιτική βούληση χρειάζεται.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Αν είναι θέµα
πολιτικής βούλησης η εφαρµογή των νόµων, είναι στο χέρι σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο χαίρεται για την υψηλού επιπέδου συναίνεση που παρατηρείται στα
θέµατα που συζητούµε, συνεχίστε όµως, κυρία Υπουργέ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Υπάρχει µεγάλη ασάφεια στους φορείς που υλοποιούν ορισµένα πράγµατα
και στη µεθοδολογία µε την οποία τα υλοποιούν. Φορείς, αναγκάζονται να προβούν σε ενέργειες που δεν τους αντιστοιχούν για
να καλύψουν κενά και αυτό συµβαίνει γενικώς στη λειτουργία της
διοίκησης. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι φορείς µπορούν να πάρουν και να εκµεταλλευτούν αυτήν την ανεπάρκεια της ουσιαστικής αρµοδιότητας υλοποίησης και της συγκεκριµένης µεθοδολογίας. Δεν υπάρχει έλεγχος. Λέµε «θα κάνετε αυτό» ή «θα κάνουµε αυτό» και δεν ελέγχουµε αν υλοποιείται.
Θα σας πω ένα άλλο παράδειγµα από το χώρο της δηµόσιας
υγείας. Παραγγέλνουµε τόσα εµβόλια να σταλούν στο Νοµό
Ιωαννίνων. Δεν ελέγχουµε –όχι εµείς τώρα αλλά δεν ελέγχονται
ποτέ µέχρι σήµερα- αν όντως αυτά τα εµβόλια έχουν φτάσει στον
προορισµό τους, αν όντως έχουν γίνει οι εµβολιασµοί, ποιοι
έχουν δεχτεί τους εµβολιασµούς. Δεν υπάρχει ένα πισωγύρισµα
της πληροφορίας κεντρικά για το αν όντως αυτά έχουν γίνει. Δεν
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θα µπω σε λεπτοµέρειες.
Θα απαντήσω σε ερωτήµατα που έχουν τεθεί όσον αφορά την
ψυχική υγεία. Ο στόχος όσον αφορά την ψυχική υγεία είναι πρώτον, να επιβιώσει η παρούσα κατάσταση που υπάρχει, γιατί υπάρχει µεγάλο πρόβληµα λόγω του ότι από τις προηγούµενες
κυβερνήσεις –χωρίς να είναι αυτό µνηµονιακή ρύθµιση και το έχω
πει πάρα πολλές φορές εδώ µέσα- έχει κοπεί οριζόντια το 50%
της χρηµατοδότησης.
Ειρήσθω εν παρόδω, θα ήθελα να ρωτήσω αν όντως έχετε δει
προσεκτικά τα µέτρα που προτείνουν οι δανειστές µας και αφορούν την υγεία. Τα έχετε δει ένα-ένα; Θεωρώ ότι τα περισσότερα
από αυτά τα µέτρα που προτείνουν οι δανειστές για την υγεία,
είναι µέτρα που συµβάλλουν καθοριστικά στον εξορθολογισµό
του κόστους και στην εφαρµογή κανόνων λειτουργίας, τόσο του
δηµοσίου συστήµατος όσο και του ιδιωτικού συστήµατος αλλά
και τις σχέσεις µεταξύ γιατρών και φαρµακοβιοµηχανίας.
Συνεχίζοντας για την ψυχική υγεία, όπως ανέφερε και ο κ.
Μαντάς, προτεραιότητά µας είναι να ξεκαθαρίσουµε τις ανάγκες
και τη λειτουργικότητα κατά τοµέα, δηλαδή αυτό που λέτε τοµεοποίηση της ψυχικής υγείας.
Δεν µπορεί να υπάρχουν δοµές ιδιωτικού δικαίου ψυχικής
υγείας σε ένα χώρο, οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση ούτε µε
τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας ούτε µε τις δοµές στο δηµόσιο τοµέα
ούτε µε το νοσοκοµείο. Αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν και
να δουλεύουν συνολικά µαζί, ανάλογα µε τις ανάγκες του χώρου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι στο χώρο της ψυχικής υγείας
έχουν προχωρήσει λίγο τα πράγµατα, όσον αφορά, κυρίως την
αξιολόγηση και ήδη έχουµε µια αξιολόγηση από θεσµούς η
οποία είναι αντικειµενική. Και τα πορίσµατα όµως, αυτής της
αξιολόγησης, δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν καθόλου και συνεχίζουµε µε τον ίδιο τρόπο. Αυτό που θα κάνουµε εµείς και που αρχίσαµε να κάνουµε είναι να αξιοποιούµε και να προσπαθούµε να
εφαρµόσουµε τα πορίσµατα της ήδη αξιολογηµένης κατάστασης
της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.
Ένα άλλο σηµείο, το οποίο, βέβαια, έχουµε πει και παλιότερα,
είναι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζουν την
ψυχική υγεία. Στόχος της παρούσας πολιτικής ηγεσίας, είναι να
συνυπάρχουν αυτές οι µη κυβερνητικές οργανώσεις µε τον δηµόσιο φορέα αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν καθοριστικά, διαχειριστικά, νοµικά και παράλληλα όπως και οι δοµές
της δηµόσιας ψυχικής υγείας να ελεγχθούν ποιοτικά, τι προσφέρουµε σε αυτές τις δοµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Υπουργέ, αν
έχετε την καλοσύνη µε το χρόνο, θα µπορούσατε να ολοκληρώσετε;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Θα ολοκληρώσω σε δύο λεπτά.
Επίσης, σας καταθέτω για να µην µακρηγορώ την πρότασή
µας για την αξιοποίηση των ΕΣΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όπως ήδη γνωρίζετε η απορρόφηση των ΕΣΠΑ ιδιαίτερα στην
ψυχική υγεία είναι χαµηλή. Ακόµα και από αυτή την χαµηλή
απορρόφηση και από τα προγράµµατα, τα οποία είναι στο πρόγραµµα και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν, εµείς θεωρούµε
ότι πρέπει να µπει ένα φρένο και πρέπει να δώσουµε µια άλλη
προοπτική στην κατανάλωση των προγραµµάτων αυτών.
Θα ήθελα όµως να σας µιλήσω, αν είναι δυνατόν γιατί νοµίζω
ότι είναι σηµαντικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχουµε υπερβεί το
χρόνο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Μισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας µιλήσω για πράγµατα τα οποία δεν έχετε επισηµάνει όπως είναι η αιµοδοσία, η οποία δουλεύει µια χαρά προς
το παρόν, κανένας δεν έχει παράπονο. Αλλά να γνωρίζετε ότι µια
φιάλη αίµατος, µια µονάδα αίµατος στο ελληνικό δηµόσιο, δεν
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είναι δωρεάν. Όλοι νοµίζουν ότι το αίµα είναι δωρεάν. Το αίµα
στο ελληνικό δηµόσιο κοστίζει 400 ευρώ η µονάδα χωρίς να υπολογίσουµε µέσα, την µισθοδοσία και τις υποδοµές, ενώ αγοράζουµε αίµα από την Ελβετία µε 137 ευρώ. Άρα έχουµε πάρει
µέτρα τα οποία ελπίζουµε ότι θα ευοδωθούν στη συγκεντροποίηση του ελέγχου του αίµατος.
Εδώ θέλω να σας τονίσω και άλλο ένα θέµα. Μέχρι σήµερα οι
διαγωνισµοί των αντιδραστηρίων, οι οποίοι έχουν γίνει για να πάρουµε τα αντιδραστήρια, έχουν γίνει µε µια µεγάλη νοµιµοφάνεια. Και αυτή η νοµιµοφάνεια, στηρίζεται στο ότι υπήρχαν
διακοµµατικές επιτροπές για την προµήθεια. Σας πληροφορώ
πολύ ότι το κόστος των προµηθειών των αντιδραστηρίων, είναι
τεράστια ψηλό σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα,
θα πρέπει να ελεγχθεί πάρα πολύ έντονα η δραστηριότητα και η
αποτελεσµατικότητα η ουσιαστική, των διακοµµατικών, αυτών
επιτροπών.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σοβαρή καταγγελία αυτό που λέτε,
για τη νοµιµοφάνεια!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Υπάρχει νοµιµοφάνεια. Σε όλα που έχουν γίνει µέχρι σήµερα υπάρχει πλήρης
νοµιµοφάνεια. Αλλά τα αποτελέσµατα είναι κάπως διαφορετικά.
Θα ήθελα να καταλήξω, µε έναν άλλο τοµέα που είναι η δηµόσια υγεία.
Το Υπουργείο, έχει δύο εργαλεία για τη δηµόσια υγεία. Έχει
το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και το ΚΕΕΛΠΝΟ. Και τα δύο
αυτά ιδρύµατα είναι ιδιωτικού δικαίου και έχουν µία σχέση µε το
Υπουργείο, το ένα µεν σαφή, το άλλο δε ασαφή. Δεν θα µιλήσω
ιδιαίτερα. Μπορούµε σε µία άλλη συνεδρίαση –διότι έχουµε περάσει το χρόνο- να σας πούµε αναλυτικά το τι συµβαίνει. Αλλά
αναδεικνύεται και από τη σχέση του κράτους µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και µε όλα τα πρόσωπα, τους οργανισµούς
ιδιωτικού δικαίου, ότι δεν είναι ώριµη ακόµα αυτή η σχέση µεταξύ
του ιδιωτικού και του δηµοσίου και χρειάζεται οργανωτική ρύθµιση, νοµοθετική ρύθµιση, ώστε ούτε να εκµεταλλεύεται ο ιδιωτικός φορέας το δηµόσιο και να βοηθάει ο ιδιωτικός φορέας το
δηµόσιο και το δηµόσιο να βοηθάει τον ιδιωτικό φορέα.
Θα ήθελα να τελειώσω µε µία πρόταση την οποία έχουµε κάνει
και ελπίζω ότι θα προωθήσουµε, που αφορά τη δηµόσια υγεία, η
οποία δεν έχει κανένα κόστος και αφορά τα χρόνια νοσήµατα
φθοράς, ιδιαίτερα την παχυσαρκία, τον διαβήτη και τα καρδιαγγειακά και αυτό συνίσταται στο να γυρίσουµε στην ελληνική µεσογειακή µας διατροφή.
Η οµογενοποίηση της διατροφής και η προσπάθεια της παγκόσµιας βιοµηχανίας να εισάγει σε όλους τους πληθυσµούς µια
αντίληψη για τη διατροφή η οποία είναι εντελώς διαφορετική από
αυτήν του τοπικού χαρακτήρα της διατροφής έχει οδηγήσει, έχει
συµβάλλει σε πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό σε αυτήν την ανάπτυξη των διαφόρων νοσηµάτων φθοράς.
Εµείς δεν έχουµε να ψάξουµε να βρούµε ειδικά λάδια τα οποία
να είναι φιλικά για τον οργανισµό µας, δεν έχουµε να ψάξουµε
να βρούµε ειδικά φρούτα για να προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε την υγεία µας, απλώς να ακολουθήσουµε τις διατροφικές
συνήθειες της γιαγιάς µας.
Και τελικά θα σας παρακαλούσα, στο πλαίσιο της δηµόσιας
υγείας –το έχω πει και στην προηγούµενη συνάντηση µε την επιτροπή κοινοτικού ελέγχου- να δώσετε το καλό παράδειγµα για
µια άλλη προσπάθεια η οποία γίνεται και αφορά τη δηµόσια
υγεία, για έναν σοβαρό κίνδυνο που είναι το κάπνισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε,
κυρία Υπουργέ, µην το ανοίξουµε αυτό. Συµφωνώ απόλυτα µαζί
σας αλλά έχετε εξαντλήσει και το χρόνο της τριτολογίας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Προτείνω ότι
η Βουλή θα πρέπει να είναι ελεύθερη καπνίσµατος. Για να πετύχουµε όµως αυτό προτείνω ότι κάθε Βουλευτής, υπάλληλος ή
επισκέπτης ο οποίος καπνίζει, µέσα στο χώρο της Βουλής, τη
µέρα που καπνίζει να πληρώνει 10 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μάλιστα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση δεκατρείς µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
από το Γυµνάσιο Δοµοκού Φθιώτιδας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Να τους ευχηθούµε καλή διαµονή
και καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κουρουµπλή, µπορείτε να κλείσετε µε τρία λεπτά µια ενδιαφέρουσα συζήτηση –πιστεύω- για όλους.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και σε µένα λίγη ανοχή, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κάποιοι καλοί συνάδελφοι, όταν εδώ γίνεται
αναφορά στις οφειλές των τραπεζιτών και του µιντιακού συστήµατος της διαπλοκής, τους καταλαµβάνει βαρηκοΐα και δεν θέλουν καθόλου να αναφέρονται σε αυτές τις εκκρεµότητες και τις
υποχρεώσεις αυτού του συστήµατος απέναντι στο ελληνικό κράτος, όταν χειµάζεται και δοκιµάζεται και αναγκάζεται πολλές
φορές να κάνει και περικοπές που δεν πρέπει να κάνει.
Και βέβαια, εµείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, βρισκόµαστε σε ένα προβληµατισµό. Είµαστε ουτοπιστές ή στηρίζουµε
τον παρασιτισµό, όπως ο καλός συνάδελφος, κ. Κεδίκογλου,
αναφέρθηκε;
Θέλω να πω στον καλό µου συνάδελφο ότι εµείς λέµε κάντε
µία συνεργασία –και το λέγαµε και στους Βουλευτές που ήµασταν µαζί όταν ήµουν σ’ έναν άλλον, στον πρώην συντροφικό µου
χώρο- µε το κυπριακό Παρατηρητήριο. Θα πω µόνο ένα παράδειγµα για το τι διαπιστώνεται εκεί. Το ίδιο φίλτρο αιµοκάθαρσης,
της ίδιας εταιρείας, του ίδιου τύπου, στοιχίζει 7 ευρώ στην
Κύπρο και 35 ευρώ στην Ελλάδα!
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και µιλούµε ακόµα για παρασιτισµό.
Ποιος ευθύνεται για τον παρασιτισµό, κύριε Πρόεδρε, όταν επί
δέκα χρόνια -και δεν πλήρωσε κανένας- το ασφαλιστικό φάρµακο, που είναι η µεγάλη δαπάνη, η εκρηκτική δαπάνη, πληρωνόταν 18% παραπάνω από ό,τι το νοσοκοµειακό φάρµακο. Το
ίδιο φάρµακο!
Ποιος απολογήθηκε γι’ αυτό το πράγµα, για να πούµε ποιος
ευθύνεται για τον περιρρέοντα παρασιτισµό, όταν αυτήν τη
στιγµή δεν τολµήσαµε, κύριε Πρόεδρε, ως πολιτικό σύστηµα;
Δεν αναφέροµαι προσωπικά σε εσάς, κύριε Υπουργέ, που αδικήσατε τη συνάδελφο. Είστε τρεις µήνες Υπουργός. Δεν έχουµε
τον παραλογισµό να σας χρεώσουµε τις ευθύνες και τα αµαρτήµατα του συστήµατος. Όµως, δεν αναγκαστήκατε να ζητήσετε
την παρέµβαση του εισαγγελέα, για την καθυστέρηση του rebate
από τις πολυεθνικές; Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η καθυστέρηση,
αυτή η πρόκληση και δεν µιλάει κανείς; Περί αυτού πρόκειται και
σε αυτά τα ζητήµατα θέλουµε συγκεκριµένες απαντήσεις για να
καταλάβουµε τι γίνεται.
Για τις επιτροπές προµηθειών, κύριε Κεδίκογλου, όλοι οµολογούν ότι έγινε πάρτι στην υγεία. Κανένας δεν έχει ευθύνη για τα
αναλώσιµα και για τα φάρµακα; Για τις επιτροπές προµηθειών
κανένας δεν έχει ευθύνη; Πότε ζητήθηκε το «πόθεν έσχες» αυτών
των κυρίων, για να δούµε αν, πραγµατικά, οι άνθρωποι λειτούργησαν σωστά ή τους αδικούµε;
Αν δεν δώσουµε συγκεκριµένες απαντήσεις, µπορούµε έτσι
εύκολα και αβασάνιστα να επιρρίπτουµε ευθύνες σχετικά µε τον
κ. Τσίπρα και χωρίς το µνηµόνιο θα είχαµε πεθάνει; Πέθανε η
Γερµανία χωρίς µνηµόνιο, όταν είχαν το κουράγιο τότε να διεκδικήσουν, ώστε το δηµόσιο χρέος να συνδεθεί µε ποσοστό της
ανάπτυξης 5%, όταν εδώ, κυρία Βούλτεψη, το 2007 οι εξαγωγές
της Ελλάδας έφτασαν στο ύψος των 17 δισεκατοµµυρίων και το
δηµόσιο χρέος, δηλαδή, τα τοκοχρεολύσια που πληρώσαµε µόνο
το 2007 ήταν 34 δισεκατοµµύρια;
Πείτε µας εσείς το µαθηµατικό τύπο’, µε τον οποίο θα βγούµε
από αυτήν τη φοβερή κρίση, όταν σήµερα, µε τα νέα µέτρα, επιβαρύνετε τα ταµεία µε περικοπές 500 εκατοµµυρίων και µε τη
µείωση του ΑΕΠ, µε βάση αν θέλετε και αυτήν τη νέα έκθεση του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όπου αλλάζει ο συντελεστής
του 0,5 και πάει στο 1,5 -σύνδεση, δηλαδή, λιτότητας, ύφεσης
και ΑΕΠ- το δηµόσιο χρέος παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, 8 µε
8,5 δισεκατοµµύρια το µήνα.
Πώς, δηλαδή, θα γίνει, αν δεν απαιτήσουµε κάποια στιγµή από
τους Ευρωπαίους εταίρους µας, που πιστέψαµε στην αλληλεγγύη και στη συνεργασία και όχι στην αλληλεγγύη των επιτοκίων
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και της κερδοφορίας της γερµανικής οικονοµίας εις βάρος των
νότιων χωρών και της Ελλάδος;
Πείτε µας, λοιπόν, µε ποιον άλλο τρόπο θα βγούµε, αν δεν
διεκδικήσουµε γενική ευρωπαϊκή ρύθµιση του χρέους, παύση
πληρωµών, σύνδεση του χρέους µε ποσοστό του ρυθµού ανάπτυξης, για να µπορέσει, πραγµατικά, αυτή η οικονοµία να αναπτυχθεί. Δεν µιλάτε για ανάπτυξη. Δεν είδα πουθενά το ζήτηµα
της ανάπτυξης, παρά µόνο περιµένετε τα 31 δισεκατοµµύρια,
από τα οποία δεν θα πάει στην πραγµατική οικονοµία ούτε 1
ευρώ. Εδώ είµαστε και θα το θυµηθείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για την κατανόηση του θέµατος
του χρόνου, γιατί πολλοί Βουλευτές πρέπει να πάνε επαρχία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαρίστως, κύριε Πρόεδρε, θα τηρήσω ακριβώς το χρόνο.
Κατ’ αρχάς, δεν ενδιαφέροµαι να πείσω κανέναν για τις προθέσεις µου. Μου αρκεί η συνείδησή µου να είναι ήρεµη και ευτυχώς, η συνείδησή µου είναι ήρεµη. Δεύτερον, όταν γίνεται µια
συζήτηση στη Βουλή σε αυτό το επίπεδο, πρέπει οι προτάσεις
και οι παρατηρήσεις, να συνοδεύονται και µε κοστολόγηση ή
τουλάχιστον, να εξηγεί κανείς από πού θα εξευρεθούν οι πόροι
για την εφαρµογή µιας πρότασης. Διότι, σήµερα, ας µη διαφεύγει της προσοχής µας ότι το αναµενόµενο ΑΕΠ για το 2013 θα
είναι στα επίπεδα των 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µειωµένο σε
σχέση µε το ΑΕΠ του 2012, του 2011 και προγενέστερα. Άρα, οι
πόροι τους οποίους καλούµαστε να διαχειριστούµε είναι πολύ
συγκεκριµένοι.
Μια ακόµη φράση, για τα 550 εκατοµµύρια των τραπεζών. Θυµάστε προ ολίγων ηµερών -και επειδή δεν θέλω να πιστέψω ότι
εκ πεποιθήσεως θέλετε να είστε άδικοι απέναντι στην Κυβέρνηση- ότι άλλοι µας έλεγαν να µην καταβληθούν αυτά τα 550 εκατοµµύρια ευρώ και η Κυβέρνηση ζήτησε, οι τράπεζες να
πληρώσουν αυτά τα 550 εκατοµµύρια ευρώ. Και θα τα πληρώσουν.
Έρχοµαι στο θέµα των χορηγιών, που ετέθη από συναδέλφους. Δηλαδή, από τη µια µεριά έχουµε το επιχείρηµα να πληρώσουν οι έχοντες. Ωραία! Ας πληρώσουν, µε το φορολογικό
σύστηµα που πρέπει να πληρώνουν. Όταν οικειοθελώς θέλουν
να συνεισφέρουν στην υπόθεση των αναγκών της πατρίδας, πρέπει να τους γυρίσουµε την πλάτη; Πρέπει να γυρίσουµε σε εκείνες τις θεωρήσεις και προσεγγίσεις δογµατικού χαρακτήρα, που
ό,τι προέρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία είναι εχθρός; Το
κέρδος πρέπει να καταδιώκεται στη χώρα; Αυτά πλέον δεν τα
υπερασπίζεται κανείς σε καµµία χώρα, πολύ δε περισσότερο, σε
χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά τον έλεγχο συµβάσεων, οχτακόσιες ενενήντα
τέσσερις συµβάσεις έχουν καταγραφεί από τους συνεργάτες
µου και τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Όλες, θα επανεξεταστούν στην κατεύθυνση της µείωσης του κόστους. Είπα αριθµό.
Οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις!
Δεύτερον, όσον αφορά τους διαγωνισµούς Α, Β, Γ, που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή σε διαβούλευση, ελέγχονται από την πολιτική ηγεσία πρώτον, για την ουδετερότητα των διατάξεων. Δεν
θέλω να υπάρξει προκήρυξη, η οποία θα ευνοεί τον οποιονδήποτε. Έχω πει και άλλη φορά, το είπα και προχθές στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων, ότι η φιλοσοφία δικαίου, επιβάλλει οι
νόµοι να είναι ουδέτεροι. Και εδώ δεν συγχωρείται επιείκεια ή
ανοχή σε προκηρύξεις – «φωτογραφίες», σε διατάξεις που ευνοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ούν συγκεκριµένους. Οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση υπάρχει,
όπως είπε και η κυρία Υπουργός, είµαστε διατεθειµένοι να την
ελέγξουµε. Πιθανόν, κάτι µπορεί να διαφύγει της προσοχής µας.
Δεν είναι δυνατόν, σε όλο το πεδίο του τοµέα της υγείας να
έχουµε καθηµερινά την απόλυτη πληροφόρηση. Τότε, λοιπόν, και
ο ρόλος του κοινοβουλευτικού ελέγχου, συνδράµει προς αυτήν
την κατεύθυνση και οι υποδείξεις και οι συνεργασίες.
Μία άλλη εγκύκλιος η οποία εξεδόθη σήµερα από τον κ. Πελοπίδα Καλλίρη, το γενικό γραµµατέα, αναφέρει: «Καθιστούµε
υπεύθυνες τις διοικήσεις των νοσοκοµείων να µην προχωρούν
σε αναθέσεις, ιδιαίτερα για τηλεφωνικές κλήσεις, για το διακανονισµό συναντήσεων µε τους ιατρούς των ασθενών, που θέλουν
να εξεταστούν και τους καθιστούµε υπευθύνους, ώστε καµµία
τέτοια ανάθεση να µην προχωρήσει και δεσµεύεται το Υπουργείο
να εκδώσει και γενικό κανονισµό, µε τον οποίο θα προχωράµε σε
τέτοιες επιλογές, όταν και µόνο όταν είναι αναγκαίο και επιβάλλεται».
Τώρα, δεν θέλω στο τέλος της συζήτησης να απαντήσω σε
ορισµένα πολιτικού χαρακτήρα επιχειρήµατα, τα οποία ακούστηκαν και µ’ έναν έντονο τρόπο, όπως «σας προειδοποιούµε, θα καταργήσουµε στην πράξη κ.λπ.» Όταν συζητούµε µε απόλυτο
σεβασµό στο Σύνταγµα και επικαλούνται οι Βουλευτές, οι αγορητές, το σεβασµό του Συντάγµατος από όλες τις Ελληνίδες και
όλους τους Έλληνες, πολύ δε περισσότερο από τα θεσµικά όργανα της πολιτείας, το να περιφρονούµε το Σύνταγµα µε τέτοιες
εκφράσεις δεν νοµίζω ότι περιποιεί τιµή και δεν συµβάλει στην
υψηλή ποιότητα της δηµοκρατίας. Το Σύνταγµα δίνει το δικαίωµα
-όταν αποφαίνεται ο ελληνικός λαός- στην Κυβέρνηση, να κυβερνήσει για τέσσερα χρόνια. Η Κυβέρνηση θα κριθεί για την αποτελεσµατικότητά της. Το είπα και στην πρωτοµιλία µου.
Κύριε Πρόεδρε, θα διατυπώσω µία τελευταία φράση. Αν θεώρησα καθήκον µου να υπερασπιστώ τον Πρωθυπουργό της
χώρας, δεν το έκανα γιατί το είχε ανάγκη. Την ώρα αυτή, η Ελλάδα δίνει µία µάχη και όταν η Ελλάδα δίνει µάχη, αφορά την
κάθε Ελληνίδα, τον κάθε Έλληνα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής και
κοµµατικής τοποθέτησης. Είναι, λοιπόν, άδικο, να πλήττεται το
κύρος του Έλληνα Πρωθυπουργού απόντος από τη χώρα, σε µία
τέτοια κρίσιµη στιγµή. Νοµίζω ότι ο τρόπος µε τον οποίο απήντησα και ο τρόπος µε τον οποίο διατυπώθησαν τα εκατέρωθεν
επιχειρήµατα, µάς επιτρέπει να βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας
αλλά να µη δώσουµε περαιτέρω συνέχεια, µέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και να δούµε τα αποτελέσµατά τους.
Κατά τ’ άλλα, σας ευχαριστώ για τη σηµερινή συζήτηση και
στα σηµεία στα οποία µε τις τοποθετήσεις σας υποδείξατε πτυχές, που µπορούν να αντιµετωπιστούν και να ρυθµιστούν, σας
βεβαιώνω ότι θα γίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
12/8/28-9-2012 επίκαιρης επερώτησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ κ. Αλέξη Τσίπρα και των
Βουλευτών του κόµµατός του προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.30’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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