ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’
Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8399, 8445
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Α. Χατζή - Οσµάν, σελ.
8419
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής
Πειραιά, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το Γενικό Λύκειο
Μαραθώνα, το 46ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο
Φυλής και το 4ο Γυµνάσιο Κορίνθου, σελ. 8365, 8383, 8384,
8402, 8407, 8411, 8415, 8425, 8432
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8362, 8363,8364, 8368,
8369, 8370, 8383, 8384, 8385, 8386, 8399, 8404, 8406, 8409,
8410, 8412, 8420, 8427, 8428, 8431, 8441, 8442
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8369, 8433, 8434
6. Ανακοινώνεται ότι η ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013, σελ. 8369
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2013, σελ. 8361
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων καταθέτουν από κοινού την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νόµος περί Ναρκωτικών και άλλες
διατάξεις», σελ. 8361
β) Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας:
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας», σελ. 8361
γ) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κύρωση των
τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση
των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών», σελ.
8361
2. Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012
Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής»,
σελ. 8362
3. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σελ. 8369
4. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ Οικονοµικής
και Τεχνικής συνεργασίας», σελ. 8370 - 8371

5. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία», σελ. 8383 - 8387
6. Απόσυρση της τροπολογίας για το γένος στις στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές, που είχε εισαχθεί προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σελ. 8383
7. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας", σελ. 8399 8442
8. Απόσυρση της τροπολογίας 248/18 που αφορά θέµατα
του ΤΑΙΠΕΔ από το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας,
σελ. 8411
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,

σελ. 8424 - 8445
σελ. 8399 - 8407
σελ. 8411 - 8424
σελ. 8361 - 8399, 8407 - 8411

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8364
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8362, 8363, 8386
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 8441
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 8363, 8364, 8369, 8370
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 8427, 8428, 8430, 8431,
8441, 8442
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8406
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 8383
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 8368, 8384, 8385
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ,
σελ. 8430
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 8412
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 8406
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 8409
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8370, 8431, 8441
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 8409
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 8362, 8363, 8428
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 8368, 8369, 8441
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8362, 8363, 8364, 8368,
8369, 8370, 8383 8385,
8386, 8399, 8404, 8409,
8410
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 8420, 8441, 8442
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 8362, 8385, 8386
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 8434
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 8433
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 8369
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 8369

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 8433
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8364
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 8367
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8366
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε. ,
σελ. 8368
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 8365
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 8365
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 8369
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8370
ΝΤΑΒΡΗΣ Γ. ,
σελ. 8370
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 8383
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 8384
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8383
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ. ,
σελ. 8385
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8385
ΞΟΥΛΙΔΟΥ Σ. ,
σελ. 8384
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. , σελ. 8386
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας:
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ,
σελ. 8400, 8401, 8403, 8430
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 8437
ΒΛΑΧΒΕΗΣ Μ. ,
σελ. 8411
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 8421, 8422, 8425
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 8414
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 8411, 8412, 8432
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 8414
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 8435
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ,
σελ. 8402, 8430
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 8415
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 8405, 8406
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 8419, 8420, 8433, 8437
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 8413
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 8416, 8432
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ,
σελ. 8399, 8430
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8407, 8431, 8441
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 8408, 8409, 8410
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α. ,
σελ. 8401, 8409, 8410, 8412,
8417, 8418, 8420, 8428,
8436, 8439
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 8425, 8426, 8434, 8437,
8439
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 8406, 8431
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 8437
ΜΕΛΑΣ Π. ,
σελ. 8404
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 8426, 8439
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 8420, 8436
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 8423

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’
Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 28 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.44’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 1ης Μαρτίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1084/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου
προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αλόγιστη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο Νοµό Λακωνίας.
2. Η µε αριθµό 1087/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των προσώπων και
των λογαριασµών της λίστας Λαγκάρντ.
3. Η µε αριθµό 1099/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την
αύξηση του ωραρίου των βρεφονηπιαγωγών.
4. Η µε αριθµό 1095/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη
µετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών.
5. Η µε αριθµό 1090/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Οικονόµου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την εξόφληση
των πάσης φύσεως οφειλών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
6. Η µε αριθµό 1100/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµιακών
Δασών (ΤΔΔΠ) στην εταιρεία διαχείρισης Οικονοµικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1085/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή

προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το κόστος λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών.
2. Η µε αριθµό 1088/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών σε
εκπαιδευτικούς.
3. Η µε αριθµό 1096/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ελένης
Ζαρούλια προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πώληση του
αεροδροµίου του Ελληνικού παρά την ύπαρξη αντίθετης απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας.
4. Η µε αριθµό 1091/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, σχετικά µε τη διοίκηση και τον καλλιτεχνικό προγραµµατισµό του Φεστιβάλ Αθηνών.
5. Η µε αριθµό 1101/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, σχετικά µε
το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
6. Η µε αριθµό 1086/26-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη διάθεση των απαιτούµενων
οικονοµικών πόρων για την κατασκευή του νέου Νοσοκοµείου
Χαλκίδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης και η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτουν από κοινού την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νόµος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις».
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας».
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης
Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των
παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Γιατί βιάζεστε;
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορεί να
λάβει το λόγο ένας Βουλευτής από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα
που έχει αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής της συµφωνίας.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που έχει αντίρρηση και θέλει να
λάβει το λόγο;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Διαδικασία ως προς τι;
Ακόµα δεν άρχισε η διαδικασία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για τον τρόπο συζητήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επί του τρόπου συζητήσεως ποιου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δώστε του τον λόγο για να σας πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριε
Καπερνάρο.
Αναφέρθηκα στο άρθρο 108 το οποίο ξέρετε –γιατί βλέπω ότι
κρατάτε µπροστά σας τον Κανονισµό- πώς συζητείται. Εδώ,
έχουµε να ψηφίσουµε έναν κυρωτικό νόµο και στον κυρωτικό
νόµο, όπως γνωρίζετε, το άρθρο 108 αναφέρεται στο πώς συζητούνται και ψηφίζονται οι κυρώσεις. Έχετε αντίρρηση επί της
διαδικασίας;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έχουµε αντίρρηση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω πέντε
λεπτά που δικαιούστε να µιλήσετε ως προς την αντίρρηση που
έχετε για το συγκεκριµένο κυρωτικό νόµο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι, έχουµε αντίρρηση
επί του τρόπου εισαγωγής και συζητήσεως και ζητώ το λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος επί του Κανονισµού.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τότε, µε τον προβλεπόµενο τρόπο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, έναςένας.
Θέλω να µου αναφέρετε ποιο άρθρο του Κανονισµού παραβιάζεται και µε ποιον τρόπο, σε ό,τι αφορά τι;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εν προκειµένω έρχεται αυτή η σύµβαση που είναι τροποποιητική. Εγκρίθηκε, όµως, µε βάση τη συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο
µε κανονική διαδικασία. Εισήχθη δηλαδή ως νοµοσχέδιο στο
οποίο δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους Βουλευτές να τοποθετηθούν.
Ως εκ τούτου, εµείς θεωρούµε ότι ο τρόπος εισαγωγής της µε
το άρθρο 108 που αποφασίζετε, είναι λανθασµένος τρόπος και
πολιτικά και ουσιαστικά, διότι θα πρέπει να εφαρµοστεί ό,τι έγινε
και επί της ψηφίσεως.
Επί της ψηφίσεως, λοιπόν, ακολουθήθηκε η κανονική διαδικασία ψηφίσεως νοµοσχεδίου, πήγε στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου το 1999, έγιναν οι ανάλογες συζητήσεις στην επιτροπή, εκλήθησαν οι φορείς και εν συνεχεία, ήρθε για να ψηφιστεί
µε κανονική διαδικασία εδώ.
Το Προεδρείο το φέρνει µε τη διαδικασία του άρθρου 108, δη-

λαδή µε διαδικασία που επί της ουσίας αναφέρεται σε περιορισµένη συζήτηση και ταχύτατα.
Πέραν τούτου –και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, κύριε Πρόεδρε- εν όψει του ότι στη χώρα µας δροµολογούνται σηµαντικές
εξελίξεις στο θέµα των υδρογονανθράκων, µία τέτοια σηµαντική
απόφαση περί ανανεώσεως ή µη, µιας συµβάσεως σε ένα καθοριστικό θέµα, πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους
Βουλευτές όλων των πτερύγων να τοποθετηθούν επί του θέµατος αυτού. Κατά τη γνώµη µας µάλιστα, στο συγκεκριµένο γίνεται και µία ολόκληρη αλχηµεία, διαλύονται τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστώ πολύ.
Είπατε τα της διαδικασίας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μπαίνετε στην ουσία
τώρα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επιτρέψτε µου για
ακόµα δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, θα σας δώσω τα
πέντε λεπτά επί της ουσίας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι. Επιτρέψτε µου τα
δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
Ως εκ τούτου, πιστεύουµε ότι πρέπει να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο. Πέραν τούτου, όµως, αν εσείς εµµείνετε στη συζήτηση
µε το άρθρο 108, θέλουµε να εφαρµοστεί, πραγµατικά, το άρθρο
108, που σηµαίνει ότι κάθε Βουλευτής εντός της Αιθούσης που
έχει αντίρρηση και όχι ένας εκ των κοµµάτων, αυτός να πάρει και
τον λόγο.
Σας λέµε, λοιπόν, εµείς ότι όλα τα µέλη της Κοινοβουλευτικής
µας Οµάδας, µε το άρθρο 108 παράγραφος 1, ασκούµε τα δικαιώµατά µας και προβάλλουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Μη µου το διαβάζετε. Ολοκληρώσατε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είχα
τελειώσει.
Προβάλλουµε αντιρρήσεις όλοι ως Βουλευτές και ως εκ τούτου, αν το εφαρµόσετε -που εµείς σας λέµε να µην το εφαρµόσετε, να πάτε σε άλλη διαδικασία- θα ζητήσουµε το λόγο όλοι οι
παριστάµενοι και θέλουµε να µας δώσετε το λόγο. Άλλωστε,
αυτό συνέβη ήδη και σε προηγούµενη διαδικασία µε τον κ. Δραγασάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήσασταν σαφής σε ό,τι αναφέρατε. Θα υπάρχει και η απάντηση.
Κατ’ αρχάς, ο νόµος πέρασε ως κυρωτικός νόµος στην επιτροπή, χωρίς πρώτη, δεύτερη ανάγνωση άρα, πέρασε ως κύρωση τροποποιητικής πράξεως. Αυτό είναι η απάντηση στο
πρώτο σας ερώτηµα.
Στο δεύτερο, πράγµατι, υπάρχει µια ασάφεια, διότι λέει «Βουλευτής ή Βουλευτές». Όµως, κατ’ έθιµον, σε όλες τις Βουλές στις
οποίες έχω συµµετάσχει πάντα έπαιρνε το λόγο ένας Βουλευτής
από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα ο οποίος έφερνε αντιρρήσεις,
διότι είχε καθιερωθεί ένας Βουλευτής. Μόνο µια φορά, πράγµατι,
όπως αναφέρετε, έγινε αυτό επί προεδρίας συναδέλφου -το
Προεδρείο είναι ενιαίο- και έλαβαν τον λόγο από ένα κόµµα δύο
Βουλευτές.
Σήµερα, όµως, θα εφαρµοστεί ό,τι έχει εφαρµοστεί κάθε
φορά. Θα πάρουν τον λόγο για πέντε λεπτά ένας Βουλευτής από
κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με συγχωρείτε κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, αλλά
να ολοκληρώσω. Σας άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή. Κάνετε
µια ερµηνεία του Κανονισµού εσείς. Κάνει µια ερµηνεία ο Προεδρεύων και µε την εµπειρία του και µε το τι εφαρµόζεται και έχει
εφαρµοστεί σε όλες τις κυρώσεις αυτό και το γνωρίζετε καλύτερα από εµένα. Γι’ αυτό αναφερθήκατε µόνο σε µια περίπτωση
που είχε γίνει αυτό και είχαν µιλήσει Βουλευτές.
Μπαίνουµε, λοιπόν, στη διαδικασία της κύρωσης.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ζητώ το λόγο πάλι,
κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, πάλι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θέλω µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα να ολοκληρώσω,
κύριε Μαριά!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω το λόγο
να πάρετε τα πέντε λεπτά και ίσως µε κάποια ανοχή επί της κυρώσεως, διότι…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να ολοκληρώσω;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, αλλά να επισηµάνω
το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα δώσω, λοιπόν, το
λόγο σ’ έναν Βουλευτή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα η
οποία έχει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις. Διότι εδώ είδατε ότι δεν
το διευκρίνισε αυτό. Ο Κανονισµός λέει για αντιρρήσεις. Και βλέποντας εδώ το πώς ψηφίστηκαν οι κυρωτικοί νόµοι, βλέπω ποιες
Κοινοβουλευτικές Οµάδες έφεραν επιφυλάξεις. Παρ’ όλα αυτά,
πάντα κατ’ έθιµον δίνουµε τον λόγο και στις Κοινοβουλευτικές
Οµάδες οι οποίες έχουν εγείρει επιφυλάξεις και στην επιτροπή
για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι µπορεί µια Κοινοβουλευτική
Οµάδα στην επιτροπή να έχει επιφυλάξεις, µην έχοντας µελετήσει καλά την κυρωτική σύµβαση και θέλει να διευκρινίσει ορισµένα πράγµατα στην Ολοµέλεια. Γι’ αυτό και εµείς, παρά τον
Κανονισµό -διότι ο Κανονισµός λέει «αντιρρήσεις και όχι επιφυλάξεις»- δίνουµε πάντοτε τον λόγο και το τηρούµε αυτό και στις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες που έχουν επιφυλάξεις.
Βλέπω ότι εσείς σε αυτό είχατε επιφυλάξεις, άρα, έχετε άρνηση. Εποµένως, σας δίνω τον λόγο για πέντε λεπτά επί της αρνήσεως.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε αλλά αν µου δώσετε µισό λεπτό, θα τελειώσουµε.
Ο Κανονισµός στο άρθρο 108 δεν αναφέρεται πουθενά σε Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, λέει «Βουλευτή ή
Βουλευτές».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αναφέρεται σε «Βουλευτή ή Βουλευτές».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη µου το λέτε πάλι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφήστε µε, όµως, σας
παρακαλώ να πω κάτι. Θα τελειώσω.
Λέει, λοιπόν, το εξής: «Αν προβληθούν αντιρρήσεις, ο Πρόεδρος καλεί τον Βουλευτή ή τους Βουλευτές που διατύπωσαν
τις αντιρρήσεις να λάβουν το λόγο».
Εµείς θέλουµε την εφαρµογή του Κανονισµού ως έχει και όχι
ως εφαρµόζεται τόσα χρόνια. Για µας, λοιπόν, η εφαρµογή του
Κανονισµού σηµαίνει ότι όσοι Βουλευτές, εν προκειµένω, έχουν
αντιρρήσεις να πάρουν το λόγο και να µιλήσουν. Αυτή είναι η
σωστή ερµηνεία του Κανονισµού. Πουθενά δεν υφίσταται η έννοια της Κοινοβουλευτικής Οµάδος εδώ και πουθενά δεν µπορεί
να απαγορευτεί σε έναν που έχει αντίρρηση και έτσι ζήτησα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα, µου δίνετε το δικαίωµα, εφαρµόζοντας κατά γράµµα τον Κανονισµό για τις επιφυλάξεις, διότι είχατε το δικαίωµα στην επιτροπή να δηλώσετε
την άρνησή σας…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εγώ δηλώνω την αντίρρησή µου, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω υποχρέωση να πάω στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο Κανονισµός λέει για
αντιρρήσεις. Τέλος πάντων…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με το άρθρο 108, κύριε
Πρόεδρε, δεν έχω υποχρέωση να πάω στην επιτροπή. Ασκώ την
αντίρρησή µου στην Ολοµέλεια. Εδώ το λέει. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, καθίστε κάτω.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, κύριε Βούτση.
Παρά το γεγονός ότι βλέπω τον Πρόεδρό σας δίπλα, ο οποίος
ξέρει γιατί εννοώ εγώ τον Κανονισµό σε ό,τι αφορά τις αρνήσεις
και τις επιφυλάξεις στη διαφορά και ξέρει, επίσης, το «Βουλευτής
ή Βουλευτές», είναι συνήθεια, λοιπόν, αυτό που σας είπα και χρησιµοποιείται, παρά το γεγονός και των αντιρρήσεων. Εγώ για τις
επιφυλάξεις σας δίνω το δικαίωµα να εκφέρετε λόγο ως αντιρρήσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλετε να πείτε κάτι,
κύριε Βορίδη; Επί της διαδικασίας, όµως, για να κλείσουµε το
θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Βορίδη, κατ’ έθιµον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ήρεµα! Μην παρεµβαίνετε, σας παρακαλώ.
Ακούστε να δείτε, λοιπόν. Θέλω να σας υπενθυµίσω την ηµερήσια διάταξη της σηµερινής ηµέρας. Η ηµερήσια διάταξη της
σηµερινής ηµέρας έχει τρεις κυρώσεις και έχει και το κατεπείγον
νοµοσχέδιο. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η διαδικασία θα είναι
πολύ µακρά, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα ήθελα, λοιπόν,
σε αυτό και την κατανόησή σας σε ό,τι αφορά το Προεδρείο- για
να µπορέσουµε και εµείς να αντέξουµε σε όλη αυτήν τη διαδικασία- αυτό το διαδικαστικό θέµα να το κλείσουµε άµεσα.
Κύριε Βορίδη, θέλετε να πείτε κάτι για δυο λεπτά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο το οποίο
θέλω να πω είναι ότι κατ’ αρχάς, τα ζητήµατα τα οποία αφορούν
το διαδικαστικό µέρος της συζητήσεως κανονίζονται κατ’ αρχήν
στη Διάσκεψη των Προέδρων. Εδώ, λοιπόν, εισάγεται µε το
άρθρο 108 να συζητηθεί η συγκεκριµένη διαδικασία. Η πρώτη
αµφισβήτηση θα έπρεπε να έχει τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων. Δεν λέω ότι δεν µπορεί να αποφασίσει κυριαρχικά το
Σώµα, αλλά θέλω να θυµίσω στους συναδέλφους -και καλό είναι
όσοι επικαλούνται τον Κανονισµό να τον κατανοούν στο σύνολό
τους- ότι όποιος έχει αντιρρήσεις ως προς τον Κανονισµό, υπάρχει τρόπος µε τον οποίο προβάλλονται αυτές οι αντιρρήσεις.
Υπάρχει τρόπος που προβλέπεται µέσα στον Κανονισµό.
Εν συνεχεία, κύριε Πρόεδρε, όπως άριστα γνωρίζετε, επί των
αντιρρήσεων αυτό αποφαίνεται το Σώµα. Εσείς τώρα κάνατε µια
ερµηνεία του Κανονισµού. Εµείς συµφωνούµε µε αυτήν την ερµηνεία. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος διαφωνεί
µε την ερµηνεία του Κανονισµού που κάνετε και προβάλλει αντιρρήσεις για τον Κανονισµό, να το πει, γιατί δεν γίνεται να χάνουµε το χρόνο µας, κάνοντας συζητήσεις εκτός της διαδικασίας. Διότι αυτό είναι συζήτηση εκτός της διαδικασίας.
Αν κάποιος έχει αντίρρηση, ας την προβάλει, να αποφανθεί
όπως προβλέπει ο Κανονισµός κυριαρχικά το Σώµα επί της αντιρρήσεως, για να προχωρήσουµε. Διότι κάθε φορά γίνεται αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Προβάλλεται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν προβάλλεται έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Προεβλήθη. Η αντίρρηση επί της διαδικασίας προεβλήθη.
Κύριε Βούτση, για δυο λεπτά και εσείς έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητούµε από τον αρµόδιο Υπουργό να αποσύρει το προς κύρωση σχέδιο νόµου, διότι
έχουν προκύψει νέα δεδοµένα από χθες, µε βάση τα ασφαλιστικά µέτρα ανάµεσα στις δυο εταιρείες. Πλέον, η µια δεν εκπροσωπεί την άλλη. Έχουµε τα κείµενα εδώ. Δεν υπάρχει, δηλαδή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, αλλά
επί της διαδικασίας είναι αυτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επί της ουσίας, πολύ πριν της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εσείς κάνετε πρόταση
επί της ουσίας. Για τη διαδικασία δεν έχετε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Με βάση νέα δεδοµένα τα οποία µπορούµε αναλυτικά να δώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αυτό είναι θέµα ουσίας
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και µπορείτε να το αναφέρετε. Για τη διαδικασία, όµως, απ’ ό,τι
κατάλαβα, δεν έχετε αντίρρηση να γίνει αυτό που γινόταν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επί της διαδικασίας και µε βάση και τα
νέα δεδοµένα, είναι φανερό ότι πρέπει να γίνει µια εξαντλητική
και αναλυτική συζήτηση και ως προς αυτό συµφωνώ µε τον κ.
Μαριά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άλλο θέµα αυτό. Αυτό
είναι επί της ουσίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όµως, σας επαναλαµβάνω ότι τίθεται
πλέον ζήτηµα ουσίας. Δεν υπάρχει συµφωνητικό ανάµεσα στις
δυο αυτές εταιρείες.
Η µία δεν εκπροσωπεί την άλλη, όπως ρητά έχει κατατεθεί και
έχουν περάσει τα ασφαλιστικά µέτρα. Άρα, δεν υπάρχει αντικείµενο προς συζήτηση. Πρέπει να αποσυρθεί και να δει το Υπουργείο ύστερα µε ποιες συζητήσεις, µε ποια εταιρεία –την
«KAVALA» ή άλλη- ή πώς θα ξανάρθει ή δεν θα έρθει το νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχει αντικείµενο, δηλαδή, πέραν της διαδικαστικής πτυχής του ζητήµατος. Πρέπει να είναι σε γνώση του κυρίου
Υπουργού η χθεσινή εξέλιξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
είµαι ένας από τους Βουλευτές που θα εκφράσει τις αντιρρήσεις
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Ασφαλώς. Ο οµιλητής που θα εκφράσει τις αντιρρήσεις του από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ θα είστε εσείς.
Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, από την Κυβέρνηση απ’ ό,τι φαίνεται δεν παίρνει το λόγο ο Υπουργός να απαντήσει σ’ αυτά που
είπε ο κ. Βούτσης, πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για την «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ
αυτής».
Εποµένως, το λόγο έχει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος για πέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της 14ης
Φεβρουαρίου 2013 της πρώτης τροποποιητικής σύµβασης µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και των αναδόχων εταιρειών «KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ»,
είχαµε θέσει µία σειρά ερωτηµάτων και είχαµε δηλώσει ότι οι θέσεις µας για την κύρωση ή όχι της σύµβασης, θα διαµορφώνονταν, αφού θα αξιολογούσαµε και τις απαντήσεις που θα µας
δίνατε.
Μετά από προσεκτική ανάγνωση του σχεδίου νόµου που µας
µοιράσατε µετά τη συζήτηση που προανέφερα, διαπιστώσαµε
ότι δεν έχετε κάνει καµµία αλλαγή σε σχέση µε το σχέδιο που είχαµε στη διάθεσή µας κατά τη συζήτηση της σύµβασης στην επιτροπή. Είναι το ίδιο ακριβώς κείµενο. Επιπλέον, δεν δώσατε
καµµία απάντηση στα ερωτήµατα που σας είχαµε θέσει.
Ως εκ τούτου, θα καταψηφίσουµε το συζητούµενο σχέδιο
νόµου, αρνούµενοι έτσι να κυρώσουµε τη νέα τροποποιητική
σύµβαση και ταυτόχρονα σας καλούµε να αποσύρετε την παρούσα σύµβαση για λόγους για τους οποίους ανέφερε προηγουµένως ο κ. Βούτσης αλλά θα αναλύσω και εγώ στη συνέχεια.
Οι λόγοι που καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου είναι εν
συντοµία οι εξής:
Πρώτον, διαφωνούµε µε την αυθαίρετη επέκταση της περιοχής εκµετάλλευσης βόρεια των κοιτασµάτων «Έψιλον» και του
«Βορείου Πρίνου».
Δεύτερον, διαφωνούµε µε τη χαριστική υπερεικοσικονταπενταετή παράταση του χρόνου εκµετάλλευσης του πετρελαϊκού
πεδίου.
Τρίτον, διαφωνούµε µε τη µείωση του φόρου από 40% στο
20% συν 5% για τις τοπικές κοινωνίες.
Τέταρτον, διαφωνούµε µε τη µηδενική παραχώρηση µεριδίων
στο δηµόσιο για παραγωγή µικρότερη των δυόµισι χιλιάδων βαρελιών την ηµέρα, όταν σε άλλες προς εκµετάλλευση περιοχές
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προβλέπεται µερίδιο 2% από το πρώτο βαρέλι. Αυτό συνεπάγεται
απώλεια εσόδων για το δηµόσιο τουλάχιστον 1.825.000 ευρώ το
χρόνο.
Πέµπτον, διαφωνούµε µε τη µετατροπή της σύµβασης από
σύµβαση διανοµής της παραγωγής, σε σύµβαση µίσθωσης.
Έκτον, διαφωνούµε µε την επιβεβαίωση της εκχώρησης της
περιοχής της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» στο ΤΑΙΠΕΔ, για την οποία ξέρουµε ότι η διάρκεια εκµετάλλευσής της τερµατίζεται στις 23 Νοεµβρίου του 2014. Αλήθεια, µε τι ανταλλάγµατα προς την εταιρεία πέρασε αυτή η περιοχή στο ΤΑΙΠΕΔ;
Έβδοµον, δεν µας φαίνονται σύννοµες οι δύο συµβολαιογραφικές πράξεις, µε τις οποίες η «KAVALA OIL» µεταβιβάζει στην
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» το 2008 και το 2009 όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις της στις περιοχές εκµετάλλευσης «Πρίνου»
και «Νότιας Καβάλας».
Όγδοον, δεν έχουν τηρηθεί συµβατικές υποχρεώσεις της
«KAVALA OIL» που έχουν να κάνουν µε την εκτέλεση των δύο
ερευνητικών γεωτρήσεων και την τήρηση περιβαλλοντικών όρων.
Ένατον, δεν έχουν γίνει οι διορθώσεις σε διάφορα άρθρα της
σύµβασης σε σχέση µε τη ΔΕΠ-ΕΚΥ, τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», την Επιτροπή Αποµάκρυνσης και Διάθεσης Εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε το
ΥΠΕΚΑ, τη χρονική διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, τη διαγραφή ως περιττών των παραγράφων 13 έως και 20 του άρθρου
31 της σύµβασης και διάφορα άλλα που σας είχαµε επισηµάνει
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου στη Διαρκή
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Δέκατον, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού, δεν έχει συγκροτηθεί ακόµα η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, για την οποία αµφιβάλλουµε ότι µπορεί να αναλάβει και
να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα µε τα οποία
στην προηγούµενη σύµβαση ήταν επιφορτισµένα τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ».
Ενδέκατον, δεν προβλέπεται αξιόλογος µηχανισµός ελέγχου.
Δωδέκατον, µε δεδοµένη τη γήρανση των εγκαταστάσεων, θα
αναδεικνύεται όλο και περισσότερο το µεγάλο πρόβληµα της τήρησης των περιβαλλοντικών κανονισµών, καθώς και η αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων και το σφράγισµα των γεωτρήσεων
µε τη λήξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων που έχει επωµιστεί
το ελληνικό δηµόσιο.
Δέκατο τρίτον, η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής επισηµαίνει στην έκθεσή της παραβλέψεις, οι οποίες είναι δυνατόν να
προσβάλλονται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Δέκατο τέταρτον, δεν υπάρχει αναφορά στη σύµβαση, κάτι
σχετικό µε τις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις του αναδόχου, όσον
αφορά στις εργασιακές σχέσεις και στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.
Για άλλη µία φορά, κύριε Πρόεδρε, βρισκόµαστε µπροστά σε
µία λεόντεια σύµβαση που κάθε άλλο παρά διασφαλίζει τα συµφέροντα του δηµοσίου. Γι’ αυτό, όπως προείπα, θα καταψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα σας καταθέσουµε έγγραφο της εταιρείας «KAVALA OIL» µε ηµεροµηνία 26-2-2013 που απευθύνεται
τόσο στο δικό σας Υπουργείο, όσο και σε όλα τα κόµµατα της
Βουλής και στο οποίο φαίνεται ότι έχουν κλονιστεί ισχυρά οι σχέσεις της εταιρείας αυτής µε τη µητρική της εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» που είναι ο ένας εκ των δύο αναδόχων στην
παρούσα σύµβαση.
Εάν τα πράγµατα είναι έτσι όπως περιγράφονται στο έγγραφο
αυτό, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να αποσύρετε το παρόν σχέδιο
νόµου, να αναζητήσετε τους λόγους για τους οποίους η
«KAVALA OIL» υπαναχώρησε από τη συµφωνία που είχε υπογράψει µε εσάς και την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στις 31 Οκτωβρίου 2012
και να ελέγξετε τη βασιµότητα των όσων καταγγέλλει στο συγκεκριµένο έγγραφο.
Στη σελίδα 4 αυτού του εγγράφου διαβάζω το εξής: «Όπως
προκύπτει εκ των ανωτέρω παρατιθέµενων στοιχείων, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ανέλαβε έναντι της εταιρείας «KAVALA
OIL Α.Ε.» σωρεία υποχρεώσεων, στις οποίες δυστυχώς, παρά τις
συνεχείς οχλήσεις µας, αδυνατούσε και αδυνατεί µέχρι και σή-
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µερα να αντεπεξέλθει. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά και έντονα προβλήµατα στην απρόσκοπτη και
οµαλή λειτουργία της «KAVALA OIL» και των εγκαταστάσεών
της».
Τι παιχνίδια κρύβονται και τι παιχνίδια παίζονται, κύριε
Υπουργέ; Οσµιζόµαστε αδιαφανείς χρηµατιστηριακές και χρηµατοπιστωτικές σκοπιµότητες και µεθοδεύσεις. Σας καλούµε να
ενεργήσετε το ταχύτερο δυνατόν για τα δέοντα και να διαφυλάξετε πάση θυσία το δηµόσιο συµφέρον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Αλεξόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
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, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και µία
εκπαιδευτικός από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου
Σχολής Πειραιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες το λόγο έχει η κ. Ραχήλ
Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο ανωτέρω υπό συζήτηση σχέδιο νόµου υπάρχουν δύο βασικά προβλήµατα, ένα τυπικής φύσεως και ένα πολύ ουσιαστικό.
Το τυπικό είναι η διαδικασία που ακολουθείται για το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Το εισάγετε ως κύρωση συµφωνίας, ενώ
στην ουσία είναι τροποποίηση ήδη υπάρχοντος νόµου. Εάν δεν
το έχετε αντιληφθεί, η αρχική συµφωνία συµπεριλαµβανόταν στο
ν. 2779/1999. Όταν συζητήθηκε η αρχική συµφωνία, ακολουθήθηκε η κανονική διαδικασία µε τρεις συνεδριάσεις επιτροπών
στις 7, 8 και 9 Δεκεµβρίου του 1999 που διήρκησαν συνολικά περίπου εννέα ώρες. Σ’ αυτές κατέστη δυνατή η πλήρης παρουσίαση των όποιων προβληµάτων και η υποβολή προτάσεων από
τα κόµµατα και τους φορείς για την επίλυσή τους.
Σήµερα εισάγεται το σχέδιο νόµου ως κύρωση, παρά το γεγονός ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, αφού δεν αποτελεί συµφωνία του
ελληνικού κράτους µε αντισυµβαλλόµενο διεθνή οργανισµό ή
άλλο κράτος ούτε φυσικά υφίσταται άλλος ουσιαστικός λόγος,
παρά µόνο η βιασύνη σας για να υιοθετήσετε τις συγκεκριµένες
διατάξεις.
Σας καλούµε να αποσύρετε το σχέδιο νόµου, να προβείτε στις
απαιτούµενες διορθώσεις και να το επανακατέθεσετε µε την αρµόζουσα διαδικασία. Μην τρέφετε ουτοπίες. Δεν σας το λέµε για
να προστατεύσουµε εσάς αλλά νοιαζόµαστε για την ελληνική πολιτεία που είχε βέβαια την ατυχία να αναθέσει σε εσάς τη διακυβέρνησή της και τώρα κινδυνεύει να χάσει κάθε ρανίδα αξιοπρέπειας µε τις νοµοθετικές σας απρέπειες.
Πέρα από την τυπική αιτία απόσυρσης του σχεδίου νόµου,
υπάρχει και η ουσιαστική αιτία, που αν δεν την αναγνωρίζετε, ειλικρινά κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε από πολιτική µωρία, ενώ
αν την αναγνωρίζετε και εθελοτυφλείτε, ρέπετε ολοταχώς προς
τη διαπλοκή.
Το σχέδιο νόµου παρουσιάζει ενδείξεις διαπλοκής. Πιο συγκεκριµένα, η αρχική σύµβαση ήταν διµερής, µεταξύ της «ΚΑVΑLΑ
OIL» και του Ελληνικού Δηµοσίου. Ύστερα εµφανίστηκε η
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» ως εκδοχέας της «ΚΑVΑLΑ OIL» και κάτοχος του 67% των µετοχών. Αυτό, βέβαια, δεν κάνει την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» σε καµµία περίπτωση αντισυµβαλλόµενο
µέρος της αρχικής σύµβασης.
Με τις παρούσες διατάξεις µετατρέπετε αυτήν τη σύµβαση σε
τριµερή. Το ελληνικό δηµόσιο συµβάλλεται µε την «ΚΑVΑLΑ OIL»,
την οποία χαρακτηρίζετε ως αρχικό ανάδοχο και την «ΕΝΕΡΓΕΙ-
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ΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» ως δεύτερο ανάδοχο, γνωρίζοντας ότι η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» ήδη κατέχει την πλειοψηφία της «ΚΑVΑLΑ
OIL». Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να µπει ως ξεχωριστός ανάδοχος;
Αυτήν την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, σας την είχαµε κάνει και
στην επιτροπή και είχατε δεσµευτεί να µας απαντήσετε. Ωστόσο,
δεν το πράξατε επί της ουσίας.
Η µεθόδευση εισαγωγής, ως ξεχωριστού αναδόχου, της εν
λόγω εταιρείας δηµιουργεί µόνο ένα ενδεχόµενο, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» να οδηγήσει σε χρεοκοπία την «ΚΑVΑLΑ OIL» και
µετά να παραµείνει ως µόνη ανάδοχος. Δυστυχώς, τα γεγονότα
αυτήν την εξέλιξη τεκµηριώνουν. Στην από 26 Φεβρουαρίου 2013
επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, το Διοικητικό Συµβούλιο της
«ΚΑΒΑΛΑ OIL» αποκαλύπτει χρέη 28 εκατοµµυρίων ευρώ, που η
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» έχει δηµιουργήσει ως πλειοψηφικός µέτοχος της «ΚΑVΑLΑ OIL».
Σας καταθέτω αυτήν την επιστολή στα Πρακτικά, για να ενηµερωθεί όποιος συνάδελφος δεν έχει µελετήσει το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή η αποκάλυψη θορύβησε την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ», η
οποία βέβαια κατέθεσε και αίτηση ασφαλιστικών µέτρων και εξώδικη αίτηση-δήλωση για να φιµώσει το Διοικητικό Συµβούλιο της
«ΚΑVΑLΑ OIL».
Μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής: «Επιπροσθέτως, σας
καλούµε να απόσχετε άµεσα από τις συνεχείς παράνοµες και παράλογες προσπάθειες και ενέργειές σας που σκοπούν στην παρεµπόδιση της κύρωσης από τη Βουλή των Ελλήνων της
τροποποιητικής σύµβασης για την παράταση των αδειών εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων του Πρίνου».
Σας καταθέτουµε και την ένσταση των ασφαλιστικών µέτρων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχουν, λοιπόν, συνειδητοποιήσει οι «ηµέτεροί» σας ότι η αποδοχή ή η απόρριψη ενός νοµοθετήµατος γίνεται από τους Έλληνες Βουλευτές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας καταλαβαίνουµε ότι
αν η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» έχει ήδη δηµιουργήσει 28 εκατοµµύρια χρέη, σε ένα χρόνο θα έχει φέρει την «ΚΑVΑLΑ OIL» σε τέτοιο οικονοµικό αδιέξοδο που θα υποχρεωθεί σε χρεοκοπία. Με
τον τρόπο αυτόν, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» θα µείνει ως µόνη
ανάδοχος και θα πουλά δικαιώµατα σε άλλους πιθανούς επενδυτές. Αυτό το γεγονός σηµαίνει καταδίκη στον εφιάλτη της
ανεργίας για οικογένειες του Νοµού Καβάλας, οικονοµικό µαρασµό της περιοχής και ούτε µια στάλα πετρελαίου την οποία θα
µπορεί να εκµεταλλευτεί το ελληνικό δηµόσιο.
Αντίθετα, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» θα έχει πλουτίσει κατά
εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα λάβει από την πώληση των δικαιωµάτων που της δίνετε µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Εν κατακλείδι, µη γίνεστε από «Υ-πουργός» απλός «πουργός»,
δηλαδή βοηθός που κουβαλά λάσπη στο οικοδόµηµα της εξαθλίωσης των Ελλήνων και του ξεπουλήµατος του συνόλου της
δηµόσιας περιουσίας. Σταθείτε, έστω και τώρα, στο ύψος των
περιστάσεων που απαιτεί η θέση σας και αφαιρέστε την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» από δεύτερο ανάδοχο ή αποσύρετε το σχέδιο
νόµου για να το επεξεργαστείτε. Τα λάθη συγχωρούνται, ο δόλος
ποτέ.
Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει για πέντε λεπτά ο κ. Ματθαιόπουλος από τη
Χρυσή Αυγή.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κατά πρώτον, προεξοφλούµε την απόφαση
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του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να καταψηφίσουµε το υπό
συζήτηση σχέδιο νόµου και αυτό γιατί κάθε φορά που καλούµαστε να αποφασίσουµε πάνω σε θέµατα που άπτονται του φυσικού και ενεργειακού πλούτου της χώρας, αποφασίζουµε πάντα
µε βάση το δηµόσιο συµφέρον, κάτι το οποίο δεν βλέπουµε να
προασπίζεται το παρόν σχέδιο νόµου. Όµως, θα πρέπει να εξετάσουµε αυτήν τη σύµβαση πάνω σε δύο άξονες. Σε ένα γενικότερο και σε ένα ειδικότερο πλαίσιο. Και αυτό, γιατί ο φυσικός και
ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας είναι ένα θέµα για το οποίο η
Χρυσή Αυγή έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις θέσεις και τις
προτάσεις της και για το οποίο ουδέποτε και καµµία ελληνική κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο.
Κατά πρώτον, λοιπόν, θεωρούµε πως οτιδήποτε παράγεται και
υπάρχει στην Ελλάδα είτε αυτό αφορά τα πετρέλαια είτε τους
υδρογονάνθρακες είτε τα µεταλλεύµατα, είτε οτιδήποτε άλλο,
είναι περιουσία του ελληνικού λαού και ότι η εκµετάλλευσή τους
θα πρέπει να πηγαίνει προς την εξυπηρέτησή του. Αυτό γίνεται
µε τη θέσπιση της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης, που όλως
παραδόξως η Νέα Δηµοκρατία καθυστερεί να κάνει πράξη.
Σε ό,τι αφορά όµως το ειδικότερο πλαίσιο ανάµεσα στις συµβάσεις στις ανάδοχες εταιρείες και στις µεταξύ τους συµφωνίες
και συγκεκριµένα την «ΚΑVΑLΑ OIL» και την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ», υπάρχουν κάποιες παράξενες τροποποιήσεις, οι οποίες
µας κάνουν να γινόµαστε περισσότερο καχύποπτοι.
Όσο διαβάσαµε και σύµφωνα µε καταγγελίες ανθρώπων οι
οποίοι έχουν ασχοληθεί µε το θέµα, έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά µε την πορεία της εξέλιξης των πραγµάτων.
Λένε, λοιπόν, ότι κατόπιν υποχρέωσης της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» να καταβάλλει τις λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν
και από τον ισολογισµό, αλλά και από τα αποτελέσµατα χρήσης,
δεν γίνεται κάτι τέτοιο, µε αποτέλεσµα σήµερα να οφείλεται τόσο
σε εργαζόµενους όσο και προς το δηµόσιο, ΔΟΥ, ΙΚΑ κ.λπ., ποσό
περίπου της τάξεως των 28 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα η εταιρεία να µην µπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω διεργασίες, γιατί για παράδειγµα δεν µπορεί να προµηθευτεί πρώτες ύλες, να προβεί σε αντικατάσταση ανταλλακτικών
κ.ο.κ.. Έτσι, λοιπόν, η εταιρεία οικονοµικά δυσπραγεί και δεν
µπορεί, όπως είπα προηγουµένως, το πιο σηµαντικό, δηλαδή να
καλύψει ακόµα και τις µισθολογικές ανάγκες των εργαζοµένων.
Δείτε, λοιπόν, τώρα ποιο είναι το παράξενο. Η «ΚΑVΑLΑ OIL»
και µε την τεχνογνωσία αλλά και µε τις θέσεις εργασίας που παρέχει σε εκατοντάδες εργαζόµενους, στην ουσία συντηρεί µια
ολόκληρη πόλη, έναν ολόκληρο νοµό. Συγκεκριµένα, η ανατολική
µακεδονία, αλλά και γενικότερα όλο το γεωγραφικό διαµέρισµα
της Μακεδονίας είναι σήµερα πρωτεύουσα της ανεργίας. Αντί,
λοιπόν, εµείς να στηρίξουµε µια εταιρεία η οποία έχει µεγάλες
δυναµικές ανάπτυξης, στην ουσία την καταβαραθρώνουµε, επειδή υπάρχει µια ανάδοχος εταιρεία που δεν τηρεί τις οικονοµικές
υποχρεώσεις απέναντι στην «ΚΑVΑLΑ OIL».
Επιπλέον, η ίδια η εταιρεία µας έχει πει ότι τα όσα γεωγραφικά
διαµερίσµατα διαχειρίζεται ο Πρίνος, το κοίτασµα «Έψιλον»
κ.ο.κ., έχουν πάρα πολύ µεγάλα κοιτάσµατα τα οποία εάν τα εκµεταλλευόµασταν, θα µπορούσαµε να καλύψουµε ενεργειακά
µέχρι και το 40% των αναγκών της χώρας µας. Μάλιστα, αναφέρουν συγκεκριµένα ότι υπάρχει ένα κοίτασµα στον Μπάµπουρα,
όπως αναφέρεται, όπου σύµφωνα πάλι µε την «ΚΑVΑLΑ OIL», θα
µπορούσαµε να έχουµε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες βαρέλια.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, τι µεγάλες προοπτικές υπάρχουν σε
ένα τέτοιο µεµονωµένο γεωγραφικό διαµέρισµα. Κι όµως, δεν γίνεται τίποτα, επειδή υπάρχει µια οικονοµική δυσπραγία. Εσείς,
όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, διατείνεστε ότι θα πρέπει να
βγούµε από την οικονοµική κρίση. Εµείς συµφωνούµε σ’ αυτό.
Πρέπει, πράγµατι, να βγούµε από την οικονοµική κρίση. Γιατί,
λοιπόν, δεν εκµεταλλευόµαστε τέτοιες εταιρείες, τις οποίες σύµφωνα µε µελέτες –αυτά τα στοιχεία δεν είναι αυθαίρετα- µπορούµε να τις αξιοποιήσουµε; Μάλιστα, επειδή αν θυµάµαι καλά,
προχθές έγινε λόγος για το αγροτικό –και αφορά και το σηµερινό
και τα πετρέλαια- και θέλετε να δώσετε πετρέλαια στους αγρότες, ορίστε υπάρχουν τόσοι τόνοι βαρελιών. Γιατί, λοιπόν, δεν
κάνετε το αυτονόητο;
Μεταξύ άλλων, όπως υπάρχει µέχρι σήµερα το µετοχικό καθε-
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στώς, το 33% ανήκει στην «ΚΑVΑLΑ OIL» και το υπόλοιπο 67%
στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» είναι µια ανώνυµη εταιρεία, η οποία
διέπεται από τη φιλοσοφία κάθε ανώνυµης εταιρείας, η οποία
έχει την αποκλειστική χρήση δικαιώµατος να κάνει την έρευνα,
να έχει πρόσβαση σε στοιχεία, να δίνει αυτά τα στοιχεία στο
Υπουργείο, κάτι που, όπως αντιλαµβανόµαστε σήµερα µε αυτά
που βλέπουµε, το ανταποδίδει κάνοντας µια τεράστια χάρη, δηλαδή τη χάρη της µη απόδοσης δυόµισι χιλιάδων βαρελιών την
ηµέρα για καταβολή µεριδίου στο δηµόσιο.
Γιατί αυτό το πράγµα; Είστε τόσο γενναιόδωροι ώστε να κάνετε µία τέτοια παραχώρηση; Άρα, είµαστε βέβαιοι ότι πίσω από
αυτές τις συµβάσεις κρύβονται φαινόµενα διαπλοκής, διαφθοράς και συγκεκριµένα συµφέροντα. Μιλάµε για τεράστια ποσά
την ίδια στιγµή που οι εργαζόµενοι δεν έχουν πληρωθεί ούτε
τους νοµίµους µισθούς τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους και άλλους που δεν έχω το
χρόνο να αναπτύξω, καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως τοποθετηθήκαµε και στην επιτροπή στη συζήτηση για
την κύρωση της σύµβασης µε την «KAVALA OIL», το κριτήριο για
το ΚΚΕ µε το οποίο αξιολογούµε κάθε πολιτική και εν προκειµένω
στον τοµέα της ενέργειας και ειδικά για τους υδρογονάνθρακες
–πετρέλαιο, φυσικό αέριο- είναι ένα και µοναδικό. Αν η πολιτική
αυτή υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες κατοχυρώνοντας την ενέργεια
ως κοινωνικό αγαθό ή αντίθετα την αντιµετωπίζει ως εµπόρευµα
και κατ’ επέκταση πηγή κερδοφορίας του µονοπωλιακού κεφαλαίου.
Με αυτήν την αφετηρία, τις λαϊκές ανάγκες, προσδιορίζουµε
τις ανάγκες της κοινωνίας για την ενεργειακή της αυτάρκεια και
επάρκεια, τη φθηνή λαϊκή κατανάλωση, την ασφάλεια της εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας
και εξετάζουµε ποιες οικονοµικές συνθήκες και ποιοι πολιτικοί
όροι µπορούν να διασφαλίσουν την ικανοποίηση αυτών των
αναγκών στο σύνολό τους.
Απ’ αυτήν τη σκοπιά εξετάζουµε και την παρούσα σύµβαση
που συζητάµε σήµερα και η οποία αποτελεί ακόµη µία απόδειξη
των ζηµιογόνων σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου, του ελληνικού λαού, ληστρικών συµβάσεων που υπογράφουν κατά καιρούς
οι ελληνικές κυβερνήσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα µοναδικά έως τώρα εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα πετρελαίου της
χώρας µας στη Θάσο. Μάλιστα, η ζηµιά σε βάρος του δηµοσίου
αποκτά ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις αφού οι ίδιες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν µε νόµους απάλλαξαν τις πολυεθνικές από
την υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος, παρ’ όλες
τις ρήτρες που αναφέρονταν στις συµβάσεις και επιβαρύνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το ελληνικό δηµόσιο µε εκατοµµύρια δολάρια. Παράλληλα, χάρισαν πακτωλούς χρηµάτων στις πολυεθνικές, που δραστηριοποιούνταν και δραστηριοποιούνται στην
περιοχή αυτή, προς χάρη της κερδοφορίας τους.
Συνεπώς, το ζήτηµα είναι από ποιον και σε όφελος ποιου αξιοποιούνται οι ενεργειακές δυνατότητες της χώρας.
Έτσι, όσο ο έλεγχος των πηγών ενέργειας, ο ορυκτός πλούτος
θα είναι στα χέρια των µονοπωλίων, που δεν διστάζουν να φτάσουν στο σηµείο να αιµατοκυλούν λαούς προκειµένου να έχουν
τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως και των δρόµων µεταφοράς τους µε σκοπό το κέρδος, η πλειοψηφία του
λαού µας δεν πρόκειται να έχει το παραµικρό όφελος. Αυτήν την
κατεύθυνση υπηρέτησαν και υπηρετούν οι κυβερνήσεις όπως και
η σηµερινή, δηλαδή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων. Υπηρετούν πιστά τα
στρατηγικά συµφέροντα της αστικής τάξης της χώρας µας.
Στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής απελευθερωµένης αγοράς,
υπονοµεύεται ακόµη περισσότερο κάθε δυνατότητα µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού µε γνώµονα τη λαϊκή εφηµερία, αφού
βασικό κριτήριο σχεδιασµού είναι αντικειµενικά η διευκόλυνση
της δράσης του ιδιώτη επενδυτή. Έτσι, το κεφάλαιο καθορίζει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

το πού και πότε θα επενδύσει, ποιο τµήµα του ορυκτού πλούτου
θα εκµεταλλευτεί µε µοναδικό κριτήριο το κέρδος του. Δεν έχει
κριτήριο τις ανάγκες του λαού για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της χώρας µας. Αυτή είναι η αιτία που τόσα χρόνια
δεν αξιοποιούνταν ο πλούσιος ορυκτός πλούτος της χώρας. Και
αυτό επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της Θάσου όπου έχουµε
τα εξής:
Πρώτον, ακόµη και τα τµήµατα που εξαιρούνται, γίνονται µε
γνώµονα τις ανάγκες της εταιρείας που δραστηριοποιείται και
όχι µε βάση τις ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
Δεύτερον, η εικοσιπενταετής εκµετάλλευση και οι δύο πενταετείς παρατάσεις αποδεικνύουν περίτρανα ότι στόχος είναι η ενίσχυση µε κρατική παρέµβαση της κερδοφορίας των πολυεθνικών
και µόνο, ενώ δεν υπάρχει καµµία δέσµευση για το µερίδιο του
δηµοσίου, το royalties. Και βέβαια, µε τους όρους της συµφωνίας
δεν υπάρχει κανένα όφελος για τη λαϊκή κατανάλωση.
Σας ρωτούµε. Πού θα ωφεληθεί ή τι θα κερδίσει ο λαός µας
από αυτήν τη σύµβαση;
Τρίτον, προβάλλεται ως προπέτασµα καπνού η τοπική ανάπτυξη. Μιλάτε για θέσεις εργασίας όταν οι αναδιαρθρώσεις που
ψηφίσατε πρόσφατα και δεδοµένης της απελευθέρωσης της
αγοράς στην ενέργεια, ανοίγουν το δρόµο στην αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης των εργαζοµένων –φθηνούς εργαζόµενους
δηλαδή- µε εντατικοποίηση της εργασίας, τη µείωση του αριθµού
των εργαζοµένων, την ελαχιστοποίηση του χρόνου εργασίας, τη
συρρίκνωση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Όλα αυτά προσφορά στο βωµό της ανταγωνιστικότητας των
µονοπωλίων, δηλαδή στην ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Αυτό
λέγεται διασφάλιση των εργαζοµένων; Αυτό υπηρετείτε.
Εξάλλου, το κερασάκι στην τούρτα αυτής της πολικής αποτελούν και οι προκλητικές µειώσεις στη φορολογία, από 40% σε
20%. Επίσης και οι κανονισµοί και οι ποινές σε περίπτωση ατυχήµατος και περιβαλλοντικής ρύπανσης παραµένουν ασαφείς
έως ανύπαρκτες, καθώς η δηµιουργία της εταιρείας, της «ΕΔΕΥ
Α.Ε.» –η οποία δεν είναι δηµόσιος φορέας αλλά θα έχει µειωµένες αρµοδιότητες- στην κυριολεξία θα αποτελέσει ένα γραφείο
διανοµής του ορυκτού πλούτου της χώρας, µε χαριστικούς
όρους προς τις πολυεθνικές των πετρελαίων
Συνεπώς, ο λαός µας δεν έχει να κερδίσει τίποτα και από την
παρούσα σύµβαση-σχέδιο νόµου, χαρίζοντας τον πλούτο της
χώρας και το µόχθο του στον έναν ή στον άλλον κεφαλαιοκράτη.
Η διέξοδος σε φιλολαϊκή κατεύθυνση µε ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόµενων λαϊκών αναγκών σηµαίνει πως οι παραγωγοί του πλούτου να γίνουν αφέντες του, τα µέσα παραγωγής και
ο ορυκτός πλούτος της χώρας να γίνουν λαϊκή περιουσία αλλά
µε άλλη εξουσία. Με λαϊκή εξουσία, όπου και στον τοµέα της
ενέργειας θα υπάρχει ένας κρατικός ενιαίος εθνικός φορέας
ενέργειας, ο οποίος θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών
και θα διασφαλίζει φθηνή και σε επάρκεια ενέργεια, όχι µόνο στο
πετρέλαιο ή στο φυσικό αέριο αλλά και στο ρεύµα, αξιοποιώντας
το σύνολο των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας, επίγειων
και υπόγειων. Με έναν κεντρικό σχεδιασµό, µε αξιοποίηση του
έµπειρου επιστηµονικού, εργατικού, τεχνικού δυναµικού, θα καλύπτει στο έπακρο τις λαϊκές ανάγκες. Έτσι, θα είναι ο λαός
αφέντης στον τόπο του.
Γι’ αυτούς τους λόγους εµείς καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο
νόµου µε το οποίο κυρώνεται η συγκεκριµένη σύµβαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνος
Καµµένος, για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα το λόγο, διότι προηγουµένως ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον κύριο
Υπουργό να απαντήσει επί της επιστολής της 26ης Φεβρουαρίου
της «ΚΑVΑLΑ OIL» και αν έχει λάβει γνώση.
Η επιστολή αυτή –και το λέω για να καταγραφεί για τα Πρακτικά- εστάλη προς τον κύριο Υπουργό και κοινοποιήθηκε σε
όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, στους Βουλευτές της Καβά-
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λας, στον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου κ.λπ..
Τι αναφέρει αυτή η επιστολή; Αυτή η επιστολή, εκ µέρους του
αντισυµβαλλοµένου –του µόνου αντισυµβαλλοµένου- της «ΚΑVΑLΑ OIL», αναφέρει ότι δεν έχει ουδεµία σχέση ως αντισυµβαλλόµενος η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Εδώ, λοιπόν, τι κάνουµε; Έρχεται η Κυβέρνηση και αρνείται να
απαντήσει ότι πήρε την επιστολή. Εµείς σας λέµε ότι την πήρατε.
Σας τη διαβάζουµε και σας την εγχειρίζουµε αυτήν τη στιγµή.
Και συνεχίζει η Βουλή, κύριε Πρόεδρε, να συζητά για κύρωση
συµβάσεως µεταξύ των εξής αντισυµβαλλοµένων: του ελληνικού
δηµοσίου, της «ΚΑVΑLΑ OIL» –που είναι πράγµατι αντισυµβαλλόµενος- και µιας τρίτης εταιρείας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ», η οποία έχει τη µόνη νόµιµη ιδιότητα του µετόχου της
«ΚΑVΑLΑ OIL».
Εκ του πονηρού η Κυβέρνηση δεν απαντά και η συζήτηση που
γίνεται εδώ, υποκρύπτει σχεδιασµό. Εµείς τον καταγγέλλουµε.
Τι ακριβώς θα γίνει; Μπαίνει παράνοµα ως αντισυµβαλλόµενος, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ», η οποία είναι µόνο µέτοχος, µαζί
µε το 33% των εργαζοµένων στην «ΚΑVΑLΑ OIL» και από τη
στιγµή που θα περάσει το σχέδιο νόµου, θα γίνει το εξής: Ως µέτοχος της «ΚΑVΑLΑ OIL» η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ», έχοντας
πάρει τη «βούλα» της Βουλής -µε την παραπλάνηση την οποία
έκανε η Κυβέρνηση εδώ- θα προχωρήσει στην πτώχευση της
«ΚΑVΑLΑ OIL». Το 67%, δηλαδή, του µετόχου της «ΚΑVΑLΑ OIL»,
που είναι η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ», θα πτωχεύσει την «ΚΑVΑLΑ
OIL», έτσι ώστε να µην έχουν οι εργαζόµενοι κανένα δικαίωµα.
Με τη σύµβαση αυτή, την οποία σήµερα ερχόµαστε να κυρώσουµε, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της «ΚΑVΑLΑ OIL», θα πάνε
στον άλλον αντισυµβαλλόµενο, δηλαδή στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι λέµε, µιλάµε για µία τεράστια περιουσία, µιλάµε για όλα τα κοιτάσµατα που υπάρχουν
στην περιοχή του βόρειου Πρίνου, στο κοίτασµα «Έψιλον», στην
περιοχή της Νότιας Καβάλας. Αυτό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο.
Δεύτερο περιουσιακό στοιχείο. Οι πετρελαιοπηγές οι οποίες
παύουν να βγάζουν πετρέλαιο, δεν είναι άχρηστες. Οι πετρελαιοπηγές αυτές είναι οι καλύτερες «αποθήκες» φυσικού αερίου
που υπάρχουν στον κόσµο.
Υπάρχει δε και πρόταση προς την «KAVALA OIL» να µετατραπούν οι παλιές πετρελαιοπηγές του Πρίνου σε αποθήκες φυσικού αερίου από ρωσική εταιρεία για 200 εκατοµµύρια. Υπάρχει
και µελέτη κατατεθειµένη και στη Βουλή.
Αυτό, λοιπόν, το περιουσιακό στοιχείο –που είναι η σύµβαση
την οποία δεν δέχθηκε η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε συζήτηση και αυτό περνάει παράνοµα και συµµετέχει και στην παρανοµία και το Προεδρείο της Βουλής, ενώ σας λέµε ότι δεν µπορεί
να κυρωθεί σύµβαση µε αντισυµβαλλόµενο που δεν υπάρχειπερνάει στα χέρια της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Υπάρχει και ένα τρίτο σοβαρότερο, το οποίο κι αυτό το καταγγέλλουµε και γράφεται στα Πρακτικά. Πρέπει να πάρετε απόφαση κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, αλλά και η Κυβέρνηση να µη
σιωπά και να απαντά όταν τη ρωτάνε στη Βουλή. Υπάρχει το
θέµα της άδειας. Τρεις έχουν άδεια στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ, η
ΔΕΣΦΑ και η «KAVALA OIL».
Εάν µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, προχωρήσουν, βάλουν
στο παιχνίδι την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» που έχει την έννοια του
µετόχου, πάνε και πτωχεύσουν την «KAVALA OIL» και πετάξουν
και τριακόσιες πενήντα οικογένειες στο δρόµο –και εδώ είναι
υπεύθυνοι και οι Βουλευτές της Καβάλας- εν συνεχεία θα έχει
την άδεια στα χέρια της η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Εάν, λοιπόν, αληθεύουν αυτά που γράφονται στον Τύπο ότι,
παραδείγµατος χάριν, δέχεται πίεση η Κυβέρνηση να αποκλείσει
τη Ρωσία από τη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ, γιατί δέχεται βέτο εκ µέρους συµµάχων, τότε σηµαίνει ότι σήµερα προχωράει η Κυβέρνηση µε δόλο και σε µία τρίτη πράξη. Βγάζει από
το παιχνίδι και την άδεια της «KAVALA OIL»!
Δεν είναι, λοιπόν, µία απλή κύρωση σύµβασης σήµερα, κύριε
Πρόεδρε. Σήµερα έχουµε εδώ µία παράνοµη διαδικασία, µία
άκυρη διαδικασία. Βάζει στο παιχνίδι η Βουλή αντισυµβαλλόµενο
που δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, γιατί το Διοικητικό Συµβούλιο
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της «KAVALA OIL» µε την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου που
κοινοποίησε στην Κυβέρνηση –και έχει υποχρέωση η Κυβέρνηση
να το πει στο Προεδρείο της Βουλής- δεν αναγνωρίζει ως αντισυµβαλλόµενο τον µέτοχό της και εδώ πωλείται δηµόσιος πλούτος και ικανοποιούνται συγκεκριµένα συµφέροντα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αντί να κάθεται ο κύριος Υπουργός στα
έδρανα και να αγνοεί τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που τον ρώτησε, να απαντήσει συγκεκριµένα:
Ξέρετε ή όχι την επιστολή από την «KAVALA OIL»; Είναι αντισυµβαλλόµενος η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ», ναι ή όχι; Πείτε µας
ακριβώς τι θα γίνει. Εάν αύριο προχωρήσει αυτός ο νόµος –που
εµείς δεν τον αναγνωρίζουµε, είναι παράνοµος- και εν συνεχεία
ο µέτοχος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» πάει σε πτώχευση την «KAVALA OIL», θα είναι εκείνη, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» δηλαδή, ο
κάτοχος όλων των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωµάτων
στην ευρύτερη περιοχή; Κι εάν αυτά γίνονται εν γνώσει σας, µε
ποιο δικαίωµα αποφασίζετε και τη φέρνετε στη Βουλή για να βαφτίσετε την παρανοµία σας ως νόµιµη και δεν λέτε την αλήθεια
στον ελληνικό λαό;
Εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες καταγγέλλουµε την ιδιαίτερη
σηµασία αυτής της συζήτησης. Καταθέτουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας µαζί µε συναδέλφους Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και σας λέµε ότι αυτήν τη διαδικασία δεν την αναγνωρίζουµε. Τη θεωρούµε παράνοµη, επικίνδυνη και πιστεύουµε ότι
υποκρύπτει δόλο και άνοµα συµφέροντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε το λόγο. Υπάρχει θέµα! Υπάρχει µείζον θέµα που έχει προκύψει αυτήν τη
στιγµή, κύριε Πρόεδρε, και θέλουµε το λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπάρχει ένα προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, όχι! Παρακαλώ,
κύριε Παππά, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Υπουργό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ζητάω το λόγο για κάτι πολύ σοβαρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα έχετε το λόγο ούτως
ή άλλως µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφορά κάτι πολύ σοβαρό και ο κύριος Υπουργός θα µπορούσε να το ξέρει από πριν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, πριν µπω στην ουσία του θέµατος, θα
ήθελα να πω δύο λόγια πάνω σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν σήµερα, τις ενστάσεις και τις διάφορες προτάσεις που τέθηκαν.
Το Υπουργείο µας δρα σύµφωνα µε τη σύµβαση. Δεν µπορεί
να δράσει σύµφωνα µε επιστολές, οι οποίες έχουν σταλεί. Η κύρωση της τροποποιητικής αυτής Σύµβασης από τη Βουλή των
Ελλήνων δεν συναρτάται, ούτε εξαρτάται από τις όποιες τυχόν
όψιµες και επιγενόµενες ενδοεταιρικές διενέξεις των δύο εταιρειών, οι οποίες στο βαθµό που υφίστανται ή εκδηλωθούν δεν
αφορούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο ούτε στην εκτελεστική εξουσία, αλλά θα πρέπει να επιλυθούν µε άλλα µέσα και σε άλλα
ακροατήρια. Αυτή είναι η θέση του Υπουργείου.
Θα ήθελα, επίσης, να απαντήσω σε ορισµένα σχόλια τα οποία
τέθηκαν σήµερα, όπως -παραδείγµατος χάριν- γιατί υπογράφηκε
η «ENERGEAN OIL», η οποία ακούστηκε προηγουµένως. Δυνάµει
των 654/08 και 6321/09 συµβολαιογραφικών πράξεων εκχώρησης, η «KAVALA OIL» µεταβίβασε όλα τα εκ της συµβάσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις ως ανάδοχος στην «ENERGEAN
OIL», παραµένοντας αλληλέγγυα, αδιαίρετα, εξ ολοκλήρου
υπεύθυνη από κοινού µε την «ENERGEAN OIL» για την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο ότι και οι δύο εταιρείες πρέπει να εµφανίζονται ως συµβαλλόµενες.
Σε κάθε περίπτωση, η «ENERGEAN OIL» έχει εξαγοράσει το
100% των µετοχών της «ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗΣ», η οποία ήταν ειδική
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συµβαλλόµενη στην αρχική σύµβαση και ως εκ τούτου δικαιολογείται η αυτόνοµη παρουσία της «ENERGEAN OIL» στην τροποποιητική σύµβαση.
Οφείλω, όµως, να πω ότι η ρύθµιση αυτή όχι µόνο δεν είναι
χαριστική για τον ανάδοχο -όπως ετέθη εδώ πολύ ανοιχτά- αλλά
αντιθέτως είναι πολύ πιο δυσµενής για τον ανάδοχο, σε σχέση
µε ό,τι ίσχυε προ της τροποποίησης της σύµβασης και αντίστοιχα πολύ πιο επωφελής για το ελληνικό δηµόσιο. Και υπάρχει
πλήρης τεκµηρίωση στο Υπουργείο γι’ αυτό το οποίο σας είπα
προηγουµένως.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, τώρα να έρθω επί της ουσίας.
Το µεγάλο θέµα των υδρογονανθράκων αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη φροντίδα κατά το τελευταίο διάστηµα, µε συγκεκριµένα
βήµατα που αφορούν στον ορισµό του νοµοθετικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Τα βήµατα αυτά συγκεκριµένα είναι
τα εξής πέντε.
Πρώτον, η επικαιροποίηση και η κωδικοποίηση της εθνικής νοµοθεσίας περί υδρογονανθράκων µε το ν. 2289/95, όπως αυτός
βρίσκεται πλέον σε ισχύ µε το ν. 4001/11 για την οργάνωση και
λειτουργία των ενεργειακών αγορών. Η χώρα µας έχει πλέον ένα
σύγχρονο νοµικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων στον
τοµέα αυτό.
Δεύτερον, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη στελέχωση
της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων –ετέθη
το θέµα αυτό στην επιτροπή- της οποίας µέχρι την έναρξη λειτουργίας της οι αναγκαίες ενέργειες για τη λειτουργία των σκοπών γίνονται από τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του
ΥΠΕΚΑ. Κι εδώ σας ανακοινώνω ότι εντός ολίγου, σύντοµα, θα
οριστεί το καινούργιο διοικητικό συµβούλιο.
Τρίτον, η ολοκλήρωση της διαδικασίας για διενέργεια γεωφυσικών διασκοπήσεων µη αποκλειστικής χρήσης. Ήδη, η ανάδοχος νορβηγική ερευνητική εταιρεία ολοκλήρωσε την πρώτη πολύ
σηµαντική φάση της διασκόπησης σε µία τεράστια έκταση, σε
ένα πολύ µεγάλο µήκος γεωφυσικών διασκοπήσεων.
Μετά την ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων, αναµένεται
να προωθηθούν οι παραχωρήσεις, στις οποίες προσδοκούµε να
προσελκύσουµε τις µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου και να
αξιοποιήσουµε τον εθνικό µας πλούτο προς όφελος των επόµενων γενεών. Ήδη τα σηµάδια είναι ενθαρρυντικά σ’ αυτήν την
κατεύθυνση.
Τέταρτον, παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση
της ανοιχτής θύρας αυτού του προγράµµατος για τις περιοχές
των Ιωαννίνων, του Πατραϊκού και του Κατακόλου. Σύντοµα αναµένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και να ανακηρυχθούν οι ανάδοχοι,
αρχίζοντας µετά από δεκαπέντε χρόνια πλήρους απραξίας έρευνες για υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα.
Πέµπτον –και τελευταίο- σήµερα κυρώνουµε την πρώτη τροποποιητική σύµβαση του ν. 2779/99, αναφορικά µε τις άδειες εκµετάλλευσης του Πρίνου και της νότιας Καβάλας, τις µοναδικές
υφιστάµενες σήµερα παραγωγικές άδειες στη χώρα µας.
Σχετικά τώρα µε την τροποποίηση, η Κυβέρνηση ολοκληρώνοντας µία διαδικασία είκοσι και πλέον µηνών διαµόρφωσε την
υπό κύρωση σύµβαση και κατέθεσε το κυρωτικό νοµοσχέδιο,
έχοντας τη δεδηλωµένη συµφωνία όλων των Βουλευτών του
Νοµού Καβάλας, του συνόλου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού της Καβάλας.
Πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι η τροποποίηση αποτελεί
πράξη εναρµόνισης της σύµβασης 2779/1999 µε την ισχύουσα
εθνική νοµοθεσία περί υδρογονανθράκων. Σ’ αυτό απαντώ στο
συνάδελφο, στο πανεπιστήµιο βέβαια, τον κ. Αλεξόπουλο. Έτσι,
µε την εναρµόνιση αποφεύγεται η δηµιουργία ειδικού καθεστώτος για το µοναδικό αυτήν τη στιγµή ανάδοχο αδειών έρευνας
και παραγωγής υδρογονανθράκων.
Παρακολούθησα µε µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις των
Βουλευτών στην αρµόδια επιτροπή, όπου υπήρξαν σηµαντικές
παρατηρήσεις. Όµως, υπήρξαν και κάποιες εσφαλµένες –ας µου
επιτραπεί- εντυπώσεις, όπως µπορεί κάποιος να διαπιστώσει από
την προσεκτική ανάγνωση του νοµοσχεδίου, βρίσκοντας εκεί και
τις απαντήσεις.
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Για παράδειγµα, είναι εσφαλµένη η εντύπωση ότι δίνονται είκοσι πέντε επιπλέον χρόνια εκµετάλλευσης στην εταιρεία µε αποτέλεσµα τάχα αυτή να αντιµετωπίζεται τόσο ευνοϊκά. Δεν
δίνονται επιπλέον είκοσι πέντε χρόνια εκµετάλλευσης στην εταιρεία. Η πρόβλεψη είναι για είκοσι πέντε έτη από την ηµεροµηνία
σύναψης της σύµβασης, δηλαδή από το 1999. Για δε την υποπεριοχή εκµετάλλευσης «Έψιλον» ως έναρξη ισχύος ορίζεται η 15η
Ιουνίου του 2004. Είναι ο χρόνος γνωστοποίησης έγκρισης του
ανακαλυφθέντος εµπορικά εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος σε
πλήρη εναρµόνιση µε το νόµο και την ισχύουσα σύµβαση. Δεν
υπάρχει καµµία ιδιαίτερη µεταχείριση της εταιρείας. Αντιθέτως
µε την τροποποιητική αυτή διάταξη διορθώνεται η νοµικά, επιστηµονικά και τεχνικά εσφαλµένη αρχική πρόβλεψη της σύµβασης για στάδιο εκµετάλλευσης µόνο πέντε ετών. Αντίθετα, ο
νόµος 2289/1995 προβλέπει ότι κάθε στάδιο εκµετάλλευσης
διαρκεί είκοσι πέντε έτη. Είναι το άρθρο 5 παράγραφος 8. Αυτή
ακριβώς η αντίφαση της σύµβασης µε το νόµο διορθώνεται, µε
την εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 6 της σύµβασης. Είναι το
3 της τροποποίησης.
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα –και αυτό σε απάντηση του
συναδέλφου- είναι ένα παράδειγµα παρανόησης και αυτό, ότι η
διάρκεια της άδειας για τις ερευνητικές περιοχές ορίζεται σε
οκτώ χρόνια, ενώ ο νόµος ορίζει διάρκεια ερευνών επτά χρόνια.
Το ισχύον νοµικό πλαίσιο ορίζει ξεκάθαρα ότι η διάρκεια των θαλασσίων ερευνητικών περιοχών, όπως εν προκειµένω, είναι οκτώ
έτη σύµφωνα µε το νόµο. Οµοίως, στο ερώτηµα που ετέθη στην
επιτροπή, γιατί η διάρκεια εκµετάλλευσης µπορεί να παραταθεί
έως και δυο πενταετίες, οι πενταετείς αυτές παρατάσεις δεν
προβλέπονται ειδικά εδώ για αυτήν την περίπτωση αλλά υπάρχουν στο νόµο περί υδρογονανθράκων.
Δυο λόγια τώρα σχετικά µε τα οφέλη που θα έχει το Ελληνικό
Δηµόσιο. Με βάση την τροποποιητική σύµβαση τα µερίδια υπολογίζονται πάνω από το σηµείο οικονοµικής βιωσιµότητας, ώστε
ο ιδιώτης ανάδοχος να συνεχίσει να αναλαµβάνει τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και το δηµόσιο να εισπράττει µε ασφάλεια τα µερίδια και τα υπόλοιπα άµεσα και έµµεσα οφέλη. Διαφορετικά το
ελληνικό δηµόσιο θα ήταν απλά κυρίαρχος ενός ανεκµετάλλευτου υπεδάφους του.
Πρόκειται, λοιπόν, για αναγκαία ρύθµιση προκειµένου να
υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να αναληφθεί ο επιχειρηµατικός κίνδυνος εκµετάλλευσης χωρίς την οποιαδήποτε επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου. Προβλέπεται ήδη από τη
σύµβαση η κατάθεση προγράµµατος, σχεδίου δηλαδή εργασιών
και επενδυτικών έργων σε ετήσια βάση, καθώς και η κατάρτιση
ετήσιας απολογιστικής έκθεσης. Το σχέδιο για την ανάπτυξη του
πεδίου «Έψιλον» µετά την εναρµόνιση της σύµβασης µε την εθνική νοµοθεσία περί υδρογονανθράκων προβλέπει την υλοποίηση
επενδυτικού σχεδίου άνω των 150 εκατοµµυρίων δολαρίων. Παράλληλα, διασφαλίζονται περίπου διακόσιες εβδοµήντα θέσεις
εργασίας καθώς και οι δράσεις ογδόντα υπερεργολάβων στην
περιοχή Καβάλας και αντιµετωπίζεται η ανεργία και οι συναφείς
δραστηριότητες στην περιοχή.
Κύριοι Βουλευτές, η τροποποίηση της σύµβασης είναι υπεύθυνη και αναγκαία για τη συνέχιση του επιτυχηµένου παραδείγµατος του Πρίνου, του µοναδικού παραγωγικού πετρελαϊκού
κοιτάσµατος αυτήν τη στιγµή. Αυτό το παράδειγµα, που προσθέτει εµπειρία και συγκεκριµένα επιµέρους παραδείγµατα στην
προσπάθεια της χώρας, θέλουµε να το µεταφέρουµε και στις
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας εµπλουτίζοντας ένα γνωστικό
κεφάλαιο ιδιαίτερης αξίας και προοπτικής. Παράλληλα, στέλνουµε ένα µήνυµα στη διεθνή πετρελαϊκή βιοµηχανία για θετική
αξιολόγηση της χώρας µας ελκύοντας επενδύσεις, εφόσον τώρα
έχουµε ένα σύγχρονο νοµικό καθεστώς εγκατάστασης και προστασίας των επενδύσεων, ένα έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό αλλά
και σχέδιο για το άνοιγµα της αγοράς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

8369

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα το λόγο επί της διαδικασίας,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε. Να ολοκληρώσω και µετά θα πείτε ό,τι θέλετε.
Για την ψήφιση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής», έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές των
Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, µε τον απαιτούµενο
αριθµό των υπογραφών βεβαίως. Δεν αναγιγνώσκω σήµερα τις
υπογραφές, θα αναγνωσθούν όταν γίνει η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 και ώρα 20.00.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Βούτση, ένα
λεπτό. Αυτό το θέµα έκλεισε. Επί της διαδικασίας έχετε µιλήσει
όλοι -µε συγχωρείτε- όλα τα κόµµατα. Δεν είχε µιλήσει ο κ. Παππάς, πράγµατι, ο οποίος είχε ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε το λόγο για ένα λεπτό επί της διαδικασίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, χθες στις επαφές που είχαµε, για να τοποθετηθούµε σχετικά µε το προς κύρωση σχέδιο
νόµου, επικοινωνήσαµε µε εργαζοµένους της «KAVALA OIL» και
κάναµε το εξής απλό ερώτηµα –ένας πρωτοετής φοιτητής θα το
έκανε- στους εργαζόµενους. Τις ωφελείται; Ποιος κρύβεται πίσω
από αυτά;
Για να έρθει µία απάντηση από τους εργαζόµενους, ένα
όνοµα. Μας λένε –γι’ αυτό θέλω να µεταφέρω τα λόγια των εργαζοµένων- «το θέµα αυτό, το τρέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης».
Και ερωτώ…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο επί
προσωπικού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα λάβετε το λόγο επί προσωπικού και
αν έχετε υποµονή, να ακούσετε και το ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, µην αναφέρεστε προσωπικά σε συναδέλφους. Είναι αυτό το θέµα διαδικαστικό; Πήρατε το λόγο για να θέσετε προσωπικό ζήτηµα; Φέρνετε σε δύσκολη θέση το Προεδρείο που σας έδωσε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρακαλώ, είναι διαδικαστικό.
Το ερώτηµα, λοιπόν, της Χρυσής Αυγής –γιατί γίναµε µάρτυρες- είναι: Πώς ένας Βουλευτής, ο οποίος συνήθως είναι απών
από το Κοινοβούλιο, τον βλέπουµε σήµερα παρόντα και να δηµιουργεί πηγαδάκια µε όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, πλην Χρυσής Αυγής...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε συνάδελφε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: ... και πλην του ΚΚΕ και πλην Ανεξαρτήτων.
Ερωτούµε, λοιπόν, τι συζήτησε µε τους κοινοβουλευτικούς
που δεν πρέπει να το ξέρει η Χρυσή Αυγή.
Επί προσωπικού σας προσκαλούµε και σας προκαλούµε, κύριε
Μητσοτάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Κακώς
έδωσα το λόγο σε εσάς επί διαδικαστικού θέµατος, ενώ θέσατε
ένα σοβαρό προσωπικό θέµα στο οποίο θα απαντήσει, βέβαια, ο
συνάδελφος αφού είναι παρών. Δεν θα ήθελα, όµως, άλλη φορά
να αναφερόµαστε προσωπικά σε συναδέλφους.
Κύριε Μητσοτάκη, έχετε το λόγο, για να αναπτύξετε το προσωπικό σας θέµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επειδή είµαι Βουλευτής από το
2004 µε έντονη κοινοβουλευτική παρουσία, αγαπητέ συνάδελφε
της Χρυσής Αυγής, την οποία προφανώς και δεν έχετε παρακολουθήσει, σας διαβεβαιώνω ότι διατηρώ το δικαίωµα να µετέχω
σε κάθε συνεδρίαση της Βουλής µε τον πιο κατάλληλο τρόπο.
Και διατηρώ, επίσης, το δικαίωµα να µην έχω καµµία απολύτως
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επαφή µε τη δική σας Κοινοβουλευτική Οµάδα. Αυτό το δικαίωµα, κύριε συνάδελφε, δεν θα µου το στερήσετε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ωραία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχει ζητήσει ο Υφυπουργός, κ. Τσιάρας...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε,
τώρα. Μετά είναι ο κ. Κουρουµπλής στην κύρωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν µιλήσατε επί της
διαδικασίας; Και επί της ουσίας µίλησε ο κ. Αλεξόπουλος και
πήρε µια απάντηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έχει το δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή ο κ. Τσιάρας
φεύγει επειγόντως ταξίδι στην Αυστραλία σε ώρα που δεν προλαβαίνει, θα προηγηθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ
Οικονοµικής και Τεχνικής συνεργασίας».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να
λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει
να λάβει το λόγο, για να εκφράσει επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις για
αυτό το νοµοσχέδιο;
Κανείς.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων που θέλει να λάβει το λόγο, για να εκφράσει επιφυλάξεις
ή αντιρρήσεις για αυτό το νοµοσχέδιο;
Κανείς.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος εκ µέρους της Χρυσής Αυγής
που θέλει να λάβει το λόγο, για να εκφράσει επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις για αυτό το νοµοσχέδιο;
Κανείς.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος εκ µέρους του ΚΚΕ που θέλει
να λάβει το λόγο, για να εκφράσει επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις για
αυτό το νοµοσχέδιο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Λαµπρούλη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Θα µιλήσω λιγότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει, σας φθάνουν
δύο λεπτά αλλά εγώ θα σας δώσω τον κανονικό χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη συµφωνία για τους εξής λόγους.
Πρώτον, υπάρχουν συγκεκριµένες δεσµεύσεις που εµποδίζουν την ανάπτυξη σχέσεων επ’ ωφελεία των λαών των δύο κρατών. Η µία αφορά την Ελλάδα µε τη ρήτρα «λόγω συµµετοχής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και αυτό φαίνεται στο άρθρο 2 της συγκεκριµένης συµφωνίας στο γενικότερο πλαίσιο που διέπει τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου.
Δεύτερον, αυτές οι συµφωνίες πρόκειται να εξυπηρετήσουν
συγκεκριµένα τα επιχειρηµατικά συµφέροντα -και µόνο- Ελλήνων
επιχειρηµατιών και αντίστοιχα επιχειρηµατικά συµφέροντα του
Κουβέιτ.
Είµαστε ως κόµµα υπέρ των διµερών σχέσεων, αρκεί όµως
αυτές να γίνονται επ’ ωφελεία των λαών και όχι των µονοπωλίων,
γεγονός που δεν προκύπτει από την παρούσα σύµβαση, η οποία
εδράζεται στον αποκλεισµό της πλήρους ή –αν θέλετε- ελεύθερης επιλογής του τι είδους σχέσεις, σε ποιο βαθµό και πάνω σε
ποιο αντικείµενο θα προωθήσει κάθε χώρα, αφού δεν µας το επιτρέπει –επαναλαµβάνω- η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο, δηλαδή,
το κεφάλαιο καθορίζει ακόµα και τις διακριτικές σχέσεις της
χώρας µας µε άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνώµονας είναι µόνο η κερδοφορία του και τίποτα άλλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς το καταψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Νταβρής εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Νταβρή, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν ενθυµείστε στην
προηγούµενη Κύρωση µε το Μαυροβούνιο είχα παρακαλέσει τον
Υφυπουργό κ. Τσιάρα -στο πλαίσιο του ρόλου µου ως Αντιπολίτευση- το Υπουργείο Εξωτερικών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις αιτήσεις και τα αιτήµατα των Βουλευτών, να προχωρήσει σε µία
αναβάθµιση –όσο µπορεί από την πλευρά του- της διαδικασίας,
προκειµένου, όπως σοφά είπε ο κ. Γλέζος, οι Βουλευτές τόσο
στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας όσο και εδώ να µην είµαστε µαριονέτες.
Αντιλαµβάνεστε ότι όταν ο κύριος Υφυπουργός στην Επιτροπή
Εξωτερικών και Άµυνας αναφέρει ότι στην πραγµατικότητα κανείς δεν µπορεί να προσθέσει ούτε ένα νι ούτε ένα σίγµα στη
συγκεκριµένη σύµβαση, τότε νοµίζω ότι το κάλλιστο θα ήταν
αυτή η σύµβαση, όπως έχει υπογραφεί -δι’ άλλης οδού και όχι
διά της συζήτησης ή της κύρωσης- να περατούται.
Επιτρέψτε µου για άλλη µία φορά στο πλαίσιο του ρόλου µου
ως Βουλευτή της Αντιπολίτευσης να κάνω µία πρόταση, η οποία
έγινε πάρα πολύ µαλακά και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ.
Βαρβιτσιώτη και αφορά την αναβάθµιση και την παρουσία του
Υπουργείου Εξωτερικών τόσο στα θέµατα της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας όσο και σε ανάλογες συµβάσεις. Μία προσυζήτηση για αυτά τα θέµατα θα έδινε ρόλο στους Βουλευτές
να προσθέσουν κάτι, µια καινούργια ιδέα, µια καινούργια πρόταση ή µια βελτίωση. Και είναι καλά, όταν υπάρχει µια τέτοια
σύµβαση για την οποία στην ουσία δεν έχουµε αντίρρηση.
Τι γίνεται, όµως, κύριε Πρόεδρε, όταν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας –και θέλω να το ακούσετε αυτό, κύριε Τσιάραδεν δουλεύει το Παρατηρητήριο που λέει ο κ. Μακρής, δηλαδή
έρχεται ο Πρέσβης µας από το Ισραήλ, τοποθετείται προσωπικά,
δεν γίνεται καµµία αποτίµηση σε ενέργειες και σε χρήµα της
προηγούµενης κατάστασης του προηγούµενου Πρέσβεως και
έρχεται ο καινούργιος ή έρχεται ο παλιός απλώς για να µας πει
τις προσωπικές του απόψεις;
Κλείνω λέγοντας ότι σε αυτήν τη σύµβαση ούτως ή άλλως δεν
µπορεί κανείς να έχει αντιρρήσεις, γιατί -όπως και εσείς δέχεστε- δεν µπορούµε να προσθέσουµε ένα νι και ένα σίγµα. Παρακαλώ τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και τους άλλους
να πάρουµε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε η συγκεκριµένη Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας να απαγορεύει στους Βουλευτές
να είναι µαριονέτες, όπως σωστά είπε ο κ. Γλέζος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, θα λάβετε το λόγο; Θέλετε να φύγετε ή όχι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αν θέλετε να φύγετε,
φύγετε. Αν θέλετε να καθίσετε, καθίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Η
απάντηση έχει δοθεί στον κύριο συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Κουβέιτ Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους
του Κουβέιτ. Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας» έγινε δεκτό
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κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ. Οικονοµικής
και Τεχνικής Συνεργασίας
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Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ
Οικονοµικής και Τεχνικής συνεργασίας, που υπογράφηκε στην
πόλη του Κουβέιτ, στις 20 Ιανουαρίου 2010, το κείµενο της οποίας
σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Τα Προγράµµατα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή
του άρθρου 8 της Συµφωνίας εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των
αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10
παράγραφος 1 αυτής.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής,
αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικόςσυνοδός από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε στη µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή, σύµφωνα µε απόφαση
–θα το λέω αυτό κάθε φορά τώρα- της Διάσκεψης των Προέδρων
µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής,
δηλαδή µπορεί να λάβει το λόγο ένας Βουλευτής από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα που έχει αντίρρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ θα ήθελα να κάνω εγώ µία
παρέµβαση. Θα θυµάστε ότι από αυτήν τη θέση, από την Έδρα
και την προηγούµενη βδοµάδα είχα ζητήσει σε κυρώσεις νόµων
να µην έρχονται τροπολογίες. Νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει η Κυβέρνηση να το σεβαστεί, δηλαδή σε κυρώσεις νόµων να µην έρχονται τροπολογίες.
Έτσι και στο παρόν νοµοσχέδιο είχε υπάρξει µία βουλευτική
τροπολογία. Παρακαλώ τους συναδέλφους –και νοµίζω ότι και η
Κυβέρνηση το αποδέχεται- να έρθει αυτή η τροπολογία –έχουµε
µία σειρά νοµοσχέδια την επόµενη βδοµάδα, τα οποία εγώ ο
ίδιος ανάγνωσα- στο επόµενο νοµοσχέδιο.
Εποµένως, υπάρχει κάποιος συνάδελφος που επί της κυρώσεως της Συµφωνίας θέλει να λάβει το λόγο, για να εκφράσει αντίρρηση;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε,
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, το Προεδρείο παρενέβη –επιτέλους- διότι
πια έχουν καταργηθεί ο Κανονισµός της Βουλής και όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής. Έρχονται πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε τη διαδικασία κατεπείγοντος αντί της διαδικασίας νοµοσχεδίων. Η Κυβέρνηση δεν απαντάει στις ερωτήσεις. Έχει καταργηθεί πλήρως
η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Χαίροµαι που από το Προεδρείο
ζητείται να αποσυρθεί η τροπολογία.
Όµως, θα σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και µια άλλη
διαδικασία στη Βουλή. Υπάρχει η πρόταση νόµου που καταθέτουν τα κόµµατα. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες από την πρώτη µέρα
κατέθεσαν νόµο για την κατάργηση του νόµου Ραγκούση για την
ιθαγένεια, όπου εκεί µπορεί να περιληφθεί διάταξη, όπως εµείς
την έχουµε προτείνει, που αφορά την είσοδο στις στρατιωτικές
σχολές αξιωµατικών, όπως και στις σχολές των Σωµάτων Ασφαλείας.
Δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε τη Βουλή, προκειµένου να κά-
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νουµε δήθεν ρουσφέτι «να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι»,
να ερχόµαστε εδώ πέρα και να διαφηµίζουµε ότι στηρίζουµε τις
Ένοπλες Δυνάµεις και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάµεων, ο
οποίος ζητά το δίκαιο –αυτό το οποίο εµείς περιλάβαµε στο πρόγραµµά µας- και να το φέρνουµε στη συζήτηση για τη Νιγηρία.
Βέβαια, έχει σχέση µε τη Νιγηρία, διότι οι µισθοί πλέον των
στρατηγών, των πτεράρχων και των ναυάρχων είναι µικρότεροι
από τον αγροφύλακα της ζούγκλας της Νιγηρίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Από κάποιο άλλο κόµµα έχει κάποιος αντίρρηση; Θα δώσω το
λόγο αποκλειστικά επί της κυρώσεως;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
να έχω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να πω ότι κακώς η συµφωνία αυτή ήρθε στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων και από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς
έρχονται να κυρωθούν ζητήµατα σχετικά µε τη βιοµηχανία τη
ναυπηγική, τις κατασκευές, τη γεωργία, τις τραπεζικές και ασφαλιστικές και άλλες υπηρεσίες.
Θα έλεγα ότι αν είχε πραγµατικά µορφωτικό χαρακτήρα, όπως
είχε γίνει το 1997 µε τη Δηµοκρατία της Γεωργίας, θα είχε νόηµα
γιατί σε εκείνη τη συµφωνία περιγράφονταν µε ένα σαφή τρόπο
ότι θα υπάρχουν υποτροφίες, θα διευκολύνεται η διδασκαλία της
γλώσσας της άλλης χώρας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης,
ότι θα συνεργάζονται για τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για
τη διαφύλαξη της µητρικής γλώσσας των µεταναστών που είναι
στη χώρα µας. Και πραγµατικά στην προκειµένη περίπτωση, θα
είχε νόηµα να περιγράφεται στη συµφωνία αυτή -επειδή έχουµε
πολλούς µετανάστες από τη Νιγηρία- η διδασκαλία της µητρικής
γλώσσας των µεταναστών, η οποία –να θυµίσω, κύριε Πρόεδρεείναι νοµοθετηµένη από το 1980 στη χώρα µας. Αυτό, βέβαια,
δεν έχει γίνει πράξη παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Αυτό, βέβαια, είναι µια πολύ µεγάλη έλλειψη και δυστυχώς στη συµφωνία
αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη καθόλου µέριµνα για κάτι τέτοιο.
Ένα στοιχείο ακόµα το οποίο µας προκαλεί τον προβληµατισµό, γι’ αυτό είµαστε και αρνητικοί στην κύρωση αυτής της συµφωνίας, είναι ότι πληροφορούµαστε από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους ότι η εν λόγω συµφωνία θα βαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισµό µε 155.000 ευρώ για εκπαιδευτικές δράσεις που
δεν διευκρινίζονται και θα εγκρίνονται µάλιστα από κοινή υπουργική απόφαση, χωρίς καµµία διαφάνεια και έλεγχο.
Θέλουµε µία πολύ συγκεκριµένη απάντηση όσον αφορά το
πού θα διατεθούν αυτά τα χρήµατα, για ποιο λόγο, ακόµη, είναι
σκόπιµο να δαπανώνται µε βάση αυτό το ποσό που αναφέρεται
στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αναφέρονται 310.000 ευρώ και µάλιστα αναφέρονται έξοδα για τα δύο
πρώτα χρόνια της εφαρµογής της συµφωνίας. Τι θα γίνει µε τα
επόµενα έτη; Αν υπάρχει πρόβλεψη ή προϋπολογισµός, πόσα
χρήµατα θα δαπανηθούν και κυρίως πού θα δαπανηθούν;
Θέλουµε να µας απαντήσει ο Υπουργός τι όφελος θα έχει η
ελληνική έρευνα, γιατί αναφέρατε συνεργασία και για λόγους
ερευνητικούς στη συγκεκριµένη συµφωνία. Και θα έλεγα µάλιστα
ότι την ίδια στιγµή που επιχειρούµε να φέρουµε προς κύρωση
µία συµφωνία του τοµέα έρευνας και τεχνολογίας, την ίδια
στιγµή στον τοµέα έρευνας στη χώρα µας γίνονται πελώριες περικοπές, συγχωνεύσεις, απολύσεις και την ίδια στιγµή πάµε να
κάνουµε ερευνητική συµφωνία µε τη Νιγηρία. Δεν λέω ότι είναι
κακό, αλλά θα θέλαµε µια πολύ συγκεκριµένη απάντηση όσον
αφορά σε ποιους τοµείς είναι πρωτοπόρα η Νιγηρία και τι ακριβώς θέλουµε να κάνουµε. Δεν αµφισβητώ ότι µπορεί να υπάρχουν τοµείς, αλλά θα θέλαµε να τους γνωρίζουµε και βεβαίως να
ξέρουµε τα ερευνητικά πρωτόκολλα από τα οποία θα ωφεληθούν
οι Έλληνες ερευνητές και γενικότερα η έρευνα στη χώρα µας.
Είναι γνωστό, βέβαια, ότι στη Νιγηρία δραστηριοποιούνται πολυεθνικές εταιρείες, από τις οποίες µερικές είναι βεβαίως και ελ-
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ληνικών συµφερόντων και στη συµφωνία που έχουµε προς κύρωση αναφέρεται η σύναψη συνεργασιών ανάµεσα σε επιχειρήσεις και εταιρείες των δύο χωρών. Θα ήταν χρήσιµο να αποσαφηνιστεί πλήρως εάν υπάρχει περίπτωση τα χρήµατα που θα δαπανηθούν να αφορούν την ενίσχυση ιδιωτικών συµβάσεων. Δεν
το γνωρίζουµε και δεν αναφέρεται πουθενά στη συµφωνία προς
κύρωση.
Τέλος, καταχρώµαι της δυνατότητας, εξαιτίας του Υπουργού
εδώ, και θα πω ότι στο επόµενο νοµοσχέδιο που έρχεται µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος για την υγεία υπάρχουν τροπολογίες που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση και µάλιστα το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Είµαστε απολύτως δυσαρεστηµένοι από αυτόν
τον αιφνιδιασµό, γιατί προτείνετε µια πάρα πολύ ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά τη διαβούλευση, το χρόνο των εξήντα ηµερών
που θα είχε η ΑΔΙΠ, να µειωθεί στις τριάντα. Αυτό δεν είναι κάτι
το οποίο περνάει στο πλάι, χωρίς να γίνει η αναγκαία συζήτηση,
βεβαίως, και µε τον τρόπο που αρµόζει. Δηλαδή, εγώ το πληροφορήθηκα σήµερα αυτό, επειδή τυχαίνει να µιλάω γι’ αυτήν τη
συµφωνία για τη Νιγηρία και πήρα τα έγγραφα και διαπίστωσα
µε έκπληξή µου ότι δεν έχουµε πληροφορηθεί καθόλου για κάτι
τέτοιο και µάλιστα, περνάει σε άσχετο νοµοσχέδιο, όπως είναι
αυτό της υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε δευτερόλεπτα.
Εποµένως, θα έλεγα ότι δεν είναι µόνο, κύριε Πρόεδρε, ότι
περνάνε τροπολογίες σε συµβάσεις, αλλά έρχονται και πολύ ουσιαστικές τροπολογίες –το ξέρετε ότι είναι µια κατάρα αυτό το
πράγµα- σε άλλα νοµοσχέδια, άλλων Υπουργείων. Έτσι, δεν είναι
προετοιµασµένοι οι Βουλευτές και δεν µπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Υπάρχει µε µια έννοια µια διάθεση, θα έλεγα, να
υφαρπαχτεί η ψήφος των Βουλευτών, µόνο και µόνο για να περάσουν ορισµένες οδηγίες-εντολές και η θέληση της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων η συνάδελφος κ. Ξουλίδου έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, το έθιµο αυτό που έχει καθιερωθεί εδώ στην
Βουλή να έρχονται τροπολογίες µέσα σε άσχετα νοµοσχέδια µας
βρίσκει και εµάς αντίθετους. Όσον αφορά το σχέδιο της συνεργασίας µε τη Νιγηρία είχαµε επιφυλαχτεί και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και µάλιστα, είχαµε κάνει γνωστό τότε
στους Βουλευτές και στον πρόεδρο της επιτροπής ότι επιθυµούσαµε, αν αυτό ήταν εφικτό, να έρθει ο Εµπορικός Ακόλουθος ή
κάποιος ειδικός της Νιγηρίας να µας εξηγήσει τι είδους συνεργασία θα µπορούσε να επιτευχθεί εν καιρώ κρίσης µε την Ελλάδα, όταν µέσα στην οικονοµική συνεργασία στο άρθρο 3 τα
συµβαλλόµενα µέλη, πραγµατικά, δεσµεύονται να κάνουν ένα ευνοϊκό κλίµα για επενδύσεις, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εµπορικών οικονοµικών πληροφοριών, να διευκολυνθούν ανταλλαγές
και επαφές µεταξύ οικονοµικών φορέων, να ενθαρρυνθούν δραστηριότητες εµπορικής προώθησης και χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες.
Στην Ελλάδα του 2013 που δεν µπορεί πραγµατικά, να δει ούτε
ένα πόντο να ανεβαίνει η οικονοµική ανάπτυξη η δική της, θα
βοηθήσει τη Νιγηρία στην οικονοµική της ανάπτυξη και µάλιστα,
όταν για δύο έτη θα πρέπει να δώσει 310.000 ευρώ;
Δεν µας βρίσκει καθόλου σύµφωνους η παρούσα συµφωνία.
Μάλιστα, θα επιθυµούσαµε να δούµε γιατί µε τέτοιου είδους
χώρες γίνονται τέτοιες συνεργασίες και όχι µε άλλες, που πραγµατικά θα βοηθούσαν την Ελλάδα να βγει από την κρίση και όχι
να µπει πιο βαθιά µέσα στην κρίση.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, την παρούσα κύρωση και ειδικά για
το θέµα που είπε και ο κ. Κουράκης, για την τροπολογία που µόλις ήρθε στα χέρια µας για το κατεπείγον σχέδιο νόµου για την
υγεία, φέρνετε τροπολογίες σαν να έχετε προειληµµένες αποφάσεις για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Εδώ, δηλαδή, διαβάζουµε τώρα ότι
υπάρχει η ταχύτερη διαδικασία συγχωνεύσεων, µετονοµασιών
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τµηµάτων και ιδρυµάτων. Προεξοφλείτε, δηλαδή, ότι έχει περάσει το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»; Έχει ψηφιστεί κάποιο προεδρικό διάταγµα και δεν το πήραµε χαµπάρι; Και µέσα σε µια τροπολογία
φέρνετε διάφορες ρυθµίσεις στην αιτιολογική έκθεση, παρατάσεις πρυτανικών αρχών και διάφορα οικονοµικά στοιχεία που δίνετε, σαν να έχετε ήδη περάσει το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»; Προς τι
τόση βιασύνη, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να το καταλάβω;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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 τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου
Σχολής Πειραιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κασιδιάρη, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θέλω να εκφράσω και εγώ τις αντιρρήσεις µου. Ασφαλώς, είµαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτήν την υπόθεση, διότι διαβάζουµε το άρθρο 2, όπου αναφέρονται οι τοµείς
στους οποίους θα έχουµε ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε τη Νιγηρία και εδώ είναι να γελάει κανείς, γιατί αναφέρεται ο τοµέας της
βιοµηχανίας, της κατασκευής κτηρίων -πού θα µας µάθουν να
κατασκευάζουµε κτήρια στην έρηµο;- και του management από
τη Νιγηρία. Αυτά είναι αστεία πράγµατα, ασφαλώς.
Η µόνη ανταλλαγή και το µόνο όφελος που θα µπορούσαµε να
έχουµε σε περίπτωση οποιασδήποτε µορφής επαφής ή συνεργασίας µε τη Νιγηρία θα ήταν να πάρουν από εδώ, από τις ελληνικές φυλακές, τους εµπόρους ναρκωτικών, που είναι Νιγηριανοί
και έχουν πληµµυρίσει τις ελληνικές φυλακές -οι έµποροι ηρωίνης- και να τους ταΐζουν οι Νιγηριανοί, αντί να τους ταΐζει ο ελληνικός λαός. Και βέβαια, να γίνει µια συµφωνία για άµεση έξοδο
από τη χώρα όλων των λαθροµεταναστών, που προέρχονται από
τη συγκεκριµένη χώρα της Αφρικής.
Είµαστε, λοιπόν, κάθετα αντίθετοι σε αυτό το σχέδιο νόµου,
αλλά για εµάς η ουσία της συζήτησης, που γίνεται αυτήν τη
στιγµή στη Βουλή είναι η τροπολογία η οποία αφαιρέθηκε εν
τέλει, δεν έρχεται στην Ολοµέλεια και ο λόγος δεν είναι αυτός
που έθεσε το Προεδρείο και το γνωρίζουµε πολύ καλά.
Ο λόγος δεν είναι η τήρηση του Κανονισµού της Βουλής, διότι
εδώ και πολλούς µήνες που είµαστε εδώ µέσα, δεν τηρείται κανένας Κανονισµός της Βουλής. Η συγκυβέρνηση δεν σέβεται το
Κοινοβούλιο, οι Υπουργοί δεν έρχονται για κοινοβουλευτικό
έλεγχο. Ο µόνος λόγος που αποσύρεται η συγκεκριµένη τροπολογία που θα διόρθωνε µια τεράστια αδικία και θα διόρθωνε τον
εξευτελισµό του στρατεύµατος, είναι κάποιες µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες, διότι η Κυβέρνησή σας, ο Πρωθυπουργός σας
άγεται και φέρεται από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΔΗΜΑΡ.
Συγκεκριµένα, στην παρούσα περίπτωση, πήρε τηλέφωνο τον
κ. Σαµαρά, ο κ. Βενιζέλος και του είπε να κάνει πίσω, επειδή έχει
συνέδριο το ΠΑΣΟΚ. Και θέλει να κάνει τον προοδευτικό!
Με αυτόν τον τρόπο εξευτελίζονται κυριολεκτικά οι Ένοπλες
Δυνάµεις της χώρας και είναι πολύ λογικό να γίνεται κάτι τέτοιο
από ανθρώπους, οι οποίοι ήταν «λουφαδόροι», διότι ο Πρωθυπουργός πλήρωσε είκοσι έναν ολόκληρους µήνες στρατιωτικής
θητείας και τους εξαγόρασε. Ο κ. Βενιζέλος ήταν Ι-3 παχυσαρκία
και πλήρωσε και αυτός εννέα µήνες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν σέβονται τον ελληνικό στρατό και οφείλουµε να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μισό λεπτό, κ. Κασιδιάρη. Μιλήστε µόνο επί της κυρώσεως. Μη µου δώσετε το δικαίωµα να σας αφαιρέσω το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είστε µια παρωδία, δεν είστε Κυβέρνηση! Άγεστε και φέρεστε από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ και από
προοδευτικές αντιλήψεις οι οποίες κάνουν κακό στο ελληνικό
έθνος και µε τέτοιες άτακτες υποχωρήσεις –διότι εµείς αµφιβάλλουµε αν θα έρθει η τροπολογία εν τέλει- το µόνο που κάνετε
είναι να δίνετε δίκιο στη Χρυσή Αυγή!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επί της κυρώσεως
έκλεισε το θέµα. Έχετε αντιρρήσεις επί της κυρώσεως. Ολοκληρώσατε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Και θέλω και να συγχαρώ προσωπικά τον
Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, ο οποίος µε τιµή και µε παρρησία βγήκε δηµόσια και εξέφρασε την µια και µοναδική αλήθεια: ότι πρέπει να
φύγουν οι ξένοι από τις στρατιωτικές σχολές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επί της κυρώσεως, σας
παρακαλώ! Είχατε αντιρρήσεις επί της κυρώσεως.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κανένας ξένος να µη φορά την τιµηµένη
στολή του Έλληνα αξιωµατικού!
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είχατε αντιρρήσεις και
επί της κυρώσεως. Θα επαναλάβω, όµως, για αυτήν την τροπολογία για την οποία κακώς ανεφέρθη, διότι µιλάµε µόνο για την
κύρωση, ότι στο πρώτο νοµοσχέδιο που θα έρθει την ερχόµενη
εβδοµάδα αυτή η τροπολογία, η οποία θεωρείται δίκαιη, θα επανέλθει οπωσδήποτε και δεν συζητείται καθόλου.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πείτε κάτι επί της κυρώσεως;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ξέχασα, κύριε Κυρίτση, δεν κοίταξα αριστερά. Σας παρακαλώ, κάντε υποµονή για
ένα λεπτό.
Έχετε διατηρήσει, επί της κυρώσεως, επιφυλάξεις;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ναι, επί της κυρώσεως διατηρήσαµε
επιφυλάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε κύριε Κυρίτση,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατά αρχήν, χαίροµαι
που απεσύρθη η τροπολογία για το γένος. Η σύµβαση αυτή επικυρώνει τη βούληση των δυο χωρών για να προωθήσουν πρωτοβουλίες σε όλους τους τοµείς που θεωρούνται ότι είναι προς
αµοιβαίο συµφέρον.
Η Νιγηρία είναι µια χώρα µε την οποία παραδοσιακά έχουµε
διπλωµατικές σχέσεις. Και είναι µια χώρα που είναι η δεύτερη οικονοµία της Αφρικής και µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες
χώρες παγκοσµίως.
Επίσης, όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, είναι ο έκτος µεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον
κόσµο και κράτος στο οποίο ανήκει ο τρίτος µεγαλύτερος υδροβιότοπος στον κόσµο. Σαφώς, δεν µπορούµε να παρακάµψουµε
τα συγκεκριµένα στοιχεία, διότι δηµιουργούν τις προϋποθέσεις
ότι αυτή η συµφωνία θα έχει αµοιβαίο όφελος και για τις δύο
χώρες. Η αξιοποίησή τους θα έχει θετικό αντίκτυπο σε Έλληνες
που θα αξιοποιήσουν αυτές τις πλευρές.
Το ευνοϊκό επενδυτικό κλίµα και η οικονοµική άνθηση που γνωρίζει τώρα η Νιγηρία, βοηθούν στους σκοπούς της συµφωνίας
αυτής. Δηλαδή, την ανάπτυξη επιστηµονικής και τεχνολογικής
συνεργασίας µέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, µέσω
ανταλλαγής Ελλήνων επιστηµόνων, ερευνητών και εµπειρογνωµόνων προς τη Νιγηρία.
Επίσης, η Νιγηρία διαθέτει µεγάλη ελληνική κοινότητα που
δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά για περισσότερα από ογδόντα
χρόνια, ενώ οι δύο χώρες διατηρούν στενές σχέσεις, ιδιαίτερα
στους τοµείς του εµπορίου, της ναυτιλίας και των δοµικών έργων. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια αρκετές εταιρείες έχουν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, εκµεταλλευόµενοι το
θετικό επενδυτικό πλαίσιο.
Η παρούσα συµφωνία αναλύεται σε δύο τοµείς, στον οικονοµικό και τον επιστηµονικό. Από τη µία πλευρά προωθείται η ανταλλαγή επιστηµόνων, η εκπόνηση ερευνητικών έργων, η διοργάνωση προγραµµάτων και από την άλλη πλευρά προωθούνται
συµφωνίες µεταξύ επιχειρηµατιών, που µπορεί να έχουν οικονοµικά οφέλη.
Όπως βλέπουµε στο άρθρο 2 της συµφωνίας, υπάρχει µία
σειρά τοµέων όπου µπορεί να επεκταθεί η συµφωνία από τη βιοµηχανία µέχρι τη γεωργία, από τη ναυπηγική και τη ναυπηγοεπισκευαστική µέχρι την παροχή τραπεζικών, ασφαλιστικών και
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
Όπως βλέπουµε, η συµφωνία επεκτείνεται σε ένα µεγάλο
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εύρος δραστηριοτήτων και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα
σηµαντικό αριθµό δράσεων. Στο σκέλος της οικονοµικής συνεργασίας η συµφωνία σκοπεύει στη δηµιουργία των κατάλληλων
συνθηκών και τη συνεργασία ελληνικών και νιγηριανών επιχειρήσεων. Άλλωστε, η Νιγηρία παράγει στερεά ορυκτά, αλλά και γεωργικά προϊόντα, για τα οποία µπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες
και συµπράξεις.
Στο σκέλος της επιστηµονικής συνεργασίας η συµφωνία αναπτύσσει ένα εύρος δραστηριοτήτων µεταξύ των δύο πλευρών,
καθώς προωθεί κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, αλλά και
την ανταλλαγή επιστηµόνων, ερευνητών και εµπειρογνωµόνων.
Συνεπώς, η συµφωνία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και
ενισχύει δράσεις µε αµοιβαίο όφελος. Βεβαίως, θα ήθελα να δω
αυτές τις συµφωνίες να λειτουργούν, κύριε Υπουργέ, ως ευκαιρία για τους νέους ανθρώπους που µένουν στη χώρα µας. Να
δώσουµε κίνητρα σε άνεργους, απόφοιτους πανεπιστηµίων που
διαθέτουν τη γνώση και τη τεχνογνωσία να χρησιµοποιήσουν τη
συµφωνία υπέρ τους και να χρησιµοποιήσουµε τη συµφωνία ως
κίνητρο εξωστρέφειας σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα κάνω κατάχρηση του χρόνου. Η Δηµοκρατική Αριστερά
ψηφίζει «ναι» στο νοµοσχέδιο για την κύρωση της συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας, µε όλα όσα είπαµε ως απαιτούµενα που θα τα
δούµε στη διαδροµή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εγώ, λοιπόν, δεν σας
έδωσα το λόγο γιατί ψηφίζατε «ΥΠΕΡ». Όπως ξέρετε, µόνο οι
έχοντες αντίρρηση παίρνουν το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Στην επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Λαµπρούλης έχει
το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επαναλαµβάνουµε και πάλι, σε σχέση µε τη συµφωνία για τη
Νιγηρία, ότι εµείς, ως κόµµα δεν είµαστε αντίθετοι στις διακρατικές ή αν θέλετε στις διµερείς σχέσεις που θα πρέπει και επιβάλλεται να αναπτύσσονται µεταξύ χωρών, όµως και η συγκεκριµένη µε τη Νιγηρία δεν πρόκειται να ωφελήσει τους λαούς και
των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Νιγηρίας. Θα εξυπηρετήσει
ξεκάθαρα, όπως φαίνεται και µέσα από τα άρθρα της συµφωνίας, επιχειρηµατικά συµφέροντα µονοπωλιακών επιχειρήσεων
σε όλους αυτούς τους κλάδους που αναφέρονται µέσα.
Βέβαια, το πλαίσιο είναι συγκεκριµένο, το οποίο διέπεται από
τις αρχές και τους κανόνες όπου ως χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είµαστε υποχρεωµένοι να τηρούµε και όχι στο πλαίσια των αµοιβαίων συναλλαγών µεταξύ κρατών µε την Ελλάδα,
όπως θα έπρεπε να έχουµε πλήρως και σε όλο το φάσµα των δυνατοτήτων που ενδεχοµένως θα επιλέγαµε να έχουµε µε αυτές
τις χώρες.
Έτσι, λοιπόν, φαίνεται και στο άρθρο 1 αυτή η κατεύθυνση,
δηλαδή η ενίσχυση της επιχειρηµατικής δράσης, όπως και στο
άρθρο 3 που κινείται στην ίδια λογική του επενδυτικού κλίµατος,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καθώς επίσης, και µε το άρθρο 4, µε
το επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο, που ωστόσο από το κείµενο της σύµβασης και στο σύνολο φαίνεται ότι κινείται στη γενικότερη λογική των οικονοµικών σχέσεων που διέπει το
καπιταλιστικό σύστηµα και αν θέλετε τις σχέσεις αυτών των δύο
κρατών, Νιγηρίας και Ελλάδος.
Ως εκ τούτου, δεν συµφωνούµε και το καταψηφίζουµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έγινε η αρχή τώρα µε
τον κ. Κυρίτση, γιατί και εσείς «ΥΠΕΡ» είσαστε και δεν µπορώ να
µη σας δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς είµαστε υπέρ,
κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ξέρω.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω όµως να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί σ’ αυτήν την Αίθουσα ακούστηκαν διάφορα, τα
οποία προσβάλλουν και το ίδιο το ελληνικό Κοινοβούλιο και τη
δηµοκρατία µας.
Ακούστηκε εδώ ότι τάχα οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
απέσυραν την τροπολογία, γιατί υπάρχει συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Θέλω µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, αν αναφέρεστε σ’ αυτό, θα ήθελα να βάλω τα πράγµατα στη θέση τους.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µιλώ για το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, για το Προεδρείο
θα µιλήσω εγώ.
Είπα ότι απεσύρθη η τροπολογία. Αυτή η τροπολογία που θεωρείται δίκαιη θα επανέλθει την επόµενη εβδοµάδα -που δόξα
τω Θεώ έχουµε πολλά νοµοσχέδια- στο πρώτο νοµοσχέδιο. Εποµένως, θέµα τροπολογίας δεν υφίσταται. Αν ακούστηκαν ορισµένα πράγµατα…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, ως προς αυτά που ακούστηκαν, θέλω µε αυτή την ευκαιρία
να πω πολύ ξεκάθαρα και σε σας που είπατε για την άλλη βδοµάδα και σε όποιον άλλον πήρε το λόγο εδώ µέσα επ’ αυτού, ότι
η συγκεκριµένη τροπολογία είναι κακόξενη, φοβική και µικρόψυχη. Δείχνει µια Ελλάδα που είναι κλειστή στον εαυτό της …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, µε συγχωρείτε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να σας πω …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επανέρχεστε επί τροπολογίας η οποία δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να σας πω ότι
όποτε και αν τη φέρετε, πριν ή µετά το συνέδριο, η τροπολογία
αυτή από εµάς δεν µπορεί να γίνει δεκτή, όποτε και αν τη φέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ. Είπατε αυτό που θέλατε να πείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Βορίδη, άνοιξε η
συζήτηση χωρίς λόγο. Είµαι υποχρεωµένος να δώσω το λόγο και
σε εσάς.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς για να
ακριβολογούµε η θέση του Προεδρείου για την τροπολογία είναι,
κατά τη γνώµη µου, η θέση που πράγµατι εφαρµόζει τον Κανονισµό.
Κατά την τυπική έννοια, απόσυρση της τροπολογίας δεν υπάρχει όπως αντιλαµβάνεστε, υπό την έννοια ότι η τροπολογία έχει
κατατεθεί. Υπάρχει όµως η συναίνεση απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι
της Κυβερνήσεως στην παραίνεση του Προεδρείου για την
εφαρµογή του Κανονισµού και υπό αυτή την έννοια δεν γίνεται
δεκτή η τροπολογία στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν συζητείται. Θα µπει
στο επόµενο νοµοσχέδιο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι αντισυνταγµατική.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς όχι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ συζήτηση επί της ουσίας δεν
θέλω να κάνω. Θα ήθελα όµως αυτό να γίνει σεβαστό. Γιατί αν
είναι να κάνουµε συζήτηση επί της ουσίας, δεν µπορεί να ακούγονται τα µισά, η µια άποψη ….
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ακούστηκαν από άλλο
κόµµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστηκαν πολιτικές εκτιµήσεις
από τη Χρυσή Αυγή για τα κίνητρα, δήθεν, για τα οποία γίνεται
αυτό. Νοµίζω ότι εδώ ο καθένας µπορεί να αξιολογήσει. Δεν
υπάρχει κανένα ζήτηµα κινήτρων. Υπάρχει ένα ζήτηµα Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σε πέντε µέρες θα περάσει. Δεν τίθεται καν θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν είχαµε ζήτηµα κινήτρων, τότε θα έπρεπε να ανοίξουµε τη συζήτηση για να µιλήσουµε συγκεκριµένα και εκεί θα είχε νόηµα να ακουστεί αυτό που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είπε η κ. Χριστοφιλοπούλου, θα είχε νόηµα να ακουστούν άλλες
απόψεις απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Εµείς δεν µπαίνουµε
σ’ αυτήν τη συζήτηση. Μην µας φέρνετε όµως και σε δύσκολη
θέση.
Παρακαλώ, λοιπόν, όλες τις πτέρυγες να πούµε το εξής, ότι
εφαρµόζεται αυτήν τη στιγµή ο Κανονισµός. Σταµατάµε εκεί. Δεν
υπάρχουν ούτε πολιτικές µεθοδεύσεις ούτε πολιτικές στοχεύσεις. Δεν θα κάνουµε όµως και συζήτηση σε ένα ζήτηµα, αρχίζοντας τοποθετήσεις επί του θέµατος αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει καν ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο επί της κυρώσεως.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Μαριά. Δεν
έχετε τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο επί της κυρώσεως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είχα ζητήσει το λόγο από προηγουµένως ακριβώς για να πω
ότι για τους λόγους που αναφέρατε δεν γίνεται αποδεκτή η συζήτηση της τροπολογίας. Νοµίζω ότι τότε θα είχαµε κλείσει το
θέµα νωρίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν γίνεται συζήτηση
επί της τροπολογίας, όχι δεν γίνεται αποδεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ναι, δεν γίνεται
συζήτηση, διότι από εκεί και πέρα οι γνώµες είναι πολλές και για
να επικεντρωθούµε στο ζήτηµα της κύρωσης της Συµφωνίας,
θέλω να πω τα εξής:
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Όσον αφορά αυτό που είπε ο
κ. Κουράκης, έχει γίνει αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Δεν είναι µια συµφωνία µορφωτικού περιεχοµένου. Δεν είναι µια συµφωνία µορφωτική µεταξύ της Νιγηρίας
και της Ελλάδος. Είναι γενικότερη, είναι µια συµφωνία- πλαίσιο
που από τη µια πλευρά έχει έναν πυλώνα οικονοµικής συνεργασίας και έναν πυλώνα ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας.
Μας ενδιαφέρει; Μας ενδιαφέρει. Εάν σταθούµε µόνο στους
τοµείς του δικού µου αντικειµένου, επιστήµης, έρευνας, τεχνολογίας, αυτό που είπαν αρκετοί Βουλευτές είναι ότι η Νιγηρία
αποτελεί την έκτη εξαγωγική χώρα πετρελαίου στον κόσµο. Αποτελεί µια από τις χώρες που αναπτύσσονται, παρά τις µεγάλες
οικονοµικές ανισότητες που ενυπάρχουν στη Νιγηρία.
Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα άλλο πολύ σηµαντικό γεγονός, ότι
η Νιγηρία παρουσιάζει σήµερα µια από τις µεγαλύτερες φοιτητικές κινητικότητες στο χώρο της Αφρικής. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι
οι Νιγηριανοί επενδύουν υψηλά ποσά για την εκπαίδευσή τους,
για την παιδεία τους στο εξωτερικό. Πέρα από 10 δισεκατοµµύρια ήταν µόνο τα έξοδα για τους Νιγηριανούς φοιτητές εκτός
της Νιγηρίας. Θα ήθελα να αναφέρω τις χώρες στις οποίες υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση Νιγηριανών φοιτητών και ερευνητώνεπιστηµόνων. Είναι η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωµένες Πολιτείες
και η Τουρκία.
Αυτό που είχα πει και στην επιτροπή είναι ότι εµάς µας ενδιαφέρει και να προσελκύσουµε Νιγηριανούς φοιτητές, βάσει αυτής
της συµφωνίας και να έχουµε επιστήµονες που θα εργάζονται
και θα συνεργάζονται µε τα δικά µας εργαστήρια και βεβαίως
στο πλαίσιο ενός άξονα πολιτικής, που είναι η Ελλάδα, να γίνει
ένα µητροπολιτικό επιστηµονικό και ερευνητικό κέντρο για τη
Νοτιανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Εποµένως, για τους λόγους αυτούς, για τους λόγους οικονοµικής ανάπτυξης, για τους λόγους ερευνητικής και επιστηµονικής συνεργασίας, για τους λόγους προώθησης αναπτυξιακών
έργων φαντάζοµαι κανείς δεν έχει αντίρρηση.
Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να τεθεί µια βάση. Η προηγούµενη συµφωνία ήταν το 1991. Αυτή υπεγράφη το 2008. Από το
2008 δεν έχει κυρωθεί. Νοµίζω ότι είναι µια βάση, κυρία Ξουλίδου, για να προχωρήσουµε σε υλοποίηση πολλών απ’ αυτές τις
διατάξεις που προβλέπονται, µε µια νιγηριανή κοινότητα που
υπάρχει στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ σηµαντική. Γι’ αυτό το
λόγο οπωσδήποτε προτείνουµε την υπερψήφιση του σχετικού
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σχεδίου νόµου.
Δύο λόγια µόνο για την τροπολογία στο συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου που έχει κατατεθεί. Αναφερθήκατε, κύριε Κουράκη, στο
γεγονός ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένας αιφνιδιασµός.
Θα ήθελα να σας πω το εξής. Δεν αλλάζει παρά η περίοδος
διαβούλευσης. Είναι µια διαβούλευση που έχει αρχίσει παρά πολύ νωρίς, µια διαβούλευση που συνεχίζεται, µια διαβούλευση
που γίνεται παρά το γεγονός ότι θα έρθει µε προεδρικό διάταγµα
ο νέος ακαδηµαϊκός χάρτης, αλλά υπάρχει συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Εποµένως, αυτό που γίνεται, γίνεται µόνο για να υπάρξει αρκετός χρόνος για την προετοιµασία του νέου µηχανογραφικού,
στην περίοδο δε που η διαδικασία των πανελλήνιων εξετάσεων
έχει ήδη αρχίσει, µε την επιλογή πεδίου µέχρι τις 5 Μαρτίου. Εποµένως, είναι καθαρά τεχνικό.
Αναφερθήκατε στο ζήτηµα της παράτασης. Δεν έχουµε καµµία
παράταση στην ουσία των θητειών των πρυτάνεων. Αυτό που γίνεται είναι απλά να δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης των
προϋπολογισµών, διότι ορισµένα συµβούλια δεν έχουν ακόµη
συσταθεί.
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει αιφνιδιασµός και καµµία πρόθεση αιφνιδιασµού από την πλευρά της Κυβέρνησης και του Υπουργείου
Παιδείας. Το µόνο που γίνεται αυτή τη στιγµή είναι κάποιες λειτουργικές προσαρµογές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι εντός
του χρόνου –εννοώ εντός του προβλεπόµενου χρόνου- θα είµαστε σε θέση να ανακοινώσουµε όλα αυτά που συζητούµε τόσο
καιρό και θα συζητηθούν και την άλλη βδοµάδα στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
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Πολιτισµού και Αθλητισµού «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική,
επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική
και τεχνολογική συνεργασία» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 12 Μαΐου
2008, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Το Πρωτόκολλο υλοποίησης της επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συµφωνίας και τα Πρωτόκολλα, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 6 παράγραφος 1 της Συµφωνίας, εγκρίνονται µε
κοινή απόφαση των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται
από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτής.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση
στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση που
έλαβε η Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ύστερα από πρόταση του αρµοδίου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι, σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση, που διαρκεί κατά ανώτατο όριο δέκα
ώρες. Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, ο Πρωθυπουργός, ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. Η
οµιλία τους περιορίζεται στο ήµισυ του χρόνου που προβλέπεται
από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης, προτείνω να λάβουν το λόγο δύο οµιλητές ορισµένοι
από τη Νέα Δηµοκρατία, δύο οµιλητές ορισµένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ένας οµιλητής ορισµένος από
το ΠΑΣΟΚ, ένας οµιλητής ορισµένος από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, ένας οµιλητής ορισµένος από τον Λαϊκό ΣύνδεσµοΧρυσή Αυγή, ένας οµιλητής ορισµένος από τη Δηµοκρατική Αριστερά και ένας οµιλητής ορισµένος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και ένας οµιλητής ορισµένος από τους Ανεξάρτητους
Βουλευτές.
Επίσης, προτείνω η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων να είναι ενιαία. Έτσι έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να έχουν χρόνο οµιλίας δώδεκα λεπτά -νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ για το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου- ο αρµόδιος Υπουργός δεκαπέντε λεπτά, οι συναρµόδιοι Υπουργοί δέκα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δώδεκα λεπτά -όπως καταλάβατε, αναγιγνώσκω τα προβλεπόµενα
από τον Κανονισµό- οι Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων δέκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δώδεκα λεπτά, οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές οκτώ λεπτά,
καθώς και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής οκτώ λεπτά. Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της πρωτολογίας.
Έχουν κατατεθεί και τέσσερις υπουργικές τροπολογίες, τις
οποίες προτείνω να συζητήσουµε χωριστά, µε χρόνο οµιλίας έξι
λεπτά για εισηγητή και ειδικούς αγορητές και Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους και τέσσερα λεπτά για τους οµιλητές.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109 -το επαναλαµβάνω- η συνεδρίαση πρέπει να ολοκληρωθεί κατά ανώτατο όριο εντός δέκα
ωρών. Νοµίζω ότι είναι υπερβολικό, αλλά θα το δούµε. Συµφωνεί
το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς, το Σώµα συµφώνησε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Κωνσταντόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί του κατεπείγοντος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα και εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα το πείτε τώρα, κύριε
Κουρουµπλή; Δεν το αφήνετε για µετά, αφού έδωσα τον λόγο
στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας; Μετά µπορείτε να το
πείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η χώρα µας διέρχεται έκτακτες καταστάσεις και φυσικά, αυτές οι έκτακτες καταστάσεις υπάρχουν και στο χώρο της
υγείας και απαιτούν τη λήψη έκτακτων µέτρων.
Φυσικά, το Υπουργείο Υγείας αντιµετωπίζει και αυτό τεράστια
οικονοµικά προβλήµατα σε όλους τους χώρους είτε σε σχέση µε
τους προµηθευτές του είτε στην κατάσταση που επικρατεί στον
ΕΟΠΥΥ είτε στο χώρο ιδιαίτερα της ιδιωτικής υγείας, των ιδιωτικών κλινικών. Υπάρχουν παντού προβλήµατα, τα οποία επιβάλλουν έκτακτες λύσεις.
Φυσικά, γι’ αυτό το λόγο, ακούγοντας το τι συµβαίνει σήµερα
στις ιδιωτικές κλινικές, όπου ουσιαστικά και εκεί δεν λειτουργούν
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας λόγω του υψηλού κόστους -µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται και µετακυλίεται φυσικά στους ασθενείς,
στους πολίτες, οι οποίοι δεν µπορούν να βρουν µονάδες εντατικής θεραπείας ούτε και στις ιδιωτικές κλινικές- φέρνει αυτές τις
κατεπείγουσες διατάξεις για να ρυθµίσει ορισµένα επείγοντα θέµατα, τα οποία απασχολούν όλο τον ελληνικό λαό.
Με το παρόν σχέδιο νόµου, που αφορά κατεπείγουσες ρυθµίσεις, προτείνονται διατάξεις που στοχεύουν να εισάγουν διαδικασίες εκχώρησης και συµψηφισµού απαιτήσεων, προκειµένου
να διασφαλιστεί η είσπραξη των ποσών επιστροφής από τις φαρµακευτικές εταιρείες και τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας
φαρµακευτικών σκευασµάτων. Συγκεκριµένα, µε το πρώτο άρθρο παρέχεται στον ΕΟΠΥΥ η δυνατότητα να εκχωρεί προς τα
νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσοκοµειακής-φαρµακευτικής
δαπάνης ασφαλισµένων του τις απαιτήσεις που έχει ο ΕΟΠΥΥ
έναντι φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων άδειας κυκλοφορίας
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων από τα ποσά του rebate, που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν. 3981/2011.
Με το παρόν σχέδιο νόµου τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν -και
εδώ είναι το κατεπείγον και εδώ είναι αυτό το οποίο µας αναγκάζει να το κάνουµε αυτό- υποχρεωτικά το ποσό των εκχωρουµένων προς αυτά απαιτήσεων µε τις αντίστοιχες οφειλές των
νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές εταιρείες και τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρµακευτικών σκευασµάτων. Ως
προϋπόθεση, βέβαια, τίθεται, ο συµψηφισµός να αφορά µόνο τις
εκχωρηθείσες στα νοσοκοµεία απαιτήσεις και εκκαθαρισµένες
οφειλές και µόνο αυτές που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου
έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
θα καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συµψηφίζονται
ανά περίπτωση, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια που χρήζει ειδικής
διασάφησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Δεύτερο άρθρο: Είναι κοινή οµολογία όλων όσων είχαν τέτοιου
είδους εµπειρίες να βρίσκονται σε νοσοκοµεία ή σε ιδιωτικές κλινικές ότι το τοπίο θα έπρεπε να είχε λυθεί µε υπουργική απόφαση κατά το παρελθόν. Για διάφορους λόγους, όµως, αυτό δεν
έγινε. Στο δεύτερο άρθρο, λοιπόν, του νοµοσχεδίου αυτού δίδεται το πλαίσιο για την επίλυση ενός µακροχρόνιου και σοβαρού
προβλήµατος που αφορά το ρόλο, τις προϋποθέσεις επιλογής
και της παροχής υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόµων
στους νοσηλευόµενους ασθενείς.
Με την παρούσα διάταξη του άρθρου 2 καθορίζονται, επίσης,
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η ατοµική και αποκλειστική ευθύνη των αποκλειστικών νοσοκόµων για την παροχή των υπηρεσιών τους στους νοσηλευόµενους
ασθενείς, καθώς και η πρόβλεψη της κάλυψης δαπάνης απασχόλησής τους, αποκλειστικά και µόνο από το νοσηλευόµενο, τους
οικείους του ή τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενή, ενώ µε
υπουργική απόφαση θα ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες της απασχόλησής τους και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών
τους εντός των νοσοκοµείων της χώρας.
Προβλέπεται δε -και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό- η δηµιουργία και τήρηση ενός µητρώου αποκλειστικών νοσοκόµων σε
κάθε υγειονοµική περιφέρεια της χώρας, µε την εγγραφή σε
αυτό να τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόλησή
του σε νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική της ίδιας υγειονοµικής περιφέρειας, προκειµένου να αποτρέπονται και τα φαινόµενα παράτυπης ή και παράνοµης εργασίας τέτοιων προσώπων, που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για την παροχή των
συγκεκριµένων υπηρεσιών.
Φυσικά, κύριε Υπουργέ, στην υπουργική απόφαση την οποία
θα βγάλετε, θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς και τα τιµολόγια παροχής αυτών των υπηρεσιών, το ύψος της αµοιβής των
αποκλειστικών νοσοκόµων. Ελπίζω να δίδεται η δυνατότητα µε
τη διασταλτική ερµηνεία αυτού του άρθρου σε κάποιους οικείους
ή κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι φροντίζουν χρονίως πάσχοντες
ασθενείς και ιδιαίτερα ηλικιωµένους, να παρευρίσκονται στους
θαλάµους των νοσοκοµείων και των ιδιωτικών κλινικών και να µη
δηµιουργούνται τριβές σε ένα αντικείµενο, στο οποίο καταλαβαίνετε ότι έχουµε µία ειδική κουλτούρα στην πατρίδα για τη φροντίδα των ασθενών και ιδιαίτερα των ηλικιωµένων.
Στο τρίτο άρθρο περιλαµβάνεται µία ρύθµιση που αναµένεται
να επιταχύνει την καταβολή των οφειλοµένων από τον ΕΟΠΥΥ
ποσών στους προµηθευτές του ΕΟΠΥΥ και έτσι, να αποπληρωθούν άµεσα οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες. Φυσικά, αυτή η ρύθµιση αποτελεί ταυτόχρονα και
υποχρέωση όλων µας απέναντι στους εταίρους µας, προκειµένου να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά και να βελτιωθεί η εικόνα του ΕΟΠΥΥ απέναντι στους προµηθευτές συνεργάτες του,
ώστε να συνεχίσει να λαµβάνει από εκείνους τις υπηρεσίες και
τις προµήθειες που είναι απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου
του.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουµε όλοι τις τεράστιες
ελλείψεις που υπάρχουν σε φαρµακευτικό υλικό, αλλά και σε
αναλώσιµα υλικά και νοµίζω, ότι αυτή η ένταση που υπάρχει µεταξύ ΕΟΠΥΥ και προµηθευτών πρέπει το συντοµότερο δυνατό
να αµβλυνθεί, ώστε ο χώρος της υγείας να µην παρουσιάζει τα
προβλήµατα για τα οποία δεν είµαστε καθόλου υπερήφανοι πολλές φορές και χωρίς να ευθύνεται το Υπουργείο Υγείας, το οποίο
αντί να ασχολείται µε τα ουσιαστικά έργα του, αυτό και ο Υπουργός τον τελευταίο καιρό έχει το µόνιµο οικονοµικό άγχος, το
οποίο κυριολεκτικά του «δένει τα χέρια» πολλές φορές.
Ουσιαστικά προβλέπεται, λοιπόν, η δυνατότητα αποπληρωµής
µέσω της προβλεπόµενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 34
του ν.4038/2013 χρηµατοδότησης των υφισταµένων οφειλών του
ΕΟΠΥΥ προς τα φαρµακεία και τους συµβεβληµένους ιδιώτες
παρόχους υπηρεσιών υγείας, εφόσον για τις οφειλές αυτές
έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα, σύµφωνα µε το νόµο, παραστατικά έως το τέλος του 2011.
Παράλληλα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εξόφλησης των
οφειλών αυτών και συγκεκριµένα προκειµένου για τις οφειλές
προς τα φαρµακεία, εφ’ όσον παρασχεθεί η έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας προ ΦΠΑ, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 3,5%
επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρµάκων, µε παράλληλη προσκόµιση στον ΕΟΠΥΥ των πιστωτικών τιµολογίων και εφ’ όσον
πρώτα οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση
και ένδικο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων υπερηµερίας. Τέλος δε, καθορίζεται και η διαδικασία µε την οποία θα εξοφληθούν οι ως άνω προµηθευτές.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 προβλέπεται έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ύψος του ποσού της έκπτωσης που θα αποδώσουν
στον ΕΟΠΥΥ οι υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, εκτός των
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φαρµακοποιών, ενώ στην τελευταία παράγραφο υπ’ αριθµόν 6
τίθεται µια απαραίτητη προσθήκη στο νόµο λόγω της ένταξης
στον ΕΟΠΥΥ και άλλων κλάδων υγείας, ασφαλιστικών ταµείων
µετά την 1-4-2012.
Ο Υπουργός, παράλληλα, προσέθεσε και µια προσθήκη στο
ίδιο άρθρο, όπου απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ για τις ως άνω ρυθµίσεις, η οποία
φυσικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τέλος, στο τελευταίο άρθρο ρυθµίζονται επακριβώς οι προϋποθέσεις της εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τρίτους των νοσηλευτικών ιδρυµάτων ΕΣΥ, του Περιφερειακού
Γενικού Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και
λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης που λειτουργούν υπό τη
µορφή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας.
Αυτό αφορά, επίσης και το «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο Αθηνών,
το «Αιγινήτειο» Νοσοκοµείο Αθηνών που υπάγονται στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το ΝΙΜΤΣ και τα στρατιωτικά νοσοκοµεία που έχουν προκύψει από την προµήθεια αγαθών
και υπηρεσιών και µέχρι του ύψους των υφισταµένων οφειλών
κατά την 31-12-2011. Ρυθµίζει, λοιπόν και όλες αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες τελούν υπό την προϋπόθεση της παραίτησης
των δικαιούχων από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και οιονδήποτε
ένδικο µέσο.
Κύριοι συνάδελφοι, όλα τα προαναφερθέντα προβλέπονται µε
γνώµονα την τακτοποίηση των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών εκκρεµοτήτων και της γενικότερης τόνωσης της αγοράς, µε δεδοµένο ότι σήµερα υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στην
εξόφληση των προµηθευτών των νοσοκοµείων, µε αποτέλεσµα
να δηµιουργείται κίνδυνος άµεσης διακοπής εφοδιασµού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και διαταραχής της οµαλής λειτουργίας
τους και της παροχής των υπηρεσιών τους.
Ελπίζω όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες να κατανοήσουν το
πρόβληµα, το οποίο υπάρχει σήµερα στο χώρο της υγείας, στο
χώρο των προµηθευτών και µε αίσθηµα ευθύνης –καθώς είναι
µια πρόκληση στο συναίσθηµα ευθύνης όλων µας- να δώσουµε
µια λύση σ’ αυτό το θέµα, ώστε και το Υπουργείο Υγείας να µπορέσει να αντεπεξέλθει καλύτερα στο ρόλο του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Αγαθοπούλου
για δώδεκα λεπτά.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση καθηµερινά αποδεικνύει ότι πραγµατικά είναι ικανή για όλα.
Κύριε Υπουργέ, παρ’ όλο που χθες όλες οι πτέρυγες της Βουλής σας αποδοκίµασαν γιατί φέρατε ένα νοµοσχέδιο στη Βουλή
µε τη µορφή του κατεπείγοντος –που µόνο κατεπείγουσες δεν
µοιάζουν οι ρυθµίσεις του- σήµερα έρχεστε να φέρετε άλλες
τέσσερις τροπολογίες. Παρ’ όλα αυτά, για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, για όλα τα άρθρα, χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις
που πρέπει να υπογραφούν µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Αυτό αποδεικνύει ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι καθόλου κατεπείγον. Αν πάρουµε, µάλιστα, ως παράδειγµα τις ρυθµίσεις του άρθρου 2, του οποίου το περιεχόµενο τελευταία φορά θεσπίστηκε
µε νόµο το 1997 και αναµενόταν και τότε υπουργική απόφαση
για την εφαρµογή του η οποία, όµως, δεν εκδόθηκε ποτέ, φοβόµαστε µήπως και οι σηµερινές παραµείνουν στα αζήτητα.
Έχοντας, λοιπόν, ήδη λάβει τη χθεσινή κριτική περί παραβατικότητας, αλλά και περί αντισυνταγµατικότητας συγκεκριµένων
άρθρων, έρχεστε σήµερα να προσθέσετε στο εν λόγω νοµοσχέδιο άλλες τέσσερις τροπολογίες, που φυσικά θα έπρεπε να είναι
εκπρόθεσµες και είναι άσχετες µε το θέµα. Η µια είναι του
Υπουργείου Παιδείας, η άλλη αφορά τα τελωνεία, η άλλη το ΤΑΙΠΕΔ και η άλλη τον ΑΣΕΠ. Οι τρεις από αυτές δεν αφορούν καν
το Υπουργείο Υγείας. Η µια, µάλιστα, του ΤΑΙΠΕΔ είναι η τροπολογία αυτή που αναγκάστηκε η Κυβέρνηση να αποσύρει στις
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αρχές του µήνα, διότι εισέπραξε πυρά από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής και αφορά την κοινοποίηση απόρρητων πληροφοριών των εταιρειών προς το ΤΑΙΠΕΔ.
Τι έχετε να πείτε γι’ αυτήν την πρακτική σας; Τι έχουν να πουν
και τα άλλα κόµµατα της συγκυβέρνησης για τη συγκεκριµένη
απαράδεκτη πρακτική; Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Υπουργός
Οικονοµικών την τήρησε τη δέσµευσή του ότι θα κατέθετε ξανά
την τροπολογία για τα απόρρητα βελτιωµένη. Βλέπουµε ότι µετά
από πολλή πίεση που σας ασκήθηκε την προηγούµενη φορά που
συζητιόταν η συγκεκριµένη τροπολογία και από τη συνάδελφο
Νάντια Βαλαβάνη, αλλά και από άλλους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ, αναγκαστήκατε να συµπεριλάβετε στη ρύθµιση µια επιπλέον διατύπωση, ώστε να διασφαλίζονται τα απόρρητα στοιχεία
που έχουν να κάνουν µε την εθνική ασφάλεια.
Όµως και αυτό ήταν «για τα µάτια του κόσµου», γιατί από εκεί
και πέρα, µε τις δύο γραµµές που προσθέτετε τώρα, διασφαλίζονται; Ποια είναι τα στοιχεία που σχετίζονται µε την εθνική
ασφάλεια της χώρας για ένα λιµάνι ή για ένα αεροδρόµιο και
ποια όχι; Είναι τόσο καλά οριοθετηµένα, ώστε έτσι, ελαφρά τη
καρδία να λέµε ότι µπορούµε να τα διασφαλίσουµε µε δυο γραµµές;
Λέω ξανά –κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντικό
το θέµα για να µην του δίνετε σηµασία- ότι φέρνετε σε ένα κατεπείγον νοµοσχέδιο µια τόσο σοβαρή τροπολογία και εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ζητάµε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως προς την υπερψήφισή της.
Επίσης, για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας παραβιάσατε µια φορά το ν. 4076, γιατί ήταν υποχρεωτική η γνωµοδότηση της ΑΔΙΠ, την οποία δεν την πήρατε ποτέ. Και τώρα µειώνετε το χρόνο γνωµοδότησης, προκειµένου να προχωρήσετε σε
fast track συγχωνεύσεις και καταργήσεις ιδρυµάτων, χωρίς ουσιαστικό διάλογο µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τις τοπικές
κοινωνίες, διότι αυτό που κρύβεται από πίσω είναι η µνηµονιακή
σας υποχρέωση να µειώσετε άµεσα τις δαπάνες στην ανώτατη
εκπαίδευση µέσω των συγχωνεύσεων κατά 67 εκατοµµύρια ευρώ
περίπου.
Εµείς, αντί για διαδικασίες fast track ζητάµε την απόσυρση του
σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», αίτηµα το οποίο έχουν σήµερα φοιτητές και
καθηγητές των ΤΕΙ όλης της χώρας µε την κινητοποίησή τους.
Ζητάµε να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση που µπορεί να αποτρέψει τον ανορθολογισµό που εσείς δηµιουργήσατε.
Ζητούµε, λοιπόν, από την Κυβέρνηση να αποσυρθούν τώρα
όλες οι εκπρόθεσµες τροπολογίες που προσπαθείτε να περάσετε σε ένα κατεπείγον νοµοσχέδιο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αν αυτό δεν συµβεί, εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να καταθέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία.
Όσον αφορά το σχέδιο νόµου για την υγεία, ας ξεκινήσουµε
από τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές, που πάτε να
ρυθµίσετε µε το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά και του ΕΟΠΥΥ προς
τα νοσοκοµεία, τους φαρµακοποιούς και άλλους παρόχους
υγείας µόνο για το 2011, σας λέµε για άλλη µια φορά ότι µόνο
«τρύπες µπαλώνετε» και δεν πρόκειται να διασώσετε έτσι τη δηµόσια υγεία.
Μόλις χθες, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σαλµάς ανακοίνωσε
µείωση 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ των δαπανών του ΕΟΠΥΥ και
πριν λίγες ηµέρες, στις 20-2-2013, εκδόθηκε η πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ. Δεν πέρασαν ούτε είκοσι
µέρες από την αρχική έκδοσή του και ήδη δηµοσιεύεται η πρώτη
τροποποίηση, πράγµα που σηµαίνει ότι παραδέχεστε πως τα
νούµερα δεν βγαίνουν. Ο ΕΟΠΥΥ καταρρέει και µαζί του καταρρέει και όλο το ΕΣΥ. Παρεµπιπτόντως, πέρυσι οι τροποποιήσεις
είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο και φθάσαµε στο τέλος του έτους να
έχουµε οκτώ. Φαντάζεστε τώρα πόσες αλλαγές θα υποστεί ο πολύπαθος προϋπολογισµός του πολύπαθου ΕΟΠΥΥ µέχρι το
τέλος του έτους. Πολλές!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα σας πω
γιατί. Διότι δεν ξέρετε γιατί γίνονται οι αλλαγές στον προϋπολογισµό.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτό είµαστε εδώ,
κύριε Υπουργέ, για να σας ακούσουµε.
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Πρέπει το Υπουργείο να κατανοήσει ότι τόσο ο ΕΟΠΥΥ, αλλά
και όλο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας βρίσκονται υπό πλήρη κατάρρευση και αν δεν λάβει άµεσα µέτρα πραγµατικής ανασυγκρότησής τους και όχι απλής υπακοής στους δανειστές, δεν λύνεται
το πρόβληµα, απλά µετατοπίζεται για λίγο αργότερα.
Χθες ζητήσαµε µία απάντηση -σχετικά µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 1- σε τι ποσοστό που χρεώνει το νοσοκοµείο τους προµηθευτές, καλύπτεται και αν αυτός ο συµψηφισµός θα βοηθήσει
στην οµαλή επανατροφοδότηση των νοσοκοµείων µε φάρµακα
και απαραίτητο υγειονοµικό υλικό. Διότι αυτό αφορά σήµερα τη
µεγαλύτερη µερίδα του πληθυσµού. Ξέρετε πολύ καλά ότι ούτε
το 1/10 των οφειλών δεν καλύπτεται µε τον συµψηφισµό που
προωθείτε.
Υπό άλλες προϋποθέσεις, θα λέγαµε ότι είναι ένα πρώτο βήµα
για την επίλυση των χρεών. Όµως, στη συγκεκριµένη συγκυρία
είµαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επόµενο βήµα,
ακόµα και αν το επιβάλλουν οι δανειστές µας, γιατί πολύ απλά
δεν υπάρχουν λεφτά.
Όσον αφορά το άρθρο 2, κρατάµε αυτό που είπαµε χθες περί
«λευκής επιταγής» της Βουλής στην Κυβέρνηση να νοµοθετεί για
µείζονος σηµασίας θέµατα, όπως αυτό των όρων και προϋποθέσεων για την απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόµων στα νοσοκοµεία και προσθέτουµε και την τεκµηρίωση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία διευκρινίζει την αντισυνταγµατικότητα που έγκειται στο να νοµοθετεί ο Υπουργός για τις κύριες
και ουσιώδεις ρυθµίσεις στην ακολουθητέα διαδικασία επιλογής
προσωπικού.
Βέβαια εχθές, κύριε Υπουργέ, ακούσαµε και το αµίµητο, δηλαδή ότι οι αποκλειστικές νοσοκόµες αποτελούν κοµµάτι της παράδοσής µας και γι’ αυτό τις διατηρούµε. Εκτός όµως από κοµµάτι της ελληνικής παράδοσης, είναι και µέρος ενός κυκλώµατος
διαπλοκής, παραοικονοµίας, εκµετάλλευσης και παράνοµης εργασίας που δεν φαίνεται να σας απασχολεί ιδιαίτερα.
Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι εµµέσως πλην σαφώς η πολιτεία δεν προβλέπει καµµία ρύθµιση για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου, τη στιγµή µάλιστα που οι ανεπάρκειες σε νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας αγγίζουν ιστορικά επίπεδα. Στις είκοσι οκτώ απολύσεις γίνεται µία πρόσληψη.
Εκφράζουµε, λοιπόν, το φόβο ότι πλάι στην ιδιωτικοποίηση
των περιφερειακών υπηρεσιών των νοσοκοµείων –βλέπε καθαριότητα, εστίαση κ.λπ.- ο κλάδος των νοσηλευτών έχει µπει στο
στόχαστρο της τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού µε εγγύς
στόχο την πλήρη απελευθέρωση ή ιδιωτικοποίηση –µπορείτε να
το πείτε όπως θέλετε- της εργασίας των νοσηλευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία. Αν δεν είναι αυτό, τότε γιατί διαιωνίζετε µια κατάσταση η οποία µόνο ζηµιώνει οικονοµικά το κράτος, αλλά και
τον πολίτη, ο οποίος καλείται να πληρώσει εξωφρενικά ποσά σε
αυτά τα κυκλώµατα;
Κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι θα πρέπει να αποσύρετε το συγκεκριµένο άρθρο. Διαφορετικά, θα πρέπει να εισάγετε τουλάχιστον τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις της επιλογής
αυτού του προσωπικού, όπως γνωµοδοτεί και η Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής. Είναι αδιανόητο να θέλετε να συγκεντρώσετε όλες τις εξουσίες στα χέρια σας, νοµοθετική, εκτελεστική
και να δούµε πόσο ακόµα θα προχωρήσετε.
Και ερχόµαστε τώρα να µιλήσουµε και για τα δύο άλλα άρθρα
που ρυθµίζουν τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας,
όπως επίσης ρυθµίζουν –στην ουσία διαγράφουν- τα χρέη του
ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκοµεία της χώρας.
Όσον αφορά τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς γιατρούς και φαρµακοποιούς, µας λέτε ότι εκτός από το κούρεµα που πρέπει να
επωµιστούν, σχεδόν µετά από δύο χρόνια που έχουν να πάρουν
αυτά τα λεφτά, τους ζητάτε να παραιτηθούν και από κάθε άλλη
αξίωση, όπως είναι οι τόκοι υπερηµερίας και τα ένδικα µέσα,
προκειµένου να πληρωθούν. Και αν αυτό δεν είναι ωµός εκβιασµός και καταπάτηση θεµελιωδών δικαιωµάτων, τότε τι είναι;
Απαντάτε ότι γίνεται, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί επιπλέον
το δηµόσιο. Αν το δηµόσιο ήταν συνεπές στις υποχρεώσεις του,
δεν θα είχατε τέτοιες αγωνίες.
Άρα, αντί να καταργείτε ένα-ένα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στο όνοµα της προστασίας του δηµοσίου, προσπαθήστε να
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δείτε το δάσος και να σταµατήσετε να ασχολείστε µε το δέντρο.
Διαγράφετε όλα τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκοµεία για
το 2011. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η ρύθµιση; Άραγε, δείχνουµε
τυφλή πειθαρχία στους δανειστές µας; Και τι γίνεται µε την ήδη
εξαθλιωµένη και υποβιβασµένη δηµόσια περίθαλψη; Θα αφήσουµε να παραδοθεί στα χέρια των ιδιωτών; Αυτό µας αφορά καθόλου;
Κύριε Υπουργέ, σταµατήστε να τα βάζετε µε τον εύκολο αντίπαλο, τον εργαζόµενο, τον ασθενή, τον ανασφάλιστο. Σταµατήστε να παίρνετε από αυτούς που δεν έχουν και να τους
κουρεύετε τα ήδη κουρεµένα ποσά, που τους χρωστάτε από το
2011 και κάντε µία προσπάθεια να εξαντλήσετε το διαπραγµατευτικό σας ρόλο στο χρέος µας προς τους δανειστές. Εκεί
δείξτε τη γενναιότητά σας και εκεί διεκδικήστε ένα γενναίο κούρεµα. Είστε Κυβέρνηση του ελληνικού λαού και όχι το δεξί χέρι
της τρόικας. Αυτό φαίνεται να το ξεχνάτε. Όµως, εµείς είµαστε
εδώ για να σας το θυµίζουµε συνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς την κ. Αγαθοπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Μαραθώνα, οι οποίοι
πραγµατοποιούν επίσκεψη στη Βουλή.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Συµεών Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γίνεται αντιληπτό ότι αν δεν νοµοθετήσουµε, θα έρθουµε
πράγµατι αντιµέτωποι µε τη διατάραξη της οµαλής λειτουργίας
των νοσοκοµείων. Υπάρχει πραγµατικά καθυστέρηση στην εξόφληση των προµηθευτών και δηµιουργείται κίνδυνος διακοπής
του εφοδιασµού των νοσοκοµείων, σύµφωνα και µε την αιτιολογική έκθεση.
Την ίδια στιγµή, όµως, γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει σχεδιασµός. Τακτοποιούµε «στο παρά πέντε» ό,τι είναι έτοιµο να ξεσπάσει σαν κρίση. Φέρνουµε κάτι σαν κατεπείγον, τη στιγµή που
πράγµατι είναι κατεπείγον, µε τη λογική ότι θα έπρεπε από χθες
να έχουµε ρυθµίσει αυτά τα θέµατα. Όµως, όταν η Βουλή υπολειτουργεί και ουσιαστικά κάθε µέρα κυρώνει συµβάσεις ή πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν
υπήρχε χρονικός σχεδιασµός από την πλευρά του Υπουργείου,
ώστε αυτές οι διατάξεις να έχουν έρθει ακόµα και ένα µήνα πιο
πριν. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουµε τις διατάξεις αυτές.
Αυτό όµως που σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αντιληπτό
είναι γιατί και πώς µε αυτές τις τέσσερις διατάξεις υπήρχε, όπως
είδαµε, αρχικά ο σκοπός να έρθουν δεκαέξι άλλα άρθρα άλλων
Υπουργείων µε το ίδιο σχέδιο νόµου. Συγκεκριµένα, θα ερχόταν
πέντε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δύο από το Υπουργείο Οικονοµικών, ένα από το Υπουργείο Εξωτερικών, τρία από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, ένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
ένα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ένα από το
Υπουργείο Παιδείας, ένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ένα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και ενδεχοµένως, δεν πρέπει να µείνει εκτός και κανένα
άλλο Υπουργείο και µάλιστα, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ έβαλε φρένο σ’ αυτήν
τη διαδικασία, διαφυλάσσοντας στοιχειωδώς την κοινοβουλευτική τάξη. Και δυστυχώς, σήµερα το πρωί µαθαίνω ότι ήρθαν τέσσερις καινούργιες τροπολογίες, τις οποίες εγώ δεν είµαι
υπεράνθρωπος για να τις έχω ήδη µελετήσει. Άλλωστε, για να
είµαι ειλικρινής, δεν θα µπορούσα να τις έχω µελετήσει σε ένα
τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό, δεν θα µπω
στην ουσία τους, αλλά θα µιλήσω για θέµατα αρχής. Νοµίζω ότι
χθες είχαµε µια συζήτηση στην επιτροπή µέχρι αργά το απόγευµα. Αν µη τι άλλο, θα µπορούσαµε να είχαµε ενηµερωθεί. Αντ’
αυτού, ερχόµαστε σήµερα το πρωί πραγµατικά «στο παρά ένα»
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για να ενηµερωθούµε για τις τέσσερις τροπολογίες.
Έχω, λοιπόν, να πω ότι όσον αφορά την τροπολογία που έχει
σχέση µε το Υπουργείο Υγείας, την κατανοούµε και την αποδεχόµαστε.
Όσον αφορά την τροπολογία που έχει να κάνει µε τα τελωνειακά θέµατα και επειδή γνωρίζουµε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός
έχει µια σοβαρή συνάντηση µε την «COSCO» για θέµατα που
είναι παρεµπίπτοντα, θα τη δεχτούµε, γιατί είµαστε σε µια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και κρίσης.
Όσον αφορά τώρα τις άλλες τροπολογίες που είναι τελείως
άσχετες και αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ ή το Υπουργείο Παιδείας ή οτιδήποτε άλλο, εµείς επιφυλασσόµαστε. Δεν µπορούµε να τις δεχθούµε, γιατί θα πρέπει κάποτε και οι Υπουργοί να µάθουν ότι
πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν µπορούν να έρχονται την τελευταία στιγµή και –µε συγχωρείτε για την έκφραση- όποια ώρα «καπνίσει» στον καθένα και να υποχρεωνόµαστε να κυρώσουµε κάποιες τροπολογίες «στο παρά πέντε».
Θα πρέπει να σταµατήσει αυτή η διαδικασία και να καταλάβουν
κάποτε και οι Υπουργοί ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε «όχι». Να
ξέρετε ότι όσο είµαι εγώ εισηγητής, τουλάχιστον δεν θα δέχοµαι
τέτοιου είδους κόλπα.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία των άρθρων που µας αφορούν. Με
τη διάταξη του άρθρου 1 δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να
µεταβιβάσει προς τα νοσοκοµεία ποσά που του χρωστούν οι
φαρµακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών σκευασµάτων –οι γνωστοί ΚΑΚ- ή το rebate που οφείλουν οι ΚΑΚ και πληρώνουν στον ΕΟΠΥΥ. Τα χρεωστούµενα
ποσά ή το rebate είναι µετά τον συµψηφισµό ανάµεσα σε ΕΟΠΥΥ
και φαρµακευτικές ή ΚΑΚ. Τα ποσά που µεταβιβάζονται από τον
ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκοµεία αφορούν κάλυψη της νοσηλευτικής
φαρµακευτικής δαπάνης του ίδιου προς τα νοσηλευτικά ιδρύµατα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται ή και συµψηφίζονται. Βεβαίως, η ρύθµιση είναι λογική, γιατί µε αυτόν τον τρόπο
είναι πιο σίγουρη η είσπραξη του rebate µε τον συµψηφισµό των
αµοιβαίων απαιτήσεων µεταξύ ΕΟΠΥΥ-φαρµακευτικών εταιρειών
ή ΚΑΚ και νοσοκοµείων. Με το συµψηφισµό των αµοιβαίων απαιτήσεων µεταξύ ΕΟΠΥΥ-φαρµακευτικών ΚΑΚ και νοσοκοµείων
αποτρέπεται η συσσώρευση χρεών, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει µε τις υπερηµερίες. Είναι µία ρύθµιση που υπαγορεύεται
από την κοινή λογική.
Όσον αφορά το άρθρο 2, εδώ ουσιαστικά αλλάζουµε το προηγούµενο καθεστώς µε τη µη ένταξη της διάταξης στον εσωτερικό κανονισµό των νοσοκοµείων, που και µε το νόµο του 1997
προβλεπόταν η ρύθµιση της προσφοράς υπηρεσιών από αποκλειστικές νοσοκόµες µε υπουργική απόφαση που θα ενσωµατωνόταν στον εσωτερικό κανονισµό του Υπουργείου, πράγµα
που δεν έγινε εδώ και δεκαέξι χρόνια. Βεβαίως, είχαµε διάφορες
εγκυκλίους, που τώρα όλες αυτές ενοποιούνται και ενσωµατώνονται, κάτι που είναι θετικό.
Δεύτερον, δηµιουργείται το µητρώο αποκλειστικών νοσοκόµων µε σκοπό την αντιµετώπιση των φαινοµένων «µαύρης» εργασίας. Τι γίνεται τώρα εδώ; Ρυθµίζονται τα ζητήµατα που
αφορούν την απασχόληση των αποκλειστικών νοσοκόµων εντός
των νοσοκοµείων της χώρας και ρυθµίζονταν µέχρι σήµερα ανεπαρκώς, δηµιουργώντας πράγµατι νοµικές παρερµηνείες αναφορικά µε το ρόλο τους και τους όρους και προϋποθέσεις
επιλογής τους, καθώς και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους σε νοσηλευόµενους ασθενείς.
Με την παρούσα διάταξη καθορίζεται ρητά ο ρόλος τους, η
ατοµική και αποκλειστική τους ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών, ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης απασχόλησης αποκλειστικά ή από τον ασθενή ή από τους οικείους του ή από τον
ασφαλιστικό του φορέα, ενώ προβλέπεται υπουργική απόφαση
για τη ρύθµιση κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας σχετικά µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις προσφοράς των υπηρεσιών. Θα περιµένουµε όταν έρθει και η υπουργική απόφαση να τη δούµε και
να τη συζητήσουµε, όπως δεσµεύτηκε χθες ρητά και ο Υπουργός
στην επιτροπή.
Άκουσα από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι είναι µία απόπειρα
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ιδιωτικοποίησης της υγείας. Νοµίζω ότι θα πρέπει να έχουµε τα
µάτια ανοιχτά. Δυστυχώς, αυτό το καθεστώς δεν είναι τώρα
πρώτη φορά που υπάρχει. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει ένα
καθεστώς, το οποίο δρούσε ανεξέλεγκτα. Καλό είναι τουλάχιστον να βάλουµε κάποιους κανόνες.
Και επειδή άκουσα και την προηγούµενη εισηγήτρια να µιλάει
για αντισυνταγµατικότητα, νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε φειδώ. Δεν µπορεί σε κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται
να µιλάµε για «αντισυνταγµατικό και αντισυνταγµατικό», γιατί
πραγµατικά κάποια στιγµή θα έρθει η αντισυνταγµατικότητα και
κανένας δεν θα µας παίρνει σοβαρά.
Σηµαντική τοµή του συγκεκριµένου άρθρου είναι η δηµιουργία
και τήρηση µητρώου αποκλειστικών νοσοκόµων σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια -και γίνεται σε περιφέρεια, για να µπορεί να
υπάρχει κινητικότητα από τις αποκλειστικές, να πηγαίνουν και σε
άλλα νοσοκοµεία- και υποχρεωτική εγγραφή σε αυτό κάθε αποκλειστικής νοσοκόµας ή αποκλειστικού νοσοκόµου ως αναγκαία
προϋπόθεση για την απασχόλησή του σε νοσοκοµείο ή ιδιωτική
κλινική της εν λόγω υγειονοµικής περιφέρειας.
Πράγµατι, για πρώτη φορά προβλέπεται κάτι τέτοιο και η εν
λόγω διάταξη κινείται σίγουρα σε µια θετική κατεύθυνση, καθώς
πατάσσει τα φαινόµενα παράνοµης απασχόλησης ατόµων, που
δεν πληρούν καν τις προϋποθέσεις άσκησης της εν λόγω υπηρεσίας. Ξέρουµε ότι στο παρελθόν πολλά άτοµα δυστυχώς,
ακόµα χωρίς να έχουν και τα απαραίτητα προσόντα, µε αποτέλεσµα να είναι επικίνδυνα για τους ασθενείς, ασκούσαν αυτό το
λειτούργηµα.
Θυµίζω ότι τον Ιανουάριο του 2013 οι έλεγχοι του ΙΚΑ αποκάλυψαν κύκλωµα προώθησης παράνοµων αποκλειστικών νοσοκόµων σε µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας και το δηµόσιο να χάνει
τεράστια ποσά. Η ζηµιά όπου υπόκειται το ΙΚΑ γενικά από τη
«µαύρη» εργασία ανέρχεται στα 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ
η ταρίφα για τις παράνοµες αποκλειστικές είναι 50 ευρώ για
οκτώ µε δώδεκα ώρες, την ίδια ώρα που η µεικτή αµοιβή των νόµιµων νοσοκόµων είναι 78 ευρώ το οκτάωρο.
Όσον αφορά το άρθρο 3, µε την προτεινόµενη διάταξη δίνεται
στον ΕΟΠΥΥ η δυνατότητα αποπληρωµής των υφιστάµενων κατά
την 31η Δεκεµβρίου 2011 ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τα φαρµακεία και λοιπούς συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, µε τη διαδικασία των προκαταβολών. Η εν λόγω
ρύθµιση αναµένεται να επιταχύνει σηµαντικά την καταβολή των
οφειλόµενων ποσών στους ως άνω ενδιαφεροµένους και έτσι να
αποπληρωθούν άµεσα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές, µε δεδοµένο
ότι τούτο αποτελεί και υποχρέωση έναντι των εταίρων µας.
Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα υιοθέτησης της ως άνω διαδικασίας εξόφλησης και για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Οργανισµού, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί τα απαιτούµενα
παραστατικά κατά το χρονικό διάστηµα 1-11-2011 µέχρι 31-122011, υπό τις προϋποθέσεις βεβαίως που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4.
Είναι απαραίτητη η διάταξη και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, εξαιτίας της µεταφοράς και ένταξης στον ΕΟΠΥΥ κι
άλλων κλάδων υγείας ασφαλιστικών ταµείων µετά την 1-4-2012,
όσο και στη βάση της ορθής εξόφλησης, δηλαδή να εξοφληθούν
µόνο οι οφειλές, που έχουν νόµιµα παραστατικά κι όχι άλλες
οφειλές όπως έχει συµβεί στο παρελθόν.
Στη συνέχεια, η διάταξη ρυθµίζει τις προϋποθέσεις βάσει των
οποίων θα γίνει η εξόφληση και είναι: πρώτον, εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας, η οποία προκειµένου
περί οφειλών προς τα φαρµακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5%,
λόγω και του ν. 4038 -ποσοστό που απ’ ό,τι ξέρουµε έχουν αποδεχτεί τα φαρµακεία- επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρµάκων µε προσκόµιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικών τιµολογίων και
δεύτερον, εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε
άλλη αξίωση και ένδικο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και των
τόκων υπερηµερίας.
Έχουµε, λοιπόν, ένα κούρεµα εδώ, το οποίο όµως, όπως ξέρουµε, είναι δεκτό από τους φαρµακοποιούς.
Όπως είπα, η εν λόγω ρύθµιση κρίνεται επιβεβληµένη, προκειµένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των προαναφεροµένων
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φορέων, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πάω στο άρθρο 4. Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται οι
προϋποθέσεις εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τρίτους των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ, του Νοσοκοµείου
«Παπαγεωργίου», των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης που
λειτουργούν είτε µε τη µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή
δηµοσίου δικαίου και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, το
«Αιγινήτειο» Νοσοκοµείο, το «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο, το ΝΙΜΤΣ,
στρατιωτικών νοσοκοµείων. Η εξόφληση των οφειλών αυτών
πραγµατοποιείται εφόσον οι δικαιούχοι παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και από ένδικα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων τόκων υπερηµερίας, µε σκοπό την τακτοποίηση των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών εκκρεµοτήτων, την άρση του αδιεξόδου, την αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων -γιατί καταλαβαίνετε ότι εάν δεν παραιτούνταν και µπαίναµε σε µία τέτοια
διαδικασία, αυτό θα ήταν φοβερά χρονοβόρο- και τέταρτον, την
τόνωση της αγοράς υπό τις παρούσες δυσµενείς οικονοµικές
συνθήκες, µε την παροχή της ανάλογης ρευστότητας προς τους
δικαιούχους επιχειρηµατίες.
Βεβαίως, στην ουσία έχουµε κούρεµα εδώ πάλι των χρεών των
νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές. Σ’ αυτό το θέµα δεν ξέρω
κατά πόσον έχουµε τη σύµφωνη γνώµη των προµηθευτών. Ξέρουµε το «πάρτι» που υπήρχε στο χώρο της προµήθειας τα προηγούµενα χρόνια, όµως καλό είναι να λάβουµε υπ’ όψιν και τις
δικές τους αντιδράσεις. Απ’ ό,τι είδα και στις εφηµερίδες από
διάφορα δηµοσιεύµατα, γίνεται εµφανής η δυσφορία και η έντονη αντίδραση των προµηθευτών. Βολές για το κούρεµα στις
οφειλές του δηµοσίου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα εξαπέλυσε
ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προµηθευτών Επιστηµών και Υγείας µε
τα δηµοσιεύµατα που θέλουν το Υπουργείο Οικονοµικών να προχωρά σ’ αυτήν τη νέα ρύθµιση.
Το νέο κούρεµα για τις οφειλές που ξεπερνούν το 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ κινητοποιεί τον Σύνδεσµο και σε ανακοίνωσή του
τόνιζε ότι από έρευνα που έγινε πρόσφατα µεταξύ των µελών
του Συνδέσµου, το 22% των οφειλών προέρχεται από χρεώσεις
πριν από το 2010, το 6% από το 2010 και το 14% τουλάχιστον
από τις πωλήσεις του 2011.
Επίσης, το ΔΣ του ΣΕΠ Επιστηµών και Υγείας έκανε λόγο για
µεγάλο «κούρεµα», της τάξεως του 15%, που θα έχει ως άµεση
συνέπεια χάσιµο για πάρα πολλές θέσεις εργαζοµένων και αυτό
είναι κάτι που θα ήθελα να αναφέρουµε στη Βουλή, για να
έχουµε και την απάντηση του Υπουργού.
Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραµµές είµαστε σύµφωνοι
µε τις διατάξεις. Θα έπρεπε κάποια στιγµή και πρέπει να βάλουµε
µόνιµες διαδικασίες σ’ όλες αυτές τις καταστάσεις, για να µην
ερχόµαστε στο παρά πέντε να ρυθµίζουµε και να φέρνουµε διατάξεις για θέµατα παρελθόντων ετών.
Δυσφορούµε µε τη διαδικασία και για τις τροπολογίες, όπως
σας είπαµε, και θα υπερψηφίσουµε τα άρθρα όπως τα έθεσε το
Υπουργείο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Μελάς έχει το λόγο.
ΕΙΡΗΝΗ –ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρίνιση µπορώ να κάνω για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Στη δευτερολογία
σας.
ΕΙΡΗΝΗ –ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι για κάτι που ακούστηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με την άδεια του Σώµατος, αν είναι για ένα λεπτό, κάντε την.
ΕΙΡΗΝΗ –ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Επειδή ακούστηκε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι χρησιµοποιούµε αβίαστα και χωρίς να ελέγχουµε τον όρο «αντισυνταγµατικότητα», εάν είχατε διαβάσει την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, θα βλέπατε ότι επί του άρθρου 2
λέει ακριβώς αυτά που είπαµε κι εµείς.
Δηλαδή, παρατηρείται ότι παραβιάζεται το άρθρο 43 του Συντάγµατος, το οποίο κατ’ εξαίρεση δίνει αρµοδιότητες τέτοιου εί-
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δους µόνο στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Και τελειώνει λέγοντας ότι «Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός γεννάται ως
προς την παρεχόµενη σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανο της διοίκησης, εξουσιοδότηση προς ρύθµιση
θεµάτων που αφορούν ιδίως τα προσόντα και τις διαδικασίες επιλογής των αποκλειστικών νοσοκόµων από τους ενδιαφερόµενους». Αυτά για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κανονικά -για άλλη
µια φορά το λέω, επειδή είστε νέα Βουλευτής- αυτό δεν µπορούσε τώρα να λεχθεί, διότι είναι άποψη και ο κ. Κεδίκογλου µπορεί να ζητήσει το λόγο για να απαντήσει. Όµως βλέπω την
κατανόησή του. Οπότε µπορείτε άλλη φορά στη δευτερολογία,
εσείς ή άλλος συνάδελφος, να το καλύψετε αυτό το θέµα, επειδή
είναι θέµα ουσίας και προκαλείται µία συζήτηση.
Ο κ. Μελάς έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που εισάγεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή και
στην Ολοµέλεια.
Εάν αυτό συνέβαινε για να προσφέρει ουσιαστική θεραπεία
στο χώρο της υγείας, θα συµφωνούσα µε την κατεπείγουσα διαδικασία. Όµως η πραγµατικότητα είναι, ότι, το νοµοσχέδιο αυτό
αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό για την επίλυση των πολλαπλών
προβληµάτων στο χώρο της υγείας.
Ενώ η περίθαλψη και γενικά η υγεία των Ελλήνων επιβάλλεται
να αποτελούν υψίστη προτεραιότητα για την πολιτεία, δυστυχώς,
έχουν υποβαθµιστεί πάρα πολύ. Λόγω της υποβάθµισης αυτής
οι ασθενείς -µισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, άτοµα µε ειδικές
ανάγκες- αναγκάζονται να ταλαιπωρούνται και πέραν της ταλαιπωρίας τους να βάζουν το χέρι στην τσέπη, προκειµένου να πληρώσουν ιατρούς, εξετάσεις, φάρµακα, ακόµη και τηλεφωνικά
ραντεβού, τη στιγµή που η τσέπη τους είναι άδεια.
Το χειρότερο φυσικά, λόγω της κατάρρευσης του συστήµατος
υγείας, είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Θλιβερό παράδειγµα
είναι, από στατιστικές που έχουν γίνει, ότι λόγω της µη λειτουργίας των εκατόν πενήντα επτά κλινών σε µονάδες εντατικής θεραπείας στην Περιφέρεια Αττικής, χίλιοι συνάνθρωποί µας το
χρόνο χάνουν τη ζωή τους.
Θα χαιρόµουν, κύριε Υπουργέ, να φέρνατε ένα νοµοσχέδιο
που να βελτίωνε πραγµατικά, ουσιαστικά, τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, διότι η υγεία –και πιστεύω ότι
συµφωνείτε όλοι- είναι το πολυτιµότερο αγαθό.
Όσον αφορά τα άρθρα του νοµοσχεδίου, µε το άρθρο 1 παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να εκχωρεί προς τα νοσοκοµεία απαιτήσεις που έχει έναντι φαρµακευτικών εταιρειών και
κατόχων αδείας κυκλοφορίας φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων,
από τις επιστροφές που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ν.
3519/2011, έναντι καταβολής οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκοµεία για φαρµακευτικές δαπάνες προς τους ασφαλισµένους
του.
Στη συνέχεια, τα νοσοκοµεία υποχρεωτικά συµψηφίζουν το
ποσό των ανωτέρω απαιτήσεων, τις οποίες έχει εκχωρήσει ο
ΕΟΠΥΥ, µε τα ποσά που οφείλουν τα νοσοκοµεία προς τις φαρµακευτικές εταιρείες και τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων. Προβλέπεται, όµως, η έκδοση
υπουργικής απόφασης, µε την οποία θα καθορίζονται τα ποσά
και θα εκχωρούνται από τον ΕΟΠΥΥ και θα συµψηφίζονται από
τα νοσοκοµεία.
Το άρθρο 1, αφορά τη διαδικασία και τις λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή των προβλεποµένων του. Θα το ψηφίσω, γιατί ρυθµίζει κάποια πράγµατα.
Το άρθρο 2, αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών από αποκλειστικές νοσοκόµες και νοσοκόµους σε ασθενείς δηµοσίων και
ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Η πρόσληψη αποκλειστικών
νοσοκόµων από κάποιον ασθενή που το επιθυµεί είναι µια διαχρονική συνήθεια νοσηλευοµένων ασθενών, ιδιαίτερα κατά τις
νυχτερινές ώρες, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Εδώ, όµως, θέλω να τονίσω το µεγάλο πρόβληµα που έχει
προκύψει τελευταία. Και δεν το καταγγέλλω εγώ, το καταγγέλλει
ο Σύλλογος των Αποκλειστικών Νοσοκόµων. Το πρόβληµα είναι
ότι προσλαµβάνονται κυρίως, αλλοδαπές αποκλειστικές νοσοκό-
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µες από τους ασθενείς και τους οικείους τους µε τη µεσολάβηση
κάποιων για την εξυπηρέτηση σκοπιµοτήτων, για την εξυπηρέτηση οικονοµικών συµφερόντων. Αυτό δεν επιτρέπεται να συµβαίνει. Δεν επιτρέπεται να προσλαµβάνονται αλλοδαπές αµφιβόλων προσόντων που εργάζονται παράνοµα, χωρίς ασφάλιση.
Σήµερα επιβάλλεται να στηρίξουµε τις άνεργες και τους άνεργους Έλληνες που µπορούν να εργαστούν ως αποκλειστικές νοσηλεύτριες ή νοσηλευτές. Η ανεργία σήµερα των Ελλήνων και
κυρίως των νέων, έχει φτάσει σε πολύ υψηλά ποσοστά.
Είναι γεγονός ότι τα νοσοκοµεία λειτουργούν µε πολύ µεγάλη
έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Σας αναφέρω ως παράδειγµα την κατάσταση που επικρατεί στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «Μεταξά» στον Πειραιά, όπου από τους τετρακόσιους
τριάντα περίπου νοσηλευτές, που έπρεπε να υπηρετούν στο νοσοκοµείο, υπηρετούν σήµερα περίπου εκατόν ογδόντα νοσηλευτές. Όλοι αυτοί εργάζονται µε ευαισθησία -για να µην πω µε
προσωπική θυσία- για την περίθαλψη των ασθενών, χωρίς µάλιστα να παίρνουν τα εβδοµαδιαία ρεπό που δικαιούνται.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα εάν υπάρχει σκέψη να µη
γίνει η πρόσληψη του αναγκαίου ελλείποντος νοσηλευτικού προσωπικού σε όλη την Ελλάδα και οι νοσηλευόµενοι ασθενείς να
εξυπηρετούνται από προσωπικούς αποκλειστικούς νοσηλευτές
και όχι από νοσηλευτές των νοσοκοµείων.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να το προσέξετε. Δεν θα πρέπει να αφήσετε να συµβεί.
Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα αποτελέσει µία ακόµη οικονοµική επιβάρυνση για το νοσηλευόµενο ασθενή και µάλιστα σε
αυτήν την πολύ δύσκολη οικονοµική περίοδο. Το λέω διότι, όπως
το έχω ξαναπεί, φηµολογείται, ότι, η τρόικα απαγορεύει την
πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, πράγµα που είναι απαράδεκτο.
Όσον αφορά τη δηµιουργία µητρώου αποκλειστικών νοσοκόµων σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια και τον καθορισµό των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι αποκλειστικοί νοσηλευτές
και νοσηλεύτριες, δεν διαφωνούµε.
Επιθυµούµε -και το τονίζω- είναι απαραίτητο σήµερα να έχει ο
ασθενής όσο το δυνατόν καλύτερη περίθαλψη και αποτελεσµατικότερη θεραπεία µε το µικρότερο δυνατό κόστος για τον ίδιο
και για τους οικείους του. Με την προϋπόθεση ότι θα συµβεί
αυτό, θα ψηφίσω και το άρθρο 2.
Με το άρθρο 3 δίνεται η δυνατότητα αποπληρωµής χρεών του
ΕΟΠΥΥ προς ιατρούς, φαρµακοποιούς, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ., για το χρόνο µέχρι 31-12-2011, όµως υπό
συνθήκες που ζηµιώνονται περαιτέρω οι ήδη ζηµιωµένοι από τις
καθυστερήσεις στις πληρωµές τους. Κι αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι για την εξόφληση των ποσών που οφείλονται στους
φαρµακοποιούς ορίζεται έκπτωση κατά 3,5% επί του ποσού προ
ΦΠΑ, καθώς και η υποβολή από τους ιατρούς, φαρµακοποιούς
κ.λπ., υπεύθυνης δήλωσης για την παραίτησή τους από κάθε
άλλη αξίωση και ένδικο µέσο αλλά και από τους τόκους υπερηµερίας.
Επίσης, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υγείας για να καθοριστεί το ποσοστό έκπτωσης που θα παράσχουν οι λοιποί –εκτός των φαρµακοποιών- ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Φυσικά εννοείται ότι η ρύθµιση αυτή αφορά τα
οφειλόµενα όλων των ασφαλιστικών ταµείων που εντάχθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ µετά την 1-4-2012 προς ιατρούς, φαρµακοποιούς,
ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.. Όµως εδώ επιβάλλεται η ρύθµιση να επεκταθεί µέχρι το χρόνο που κάθε ασφαλιστικό ταµείο ενσωµατώθηκε στον ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή εάν ένα
ασφαλιστικό ταµείο ενσωµατώθηκε στον ΕΟΠΥΥ παραδείγµατος
χάριν τον Ιούλιο του 2012, τα οφειλόµενα του Ταµείου προς ιατρούς, φαρµακοποιούς κ.λπ. πρέπει να έχουν εξοφληθεί µέχρι
τον Ιούλιο του 2012. Διαφορετικά, η βοήθεια της ρύθµισης είναι
ανεπαρκής.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να τονίσω για άλλη µια φορά ότι τα χρήµατα που παρακρατούνται από τους ασφαλισµένους για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη πρέπει να αποδίδονται απευθείας στον
ΕΟΠΥΥ, αφού ο ΕΟΠΥΥ έχει την ευθύνη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Αυτό δεν το λέω τώρα. Το έχω καταθέσει και
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σε ερώτηση από τις αρχές Σεπτεµβρίου.
Επίσης πρέπει να γίνει συµψηφισµός των υφισταµένων χρεών
του ΕΟΠΥΥ προς τους ιατρούς και τους φαρµακοποιούς µε το
φόρο και το ΦΠΑ που πληρώνουν.
Κύριε Υπουργέ, µου είπατε ότι αυτό δεν είναι δική σας αρµοδιότητα αλλά είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Συµφωνώ ότι είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Μπορείτε, όµως, να πιέσετε το Υπουργείο Οικονοµικών, ούτως
ώστε, να συµφωνήσει µε αυτήν τη ρύθµιση, για να δώσετε µια
ανάσα και στους ιατρούς και στους φαρµακοποιούς. Μόνο αν
γίνει η ρύθµιση να δοθούν όλα τα χρήµατα προς τους ιατρούς,
τους φαρµακοποιούς κ.λπ. από τα ασφαλιστικά ταµεία που µπήκαν και µετά το 2012 στον ΕΟΠΥΥ –και τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2012- θα ψηφίσω το άρθρο. Όµως επειδή δεν γίνεται
αυτή η ρύθµιση, δεν θα το ψηφίσω.
Με το άρθρο 4 προβλέπεται η εξόφληση των οφειλοµένων από
τις προµήθειες υλικών προς τρίτους για το χρόνο µέχρι 31-122011 από τα νοσηλευτικά ιδρύµατα του ΕΣΥ, του Νοσοκοµείου
«Παπαγεωργίου», των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, του Νοσοκοµείου «Αιγινήτειο», των στρατιωτικών νοσοκοµείων. Είναι γεγονός ότι η ρύθµιση γίνεται, σε εκτέλεση των
επιβαλλοµένων από τους δανειστές µας µε το ν. 4093/2012 και
πάλι υπό την προϋπόθεση της παραίτησης των προµηθευτών
από κάθε άλλη αξίωση ή ένδικο µέσο και από τους τόκους υπερηµερίας. Γι’ αυτό είµαι αρνητικός µε το άρθρο αυτό.
Θέλω να τονίσω για άλλη µια φορά ότι επιβάλλεται να βελτιώσουµε τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς
όσο το δυνατόν περισσότερο. Σήµερα επικρατεί µια απαράδεκτη
κατάσταση. Επιβάλλεται να βελτιωθεί τόσο η πρωτοβάθµια όσο
και η δευτεροβάθµια περίθαλψη υγείας. Επιβάλλεται να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι µονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι δυνατόν σήµερα να µην
λειτουργούν, όπως σας είπα, εκατόν πενήντα επτά κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας λόγω έλλειψης προσωπικού; Κι αυτό
δεν είναι σηµερινό φαινόµενο, είναι διαχρονικό. Εδώ και ένα, δυο
χρόνια συµβαίνει.
Επίσης, επιβάλλεται να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ καθώς και οι µονάδες αιµοκάθαρσης. Αυτά και πολλά άλλα πρέπει να γίνουν στο χώρο της υγείας,
για να µην εξαθλιωθεί άλλο η υγεία του ελληνικού λαού και να
µην έχουµε δυσάρεστα αποτελέσµατα.
Σας είπα ότι η υγεία του λαού είναι το πολυτιµότερο αγαθό.
Επιβάλλεται να την προσέξουµε όσο το δυνατόν περισσότερο
αυτήν τη δύσκολη οικονοµική περίοδο που διέρχεται ο ελληνικός
λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Κουκούτσης ειδικός αγορητής από τη Χρυσή
Αυγή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά από τη συζήτηση σχετικά µε αυτό το σχέδιο νόµου, όταν προσπαθούµε να
ρυθµίσουµε µε τρόπο βιαστικό, αναποτελεσµατικό και άτσαλο
διάφορα θέµατα, οικονοµικής κυρίως φύσεως, τα οποία απασχολούν τους εµπλεκόµενους µε το χώρο της υγείας φορείς, λογικά
θα υποθέταµε ότι όταν έχει τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας» θα επιχειρούσαµε να ρυθµίσουµε τα πραγµατικά επείγοντα προβλήµατα, όπως είναι η αδυναµία πολλών
ανασφάλιστων Ελλήνων να έχουν στοιχειώδη πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας, την ταλαιπωρία των ασφαλισµένων του
ΕΟΠΥΥ, τις συνεχόµενες απεργίες ιατρών και φαρµακοποιών
και άλλα πολλά. Με αυτά τα θέµατα θα περιµέναµε να ασχοληθούµε και όχι µε λογιστικούς συµψηφισµούς και εκβιαστικές
υποχρεωτικές εκπτώσεις που φέρνουν προς ψήφιση.
Με το άρθρο 1 του σχεδίου νόµου παρέχεται η δυνατότητα
τριµερούς συµψηφισµού των χρεών και των απαιτήσεων µεταξύ
του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και των φαρµακευτικών
εταιρειών και των φαρµακοβιοµηχανιών. Η ρύθµιση αυτή κινείται
σε µια σωστή κατεύθυνση, πλην όµως είναι απορίας άξιο γιατί
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σε αυτήν να µην περιληφθούν οι οφειλές και οι υποχρεώσεις και
των φαρµακοποιών και άλλων παρόχων υγείας, χωρίς όµως προϋποθέσεις.
Με άλλα λόγια, γιατί να συµψηφίζονται µόνο τα χρέη της φαρµακοβιοµηχανίας και όχι τα χρέη των φαρµακοποιών, οι οποίοι
προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισµένους, ενώ αποπληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία
µε καθυστέρηση πολλών µηνών, ακόµα και ετών; Δηλαδή, ο φαρµακοποιός που έχει καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ και τον
φόρο εισοδήµατος για ποσά που ακόµα δεν έχει εισπράξει από
το δηµόσιο, είναι σε καλύτερη µήπως θέση από τη φαρµακοβιοµηχανία; Γιατί να µην µπορεί και αυτός να απολαύσει των ευεργετικών συνεπειών του συµψηφισµού των οφειλών του ΕΟΠΥΥ
σε αυτόν µε τα δικά του χρέη προς το δηµόσιο, την εφορία και
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης;
Υπ’ αυτήν την έννοια, κρίνουµε ότι αυτή η διάταξη είναι άδικη
και µεροληπτική. Αδιαφορεί για τα συµφέροντα της συντριπτικής
πλειοψηφίας των παρόχων υπηρεσιών υγείας και ενδιαφέρεται
µόνο για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της βιοµηχανίας.
Για να το καταστίσουµε, λοιπόν, απόλυτα σαφές, σεβόµαστε
την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, αλλά δεν µπορούµε να ψηφίσουµε µια διάταξη που κατά παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας συµψηφίζει ορισµένες µόνο κατηγορίες χρεών. Εποµένως,
η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει το άρθρο 1 του παρόντος σχεδίου
νόµου.
Με το άρθρο 2 του σχεδίου νόµου, επιχειρείτε να ψηφίσετε το
ακανθώδες θέµα της παροχής υπηρεσιών σε νοσηλευόµενους
ασθενείς από αποκλειστικές νοσοκόµες. Εν προκειµένω, επιβεβαιώνω τη διαπίστωση της Χρυσής Αυγής ότι η Κυβέρνηση σύρεται ουσιαστικά πίσω από την ατζέντα της Χρυσής Αυγής και
επιχειρεί άρον, άρον να ρυθµίσει τα ζητήµατα που εµείς αναδεικνύουµε.
Δεν έχουν περάσει ούτε δύο-τρεις εβδοµάδες από την επιτόπια διαπίστωση του οργίου παράνοµης εργασίας στο χώρο των
αποκλειστικών νοσοκόµων από κλιµάκια της Χρυσής Αυγής σε
νοσοκοµεία. Τότε σε ένα ρεσιτάλ µικροπολιτικής σκοπιµότητας
και υποκρισίας σπεύσατε να καρατοµήσετε τη διοικητή του Νοσοκοµείου Τριπόλεως επειδή τόλµησε να συνοµολογήσει και να
µιλήσει µαζί µας για την ύπαρξη του προβλήµατος µε τις αποκλειστικές νοσοκόµες. Τώρα, ευτυχώς, κατόπιν και της πίεσης
και της κοινής γνώµης, θέτετε τις βάσεις για τη ρύθµιση του ζητήµατος των αποκλειστικών νοσοκόµων.
Είναι γνωστό σε όλους ότι στο χώρο αυτό οργιάζει η µαύρη
και αδήλωτη εργασία καθώς και η παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών που δεν βρίσκονται νόµιµα στη χώρα. Δεν έχουν περάσει
ούτε το στοιχειώδη υγειονοµικό έλεγχο και δεν διαθέτουν την
παραµικρή εµπειρία. Είναι, επίσης, γνωστές οι καταγγελίες για
συνδιαλλαγή µεταξύ στελεχών των δηµόσιων νοσοκοµείων και
κυκλωµάτων που προωθούν την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών.
Αλήθεια έχετε αναρωτηθεί πόσα έσοδα έχουν χάσει τα ασφαλιστικά ταµεία από την αδήλωτη εργασία παράνοµων και ανασφάλιστων αλλοδαπών ως αποκλειστικών νοσοκόµων; Έχετε
αναρωτηθεί πόσες ανθρώπινες ζωές έχουν κινδυνεύσει λόγω της
απειρίας και της έλλειψης επαγγελµατικής κατάρτισης των παράνοµων αποκλειστικών νοσοκόµων; Γιατί έπρεπε να περάσουν
τόσα χρόνια και να χρειαστεί η δική µας δυναµική παρέµβαση,
την οποία υποκριτικά αποδοκιµάσατε προκειµένου να ευαισθητοποιηθείτε για το ζήτηµα;
Σε κάθε περίπτωση, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η διάταξη είναι
στη σωστή κατεύθυνση και η Χρυσή Αυγή την υπερψηφίζει. Ελπίζουµε ότι σύντοµα θα εκδοθούν οι απαιτούµενες υπουργικές
αποφάσεις και ότι θα δοθούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για την
απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόµων, ώστε να εξαφανιστούν
φαινόµενα αδήλωτης εργασίας και να παταχθεί οριστικά το φαινόµενο της παράνοµης απασχόλησης αλλοδαπών στο χώρο, ενώ
οι Έλληνες που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα παραµένουν άνεργοι.
Το κύκλωµα το ξέρουµε. Είναι το κύκλωµα των αλλοδαπών που
απειλεί τις συνδικαλίστριες τις Ελληνίδες, τις αποκλειστικές νοσοκόµες. Είναι οι διευθύνουσες που τα παίρνουν, είναι αυτές που
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δίνουν στους συγγενείς των ασθενών ονόµατα αλλοδαπών. Και
να δούµε επιτέλους ποια θα είναι τα κριτήρια. Διότι έχουµε καταγγελίες ότι έρχονται από χώρες όπως το Αζερµπαϊτζάν, η Αλβανία, το Τατζικιστάν ή κάποιες άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία ή µε ψευδή στοιχεία, κι όµως το ΔΟΑΤΑΠ τα αναγνωρίζει.
Επίσης, ένα άλλο ατόπηµα είναι οι λίστες, που καλώς θα γίνονται στα δηµόσια νοσοκοµεία, αλλά λέµε και για τα ιδιωτικά
νοσοκοµεία. Έχω την εντύπωση ότι στα ιδιωτικά θεραπευτήρια
δεν συµµετέχουν τα ταµεία, όσον αφορά τις αποκλειστικές νοσοκόµες. Οπότε, δεν υπάρχει λόγος να γίνουν τέτοιες λίστες.
Με τα άρθρα 3 και 4, λοιπόν, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρµακεία και τους λοιπούς συµβεβληµένους παρόχους υγείας
καθώς και θέµατα σχετικά µε την εξόφληση οφειλών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς τρίτους. Και στις δύο περιπτώσεις προϋπόθεση για την εξόφληση είναι η παραίτηση των δικαιούχων
από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο µέσο, καθώς και από
τους τόκους υπερηµερίας, ενώ στην περίπτωση των φαρµακοποιών επιβάλλεται και επιπλέον υποχρεωτική έκπτωση ποσοστού
3,5%. Δηλαδή, ενώ ο ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκοµεία χρωστάνε εδώ
και χρόνια τεράστια ποσά στους ιδιώτες προµηθευτές τους,
ποσά για τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί, ενώ δεν τα έχουν εισπράξει, τώρα προκειµένου να τους εξοφλήσουν, τους εκβιάζουν να απαρνηθούν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατά
τους.
Τέτοιες πρακτικές σε ένα κράτος δικαίου είναι απαράδεκτες
και κατακριτέες. Αν το έκανε ένας ιδιώτης, θα µιλάγαµε για εκβιαστή του κοινού ποινικού δικαίου. Αντί το κράτος, λοιπόν, να
ζητήσει συγγνώµη για την πολυετή καθυστέρηση στην εξόφληση
των υποχρεώσεών του προς αυτούς, έρχεται και εκβιάζει τους
ιδιώτες προµηθευτές του θέτοντάς τους περαιτέρω όρους και
σκληρά προαπαιτούµενα για την αποπληρωµή τους. Όλα αυτά,
προφανώς για να εξυπηρετηθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι που
µας έχουν επιβάλλει οι διεθνείς τοκογλύφοι.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει
τα άρθρα 3 και 4, γιατί θεωρεί τις προϋποθέσεις που αυτά θέτουν
εκβιαστικές και µη ανταποκρινόµενες στο επίπεδο του νοµικού
µας πολιτισµού.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι µας χαροποιεί ότι έστω και ένας
ιθύνων σήµερα βρίσκεται µε ποινή ισοβίων δεσµών στη φυλακή.
Στο χωριό µου, όµως, λένε: «Ξέρεις να κλέβεις;». «Ναι, ξέρω,
Κώστα µου.». «Ξέρεις να κρύβεσαι;». «Όχι. Δεν µου κάνεις». Ο
Παπαγεωργόπουλος δικαίως είναι στη φυλακή. Το «θείο βρέφος»
του ΠΑΣΟΚ και οι συν αυτώ που είναι; Πού βρίσκονται αυτήν τη
στιγµή; Αυτό θα θέλαµε να ξέρουµε.
Επίσης υπάρχει µια ενόχληση για την εκµάθηση της πραγµατικής ιστορίας από τις τοπικές οργανώσεις της Χρυσής Αυγής.
Ξεχνάµε εύκολα. Ξεχνάµε ότι τα Χριστούγεννα η ΚΝΕ και το ΚΚΕ
µάζεψαν παιδάκια και έκαναν µε κάλαντα- παρωδία, τον Λένιν και
τα σφυροδρέπανα στον τοίχο γιορτές µέσα στον Περισσό. Δεν
είναι κακό αυτό. Άλλωστε, µην ξεχνάµε και τους νέους πρωτοπόρους, τους πιονιέρους.
Το ΚΚΕ εσωτερικού ξεχνάει τις ποµπώδεις εορτές του Νικολάκη του Τσαουσέσκου –αυτός που έστελνε τα πακετάκια και το
χαρτί στην «Αυγούλα» λέω- ο οποίος στα γενέθλιά του είχε επί
δύο ώρες παιδάκια µε τα κόκκινα µαντηλάκια και του τραγουδάγανε ύµνους. Ξεχάσατε εύκολα τον πατερούλη Στάλιν και τους
πιονιέρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν αντιλαµβάνοµαι
καλά, αυτά δεν αφορούν το νοµοσχέδιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Έχουν ειπωθεί, κύριε Πρόεδρε,
και άλλα πράγµατα που δεν αφορούν το νοµοσχέδιο. Για ένα
λεπτό δεν «τρέχει» τίποτα. Οκτώ λεπτά έχω µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει, ωραία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Οι άλλοι ψάχνουν νεολαίους, βέβαια. Είναι ανύπαρκτοι, όσον αφορά τους νεολαίους. Πάρτε το
χαµπάρι, κύριοι, µετά από εξήντα τέσσερα χρόνια η Χρυσή Αυγή
θα γράψει την πραγµατική ιστορία. Είµαστε τα παιδιά και τα εγγόνια των νικητών. Η ιστορία σε αυτήν τη χώρα γράφτηκε από
τους ηττηµένους. Τέλος µε εµάς. Δεν είµαστε η ελαφροδεξιούλα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που σας χαρίστηκε τόσο καιρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Απολαµβάνω την
πίστη στο Σύνταγµα της χώρας αυτής.
Προχωρούµε στον επόµενο οµιλητή…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν χρειάζονται σχόλια, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Χρειάζονται σχόλια!
Είναι ευθύνη του Προεδρείου να κάνει σχόλια όταν ακούγονται
ψυχροπολεµικά και εµφυλιοπολεµικά κηρύγµατα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Είστε υπερκοµµατικός, κύριε
Πρόεδρε και δεν έχετε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχετε το λόγο.
Όχι και να µας πείτε και τι δικαιώµατα έχουµε εµείς. Εσείς θα
ορίσετε τι δικαιώµατα έχει το Προεδρείο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εµείς γιορτάζουµε το δηµοκρατικό στρατό και την εξέγερση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σεβαστείτε πρώτα
την Αίθουσα που βρίσκεστε και τους αγώνες που έγιναν για να
υπάρχει αυτός ο χώρος. Έρχεστε και κάνετε κήρυγµα υπέρ του
εµφυλίου πολέµου και θα κάνετε παρατήρηση στο Προεδρείο
επειδή επισηµαίνει το γεγονός;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εµείς δεν το λέµε εµφύλιο πόλεµο. Συµµοριτοπόλεµο το λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Αποκαλύπτεστε, λοιπόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ντροπή σας! Αίσχος! Εσείς
είστε µόνο πατριώτης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μάρκου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος έχει το φιλόδοξο στόχο να τακτοποιήσει επιτέλους τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΕΟΠΥΥ, αλλά και των νοσοκοµείων
προς τους προµηθευτές τους. Λέω «φιλόδοξο», γιατί µιλάµε για
έναν τεράστιο όγκο λογιστικών εγγράφων, τιµολογίων, γραφειοκρατίας, αλλά και διαδικασιών, όπου µέσα, δυστυχώς, έχουν
κολλήσει από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του ο ΕΟΠΥΥ
πόροι ζωτικής σηµασίας για πάρα πολλές επιχειρήσεις.
Για τα δοµικά προβλήµατα του ΕΟΠΥΥ από τη µέρα που δηµιουργήθηκε έχω ξαναµιλήσει από αυτό εδώ το Βήµα στο παρελθόν. Αυτά τα προβλήµατα εξακολουθούν να υφίστανται, δυστυχώς, και σήµερα και είναι ο λόγος που υπάρχουν ακόµα οι
µεγάλες καθυστερήσεις στην τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων
οφειλών του οργανισµού. Εκφράζω, λοιπόν, την ελπίδα ότι όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο νοµοσχέδιο, θα
µπορέσει ο ΕΟΠΥΥ να µηδενίσει τις παλιές και χρονίζουσες υποχρεώσεις και να επιτύχει τη βιωσιµότητά του.
Ειδικότερα µε το άρθρο 1, εισάγεται ένας τριγωνικός συµψηφισµός µεταξύ ΕΟΠΥΥ, νοσοκοµείων και φαρµακευτικών εταιρειών και κατόχων αδείας κυκλοφορίας. Ουσιαστικά µεταφέρονται τυχόν περισσεύµατα απαιτήσεων από τα rebate του
ν.3918/2011, που έχει ο ΕΟΠΥΥ, απέναντι στις φαρµακευτικές
και τους ΚΑΚ προς τα νοσοκοµεία, για να συµψηφιστούν µε οφειλές των νοσοκοµείων προς αυτούς, αντί καταβολής νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλισµένων του
ΕΟΠΥΥ.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η είσπραξη του rebate ή καλύτερα ο συµψηφισµός του µε τις απαιτήσεις των φαρµακευτικών εταιρειών και των ΚΑΚ. Ο ΕΟΠΥΥ εξοφλεί οφειλές του προς
τα νοσοκοµεία από φαρµακευτική δαπάνη για τους ασφαλισµένους του και γίνεται εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων µε
σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου και γραφειοκρατίας. Και φυσικά
παύουν πια να σωρεύονται οι οφειλές. Είναι λοιπόν µια ρύθµιση
θετική και αποτελεσµατική που ευνοεί πιστεύω όλους τους εµπλεκόµενους.
Στο θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται
και το άρθρο 3 παράγραφος 1, όπου ορίζεται ότι η διαδικασία
εξόφλησης µετά το κούρεµα µπορεί να γίνει µε τη µέθοδο της
προκαταβολής. Έτσι θα αυξηθεί άµεσα η ρευστότητα στην αγορά. Να θυµίσω τη δέσµευση του Πρωθυπουργού για εισροή 9,3
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δισεκατοµµυρίων ευρώ στην αγορά. Θα µπορέσουν ίσως να επιβιώσουν έτσι και κάποιες επιχειρήσεις. Τονίζω το «άµεσα» γιατί
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα
της ρύθµισης.
Εφόσον η Κυβέρνηση ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών
υγείας να δεχτούν λιγότερα χρήµατα, τουλάχιστον, να δοθούν
αυτά στο άµεσο επόµενο χρονικό διάστηµα. Να µας πείτε, κύριε
Υπουργέ, πόσο εκτιµάτε ότι θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία αποπληρωµής.
Για την παροχή των υποχρεωτικών εκπτώσεων υπάρχει µια επιφύλαξη όσον αφορά τα κριτήρια καθορισµού του ποσοστού. Οι
φαρµακοποιοί είναι οι πλέον ευνοούµενοι µε 3,5% κούρεµα.
Άλλες κατηγορίες, όπως τα διαγνωστικά και µικροβιολογικά εργαστήρια, δεν είναι τόσο τυχερές. Δεν αφορά βέβαια το παρόν
νοµοσχέδιο, η ρύθµιση αυτή έχει περάσει µε το ν. 4038. Παρ’ όλα
αυτά θα θέλαµε µια διευκρίνιση για τον τρόπο µε τον οποίο ορίζονται οι εκπτώσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 3 αφορά τη διαγραφή
των απαιτήσεων µεταξύ ΕΟΠΥΥ και νοσηλευτικών ιδρυµάτων
µέχρι 31-12-2011. Η διαγραφή αυτή γίνεται ως αντιστάθµισµα
της έκτακτης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισµό
που έχουν λάβει τα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Είναι λογική η ρύθµιση αυτή, γιατί σκοπός της επιχορήγησης ήταν να καλυφθούν
οι τρύπες στα οικονοµικά των νοσηλευτικών ιδρυµάτων που έχει
δηµιουργήσει ο ΕΟΠΥΥ.
Τέλος, µε το άρθρο 4 διακανονίζονται οι οφειλές των νοσοκοµείων και των νοσηλευτικών ιδρυµάτων από προµήθειες αγαθών
και υπηρεσιών µε παραίτηση από τους τόκους υπερηµερίας και
άλλες αξιώσεις. Ισχύει και εδώ αυτό που ανέφερα νωρίτερα.
Πρέπει η εξόφληση να είναι άµεση, γιατί για µια µορφή κουρέµατος µιλάµε πάλι. Πρέπει να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και να
πληρωθούν οι εργαζόµενοι άµεσα. Εφόσον αυτή η διαδικασία τακτοποίησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών ολοκληρωθεί σωστά,
χωρίς καθυστερήσεις και παλινωδίες, ενισχύεται η εµπιστοσύνη
του κόσµου προς τον ΕΟΠΥΥ.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταθεροποιηθεί επιτέλους
η αγορά της υγείας προς όφελος εν τέλει των ασφαλισµένων,
για όλο αυτό τον καιρό που ο ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλει τις οφειλές
και κόπηκαν οι πιστώσεις, οι ασθενείς έβρισκαν τις πόρτες των
ιατρείων κλειστές, δεν µπορούσαν να βρουν τα φάρµακά τους
και πλήρωναν για τις εξετάσεις τους. Είναι άνθρωποι που καταβάλλουν κάθε µήνα τις εισφορές τους κανονικά και δεν έχουν
δηµόσια δωρεάν περίθαλψη. Αυτές τις καταστάσεις δεν πρέπει
να τις ξαναζήσουµε. Πρέπει να κλείσει εδώ το θέµα.
Όσον αφορά το καθεστώς των αποκλειστικών, έχει έρθει επιτέλους η ώρα να µπει µια τάξη στο τοµέα αυτό. Κύριο µέληµα
είναι να µπορούν οι ασθενείς να έχουν τη βοήθεια που χρειάζεται
µε κάλυψη από τον ασφαλιστικό τους φορέα και µε κάποια εχέγγυα ασφάλειας. Πρέπει να υπάρχει µητρώο αποκλειστικών µε
συγκεκριµένες προϋποθέσεις εγγραφής, ιδίως όσον αφορά τα
προσόντα και την εκπαίδευση. Ακόµα, πρέπει να καταπολεµηθεί
η µαύρη και ανασφάλιστη εργασία που ανθεί στον τοµέα αυτό
και να κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώµατα των ανθρώπων
αυτών.
Βέβαια, η ουσία της υπόθεσης ελάχιστα προκύπτει από το κείµενο του σχεδίου νόµου και παραπέµπεται στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Εκεί θέλουµε να δοθεί ικανός χρόνος
διαβούλευσης για όλους τους φερόµενους φορείς, αλλά και να
υπάρχει ενηµέρωση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι ρυθµίσεις του σηµερινού νοµοσχεδίου τακτοποιούν εκκρεµότητες του παρελθόντος. Το ερώτηµα που παραµένει ωστόσο, είναι τι θα γίνει στο µέλλον.
Θέλουµε έναν ισχυρό και βιώσιµο ΕΟΠΥΥ, που θα µπορεί να παρέχει στους ασφαλισµένους του ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και
περίθαλψης στο πλαίσιο ενός ανθρώπινου, δίκαιου και αποτελεσµατικού συστήµατος δηµόσιας υγείας.
Πρέπει να φροντίσουµε µέσα από την κατάλληλη διαχείριση
να µην ξαναβρεθεί ο ΕΟΠΥΥ στο χείλος του γκρεµού, να µην
εκτροχιαστεί σε τέτοιο βαθµό ξανά το έλλειµµα. Να τον ενισχύ-
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σουµε µε το απαραίτητο προσωπικό και µε τεχνολογία, ώστε η
εκκαθάριση των οφειλών να γίνεται άµεσα και χωρίς πρόσθετη
ταλαιπωρία, ιδίως για τους ασφαλισµένους. Πρέπει να αποκτήσουµε επιτέλους, καθαρό σύστηµα προµηθειών υγείας απλοποιηµένο αλλά διαφανές, που δεν θα φορτώνει τους
προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων µε υπερτιµολογήσεις και καπέλα.
Η θωράκιση αυτή του συστήµατος δηµόσια υγείας είναι σήµερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η ανεργία σκαρφαλώνει
στο 30%. Οι ανασφάλιστοι γύρω µας αυξάνονται καθηµερινά.
Δεν επιτρέπεται να τους στερήσουµε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Αυτή είναι η µεγάλη πρόκληση µέχρι να ανακάµψει η
οικονοµία της χώρας και πρέπει να είµαστε έτοιµοι να ανταποκριθούµε.
Ψηφίζουµε υπέρ του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η Αρχή της Δεδηλωµένης από τον
Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το 46ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κουµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λαµπρούλης για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και εχθές στην επιτροπή αλλά
και από αυτό το Βήµα καταγγέλλουµε την τακτική και την πρακτική που εφαρµόζεται για τέτοια ζητήµατα που αφορούν το
χώρο της υγείας, ευρύτερα αν θέλετε, µε τον τρόπο µε τον οποίο
ήρθε για συζήτηση και στην επιτροπή εχθές –ως κατεπείγουσες
δηλαδή ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας- αλλά και σήµερα στην
Ολοµέλεια.
Όπως και να’ χει το πράγµα, επί του πρακτέου και στο προκείµενο, σε σχέση µε το άρθρο 1, αυτό που προβλέπεται µέσω του
άρθρου 1 είναι η διαδικασία συµψηφισµού των οικονοµικών υποχρεώσεων ανάµεσα στις φαρµακοβιοµηχανίες, στους κατόχους
άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών σκευασµάτων, στα δηµόσια
νοσοκοµεία και στα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως το «Ερρίκος Ντυνάν», το «Παπαγεωργίου»,
το «Ωνάσειο», καθώς και στον ΕΟΠΥΥ, που προκύπτει από την
πώληση φαρµάκων των φαρµακευτικών εταιρειών και την παροχή φαρµακευτικής περίθαλψης από τα δηµόσια νοσοκοµεία
και τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.
Ο συµψηφισµός γίνεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει
ως επιστροφή, το λεγόµενο rebate, από τις φαρµακευτικές εταιρείες µε βάση τον όγκο των πωλήσεών τους. Στην ουσία, πρόκειται για κρατική ρύθµιση ανάµεσα σε επιχειρήσεις προµηθευτών και αγοραστών φαρµάκων. Ανεξάρτητα από τις όποιες
επιστροφές –αν και στο ύψος που αυτές γίνουν- παραµένει και
οξύνεται το βασικό πρόβληµα της δραστικής κρατικής υποχρηµατοδότησης των δηµόσιων νοσοκοµείων αλλά και του ΕΟΠΥΥ.
Παραµένει και εντείνεται η πολιτική προσαρµογή της λειτουργίας των δηµόσιων νοσοκοµείων ως επιχειρήσεις, αλλά και οι παροχές των ασφαλιστικών ταµείων και του ΕΟΠΥΥ, σε ανταποδοτική βάση µε αύξηση των πληρωµών από τους ασφαλισµένους, µε αύξηση των περικοπών των παροχών και τα λοιπά. Οι
όποιες επιστροφές χρηµάτων προβλέπονται από τις εταιρείες,
δεν µπορούν να καλύψουν σε καµµία περίπτωση τις τεράστιες
χρηµατοδοτικές ανάγκες των νοσοκοµείων, αλλά παράλληλα και
της επάρκειάς τους σε φάρµακα.
Η ρύθµιση αυτή έρχεται να αντιµετωπίσει ένα µέρος των εξόδων των νοσοκοµείων –και του ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα- για φάρµακα,
προκειµένου να ελαφρυνθεί η κρατική δαπάνη και όχι οι δαπάνες
των ασφαλισµένων, που πληρώνουν τεράστια ποσά από την
τσέπη τους.
Σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
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Με το άρθρο 2 προβλέπεται η δυνατότητα µε υπουργική απόφαση να οριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα
προσόντα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιωτικά και
δηµόσια νοσοκοµεία οι αποκλειστικές νοσοκόµες και νοσοκόµοι.
Σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια θα τηρείται µητρώο αποκλειστικών νοσοκόµων, που θα εγγράφονται όλοι υποχρεωτικά.
Το βασικό πρόβληµα, στην ουσία, των ασθενών –και αυτό το
γνωρίζουµε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα και όχι µόνο- είναι η τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία. Αποτέλεσµα αυτής της δραµατικής µείωσης των προσλήψεων είναι να υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς, να µην µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ασθενών και ιδιαίτερα
αυτών που είναι χειρουργηµένοι ή πιο βαριά πάσχοντες, δηλαδή,
βαριά άρρωστοι.
Αντί το κράτος, λοιπόν, να καλύπτει αυτές τις ανάγκες µέσα
από προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, αντί να υποχρεώνει τις
ιδιωτικές κλινικές να έχουν την προβλεπόµενη σύνθεση νοσηλευτικού προσωπικού, µετακυλύει ένα σηµαντικό µέρος της νοσηλευτικής φροντίδας στην ευθύνη των ίδιων των ασθενών και στα
ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία έχουν ήδη περιορίσει την παροχή
αυτή προς τους ασφαλισµένους.
Σήµερα οι χιλιάδες άνεργοι και ανασφάλιστοι, χαµηλόµισθοι
και χαµηλοσυνταξιούχοι δεν έχουν τη νοσηλευτική φροντίδα που
απαιτείται γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Ούτε µπορούν να πληρώσουν οι ίδιοι για τις
ανάγκες τους.
Οι κανόνες που προβλέπει η συγκεκριµένη διάταξη ούτε τους
ασθενείς εξυπηρετεί ή πρόκειται να εξυπηρετήσει στην πράξη,
ούτε όµως εξασφαλίζει και τους εργαζόµενους στην αποκλειστική νοσηλεία, αφού λιγοστεύουν οι -εντός ή εκτός εισαγωγικών- «πελάτες» που µπορούν να αγοράσουν τις υπηρεσίες και
πολλαπλασιάζει τα δουλεµπορικά γραφεία, νόµιµα και παράνοµα, που εκµεταλλεύονται τους ίδιους και τις ανάγκες των
ασθενών. Και εδώ κάποιοι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα στην κατεύθυνση να πετάξουν κάποιες κατηγορίες εργαζοµένων, ακόµα και
µε επαχθέστατους όρους, εκδιώκουν µετανάστες για να πάρουν
δικούς µας, Έλληνες µε αποικιοκρατικούς όρους πληρωµής των
δεδουλευµένων τους.
Η συγκρότηση της λίστας των αποκλειστικών κατά υγειονοµική
περιφέρεια, προκειµένου να βρίσκουν δουλειά ανάµεσα στα νοσοκοµεία, αντανακλά και τη βαθύτερη στόχευση της Κυβέρνησης, για δηµιουργία ενός περιφερόµενου εργατικού δυναµικού,
προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες από την έλλειψη προσωπικού και µάλιστα µε δαπάνη των ασθενών-πελατών των δηµόσιων νοσοκοµείων, µέτρο που έχει θεσµοθετηθεί, ήδη, και για
τους υπαλλήλους των δηµόσιων νοσοκοµείων εδώ και κάµποσα
χρόνια και µάλιστα εφαρµόζεται.
Προκαλεί, λοιπόν, ερωτηµατικά το ζήτηµα των απαιτούµενων
προσόντων, για να ενταχθεί κάποιος στο µητρώο αποκλειστικών
νοσοκόµων, νοσηλευτών της υγειονοµικής περιφέρειας, αφού
αυτά είναι ήδη καθορισµένα προκειµένου να ασκήσει κάποιος το
νοσηλευτικό του επάγγελµα. Είναι ενδεχόµενο µέσα από τη διαδικασία επαναπροσδιορισµού της πιστοποίησης να αποκλειστεί
ένα τµήµα εργαζοµένων στην αποκλειστική νοσηλεία; Εδώ θέλουµε µια απάντηση.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι οι υπηρεσίες των αποκλειστικών δεν
αποτελούν πολυτέλεια. Αυτές πρέπει να παρέχονται από το δηµόσιο νοσοκοµείο και αυτό απαιτεί επαρκή αριθµό νοσηλευτικού
προσωπικού. Υποστηρίζουµε την πρόσληψη των αποκλειστικών
στα δηµόσια νοσοκοµεία και στις άλλες δηµόσιες µονάδες
υγείας και πρόνοιας, σύµφωνα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.
Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε το άρθρο 2.
Στο άρθρο 3 προβλέπεται η δυνατότητα αποπληρωµής των
οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας και στα φαρµακεία, κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011, καθώς και το να εξοφληθούν και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του οργανισµού για το
διάστηµα από 1-11-2011 έως 31-12-2011. Προβλέπεται µάλιστα
ως προϋπόθεση για να εξοφληθούν οι φαρµακοποιοί κούρεµα
του οφειλόµενου ποσού σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρµάκων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης µε υπουργική απόφαση προβλέπεται κούρεµα, χωρίς
να προσδιορίζεται το ύψος του µέσα στο άρθρο του σχεδίου
νόµου, για τις οφειλές στους άλλους παρόχους υγείας. Οι καθυστερήσεις αυτές, βεβαίως, και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους
φαρµακοποιούς και στους αυτοαπασχολούµενους γιατρούς, οι
οποίοι ασφυκτιούν κάτω από την πίεση συνολικότερα της δράσης των µονοπωλίων και των µεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Ακόµα και αυτή η κουτσουρεµένη ρύθµιση θα γίνει σε αόριστες δόσεις, χωρίς διασφάλιση της καταβολής της, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Έτσι, λοιπόν, η όποια ανακούφιση προκύψει από τη ρύθµιση
αυτή σε καµµία περίπτωση δεν διασφαλίζει την επιβίωση των µικρών φαρµακείων, ιατρείων, εργαστηρίων που µειώνονται τα εισοδήµατά τους στο πλαίσιο της όξυνσης του ανταγωνισµού.
Στο άρθρο 3, λοιπόν, δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στο άρθρο 4 –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- προβλέπεται η εξόφληση των χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων –«Παπαγεωργίου»,
«Αιγινήτειο», «Αρεταίειο», του ΝΙΜΤΣ- αλλά και των στρατιωτικών
νοσοκοµείων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011. Ανεξάρτητα από το
ύψος, επειδή πρόκειται για ρύθµιση η οποία θα βοηθήσει κατά τι
τη λειτουργία των νοσοκοµείων και πρέπει να πληρωθούν οι άνθρωποι, εµείς ψηφίζουµε υπέρ αυτού του άρθρου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ψηφίζουµε µε διαδικασίες κατεπείγοντος ένα σχέδιο νόµου µε πέντε
άρθρα.
Τα άρθρα 1, 3 και 4 από εµένα ψηφίζονται. Αποτελούν προέκταση σε τεχνικό, πρακτικό, καθηµερινό επίπεδο πολιτικών που
έχουν νοµοθετηθεί επί των ηµερών µας και µε τον τρόπο αυτό
επιλύονται τεχνικές πρακτικές δυσκολίες, σε ό,τι αφορά την καταβολή πληρωµών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να το ξεκαθαρίσουµε στην Αίθουσα αυτήν. Εάν δεν είχε µεσολαβήσει η διπλή εκλογική διαδικασία, αυτά θα είχαν τελειώσει από τις 31 Μαρτίου 2012. Και αν
δεν είχε µεσολαβήσει η διαδικασία αλλαγών προσώπων που προκύπτει από µια εκλογική διαδικασία, πολλά απ’ αυτά θα είχαν
ρυθµιστεί µέσα στην εξέλιξη του 2012.
Αντιµετωπίζουµε ορθά –εγκρίνω, ψηφίζω- τεχνικές δυσκολίες
που, όµως, σχετίζονται µε τη ρευστότητα στην αγορά. Είναι κάτι
που οδηγεί επιχειρήσεις σε κλείσιµο και στη συνέχεια, λιγότερα
έσοδα στο δηµόσιο ταµείο, λιγότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία, λιγότερα έσοδα στην υγειονοµική περίθαλψη. Είναι κάτι
που αν είχε η χώρα συνεχίσει πιο οµαλά, θα ήταν ειληµµένο, θα
ήταν στο κουτί των πεπραγµένων µέσα στο πρώτο εξάµηνο του
2012. Είναι χαµένος χρόνος -ως συνήθως- στη χώρα αυτή.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, τεχνικές λεπτοµέρειες, δυσκολίες
επιλύονται –και εγκρίνω- στα άρθρα 1, 3 και 4.
Όσον αφορά το άρθρο 2, είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Το
ψηφίζουµε.
Εδώ θέλω να κάνω, ωστόσο, µία επισήµανση, γιατί ακούστηκε
στην Αίθουσα µία αιτίαση σχετικά µε τα θέµατα συνταγµατικότητας, προεδρικό διάταγµα ή υπουργική απόφαση.
Μάλιστα, άκουσα την εισηγήτρια της Μείζονος Αντιπολιτεύσεως να υπογραµµίζει µια κατά κάποιο τρόπο απαλότερη από
όσο θα µπορούσε να είναι γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
Κύριε Υπουργέ, να µην παρακολουθήσετε την Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής και να προχωρήσετε µε υπουργική απόφαση.
Κυρία συνάδελφε, ίσως –δεν ξέρω αν είστε νοµικός- η άποψη
την οποία υπερασπίζεστε καταλήγει στο να γίνει προεδρικό διάταγµα για µια διάταξη για την οποία οι πιο πολλοί συµφωνούµε
στην Αίθουσα αυτήν, να χάσουµε δέκα µήνες και αφού γίνει το
προεδρικό διάταγµα, να επιτρέπεται εναντίον του –παρ’ ότι το
προεδρικό διάταγµα έχει περάσει από το Συµβούλιο της Επικρατείας, ελεγχόµενο προληπτικά για θέµατα συνταγµατικότηταςνα υποστείτε και τις κυρώσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η δεύτερη φορά τις τελευ-
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ταίες οκτώ µέρες που έρχοµαι να αγορεύσω στην Ολοµέλεια του
Σώµατος και ακούω εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να αποδέχεται τις
πιο γραφειοκρατικές και τις πιο χρονοβόρες διαδικασίες µε µία
ψευδοθεσµική εγγυητική προσπάθεια.
Πρέπει να επιµείνετε µε πολύ πειστικά επιχειρήµατα και πρέπει
για να αντιµετωπίσετε προβλήµατα αιτήσεων ακυρώσεως από
κάποιους διαµαρτυρόµενους, γιατί η νοµοθέτησή σας, η εξουσιοδότηση για υπουργική απόφαση είναι δόκιµη και προτιµητέα.
Από την πλευρά του χρόνου, κύριε Υπουργέ, είναι η µόνη
σωστή.
Στο άρθρο 5 υπάρχει µία αντίφαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Επί της ουσίας, κύριε Λοβέρδο, δεν µας είπατε, παραχωρείτε αρµοδιότητα στην εκτελεστική εξουσία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, µη µε
διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κάντε µας ένα σχόλιο πώς
παραχωρείτε αρµοδιότητα στην εκτελεστική εξουσία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτά είναι για το πρώτο έτος της Νοµικής, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουρουµπλή, παρακαλώ να µην διακόπτετε τον συνάδελφο. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να τα πείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πώς παραχωρείτε αρµοδιότητες του Κοινοβουλίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή, σεβαστείτε τον οµιλητή. Θα σας δοθεί η ευκαιρία,
αφού είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, να µιλήσετε.
Συνεχίστε, κύριε Λοβέρδο και µην απαντάτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απευθύνθηκε σε εµάς ο κ. Λοβέρδος. Όφειλα, λοιπόν, να του απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο οµιλητής από το
Βήµα απευθύνεται στην Αίθουσα. Δεν απευθύνεται σε κανέναν.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Χρόνια παρακολουθώ τον κ. Κουρουµπλή. Τα κάνει αυτά, του αρέσουν αυτά.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, όµως, έχω δώδεκα λεπτά. Έχω χάσει,
ήδη, ένα από τον κύριο συνάδελφο και σας παρακαλώ να µου το
κρατήσετε.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, υπάρχει, κύριε Υπουργέ, µία ανακολουθία. Λέτε ότι η ισχύς του παρόντος είναι από της δηµοσιεύσεως, αλλά στο άρθρο 1 στο τέλος µιλάτε για έναρξη ισχύος
από 1-1-2012.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Στη συγκεκριµένη διάταξη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι. Θα πρέπει να το επαναλάβετε και
στο άρθρο 5. Θα έχουµε µπερδέµατα.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν έχετε νοµικό σύµβουλο µαζί
σας, να κάνετε µία προσθήκη σήµερα, αφού δεν έχετε περιοριστεί µόνο σε θέµατα έκτακτης ανάγκης, αλλά έχετε ρυθµίσει και
άλλα.
Κύριε Υπουργέ, τον τελευταίο καιρό όταν ήµουν στο Υπουργείο Υγείας είχαµε µε πρωτοβουλία του ΚΕΣΥ, του Κεντρικού
Συµβουλίου Υγείας του κ. Δατσέρη, του Αντιπροέδρου καταρτίσει ένα σχέδιο νόµου για την ένταξη των αποφοίτων της Ιατρικής
στις ειδικότητες. Μέσα εκεί είχαµε και σηµαντικές ρυθµίσεις για
θέµατα ΚΕΣΥ.
Ξέρετε ότι στο ΚΕΣΥ εκφράζονται και συµµετέχουν εκπρόσωποι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, αλλά όχι του ΕΟΠΥΥ. Αυτό θα µπορούσατε, αν ο νοµικός σας σύµβουλος είναι εδώ, µε µία φράση να
το λύσετε σήµερα. Είναι µία προσθήκη. Δεν είναι δυνατόν στο
Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας -το σηµαντικότερο όργανο- να µην
εκπροσωπείται ο ΕΟΠΥΥ.
Αυτό εµείς το είχαµε σε γενικότερη παρέµβαση για την ένταξη
των αποφοίτων της Ιατρικής στις ειδικότητες και δεν µας αφήσατε ως Νέα Δηµοκρατία τότε να το φέρουµε στη Βουλή, παρ’
ότι ήταν έτοιµο και είχε δουλειά πίσω του ετών. Δεν µας αφήσατε. Κανένας δεν έχει καταλάβει γιατί δεν µας αφήσατε να το
φέρουµε στη Βουλή. Ο τότε Υφυπουργός σας κ. Βαρτζόπουλος
µετέφερε άποψη του κυρίου Πρωθυπουργού –του σηµερινού
Πρωθυπουργού- και είπε ότι ο κ. Σαµαράς δεν το θέλει.
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Δείτε το! Συνεννοηθείτε µε το ΚΕΣΥ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ
σοβαρό θέµα, το οποίο πρέπει η Βουλή να το αντιµετωπίσει το
συντοµότερο δυνατό.
Για τις τροπολογίες θέλω να πω –παρ’ ότι συµφωνώ µε ορισµένες επισηµάνσεις του κ. Κεδίκογλου- ότι συµφωνώ µε όλες
τις υπουργικές. Δεν έχετε άδικο. Αυτή η βιασύνη για θέµατα που
δεν είναι επείγοντα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί, κύριε Πρόεδρε; Δώδεκα λεπτά έχω. Όλοι οι συνάδελφοι
είχαν δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κατ’ αρχάς, για να
εφαρµόσουµε τον Κανονισµό, όπως γνωρίζετε καλύτερα από
εµένα, σε οργανωµένη συζήτηση δίνεται ο κατάλογος των οµιλητών από τα κόµµατα. Στα κόµµατα, λοιπόν, συµπεριλήφθησαν
και οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές. Επιλεγήκατε εσείς από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές να είστε οµιλητής. Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές δεν έχουν το δικαίωµα ειδικού αγορητή, ο οποίος έχει
δώδεκα λεπτά.
Συνεχίστε εσείς, εγώ θα σας κρατήσω δυο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν µου φθάνουν. Είχα σχεδιάσει να µιλήσω µε βάση του ότι έχω τα ίδια δικαιώµατα µε τους υπολοίπους. Μας αναγκάζετε να κάνουµε
Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενώ είναι µία απλή διασταλτική ερµηνεία του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Στο χέρι σας είναι,
όποτε θέλετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μας αναγκάζετε να πάρουµε απόφαση να κάνουµε Κοινοβουλευτική Οµάδα, για να έχουµε δικαιώµατα, όπως όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Χάνετε χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αρκούσε µία διασταλτική ερµηνεία
του νόµου και σας παρακαλώ, επειδή είστε πολύ παλιός κοινοβουλευτικός, να µου επιτρέψετε να αγορεύσω κατά το σχεδιασµό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι. Θα εφαρµόσω τον
Κανονισµό.
Συνεχίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω, λοιπόν, τουλάχιστον, να µου
δώσετε το χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και πάλι έχει αποφασιστεί…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ –και νοµίζω ότι είναι µία πάρα πολύ καλή ευκαιρία σήµερα- ότι λέµε ναι
στις ρυθµίσεις που επιλύουν λειτουργικά θέµατα, αλλά και ναι
σε απαραίτητες πολιτικές σε βασικούς κλάδους της ελληνικής
διοίκησης και του ελληνικού κράτους.
Θα ήθελα να ξέρουν οι κυρίες και οι κύριοι Βουλευτές, ότι και
εσείς και εµείς και η κ. Ξενογιαννακοπούλου αντιµετωπίσαµε το
Υπουργείο Υγείας όχι µε τις κλασικές διαδικασίες και ανάγκες,
όπως παλιά, όπου κάθε Υπουργός ίδρυε και καµµιά δεκαριά νοσοκοµεία, τα οποία τα άφηνε µε κενά από πλευράς προσωπικού,
υλικών, γιατί δεν είχε χρήµατα. Γιατί όλο το ελληνικό κράτος πελατειακά δούλευε. Εµείς πήγαµε να µαζέψουµε την κατάσταση.
Είχαµε, όµως, ένα σχέδιο. Και κακώς κάποιοι αναφέρουν ότι η
τρόικα το υπέβαλε.
Τον Οκτώβριο του 2009, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γίνεται
συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και βάζουµε
την παρακαταθήκη καθένας για τις αναγκαίες αλλαγές στην κατανάλωση των φαρµάκων, όπου γινόταν το πάρτι επί πολλά χρόνια. Δεν είναι ώρα να λέµε ποιος φταίει και γιατί.
Θυµάµαι τον κ. Ροντούλη από το ΛΑΟΣ, θυµάµαι τον κ. Σαλµά
από τη Νέα Δηµοκρατία, την κ. Κατσέλη, εµένα, την κ. Ξενογιαννακοπούλου να βάζουµε θέµατα. Καταφέραµε 2 δισεκατοµµύρια
όσον καιρό ήµασταν εκεί.
Εµείς, δεν διορίζαµε, κύριε Υπουργέ, όπως έκαναν άλλοι που
κάνουν και τους έξυπνους. Εµείς ούτε διορίζαµε ούτε γίναµε
πρωταθλητές των επιδοµάτων. Εµείς µαζεύαµε. Και ήρθατε να
συνεχίσετε.
Το 2012 κλείνει το έτος µε, απ’ ό,τι φαίνεται, εξοικονόµηση
κατά τα προβλεφθέντα του ενός δισεκατοµµυρίου από τη σπα-
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τάλη και τη ρεµούλα στα φάρµακα από δικές µας πολιτικές, διότι
το Υπουργείο Υγείας επιχείρησε να βγάλει τον Νοέµβριο ένα δελτίο τιµών και είχε πάρα πολλά µπερδέµατα κατά την εφαρµογή.
Εµείς στηρίζουµε, κύριοι. Είµαστε εδώ και στηρίζουµε. Εµάς,
όταν κάναµε τον ΕΟΠΥΥ –ένα αίτηµα από τη δεκαετία του ’70µας είχαν καταλάβει το Υπουργείο οι συνδικαλιστές της Νέας
Δηµοκρατίας και Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µαζί µε συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ επί ενάµιση µήνα. Δεν τους βλέπω σήµερα τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους βλέπω. Πού είναι
οι καθηµερινώς ευρισκόµενοι στις τηλεοράσεις, στις καταλήψεις
των κτηρίων, στους προπηλακισµούς; Επικρατεί σιγή. Κάτι τους
πάει καλύτερα φαίνεται. Όχι από σας. Κάποιο πρόβληµα δεν
έχουν σε πολιτικό επίπεδο και επίπεδο συσχετισµών.
Πότε είχαν; Όταν αποφασίσαµε να κάνουµε πενήντα ετών αίτηµα πράξη, να ενώσουµε όλους τους κλάδους υγείας σε ένα ταµείο. Λένε ότι το ταµείο αυτό δεν έχει λεφτά. Γιατί; Ποιο ταµείο
έχει λεφτά;
Γιατί, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Αν ήταν πολλά και µικρά
τα ταµεία, θα είχαν λεφτά; Απευθύνω την κριτική αυτή σε όλους
αυτούς τους άσχετους ή τους ψεύτες, που βγαίνουν και λένε για
έλλειψη χρηµάτων, που είναι µία πραγµατικότητα. Αν πολλά
µικρά ταµεία υπήρχαν σήµερα, θα είχαν χρήµατα; Αφού η ανεργία τα προκαλεί αυτά, η αδυναµία του ελληνικού κράτους να δανειστεί.
Αν κάποιος από εσάς ήταν διοικητής ενός ενιαίου ταµείου,
ενός από τα πολλά, και είχε 1 ευρώ αντί για 10 που έπρεπε να
έχει, θα έδινε πρώτα για φάρµακα και νοσοκοµεία ή για τις συντάξεις; Για τις συντάξεις θα έδινε. Ούτε 1 ευρώ δεν θα υπήρχε
για φάρµακα σήµερα.
Κάντε, όµως, κάτι, κύριε Υπουργέ. Κάντε µία νοµοθετική παρέµβαση και φέρτε την εδώ στη Βουλή, να αποδίδεται αµέσως...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Το έχουµε
κάνει αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προς τον ΕΟΠΥΥ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Και προς
τον ΕΟΠΥΥ στο 4093/2012.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Από το πέρασµα από τα συνταξιοδοτικά ταµεία δηµιουργούνται καθυστερήσεις. Αν αυτό το θέµα το
έχετε λύσει, συµφωνώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Νοµικά το
έχουµε λύσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν δεν το λύσετε και πρακτικά, θα παραµένει η διακριτική ευχέρεια ενός συνταξιοδοτικού ταµείου να
αποδίδει µε καθυστερήσεις. Αυτό είναι το θέµα και πρέπει να
λυθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Σ’ αυτό
έχετε δίκιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρέπει να λυθεί, κύριε Υπουργέ, γιατί
µε αυτόν τον τρόπο γίνεται η κερδοσκοπία σε βάρος µίας πάρα
πολύ σωστής πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
Βέβαια, έχει πάρει και το χρόνο της δευτερολογίας του. Το ζήτησε ο ίδιος ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, τον καταναλώνω τώρα, κύριε
Πρόεδρε. Θα πάρω και τον χρόνο που έχω για τις τροπολογίες.
Δεν θα αγορεύσω µετά.
Μου έχουν πει, κύριε Υπουργέ –και χαίροµαι που είστε εδώότι ο δηµοσιογράφος Βασίλης Βενιζέλος στην «ΑΥΓΗ» έχει επισηµάνει ότι δύο φάρµακα που αφορούν σπάνιες νόσους –σήµερα είναι η Παγκόσµια Ηµέρα των σπάνιων νόσων- κατά κάποιο
τρόπο ή κατά απόλυτο τρόπο έχουν αποσυρθεί από την αγορά.
Γιατί;
Αναφέροµαι σε δύο περιπτώσεις φαρµάκων ακριβών, αλλά
αναντικατάστατων. Δεν υπάρχουν άλλα δηλαδή. Θα έλεγα, κύριε
Υπουργέ, ότι πρέπει να το δείτε, γιατί οι δύο συγκεκριµένες
ασθένειες ταλαιπωρούν ανθρώπους και µέρα που είναι σήµερα,
θα πρέπει να δώσετε κάποια απάντηση. Δείτε το, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε µε να τε-
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λειώσω.
Έχω ακούσει, κύριε Υπουργέ, ότι σταµάτησαν οι ηλεκτρονικές
προµήθειες από την Επιτροπή Προµηθειών. Για πρώτη φορά το
ελληνικό δηµόσιο το καλοκαίρι του 2011 έκανε ηλεκτρονική προµήθεια φαρµάκων, µε τροµακτική ωφέλεια για το ελληνικό κράτος, για τον Έλληνα πολίτη. Αν έχει σταµατήσει, είναι κακό.
Για να ξέρετε, µετά από ένα διαγωνισµό που καταλήγει κάπου,
οι ενστάσεις και οι αιτήσεις ακυρώσεως, µέχρι να καταλήξουµε
να υπογράψουµε, είναι πολύ χρονοβόρες. Αν σταµάτησε, δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα. Επίσης, ακούµε ότι σταµάτησε
η λειτουργία και του ESY.net, ενός µηχανισµού...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι. Ποιος
τα λέει αυτά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα πρέπει να απαντήσετε.
Είναι ένας µηχανισµός που δηµιουργεί όχι εικόνα, αλλά βεβαιότητες για δαπάνες και για έσοδα στο δηµόσιο σύστηµα.
Εµείς σε αυτά, κυρίες και κύριοι, παλέψαµε να κάνουµε πολιτικές, χωρίς να αγνοούµε ότι µέσα στις συνθήκες της κρίσης ένα
Υπουργείο Υγείας δεν µπορεί παρά να κοιτά, όσο µπορεί περισσότερο, θέµατα που αφορούν την υγεία αυτή καθ’ αυτή και όχι
τα οικονοµικά της.
Πρώτα απ’ όλα, να αναφέρω τα θέµατα που έχουν να κάνουν
µε την υγεία του πολίτη και όχι µε την ασθένειά του. Κάναµε την
Υπηρεσία Διατροφής και Άθλησης. Τι γίνεται εκεί, κύριε Υπουργέ; Το καταργήσαµε αυτό;
Παλέψαµε τις µεταµοσχεύσεις, παραλαµβάνοντας µια κατάσταση θλιβερή, την οποία σχετικώς βελτιώσαµε. Παλέψαµε τον
ΟΚΑΝΑ. Κάναµε περίπου είκοσι τρεις, εικοσιπέντε ή τριάντα καινούργιες µονάδες. Και αντί να επαινείται ο ΟΚΑΝΑ, µαθαίνουµε
ότι τον µέµφεστε. Όχι εσείς, αλλά απ’ το Υπουργείο.
Κάναµε, επίσης, νοµοθεσία για τις µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας. Επίσης είχαµε ετοιµάσει ένα διάταγµα, αλλά το καθυστερεί το Υπουργείο. Δεν έρχεται. Κάναµε προσπάθειες.
(Σε αυτό το σηµείο κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες χρειάζεται, κύριε Υπουργέ,
µια ενεργοποίηση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου
θα µας ενηµερώσετε γι’ αυτά που έχετε σχέδιο να κάνετε. Πρέπει
να λειτουργήσει η υποεπιτροπή φαρµάκων, την οποία µε δική
µας πρόταση είχε υιοθετήσει η Βουλή. Και να δούµε τι γίνεται µε
τα φάρµακα.
Σε ό,τι µε αφορά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούγοντας τη
σηµερινή συζήτηση για τα θέµατα της υγείας, πείστηκα -µε αυτά
που άκουσα- ακόµα περισσότερο ότι στο ελληνικό Κοινοβούλιο
υπάρχει ανάγκη για µια νέα πολιτική φωνή. Θα είναι πραγµατικότητα σε λίγο καιρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Για να µη φανεί η συµπάθεια του Προεδρεύοντος προς το
πρόσωπο του κ. Λοβέρδου, ήθελα να σας πω ότι ζήτησε ο ίδιος
το χρόνο και της δευτερολογίας του και των τροπολογιών, γι’
αυτό µίλησε τόσο πολύ. Το λέω αυτό, επειδή είδα µερικούς συναδέλφους, οι οποίοι ερωτηµατικά κοιτούσαν την Έδρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, θέλατε
να κάνετε µια παρέµβαση; Σας δίνω τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι, σας ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του αξιότιµου και
εκλεκτού συναδέλφου του κ. Λοβέρδου, θα απαντήσω κατά τη
διάρκεια της τοποθέτησής µου στο σύνολό της, αλλά θεωρώ
υποχρέωσή µου να απαντήσω στα δύο ερωτήµατα τα οποία έθεσε. Θεωρώ ότι είναι µείζονος σηµασίας και νοµίζω ότι ενδιαφέρουν τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους που µας παρακολουθούν και συµµετέχουν.
Δεν σταµάτησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής προµήθειας. Η
Επιτροπή Προµηθειών Υγείας –και χθες είχαµε συνεργασία µε
την Πρόεδρο στο Υπουργείο– εξακολουθεί να λειτουργεί. Έχω
πολλές φορές αναφερθεί στον τρόπο µε τον οποίο µειώσαµε
προσφάτως τις τιµές των φίλτρων αιµοκάθαρσης, µε παρέµβαση
ακριβώς µέσα απ’ την ηλεκτρονική διαδικασία. Κάναµε παρέµ-
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βαση στο Παρατηρητήριο Τιµών και παρασύραµε προς τα κάτω
τις τιµές. Το ίδιο γίνεται και µε τα φάρµακα.
Όπως και εσείς αναφερθήκατε, έχουµε πολύ σηµαντικό ζήτηµα µε τις διαδικασίες των ενστάσεων για να φτάσουµε στις
συµβασιοποιήσεις. Όµως, άλλο το ένα κεφάλαιο, άλλο το άλλο.
Δεύτερον, το ESY.net λειτουργεί. Παίρνουµε τα στοιχεία, παρακολουθούµε την εξέλιξη της υλοποίησης των προϋπολογισµών των νοσοκοµείων. Είπα και χθες στην επιτροπή, αγαπητέ
συνάδελφε, ότι τα στοιχεία τα οποία έχουµε στη διάθεσή µας
τώρα για τις οφειλές των νοσοκοµείων προς τους παρόχους
υγείας, είναι στοιχεία τα οποία έχουµε συγκεντρώσει µέσα από
το ESY.net.
Θα καταθέσω στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το αποτέλεσµα της εξοφλητικής διαδικασίας, ούτως ώστε να γνωρίζει
η επιτροπή µας και η Ολοµέλεια της Βουλής πώς και πού διετέθησαν το 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ, τα οποία προβλέπονται να
διατεθούν. Ήδη η πρώτη δόση των 300 εκατοµµυρίων ευρώ
έφθασε από το Υπουργείο Οικονοµικών στο Υπουργείο Υγείας
σε συγκεκριµένο κωδικό, για να διατεθεί εν συνεχεία στα νοσοκοµεία.
Θα ήθελα να κάνω µία τελευταία αναφορά, κύριε Πρόεδρε. Η
τροπολογία 248/18, η οποία είναι αυτή που συζητήθηκε και
αφορά τα θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ, αποσύρεται και θα επανέλθει την
επόµενη εβδοµάδα σε άλλο νοµοσχέδιο για να συζητηθεί. Το
λέω, για να µην αναφέρονται σε αυτήν την τροπολογία, οι κυρίες
και οι κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ καλά κάνατε,
κύριε Υπουργέ, να το φέρετε εκεί, καθώς έχουµε ένα σωρό νοµοσχέδια την άλλη εβδοµάδα..
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βλάχβεης.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Υγείας γίνεται µια προσπάθεια νοικοκυρέµατος στο
χώρο της υγείας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες σηµαντικές ρυθµίσεις, όχι µόνο µε την ιδιότητα του Βουλευτή, αλλά κυρίως µε αυτή του ιατρού ο οποίος συνεχίζει να ασκεί την ιατρική
επιστήµη.
Ένα µεγάλο πρόβληµα, που οδηγείται σε οριστική λύση, είναι
αυτό που σχετίζεται µε τις -γνωστές σε όλους µας- αποκλειστικές
νοσοκόµες και νοσοκόµους στα δηµόσια νοσοκοµεία. Πλήθος
συµπολιτών µας έχει πέσει θύµα κυκλωµάτων επιτήδειων οι
οποίοι, εκµεταλλευόµενοι τον πόνο και την ανάγκη, προσφέρουν
υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόµων µέσω ατόµων τα οποία, όχι
µόνο δεν διαθέτουν τα προσόντα, αλλά θέτουν σε κίνδυνο και
την ίδια την υγεία του ασθενή.
Οι γυναίκες αυτές και οι άντρες, οι οποίοι παρουσιάζονται ως
αποκλειστικές και αποκλειστικοί νοσοκόµοι, είναι συνήθως αλλοδαποί και καταφέρνουν να εισέρχονται στα νοσοκοµεία, να εισπράττουν διόλου ευκαταφρόνητα ποσά και µάλιστα αφορολόγητα.
Με το νόµο αυτό καθορίζεται ρητά ο ρόλος των αποκλειστικών
νοσοκόµων, η ατοµική και αποκλειστική τους ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς, ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης αποκλειστικά από τον ασθενής, από τους οικείους του ή από
τον ασφαλιστικό του φορέα, ενώ προβλέπεται υπουργική απόφαση για τη ρύθµιση κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας.
Παράλληλα, το σηµαντικότερο είναι ότι προβλέπεται η δηµιουργία και η τήρηση µητρώου αποκλειστικών νοσοκόµων σε
κάθε υγειονοµική περιφέρεια και η υποχρεωτική εγγραφή σε
αυτό κάθε αποκλειστικής νοσοκόµας ή νοσοκόµου, ως αναγκαία
προϋπόθεση για την απασχόλησή τους σε νοσοκοµείο ή ιδιωτικό
ίδρυµα. Ο νόµος προβλέπει για πρώτη φορά τη δηµιουργία ενός
κεντρικού συστήµατος σε επίπεδο υγειονοµικής περιφέρειας για
την καταγραφή και τον έλεγχο των προσόντων των αποκλειστικών νοσοκόµων και θέτει τα εχέγγυα νοµιµότητας για την απασχόλησή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξόφλησης όλων των οφειλών του
ΕΟΠΥΥ οι οποίες είχαν καταγραφεί µέχρι τον Δεκέµβριο του
2011. Με την εξόφλησή τους φεύγει το µεγαλύτερο µέρος του
χρέους της πολιτείας στα φαρµακεία, τους ιδιώτες, τους για-
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τρούς, ιδιωτικές κλινικές, αλλά και διαγνωστικά κέντρα. Η εν
λόγω ρύθµιση αναµένεται να επιταχύνει σηµαντικά την καταβολή
των οφειλόµενων ποσών στους ως άνω ενδιαφερόµενους και
έτσι να αποπληρωθούν άµεσα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υιοθέτησης της ως άνω διαδικασίας εξόφλησης και για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του οργανισµού, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα απαιτούµενα παραστατικά από 1ης Νοεµβρίου µέχρι τον Δεκέµβριο του 2011.
Επιπλέον, ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ, του
Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου», των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης, που λειτουργούν µε τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας. Μιλάµε για το «Αιγινήτειο» Νοσοκοµείο, το «Αρεταίειο»,
το ΝΙΜΤΣ και τα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Με τη ρύθµιση αυτή
γίνεται άρση του οικονοµικού αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει ιδιώτες προµηθευτές των δηµοσίων φορέων, οι οποίοι, ενώ
είχαν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στο δηµόσιο, είχαν πληρώσει φόρους και είχαν αποδώσει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εν τούτοις δεν είχαν πληρωθεί από το κράτος
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και για τα υλικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ως αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών, αποµακρύνεται ο κίνδυνος άµεσης διακοπής του εφοδιασµού των νοσοκοµείων µε
υγειονοµικό υλικό, αλλά και φαρµάκων από φαρµακοποιούς και
υπηρεσιών υγείας από συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς.
Θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι πολύ σηµαντικό για το
χώρο της υγείας και καλώ όλους τους συναδέλφους να το υποστηρίξουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
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, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής
του Πειραιά.
Καλώς ήλθατε, παιδιά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Κώστας Ζαχαριάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα νοµοσχέδιο που εισάγεται κατεπειγόντως
στη Βουλή δεν είναι εξαίρεση στο µνηµονιακό περιβάλλον στο
οποίο υποαναπτύσσεται και θα έλεγα, ασφυκτιά σήµερα το νοµοθετικό έργο.
Προς τι το κατεπείγον, όταν οι διατάξεις που σήµερα συµπληρώνονται, έχουν ψηφιστεί µε νόµους προ ενός ή δύο ετών, µε
νόµους που προέβλεπαν και δυνατότητα συµψηφισµού; Είναι φανερό ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι κατεπείγον και θέτει ζητήµατα που είναι προαπαιτούµενα της τρόικας και πρέπει να
αποπληρωθούν τα χρέη του δηµοσίου προς τους ιδιώτες πιστωτές έτσι όπως το επιβάλλουν οι δανειστές µας.
Χθες ο κύριος Υπουργός µάς είπε στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων ότι, συµψηφίζοντας και αποπληρώνοντας τα χρέη
του δηµοσίου προς τους ιδιώτες, τις φαρµακευτικές εταιρείες
και τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρµάκων, ευελπιστεί
ότι µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2013 θα δοθεί ανάσα στην πολύπαθη δηµόσια πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια υγεία, στον
ΕΟΠΥΥ και στα νοσοκοµεία, δηλαδή. Διότι λεφτά υπάρχουν. Μακάρι να ήταν έτσι!
Δυστυχώς, το µόνο που καταφέρνει το νοµοσχέδιο είναι να
βελτιώσει κάπως τα ελλείµµατα των νοσοκοµείων, αφού οι χρωστούµενες από τις φαρµακευτικές εταιρείες, επιστροφές των
χρηµάτων -το rebate, δηλαδή- µπορεί πια να εκχωρηθεί και να εισπραχθεί από τα νοσοκοµεία.

8412

Το µνηµονιακό, όµως, πανωφόρι της δηµόσιας υγείας είναι
διάτρητο, κύριε Υπουργέ. Τα χρήµατα που θα εισπραχθούν από
τα νοσοκοµεία µε συµψηφισµούς θα τα στερηθεί αντιστοίχως ο
ΕΟΠΥΥ και αν αυτά ανέρχονται σε 250 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, η είσπραξη που έχει προϋπολογίσει ο ΕΟΠΥΥ να πάρει, δεν
θα υπάρξει στα ταµεία του. Άρα, θα έχουµε έναν ελλειµµατικό
ΕΟΠΥΥ στο τέλος του 2013.
Αυτή είναι η ανακύκλωση της µιζέριας στην οποία έχει περιπέσει η δηµόσια υγεία, λόγω της υποχρηµατοδότησης και της στάσης πληρωµών στον ΕΟΠΥΥ, που, µε τη σειρά του, δεν χρηµατοδοτείται επαρκώς από τα ταµεία. Είναι ένας φαύλος κύκλος, που
περισφίγγει δυστυχώς τα οικονοµικά της δηµόσιας υγείας, αποδιαρθρώνει το ΕΣΥ και οδηγεί σε απώλεια ανθρώπινων ζωών.
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερή και διακηρυγµένη: Χρειάζεται εγγυηµένη κρατική χρηµατοδότηση, για να σταθεί στα πόδια
του ο ΕΟΠΥΥ.
Σε άλλες εποχές όλοι οραµατίζονταν έναν ενιαίο φορέα πρωτοβάθµιας περίθαλψης, που θα ενοποιούσε τα κατακερµατισµένα ταµεία -την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή, στην υγεία- που
θα προήγαγε την πρόληψη, θα αναδείκνυε τις υπηρεσίες του οικογενειακού γιατρού, των κέντρων υγείας, αστικών και περιφερειακών. Αντί αυτών, όµως, ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ είναι εγγενώς
υπονοµευµένος και αποκαλύπτεται από την πρώτη µέρα της λειτουργίας του.
Ποιος είναι ο ΕΟΠΥΥ που συνέστησε ο κ. Λοβέρδος; Είναι η
βίαιη περικοπή των δηµόσιων δαπανών για την υγεία, ο υποδιπλασιασµός των δαπανών αυτών, ο περιορισµός του διατιθέµενου ποσοστού τού ΑΕΠ -πολύ κάτω από το 6%- για τις συνολικές
δαπάνες υγείας, δηµόσιες και ιδιωτικές.
Πώς υλοποιείται; Με τη µεταφορά των δαπανών στις τσέπες
των ασθενών, των καταστροφικών, όπως χαρακτηρίζονται από
τους οικονοµολόγους υγείας, δαπανών για τα µικροµεσαία νοικοκυριά, για το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργων, για το 31% βιαίως
φτωχοποιηµένων Ελλήνων. Αυτά για το άρθρο 1.
Στο άρθρο 3 προβλέπεται αυτή η έκπτωση, το κούρεµα δηλαδή 3,5%, πέραν του rebate, σε ιδιώτες φαρµακοποιούς πλέον
και όχι σε µεγαλοπαρόχους και φαρµακευτικές εταιρείες, µετά
από δύο χρόνια υπερηµερίας. Πρόκειται για µια αυθαίρετη έκπτωση, ένα αυθαίρετο κούρεµα, όταν για τους υπόλοιπους,
πέραν των φαρµακοποιών, επίσης µικρούς παρόχους υγείας,
τους ιδιώτες γιατρούς, τους εργαστηριακούς γιατρούς, µπορεί
να φτάσει και το 8% και το 10% και ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό,
όπως λέγεται.
Είναι δίκαιο αυτό, κύριε Υπουργέ;
Όµως, στο άρθρο αυτό και στην παράγραφο 2, που έχει προστεθεί, διαγράφονται τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα χρέη που έχουν καταγραφεί από παροχή
υπηρεσιών µέχρι τις 31-12-2011.
Σε ποιο ποσό ανέρχονται τα χρέη αυτά προς τα δηµόσια νοσοκοµεία; Ενδεχοµένως, σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Ποιο είναι το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης στα δηµόσια νοσοκοµεία, που θα δοθεί ως προϋπόθεση της διαγραφής των
χρεών του ΕΟΠΥΥ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι 1,4. Το
είπα πριν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Θα είναι έκτακτη επιχορήγηση
στα νοσοκοµεία αυτή; Δηλαδή, θα καλύψει τα ελλείµµατα των
νοσοκοµείων που έχει δηµιουργήσει ο λογαριασµός που οφείλει
ο ΕΟΠΥΥ; Αυτό είναι άγνωστο και θα πρέπει να το ξέρουµε. Βεβαίως, ρυθµίζονται τα χρέη του ΕΟΠΥΥ όπως-όπως και τα χρέη
των νοσοκοµείων.
Όµως, τι θα γίνει µε την κάλυψη πολλών χιλιάδων εργαζοµένων, πολλών χιλιάδων ασφαλισµένων που από αύριο χάνουν την
ασφαλιστική τους ικανότητα, όσον αφορά την περίθαλψη, µένουν ακάλυπτοι και προστίθενται στο µακρύ κατάλογο όχι µόνο
της ανεργίας, αλλά και της ανασφάλιστης παροχής υγείας; Πρέπει να δοθεί άµεσα λύση. Πρέπει να δοθεί παράταση στη δυνατότητά τους να προσφεύγουν στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας,
στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
Μία µεγάλη συζήτηση έχει γίνει για το άρθρο 2. Πρέπει να σηµειώσω, κύριε Υπουργέ, ότι νοµοθετήσατε υπό το βάρος της πίε-
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σης της Χρυσής Αυγής. Είναι τραγικό µέσα από πίεση να επαναλαµβάνονται τα ίδια, δηλαδή να µην ακούγεται τίποτα το ιδιαίτερο και να επαναλαµβάνεται πάλι µία διάταξη που παρέχει
εξουσιοδότηση στον Υπουργό µέσα από υπουργικές αποφάσεις
να µπορεί να ρυθµίζει και τα θέµατα αυτά στις λεπτοµέρειές
τους, δηλαδή, όσον αφορά τα κριτήρια, τη διαδικασία, το πώς
θα γίνεται η επιλογή. Και γνωρίζουµε ότι οι αποκλειστικές αδελφές αυτό που καλύπτουν στα νοσοκοµεία είναι πραγµατικά η τεράστια έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού.
Ποιο είναι σήµερα το νοσηλευτικό προσωπικό, κύριε Υπουργέ;
Είναι το υποδιπλάσιο του πραγµατικού που πρέπει να υπάρχει
και προβλέπεται σύµφωνα µε τις ανάγκες των ασθενών. Προβλέπεται, βέβαια, µεγαλύτερη µείωση από εδώ και πέρα, αφού κόβονται και δέκα χιλιάδες κλίνες, ενώ τα νοσοκοµεία µας
παραµένουν. Θα πρέπει να δούµε τι γίνεται µ’ αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό που έχει φθάσει στα όρια της εργασιακής εξάντλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Είπα και χθες ότι υπάρχει το µεγάλο ζήτηµα αυτής της εργασιακής εξουθένωσης και εξάντλησης και περιγράφεται σε µία
πρόσφατη έρευνα του εργαστηρίου υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Το 25% των ειδικευµένων
γιατρών, το 33% των ειδικευόµενων –δηλαδή, ένας στους τρειςτο 37% των νοσηλευτών, το 35% των εργαζόµενων στο ΕΚΑΒ,
είναι στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης, µε συναισθηµατική
κυρίως, εξουθένωση και αποστέρηση, µε κακή συµπεριφορά που
πλήττει κυρίως τους νοσηλευόµενους. Δηλαδή, δεν είναι µόνο
θέµα των εργαζόµενων στα νοσοκοµεία, αλλά είναι και ποιος εισπράττει αυτήν τη µείωση της παροχής της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Θέλω να πω, δηλαδή, για το
άρθρο 2, ότι πέραν της τεράστιας µεταφοράς πόρων, ενώ θα
έπρεπε να πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία για την κάλυψή
τους, είτε στα νοσοκοµεία είτε ακόµα-ακόµα αν δεχθούµε τα
χρήµατα για τις αποκλειστικές αδελφές να τα ξεπληρώνουν τα
ασφαλιστικά ταµεία, όλα αυτά µεταφέρονται στις τσέπες των
ασθενών.
Αυτό είναι άδικο, κύριε Υπουργέ και αυτό καλούµαστε να λύσουµε στο αµέσως επόµενο διάστηµα και ο ελληνικός λαός,
αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θεωρώ υποχρέωσή µου να εξηγήσω στις κυρίες και στους κυρίους συνάδελφους ότι η Κυβέρνηση δεν νοµοθετεί υπό την πίεση καµµίας
κατάστασης και καµµίας κοµµατικής ή πολιτικής πρωτοβουλίας.
Δεχόµαστε επανειληµµένως εδώ επίκαιρες ερωτήσεις και επερωτήσεις των συναδέλφων και τίθενται θέµατα από τα κόµµατα
στη δηµόσια ζωή της χώρας. Αυτή η αναφορά ότι υπό το βάρος
της άλφα ή βήτα πρωτοβουλίας σπεύσαµε να νοµοθετήσουµε,
δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και σηµαίνει ότι καθοδηγεί τις πράξεις µας, οποιαδήποτε πρωτοβουλία συναδέλφων.
Εξήγησα και χθες στην επιτροπή ότι από εβδοµάδων είχα δεσµευτεί σε συζήτηση που έγινε για το θέµα των αποκλειστικών
νοσοκόµων. Επιτέλους µην ενισχύουµε την προπαγανδιστική εκστρατεία ορισµένων πλευρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Είναι µάρτυρας και το Προεδρείο, κύριε Υπουργέ. Είµαι µάρτυρας κι εγώ ότι
το είχατε κάνει αυτό. Αυτό µπορώ να το διαβεβαιώσω, γιατί
ήµουν στην Έδρα τότε.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο εισηγητής µας αναφέρθηκε στον τρόπο που νοµοθετούµε
και τον επέκρινε.
Κύριε Υπουργέ, δοκιµάζετε τις σχέσεις της Κυβέρνησης µε το
Κοινοβούλιο πολλές φορές και δηµιουργείτε και προβλήµατα στο
εσωτερικό των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, διότι
θέµατα διαχειριστικού χαρακτήρα για τα οποία έπρεπε να υπάρχει προετοιµασία από το Υπουργείο, έρχονται µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος. Δεν νοείται αυτό.
Επίσης προστίθενται τροπολογίες, οι οποίες πέραν του ότι αντίκεινται στον Κανονισµό της Βουλής –δηλαδή είναι άσχετες,
είναι άλλων Υπουργείων- δεν δίνουν τη δυνατότητα ούτε σ’ εµάς
τους ίδιους να τις µελετήσουµε σε βάθος, αλλά ούτε και στους
υπόλοιπους συναδέλφους, µιας και συζητάµε µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, να τοποθετούνται για τόσο σοβαρά θέµατα.
Θα αναφερθώ τώρα στο νοµοσχέδιο και στα άρθρα του. Αναφέρθηκε ο κ. Λοβέρδος –µιας και ήταν ο τελευταίος Υπουργός
Υγείας- στη µάχη που έδωσαν οι Υπουργοί της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, για να αντιµετωπίσουν την τεράστια σπατάλη στο χώρο
και ιδιαίτερα στη φαρµακευτική δαπάνη που, αν ενθυµούµαι
καλά, υπερδιπλασιάστηκε την περίοδο 2004-2009 και σε ό,τι
αφορά τις δαπάνες των ασφαλιστικών ταµείων και σε ό,τι αφορά
τις δαπάνες του συνόλου των νοικοκυριών.
Βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνάντησε τεράστιες αντιδράσεις, ατελείωτες συγκρούσεις, οι οποίες πολλές φορές πήραν
και το χαρακτήρα µίας λαϊκής διεκδίκησης, κάτω από την οποία
καλυπτόταν η εξυπηρέτηση µίας σειράς συµφερόντων.
Είναι γνωστό ότι το ΠΑΣΟΚ υπέστη τα επίχειρα αυτής της πολιτικής στις δύο εκλογικές αναµετρήσεις, όταν κανένα από τα
επαγγέλµατα υγείας –γιατροί, φαρµακοποιοί και άλλοι- δεν βρέθηκε δίπλα µας. Μάλιστα, όντας αυτοί που είχαν εκµεταλλευθεί
αυτήν τη µεγάλη σπατάλη, αποκοµίζοντας τεράστια έσοδα –περιουσίες, εισοδήµατα, κ.λπ.- ήταν κατά κύριο λόγο απέναντί µας.
Αυτή η µάχη λοιπόν καθυστέρησε, αλλά συνεχίζεται. Μάλιστα
πρέπει να έχει αποτέλεσµα, διότι αν δεν έχει αποτέλεσµα, αγαπητοί συνάδελφοι, τελικά θα έρχεται κάθε φορά η Κυβέρνηση
και θα µας λέει «δεν µπορεί πλέον ο κρατικός προϋπολογισµός
να καλύψει τα ελλείµµατα των ταµείων και πρέπει να κόψουµε
λίγο µισθούς, να κόψουµε λίγο συντάξεις». Και αυτό το έχουµε
κάνει τόσες φορές και έφθασε εκεί που έφθασε και δεν πάει παραπέρα.
Άρα αυτή η υπόθεση του άρθρου 1 έρχεται να λύσει µία τριγωνική σχέση µεταξύ των φαρµακευτικών εταιρειών, που όφειλαν να καταβάλουν το rebate και που έχουν δώσει λυσσώδη µάχη
για να το αποφύγουν, προσφεύγοντας και στα δικαστήρια και
βρίσκοντας πολλές φορές υποστήριξη µέσα στη Βουλή. Έρχεται
λοιπόν αυτή η ρύθµιση ως ένας καλός διαχειριστής µίας εταιρείας που έχει πελάτες που χρωστάνε και πελάτες που τους
χρωστά, προκειµένου να κάνει αµοιβαίους συµψηφισµούς και να
το λύσει, εξασφαλίζοντας για το δηµόσιο αυτό, το οποίο µέχρι
σήµερα έχει στερηθεί, δηλαδή τις εισφορές των εταιρειών που
ήταν υποχρεωµένες να έχουν καταβάλει.
Εποµένως δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό συναντά µία κριτική,
ενώ δεν θα έπρεπε, κατά την άποψή µου, πέρα από τα προβλήµατα ουσίας που αντιµετωπίζουν σήµερα ο ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταµεία, καθώς και η περίθαλψη των ασφαλισµένων, που
πρέπει να είναι καθολική για όλους. Δεν µπορεί η κρίση να οδηγήσει οµάδες του πληθυσµού έξω από το σύστηµα της περίθαλψης. Αυτά σωστά µπαίνουν και καλά κάνουν και µπαίνουν.
Συµφωνώ κι εγώ, αλλά σε διαχειριστικού χαρακτήρα πολιτικές,
που έρχονται να λύσουν τέτοια ζητήµατα, πρέπει να έχουµε και
µία στοιχειώδη κοινή λογική και αντίληψη για τη διαχείριση των
πραγµάτων.
Με την ίδια λογική θα αντιµετώπιζα και τις άλλες ρυθµίσεις
που κάνουν τακτοποίηση, δηλαδή την εξόφληση των φαρµακείων, ακόµα και τη διάταξη εκείνη που προβλέπει ουσιαστικά
την εξόφληση άλλων προµηθευτών, υποχρεώνοντάς τους να µην
ασκήσουν τα νόµιµα. Είναι µία διάταξη η οποία σε τελική ανάλυση, δεν είναι και αναγκαστικού δικαίου, µε την έννοια ότι κάποιος µπορεί να µην την αποδεχθεί.
Όµως ας ρίξουµε µια µατιά στους ισολογισµούς των εταιρειών
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–εγώ, για παράδειγµα, έχω περάσει κι απ’ αυτό το επάγγελµα
στη ζωή µου, γιατί δεν ήρθαµε όλοι εδώ ανεπάγγελτοι- την προηγούµενη δεκαετία, αυτών των κέντρων, που φύτρωσαν δίπλα
από τα δηµόσια νοσοκοµεία, όλου αυτού του συστήµατος, προκειµένου να δούµε το πάρτι των κερδών και των χρηµάτων που
έγινε και πού κατευθύνθηκαν τελικά. Οδηγήθηκαν στην παραγωγή, στη δηµιουργία θέσεων εργασίας ή σε εισοδήµατα;
Άρα λοιπόν αυτή η ρύθµιση έχει µια λογική. Όταν σήµερα η
πλειοψηφία του ελληνικού λαού υφίσταται µία τέτοια µείωση των
εισοδηµάτων της, η οποία είναι πρωτόγνωρη, κάποιοι άλλοι δεν
πρέπει να συνεισφέρουν στην κρίση; Μπορούµε να βρούµε επιχειρήµατα να τους υποστηρίξουµε. Αναφέρει µέσα και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής για τα όρια που θίγουν την
επιχειρηµατικότητα. Προφανώς! Όµως οι θυσίες θα αφορούν
µόνο µισθωτούς και συνταξιούχους;
Και έρχοµαι τώρα στη διάταξη που αφορά τις αποκλειστικές
νοσοκόµες. Νοµίζω ότι ήταν τεράστια η παράλειψη των κυβερνήσεων που δεν θεσµοθέτησαν µε τον τρόπο που όριζε τότε ο
νόµος, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις διαδικασίες
ελέγχου. Έρχεται λοιπόν τώρα να το κάνει αυτό καθυστερηµένα
το Υπουργείο. Πρόκειται για µια σωστή ρύθµιση. Νοµίζω ότι έχει
µια αξία το να µπλέξουµε στη συζήτηση, αν αυτό πρέπει να γίνει
µε υπουργική απόφαση ή µε υπουργικό διάταγµα. Μάλιστα δεν
είµαι συνταγµατολόγος, αλλά νοµίζω ότι εκείνο που έχει σηµασία, είναι να συµφωνήσουµε ότι αυτό επιτέλους πρέπει να γίνει.
Θα πρέπει, δηλαδή να ξέρουµε ποιοι είναι αυτοί που µπορούν να
µπαίνουν στα νοσοκοµεία και να παρέχουν υπηρεσίες και σε τι
κανόνες πρέπει να υπακούουν. Και βέβαια τελικά να έχουµε και
ένα µητρώο, για να τους ελέγχουµε.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, πέρασα και ένα διάστηµα από το
Υπουργείο Εργασίας, θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό δεν φτάνει για να «χτυπήσουµε» τη «µαύρη» εργασία και την παραοικονοµία, διότι υποτίθεται και σήµερα ότι ο αποκλειστικός νοσοκόµος πρέπει να έχει µπλοκάκι, να είναι γραµµένος στο ασφαλιστικό του ταµείο. Εν πάση περιπτώσει, γνωστοποιείται µια διαδικασία.
Ακόµα υπάρχουν και κάποια σωµατεία που έχουν µια δραστηριότητα και τα παρακολουθούν. Είναι τεράστια η πίεση που
ασκείται και από τους ίδιους τους ασθενείς και από τους συγγενείς τους, ενώ είναι πάρα πολύ υψηλό και το κόστος και πάρα
πολύ µεγάλο το κίνητρο της εισφοροδιαφυγής. Άρα σωστά προχωράµε σ’ αυτήν τη ρύθµιση, ώστε να µπουν αυτοί οι κανόνες.
Όµως, αν δεν υπάρξουν παράλληλα και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί,
δηλαδή η συνέργεια των ελεγκτικών µηχανισµών του Υπουργείου
Εργασίας, των αντίστοιχων σωµατείων µε τις διοικήσεις των νοσοκοµείων, δεν θα πρέπει να τρέφουµε φρούδες ελπίδες ότι αυτόµατα θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της «µαύρης» και
ανασφάλιστης εργασίας, που τελικά είναι σε βάρος των δηµοσίων εσόδων και των ασφαλιστικών ταµείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τώρα θα ήθελα να πω µια τελευταία κουβέντα.
Κύριε Υπουργέ, ο κ. Λοβέρδος στην τοποθέτησή του σας ανέφερε µια σειρά εκκρεµοτήτων που υπάρχουν. Εγώ λοιπόν θέλω
να προσθέσω ακόµη µια. Με το ν. 4025/2011 του κ. Λοβέρδου
είχε θεσµοθετηθεί η διαδικασία των µονάδων ηµερήσιας νοσηλείας. Αυτό είχε γίνει, γιατί όταν κάποιος δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί σε µια κλινική και να υποστεί µια επέµβαση µε καθολική
αναισθησία, αυτό µπορεί να γίνει µε µια ηµερήσια νοσηλεία, προκειµένου να εξοικονοµήσει πόρους το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα και τα ασφαλιστικά ταµεία, διότι είναι γνωστό το κόλπο
των κλινικαρχών, οι οποίοι νοσηλεύουν τον ασθενή για δύο, τρεις
ηµέρες για µια απλή επέµβαση και χρεώνουν νοσήλια, φάρµακα
κ.λπ.. Ο νόµος έλεγε ότι απαιτείται η γνώµη του ΕΣΥ και προεδρικό διάταγµα. Αν γνωρίζω καλά, η γνώµη του ΕΣΥ υπάρχει και
είναι θετική. Επίσης ξέρω ότι υπάρχει και ένα σχέδιο προεδρικού
διατάγµατος.
Σας παρακαλώ λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για
εξοικονόµηση και ορθολογικοποίηση των δαπανών, να το προωθήσετε.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κουτσούκο.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήµερα να µοιραστώ µαζί σας
τη µοναξιά µου, τη µοναξιά που δεν θα µπορούσε να περιγράψει
ούτε ο Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες µε τον Αουρελιάνο Μπουενδία στα «Εκατό χρόνια µοναξιάς». Θέλω να µοιραστώ µαζί σας
τη µοναξιά ενός νέου Βουλευτή που έρχεται σε ένα Κοινοβούλιο,
το οποίο δεν έχει παλµό, αλλά αυτό που έχει, είναι µόνο εκατοµµύρια σελίδες άσπρων χαρτιών, µαύρων γραµµάτων και τροπολογιών που ήρθαν στις 27 του µηνός, στις 21.10’ το βράδυ, σε
ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, για να µας µιλήσουν για
τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, για ΦΠΑ και για τον ΑΦΜ που πρέπει να πληρωθεί από τις offshore εταιρείες. Και εµείς οι Βουλευτές θα πρέπει να είµαστε ενήµεροι, να τις ψηφίσουµε και να
αποφασίσουµε.
Αυτή η µοναξιά λοιπόν είναι απέραντη. Νοµίζω λοιπόν πως ειδικά οι νέοι Βουλευτές θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι πρέπει να
δράσουµε διαφορετικά. Πρέπει να σταµατήσουµε να διαβάζουµε
απέραντα χαρτιά και να αναλωνόµαστε σε πολύωρες οµιλίες και
σε επίκαιρες ερωτήσεις που δεν απαντιούνται ποτέ, κάτι που µας
κάνει σιγά-σιγά να γινόµαστε συστηµικοί, σαν να γλιστράµε σε
µια χοάνη, ενώ τα πράγµατα έξω φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικά. Φαίνεται λοιπόν ότι ούτε η Κυβέρνηση αλλά ούτε και
εµείς µπορούµε να πιάσουµε τον παλµό και να αντιληφθούµε τι
γίνεται.
Θέλω να παροτρύνω ειδικά τους νέους συναδέλφους να προσπαθήσουµε να δώσουµε ζωή εδώ µέσα. Θα πρέπει να διαβάσουµε αυτά που µας λέει ο κ. Πολύδωρας στο τευχίδιο που µας
µοίρασε, όπου λέει ότι το πολιτικό σύστηµα δεν πάει καλά. Το
πολιτικό σύστηµα νοσεί βαριά, µια και έχουµε εδώ τον Υπουργό
Υγείας.
Ο ίδιος ο κ. Σούρλας, πρώην Αντιπρόεδρος σ’ αυτό εδώ το Κοινοβούλιο, µας έστειλε σήµερα ένα βιβλίο, στο οποίο λέει ότι το
πολιτικό σύστηµα πέθανε. Η Μεταπολίτευση δεν υπάρχει πια και
εµείς ακόµα ετοιµάζουµε χαρτιά, φέρνουµε νόµους. Αυτά είναι
απίθανα πράγµατα.
Ξέρετε, µετά από οκτώ µήνες µπορώ να πω ότι είστε τελείως
προβλέψιµοι. Η νοµοθετική λειτουργία είναι τελείως προβλέψιµη.
Είναι µια νοµοθετική λειτουργία η οποία απλώς ακολουθεί επιταγές. Δεν µπορείτε να πείσετε κάποιον ότι δεν τρέχετε πίσω από
τη Χρυσή Αυγή, όταν αυτή έκανε τα παράπονα για τις νοσοκόµες.
Δεν µπορείτε να πείσετε κανέναν, κύριε Υπουργέ, γιατί και
αυτό που φέρατε δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Νοµίζετε ότι «σπάει
το πύον»; Νοµίζετε ότι σπάει τα καρτέλ; Νοµίζετε ότι δεν ξέρουµε
τι γίνεται µέσα στα νοσοκοµεία; Από τη µια έχουµε τα σωµατεία
που δρουν εκεί µε ένα στεγανό τρόπο και δεν µπορεί να µπει κάποιος αν δεν είναι συγγενής, ακόµα και αν έχει τα κριτήρια και
από την άλλη µεριά, έχουµε τις αλλοδαπές οι οποίες δεν ξέρουµε ακόµα και αν είναι σε θέση υγειονοµικά, να υπηρετήσουν
αυτό για το οποίο καλούνται. Παρ’ όλα αυτά, παίρνουν 20, 30,
50, 100 ευρώ, όσα βρουν. Νοµίζετε ότι «σπάτε το πύον» µ’ αυτό
που φέρνετε και περιµένετε και να το ψηφίσουµε;
Θα σας πω εγώ τώρα, κύριε Υπουργέ, ποια είναι η ανωµαλία
που υπάρχει και γιατί δεν µπορούµε να πείσουµε τον κόσµο.
Φέρνετε λοιπόν στο Υπουργείο Υγείας αυτήν τη διάταξη, για
να τροποποιήσουµε µερικά πράγµατα και λέτε ότι θα πρέπει
τώρα πια να συµψηφίσουµε, ώστε να πληρωθούν οι άνθρωποι,
να κόψουµε, να κάνουµε µια περικοπή κατά 3,5%, ώστε να γλυτώσουµε κάποιους τόκους. Και τι έγινε, κύριε Υπουργέ; Ξέρετε
ποιοι θα πληρωθούν; Ανατρέξτε λίγο στις διατάξεις για τις οποίες
µας µιλάτε. Θα πληρωθούν εκείνοι που έκαναν υπέρβαση στις
εγγεγραµµένες πιστώσεις χωρίς στήριξη διαδικασιών, όπως προβλεπόταν. Καλούµαστε, δηλαδή να ψηφίσουµε διάταξη για
όσους έκαναν παράνοµα κάποιες αγορές και έφτασαν σήµερα
να µην µπορούν να πληρωθούν, γιατί είναι πέρα από οποιονδήποτε προϋπολογισµό και επρόκειτο για ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Φτάσατε σε σηµείο να λέτε ότι στον προηγούµενο νόµο τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οποίο διορθώνουµε –και το λέω, για να ξέρει και ο ελληνικός
λαός τι συµβαίνει- υπογράφονται µνηµόνια κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και του οικείου Υπουργείου.
Μνηµόνια κατανόησης θα πρέπει να υπάρξουν και µεταξύ µας,
γιατί η Δηµόσια Διοίκηση έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σηµείο ασυνεννοησίας, διαφθοράς, διαπλοκής, ακατανόητης και ακατάσχετης φιλολογίας και παραφιλολογίας.
Χθες το βράδυ ένας δηµόσιος λειτουργός υπέστη το µεγαλύτερο σοκ που µπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Σήµερα περνάει την πρώτη του µέρα στερούµενος την ελευθερία του,
εξαιτίας της επιβολής της εσχάτης των ποινών, που είναι η στέρηση της ελευθερίας. Και αντί το πολιτικό σύστηµα να σοκαριστεί και να πει «τι γίνεται εδώ;» και κάποιοι να ταρακουνηθούν
και εµείς οι νέοι Βουλευτές, αλλά και οι παλιότεροι να πουν ότι
εδώ κάτι συµβαίνει, κανένας δεν είπε τίποτα. Σήµερα εµείς κάνουµε πάλι τα ίδια, ερχόµαστε εδώ για να µας πείτε ότι οι φορείς
της γενικής κυβέρνησης περιλαµβάνονται στο µητρώο της ΕΛΣΤΑΤ. Το µυαλό σας είναι µόνο εκεί, στο πώς δηλαδή θα κάνουµε
τα στατιστικά έτσι, που να µην είναι αλλιώς και να µην µπορέσει
κάποιος να µας πει ότι είναι για την τρόικα και να αλλάξουµε τους
αριθµούς. Αυτή είναι η µέριµνά σας! Πιστεύετε ότι αυτό το
πράγµα µπορεί να συνεχίζεται έτσι;
Δείτε λίγο τι τροποποιεί σήµερα αυτή η πράξη που φέρνετε.
Τροποποιεί το άρθρο 35 του ν. 3918 του 2012, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4052 του 2012 και την υποπαράγραφο ιβ. του ν.
4093 του 2012, ενώ ερχόµαστε και εµείς µε έναν τέταρτο νόµο
του 2012! Πιστεύετε ότι έχουµε κάποιο µέλλον µ’ αυτήν την πολυνοµία; Μ’ αυτήν τη λαβυρινθώδη τακτική πιστεύετε ότι µπορούµε ποτέ να βγάλουµε άκρη, να βγούµε στο φως, να ακολουθήσουµε το µονοπάτι, να βρούµε ξανά τον κόσµο, να ξαναβρούµε και να µας ξαναβρεί ο πολίτης; Πιστεύετε ότι έχουµε κάποιο µέλλον; Φοβάµαι ότι δεν µπορούµε!
Και έρχοµαι στα άρθρα, γιατί θα πρέπει να σας µιλήσω και για
τα άρθρα, αν και δεν έχει καµµία σηµασία να σας πω ότι δεν τα
ψηφίζω. Εγώ δεν θα τα ψηφίσω. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει µια αυτοκρατορική πλειοψηφία που θα τα περάσει.
Έρχοµαι, λοιπόν, στην τέταρτη υποπαράγραφο του άρθρου
3, όπου λέτε ότι θα κάνουµε ένα συµψηφισµό και αν τυχόν αυτά
που θα παρακρατηθούν, είναι περισσότερα, η διαφορά παρακρατείται από τους επόµενους λογαριασµούς των προµηθευτών. Και
πού ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ξανά προµηθευτές;
Πώς το προκαταβάλλετε; Πού ξέρετε ότι θα είναι ξανά προµηθευτές, προκειµένου να τα πιάσουµε στους επόµενους λογαριασµούς; Έχετε κάνει κάποια προ-συνεννόηση; Μιλάτε µε κάποιον;
Είµαστε συγκεκριµένοι όσον αφορά µε ποιους θα συµβληθούµε
και την άλλη φορά και όσον αφορά ποιοι θα συµµετέχουν στους
διαγωνισµούς; Πώς θα τα ψηφίσει αυτά ένας µέτριος Βουλευτής
µε µέτρια λογική και µε µέτρια ηθική;
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς σοφός, δεν χρειάζεται να είναι
κανείς άγιος, για να καταλάβει ότι αυτή η µοναξιά µε την οποία
µας περιβάλλετε, δεν οδηγεί πουθενά.
Πρέπει να ξαναβρούµε εκείνο τον εθνικό δρόµο που θα
ακούµε πρώτα τον πολίτη και θα ερχόµαστε εδώ, για να ψηφίζουµε νοµοσχέδια τα οποία θα αφορούν τον πολίτη.
Έχω την εντύπωση ότι όλη η ουσία κι αυτού του Κοινοβουλίου
έγκειται σε µία άνω τελεία. Είναι εκείνη η τελεία που χάρισε στην
πατρίδα ένα Νόµπελ. Είναι η τελεία που λέει «Πήραµε τη ζωή µας
λάθος ». Με ένα στίγµα λοιπόν µ’ αυτό το σηµείο της στίξης, νοµίζω ότι ο ποιητής τα είπε όλα: «Πήραµε τη ζωή µας λάθος». Άνω
τελεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να αλλάξουµε ζωή µένει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κάνατε µία παρέµβαση πριν από λίγο, ότι δεν ακολουθείτε στα νοµοθετήµατά
σας κανένα κόµµα, καµµία ερώτηση Βουλευτών, αν κι αυτό θα
έπρεπε να γίνεται, από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δηλαδή να
παίρνετε κάποια πράγµατα και να τα εφαρµόζετε –αν αυτά είναι
σωστά και προς τη σωστή κατεύθυνση- και στα νοµοσχέδιά σας.
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Μέχρι στιγµής κάποιες προσπάθειες και κάποιες κινήσεις έχουν
γίνει.
Η Χρυσή Αυγή δεν θέλει και δεν διεκδικεί κανένα βραβείο. Ό,τι
κάνουµε, δεν το κάνουµε ούτε για να µας ακολουθήσετε -σαφώς
έχετε τη δική σας ατζέντα, δεν διαφωνούµε σ’ αυτό- ούτε για να
κερδίσουµε κάτι. Τον κοινοβουλευτικό έλεγχο κι ό,τι λέµε εδώ
µέσα και ό,τι προσπαθούµε να περάσουµε µε τη µικρή δύναµη
που έχουµε των δεκαοκτώ Βουλευτών, το κάνουµε για να ανακουφιστεί ο Έλληνας.
Πράγµατι, το άρθρο 2 του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν λέω αν έχει παίξει ρόλο αυτό
που έγινε στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο πριν από λίγες ηµέρες,
για το οποίο δεν είχατε το θάρρος βέβαια –να το πούµε αυτό- να
πάρετε πίσω την απόφασή σας, η οποία ελήφθη βασιζοµένη σε
µία φωτογραφία η οποία ήταν πλαστή. Γι’ αυτό και γελάει όλο το
διαδίκτυο, γιατί δείχνει χρυσαυγίτες στο διάστηµα, δείχνει χρυσαυγίτες στο Τατζ Μαχάλ. Κοροϊδεύει την Κυβέρνηση όλο το διαδίκτυο, που έχει λίγο ανώτερη νοηµοσύνη. Στα social media
υπάρχει λίγο ανώτερη νοηµοσύνη απ’ αυτήν που υπάρχει στα κανάλια της διαπλοκής, τα οποία εξυπηρετούν την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν από τη λάθος φωτογραφία που είδατε εσείς
–και µόνο εσείς βέβαια- µε τους χρυσαυγίτες στο Παναρκαδικό
Νοσοκοµείο, δεν είχατε το θάρρος να πάρετε πίσω την απόφασή
σας.
Πάρα ταύτα, όντως, το άρθρο 2 είναι στη σωστή κατεύθυνση,
γι’ αυτό και το υπερψηφίζουµε, όπως είπε και ο εισηγητής µας.
Πρέπει επιτέλους, αφού µιλάµε για υγεία, να υπάρχει ένα υγιές
σύστηµα που να ορίζει το νοσηλευτικό προσωπικό, τις αποκλειστικές. Υπάρχουν Έλληνες συµπολίτες µας, οι οποίοι πληρούν
όλα τα προσόντα και βρίσκονταν άνεργοι και τη θέση τους έπαιρναν πάµφθηνες αλλοδαπές, οι οποίες δεν είχαν καµµία σχέση µε
το αντικείµενο –καµµία σχέση!- και το γνωρίζετε πολύ καλά και
γι’ αυτό το διορθώσατε κι οι οποίες απλά ήταν πιο φθηνές. Δούλευαν µε «µαύρη» εργασία, χωρίς ασφάλιση και από λόγους υγιεινής, αν το δείτε, δεν κάλυπταν καµµία προϋπόθεση. Τις έβρισκαν αυτά –που είπαν και οι προηγούµενοι οµιλητές- τα σωµατεία, τα οποία τις εκµεταλλεύονταν, παίρνοντας βέβαια την αντίστοιχη µίζα. Καλό είναι να ακούγεται αυτή η λέξη εδώ µέσα.
Άλλοι βέβαια ήταν κοµµατάρχες είτε δικοί σας είτε του
ΠΑΣΟΚ κυρίως, οι οποίοι δούλευαν για το κόµµα και έβαζαν αποκλειστικές µέσα από τις τοπικές. Είναι πάρα πολύ γνωστά αυτά
και καλά κάνατε –και δεν το λέω για να αντιπολιτευθώ- και το
διορθώσατε. Κι αν όµως πετύχετε να εφαρµόσετε το νόµο που
φέρνετε σήµερα και στα δηµόσια και στα ιδιωτικά νοσοκοµεία –
που όπως είπε και ο συναγωνιστής Κουκούτσης, επειδή δεν καλύπτονται από τα ταµεία, δεν µπορεί να υπάρχει και τόσο
αυστηρός έλεγχος- σίγουρα θα λυθεί ένα από τα προβλήµατα
της υγείας.
Είχα ετοιµάσει να πω κάποια πράγµατα για την τροπολογία
που φέρατε χθες. Την αποσύρατε και θα την ξαναφέρετε αυτούσια. Αφού όµως µου δίνετε το λόγο, θα πω κάτι για το ΤΑΙΠΕΔ.
Κι όταν δίνετε τον λόγο στη Χρυσή Αυγή και αφορά το ΤΑΙΠΕΔ,
να ξέρετε θα το εκµεταλλευόµαστε.
Είµαστε ενάντια στο ξεπούληµα του εθνικού πλούτου. Είµαστε
ενάντια στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Το ΤΑΙΠΕΔ
είναι ένα αισχρό, άθλιο ταµείο που προσπαθεί να εκµεταλλευτεί,
γιατί οι άνθρωποι µε τους οποίους το έχετε στελεχώσει –απευθύνοµαι σ’ εσάς, γιατί δεν υπάρχει και ο αρµόδιος Υπουργόςείναι παντελώς άχρηστοι. Πληρώνουµε µε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ, κύριε Υπουργέ, τα συγκεκριµένα golden boys και δεν µπορούν, είναι άχρηστοι ακόµα και να ξεπουλήσουν τα «χρυσαφικά»
του κράτους. Πού τους βρήκατε; Είµαστε ενάντια βέβαια στο ξεπούληµα, αλλά είναι τόσο άχρηστοι που δεν µπορούν ούτε να ξεπουλήσουν! Αυτό δηλαδή δεν γίνεται, να λειτουργεί τόσο καιρό
το ΤΑΙΠΕΔ και να µην έχει ξεπουλήσει τίποτα! Πρέπει να γραφτεί
στην ιστορία.
Και θέλετε βέβαια –γιατί ο κ. Στουρνάρας έχει αναλάβει προσωπικά το ξεπούληµα του κράτους- να παράσχετε και κάθε βοήθεια στους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Τσάµπα θα τα πάρουν.
Τι βοήθεια να τους προσφέρετε; Τα «χρυσαφικά» του κράτους
θα τα πάρουν τσάµπα. Θέλετε να τους προσφέρετε και βοήθεια!
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Θα τα πούµε βέβαια αναλυτικά, όταν θα ξαναφέρετε το θέµα
µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, όπως µας είπατε, µε την πρώτη
ευκαιρία.
Συνεχίστε να διορθώνετε προβλήµατα, όπως αυτό µε το
άρθρο 2 και σταµατήστε να ξεπουλάτε τον εθνικό πλούτο. Θα τα
πούµε και µέσα στην άλλη εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Ηλιόπουλε.
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, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Φυλής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας που έρχεται µε
µεγάλη καθυστέρηση, εξ ου και µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ένα νοµοσχέδιο που τακτοποιεί σηµαντικά τις υποχρεώσεις
του κράτους προς τους πάσης φύσεως παρόχους υγείας, βελτιώνει τη ρευστότητα στην αγορά και δίνει µία αποφασιστική
ανάσα σ’ ένα µεγάλο τµήµα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Επί της αρχής, το νοµοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση,
γιατί βασίζεται στην προσπάθεια σταθεροποίησης της δηµοσιονοµικής εικόνας της χώρας και επιχειρεί µε συγκεκριµένα µέτρα
να βάλει τάξη στις οφειλές της πολιτείας στο χώρο της υγείας.
Όλοι γνωρίζουµε τις µεγάλες σπατάλες που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο αυτό και οι οποίες σε πολύ µεγάλο
βαθµό επιβαρύνουν το συνολικό χρέος της χώρας. Οι άφρονες
αλλά και σχεδόν πάντα ανεξέλεγκτες και ατιµώρητες αυτές πράξεις έχουν δηµιουργήσει µία στρεβλή κατάσταση στην αγορά, η
οποία τα τρία τελευταία χρόνια ιδιαιτέρως, ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας.
Σήµερα συζητούµε για το αυτονόητο, όπως είναι η εξόφληση
των χρεών της πολιτείας προς συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα, φαρµακεία, φαρµακευτικές εταιρείες, ιδιώτες, προµηθευτές κ.λπ., παρελθόντων ετών µέχρι 31-12-2011, για τα οποία
έχουν πληρωθεί φόροι, ΦΠΑ και κάθε άλλου είδους κρατήσεις.
Σε µία ευνοµούµενη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου πρέπει
να υπάρχει αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ κράτους και πολίτη.
Στη χώρα µας έως τώρα κυριαρχούσαν άλλες πρακτικές και
αντιλήψεις. Το µεν κράτος ήταν ασυνεπές προς τους προµηθευτές του και τους συνεργαζοµένους µ’ αυτό, ενώ απαιτούσε και
απαιτεί από τους ίδιους απόλυτη συνέπεια. Σε περίπτωση καθυστερήσεων πληρωµών, έστω και µίας ηµέρας, επέβαλλε υψηλά
πρόστιµα. Οι δε πάροχοι υγείας από την πλευρά τους ούτε χρήµατα εισέπρατταν ή και όταν τα εισέπρατταν µε καθυστερήσεις
ετών, πάλι επιβαρυµµένοι ήταν, καθώς είχαν εν τω µεταξύ προπληρώσει φόρους, ΦΠΑ κ.λπ..
Έτσι φτάσαµε στο σηµείο, παραδείγµατος χάριν, κλινικές να
αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο, άλλες να είναι στα όρια διακοπής της λειτουργίας τους, να απολύουν προσωπικό ή και να
µην είναι συνεπείς στις πληρωµές τους τόσο έναντι του προσωπικού τους όσο επίσης και σε παντός είδους προµηθευτές και
συνεργαζοµένους µαζί τους, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη
φήµη και την εν γένει εύρυθµη λειτουργία τους. Η ίδια κατάσταση, ίσως λίγο καλύτερη, επικρατεί στο χώρο της φαρµακευτικής αγοράς.
Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν µέχρι σήµερα οι πρακτικές στο
χώρο της υγείας και η Κυβέρνηση επιχειρεί σήµερα να τις αλλάξει.
Όσον αφορά τα άρθρα, στο άρθρο 1 προβλέπεται η εκχώρηση rebate των φαρµακευτικών εταιρειών προς τα νοσοκοµεία
και ο συµψηφισµός µε τα αντίστοιχα χρέη των νοσοκοµείων προς
αυτές, από τη στιγµή που όλα τα νοσοκοµεία της χώρας έχουν
εγκεκριµένους προϋπολογισµούς για το 2013. Είναι απαραίτητη
η σύµφωνη γνώµη του ΕΟΠΥΥ, ώστε να µη δηµιουργηθεί
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«τρύπα» στα έσοδά του και οδηγηθούµε πάλι σε δυσάρεστες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πιο ασφαλής µέθοδος.
Όσον αφορά το άρθρο 2, δίνεται οριστική λύση στο θέµα των
αποκλειστικών νοσηλευτριών και νοσοκόµων. Η συµπαθεστάτη
αυτή επαγγελµατική τάξη, µε τη µεγάλη κοινωνική προσφορά,
θα µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της κάτω από συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις.
Δηµιουργείται πλέον µητρώο αποκλειστικών νοσηλευτριών σε
επίπεδο υγειονοµικής περιφέρειας για καλύτερο συντονισµό,
έλεγχο και κάλυψη των αναγκών, δεδοµένων των ελλείψεων προσωπικού στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας.
Όσον αφορά το άρθρο 3, προβλέπεται η εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ µε τη διαδικασία των προκαταβολών, µέχρι του
ύψους της εναποµείνασας οφειλής. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιταχυνθεί σηµαντικά η καταβολή των οφειλοµένων ποσών στους
δικαιούχους, κάτι που αποτελεί συµβατική υποχρέωση έναντι των
εταίρων µας. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι η παραίτηση
των δικαιούχων από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο µέσο,
συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων υπερηµερίας. Αυτό µπορεί
να ακούγεται κάπως αυστηρό για τους δικαιούχους, κρίνεται
όµως απαραίτητο για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
Τέλος όσον αφορά το άρθρο 4, µε τον ίδιο τρόπο όπως και στο
άρθρο 3, ρυθµίζεται η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ, του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου», του Νοσοκοµείου «Αιγινήτειο», του
Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών νοσοκοµείων κ.λπ.. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται προβλήµατα
λειτουργίας των νοσοκοµείων και διασφαλίζεται ο διαρκής εφοδιασµός τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν νοµοσχέδιο είναι διάχυτη η θέληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να βάλει
τάξη στα µεγάλα θέµατα της υγείας. Μετά το ξέφρενο, διαχρονικό πάρτι και τις υπερβολές, πρέπει να αναδιατάξουµε και να
νοικοκυρέψουµε τον τόσο ευαίσθητο χώρο της υγείας.
Ως Βουλευτής, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελµατίας γιατρός, εκτιµώ ότι µε τις παραπάνω προτάσεις και όσες άλλες διατυπωθούν καλόπιστα και τεκµηριωµένα από συναδέλφους, ο
χώρος της υγείας θα ανασάνει και θα δηµιουργηθούν προϋποθέσεις καλύτερης λειτουργίας του, προς όφελος του πολίτη και
όλων όσοι άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται µε αυτόν.
Σήµερα κάνουµε µια καλή αρχή. Ας ξεκινήσουµε µε την υπερψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε το κατεπείγον νοµοσχέδιο: «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας». Θα
αναφερθώ κι εγώ αναγκαστικά στη διαδικασία του κατεπείγοντος
Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω ένα δίκιο ότι, όντως είναι κατεπείγον το νοµοσχέδιο. Δεν είναι κατεπείγον όµως -όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση και όπως µας είπατε και χθες στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων- γιατί έρχεται η τρόικα αύριο
στη χώρα µας. Γνωρίζουµε πολύ καλά από τον Τύπο ότι ανάµεσα
στις απαιτήσεις της είναι, να έχει δροµολογηθεί η εξόφληση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς ιδιώτες. Αυτό προφανώς σας ανάγκασε να σπεύσετε και να φέρετε ως κατεπείγον
το νοµοσχέδιο.
Κατεπείγον είναι εδώ και τρία χρόνια, δεδοµένου ότι λόγω των
ληξιπρόθεσµων οφειλών υπάρχουν σήµερα χιλιάδες φαρµακεία
που έχουν κλείσει, επειδή δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στα
έξοδά τους. Επίσης υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελµατίες γιατροί,
οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα και έχουν κλείσει ιατρεία. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα κλείσουν φαρµακεία και ιατρεία
κατά εκατοντάδες. Στα νοσοκοµεία υπάρχει έλλειψη στοιχειωδών φαρµάκων. Οι ασθενείς δεν µπορούν να βρουν τα φάρµακά τους και οι προµηθευτές είναι απλήρωτοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά θα έπρεπε όχι σήµερα, κύριε Υπουργέ –και δεν αναφέροµαι προσωπικά σ’ εσάς, αλλά συνολικά στα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση- αλλά εδώ και τρία χρόνια να είχαν τακτοποιηθεί.
Επίσης θα έπρεπε να είναι κατεπείγουσα ανάγκη οι µαζικές
προσλήψεις στα νοσοκοµεία, δεδοµένου ότι προχθές βγήκαν
στοιχεία για το 2012 που δείχνουν ότι η αναλογία προσλήψεων
προς αποχωρήσεις είναι 1 προς 28 και όχι 1 προς 10 όπως θα
έπρεπε να είναι. Αποχώρησαν από τα νοσοκοµεία τέσσερις χιλιάδες διακόσιοι ογδόντα πέντε εργαζόµενοι και προσλήφθηκαν
εκατόν πενήντα τρεις εργαζόµενοι.
Θα έπρεπε ή θα πρέπει η τρόικα να σας δώσει εντολή για να
κάνουµε προσλήψεις;
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, ποια είναι η βάση για να γίνει
αυτή η ρύθµιση; Τα νοσοκοµεία χρωστούν στους προµηθευτές,
στις φαρµακευτικές εταιρείες, στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων. Ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει στα νοσοκοµεία. Χρωστάει επίσης σε ιδιώτες, σε φαρµακοποιούς, σε
ελεύθερους επαγγελµατίες, σε εργαστήρια, σε διαγνωστικά κέντρα.
Εσείς πού παρεµβαίνετε; Διαγράφετε τα χρέη του ΕΟΠΥΥ
προς τα νοσοκοµεία. Όµως τα νοσοκοµεία θα πρέπει να πληρώσουν τις φαρµακευτικές εταιρείες, τους προµηθευτές. Και όπως
λέτε, αυτό θα γίνει µε έκτακτη χρηµατοδότηση και µε το rebate,
το 5% που θα πάρουν από τις φαρµακευτικές εταιρείες. Δεν γνωρίζουµε όµως ποιες εγγυήσεις δίνετε εσείς, προκειµένου να
δοθεί το rebate και πόσο είναι το ακριβές ποσό.
Αναρωτιόµαστε λοιπόν –και προκύπτει λογικά ο προβληµατισµός- εάν τα νοσοκοµεία θα βγουν χαµένα τελικά από αυτήν τη
διαδικασία.
Ένα βασικό σας επιχείρηµα στην αιτιολογική έκθεση όσον
αφορά το άρθρο 3, είναι η µεγάλη καθυστέρηση στην τιµολόγηση από τα νοσηλευτικά ιδρύµατα για τις υπηρεσίες προς τους
ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ και ο δυσανάλογος φόρτος εργασίας για τον ΕΟΠΥΥ, µε αποτέλεσµα να εκκρεµεί προς λογιστική
τακτοποίηση µεγάλος αριθµός τιµολογίων. Δεν βλέπουµε όµως
µια κριτική για το ότι η γραφειοκρατία, µε την οποία έχετε φορτώσει τα τελευταία χρόνια τα ταµεία και τον ΕΟΠΥΥ σήµερα –
που επιβαρύνεται σήµερα µε τα ΚΕΝ- καθώς και η τεράστια
έλλειψη προσωπικού των ταµείων, που θα µπορούσαν να εκκαθαρίσουν αυτές τις δαπάνες, είναι οι βασικές αιτίες γι’ αυτήν την
κατάσταση.
Αν πάει κανείς επίσκεψη σε πολλά από τα ταµεία που ανήκουν
σήµερα στον ΕΟΠΥΥ, θα δει υπαλλήλους να πασχίζουν κυριολεκτικά µέσα σε ένα βουνό εγγράφων για να τα βγάλουν πέρα.
Ο κ. Λοβέρδος µίλησε εδώ και για χαµένο χρόνο που τον απέδωσε στις εκλογές. Όµως τα δυο αυτά χρόνια που έπρεπε να τακτοποιήσει τις οφειλές, δεν ήταν χαµένος χρόνος; Έρχεται
σήµερα ο άνθρωπος ο οποίος είναι από τους βασικούς που οδήγησαν µε αυτήν την πολιτική στην καταστροφή της υγείας, να
ζητά επιτάχυνση.
Λέτε ότι προϋπόθεση για να δοθεί η εξόφληση είναι να κουρευτούν –κάτι φυσικό για εσάς- αυτές οι οφειλές µε κοινή υπουργική απόφαση. Υπάρχει ενηµέρωση από το Υπουργείο Οικονοµικών για κούρεµα 10% µε 20%. Τελικά όµως δεν θα εξοφληθεί
η εργασία των ιατρών, των φαρµακοποιών και των κέντρων, παρά
µόνο τα έξοδά τους. Μάλιστα αυτό θα γίνει µε προκαταβολή κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου, όπως λέτε, ο οποίος κατά
την ενηµέρωση που είχαµε σε επίσκεψη στα ταµεία, που κάναµε
αυτό το διάστηµα, είναι εξονυχιστικός. Δεν ξέρω γιατί εσείς τον
ονοµάζετε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, τη στιγµή που έχουν
αναγκάσει τους ιδιώτες ιατρούς και φαρµακοποιούς να φέρνουν
τα χαρτάκια των ασφαλισµένων και να τα υποβάλουν και ηλεκτρονικά. Και λέτε ότι όλη αυτή η διαδικασία ενδέχεται να ακολουθηθεί και από άλλο έλεγχο και από εκκαθάριση παραστατικών. Αναρωτιόµαστε πόσο γρήγορη και κατεπείγουσα µπορεί
να είναι αυτή η ρύθµιση.
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα θέλαµε µια διευκρίνιση όσον αφορά
τα παραστατικά. Εννοείτε τις διάτρητες αποδείξεις; Ή εννοείτε
τα χαρτάκια εξέτασης των ασθενών και των εξετάσεων;
Διότι εάν εννοείτε τις αποδείξεις, πρέπει να γνωρίζετε πολύ
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καλά ότι τα ίδια τα ταµεία είχαν δώσει εντολή προς τους ελεύθερους επαγγελµατίες ιατρούς να µην κόβουν τις αποδείξεις πριν
την πληρωµή, η οποία καθυστερούσε για ένα χρόνο, διότι φορολογούνταν επιπλέον γι’ αυτό.
Και ολοκληρώνω µε µια παρατήρηση για το άρθρο 2 για τις
αποκλειστικές νοσοκόµες. Προφανώς είναι ανάγκη να ρυθµιστεί
-βέβαια µετά από δεκαέξι χρόνια που έπρεπε να βγει υπουργική
απόφαση για να ρυθµίσει το καθεστώς και το πλαίσιο- αλλά κύριε
Υπουργέ, δεν είναι περισσότερο αναγκαία και κατεπείγουσα η
πρόσληψη µόνιµων νοσηλευτών; Αυτήν τη στιγµή υπάρχουν είκοσι χιλιάδες περίπου οργανικές θέσεις. Βρίσκεται µια νοσοκόµα
ανά σαράντα ασθενείς. Έχουµε τρεις νοσοκόµες ανά χιλίους κατοίκους, ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν επτά ανά χιλίους κατοίκους. Δεν υπάρχει ανάγκη να ρυθµιστεί αυτό, τη στιγµή που ούτε
το ένα προς δέκα του µνηµονίου εφαρµόζεται, αλλά είναι ανάγκη
να εξουσιοδοτήσουµε και υπουργικές αποφάσεις κατά παράβαση και αυτού που λέει η νοµοτεχνική έκθεση; Τελικά για την
κάλυψη της δαπάνης λέτε ότι θα πληρώσουν οι ασθενείς, οι συγγενείς, οι ασφαλιστικοί τους φορείς. Για τους ανασφάλιστους
που είναι το 30%-35% του πληθυσµού και πάλι καµµία κουβέντα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει εξαντληθεί η συζήτηση για
το θέµα του επείγοντος. Όπως είπα και χθες, η κατάσταση της
χώρας µας είναι έκτακτη. Κάτω από έκτακτες περιστάσεις αναδεικνύονται επείγουσες ανάγκες καθηµερινά. Οι συζητήσεις οι
οποίες προηγήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας και µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και µε τους παρόχους προς τους οποίους
οφείλουµε, ανέδειξαν αυτήν την αναγκαιότητα, τον επείγοντα χαρακτήρα αυτών των διατάξεων, µε τις οποίες συγκροτήσαµε το
προτεινόµενο νοµοσχέδιο, το οποίο φυσικά ζητώ να το εγκρίνετε
και να το υπερψηφίσετε.
Θα ήθελα όµως να κάνω εδώ µια παρατήρηση µε όλη µου την
καλή διάθεση. Κατηγορείτε τους δανειστές µας για διαφόρους
λόγους. Τους κατηγορείτε επιπλέον αν υποθέσουµε ότι είναι–
που δεν είναι- η αξίωσή τους να πληρώσουµε. Τους κατηγορείτε
και γιατί πρέπει να πληρώσουµε; Χρειάζεται ένα µέτρο σε αυτού
του είδους την κριτική.
Δεύτερον, θέλω να γνωστοποιήσω στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων ότι η προκήρυξη για τις προσλήψεις ιατρών και
νοσηλευτών για τις µονάδες εντατικής θεραπείας έχει κυκλοφορήσει µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ. Σηµειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι προσλήψεις θα γίνουν µε απόλυτη διαφάνεια, µε
αντικειµενικά κριτήρια. Διέγραψα τη διαδικασία της συνέντευξης
που υπήρχε σε προγενέστερες προκηρύξεις. Δεν θα υπάρχει η
διαδικασία της συνεντεύξεως και θα τηρηθεί η διαφάνεια, η αξιοκρατία και τα αντικειµενικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί.
Επίσης σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, θεωρώ ειλικρινές το ενδιαφέρον των συναδέλφων της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης, σε ό,τι αφορά τους ιατρούς και τους νοσηλευτές στα
νοσοκοµεία µας, όπου υπάρχουν οι ανάγκες µας. Σας ενηµέρωσα ότι ήδη έχει αναληφθεί πρωτοβουλία για την έγκριση εξακοσίων µονίµων ιατρών και οκτακοσίων επικουρικών, για να
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, µε προτεραιότητα τις µονάδες εντατικής θεραπείας και τη στελέχωση των
νοσηλευτικών µονάδων στο Αιγαίο, στη νησιωτική Ελλάδα, στις
ορεινές περιοχές κατά προτεραιότητα και σε δεύτερο στάδιο,
όπου υπάρχουν ανάγκες στις νοσηλευτικές µονάδες των ευρύτερων περιοχών των αστικών κέντρων.
Θα επαναλάβω και σήµερα ότι οι προσπάθειές µας κατατείνουν σε αυτό, στον εκµηδενισµό του χρέους του ΕΟΠΥΥ προς
τρίτους εντός του πρώτου εξαµήνου του 2013. Και εδώ επειδή
πράγµατι είναι σύνθετη διαδικασία, δεν θα κατηγορήσω καµµία
και κανέναν συνάδελφο, εάν µε τις τοποθετήσεις τους δεν προσέγγισαν ακριβώς τη διαδικασία και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα.
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Έχουµε τους συµψηφισµούς. Έχουµε συµψηφισµό από το
ν.4093 για το claw back. Έχουµε συµψηφισµό για το rebate.
Αφού οφείλουµε και µας οφείλουν, πρέπει να τελειώνει αυτή η
διαδικασία. Επιπροσθέτως, όπως είπε ένας εκ των συναδέλφων,
έχουµε και τις προσφυγές στη δικαιοσύνη µε κινδύνους για το
ελληνικό δηµόσιο να εµπλακούµε σε αυτήν την υπόθεση και να
µην µπορούµε ποτέ να εισπράξουµε αυτά τα ποσά τα οποία
έχουµε καταλογίσει στις φαρµακοβιοµηχανίες. Συνεπώς από την
πλευρά της ελληνικής πολιτείας γίνεται ό,τι είναι δυνατόν, για να
διασφαλιστεί το δηµόσιο συµφέρον και να κρατηθεί και µε αυτούς τους µηχανισµούς -οι οποίοι πράγµατι ψηφίστηκαν την περίοδο κατά την οποία ήταν επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας
ως πολιτική ηγεσία ο κ. Λοβέρδος- το claw back και το rebate
ούτως, ώστε να µειώσουµε ετησίως τη φαρµακευτική δαπάνη.
Αυτός ακριβώς ο συµψηφισµός δεν αποστερεί έσοδα από τον
ΕΟΠΥΥ, διότι αυτά ακριβώς τα χρήµατα θα έπρεπε να τα πληρώσει στα νοσοκοµεία. Είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκοµεία. Άρα, θα έπρεπε να παίρνει από τη µία τσέπη και να τα δίνει
στην άλλη. Αυτή είναι η διαδικασία την οποία τη σταµατάµε εδώ.
Διαγράφουµε τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκοµεία. Ταυτοχρόνως, όµως, 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ διατίθεται από το
Υπουργείο Οικονοµικών, για να καλύψουµε τις οφειλές των νοσοκοµείων προς τρίτους.
Θα επαναλάβω για τρίτη φορά -γιατί θεωρώ ότι το αξίζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’αρχάς και η Ολοµέλεια της
Βουλής βεβαίως- ότι θα σας καταθέσω, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το σύνολο της δαπάνης, της επιχορήγησης του Υπουργείου Οικονοµικών προς τα νοσοκοµεία και ακριβώς ποια ήταν η
επιχορήγηση ανά νοσοκοµείο, για να έχετε µία ενηµέρωση.
Ευελπιστώ -και θα το ήθελε ο κάθε Υπουργός στη θέση µουνα τελειώνει αυτή η διαδικασία. Να πληρώσουµε, να τελειώνουµε
µε τα χρέη.
Βεβαίως υιοθετώ τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε. Κινδυνεύουν εταιρείες ή κινδύνευσαν. Κινδυνεύουν ιδιωτικά ιατρεία,
θεραπευτήρια, φυσιοθεραπευτήρια, εταιρείες µικρές. Υπάρχει η
απειλή της ανεργίας. Το είπαµε και χθες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Κανείς µας δεν θέλει να ζήσουµε αυτές τις συνέπειες.
Ποια ήταν η χρηµατοδότηση για τον ΕΟΠΥΥ; Μέσα στο 2012,
ακόµα και στο κλείσιµο του οικονοµικού έτους, υπήρξε παρέµβαση του Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαµαρά και ενισχύθηκε
ο προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ από τις πενιχρές δυνατότητες τις
οποίες είχε ο προϋπολογισµός του 2012.
Σας ενηµέρωσα και χθες ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και
τώρα. Υπάρχουν άνω των 800 εκατοµµυρίων εγγεγραµµένα στον
τακτικό προϋπολογισµό για επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ. Τριακόσια
εκατοµµύρια είναι από τον κοινωνικό προϋπολογισµό και επιπλέον από αυτά υπολογίζουµε ότι προς το τέλος του έτους, εάν
παραστεί ανάγκη, επίσης θα επαναληφθεί η πρακτική του 2012
ούτως, ώστε να µην µπει σε δοκιµασία ο ΕΟΠΥΥ.
Τώρα, ποια είναι η δαπάνη. Το ανέφερα και πριν, αλλά το ξαναλέω για τυπικούς λόγους: 1,4 δισεκατοµµύριο είναι η επιχορήγηση των νοσοκοµείων µέσω του Υπουργείου Υγείας για την
εξόφληση των οφειλών.
Παραίτηση ενδίκων µέσων. Μα, κάνουµε µία συµφωνία, η
οποία δεν παρήχθη µε την παρούσα Κυβέρνηση και τον παρόντα
Υπουργό και τον Υπουργό των Οικονοµικών τον κ. Στουρνάρα και
τον Αναπληρωτή Υπουργό τον κ. Σταϊκούρα. Έρχεται από το
ν.4038. Είναι µια συµφωνία η οποία αφορά τα χρέη του παρελθόντος και είναι µέχρι τις 31-12-2011. Στο ν. 4038 προβλέπονται
και οι εκπτώσεις. Δεν αλλάξαµε κάτι πάνω σε αυτό για τους φαρµακοποιούς, αλλά πρέπει να παραιτηθούν όλοι των ενδίκων
µέσων, διότι, όταν φιλοδοξούµε –και εµείς και οι πάροχοι ενδιαφέρονται και οι φαρµακοποιοί και οι ιατροί και οι εταιρείες- να
κλείσει ο κύκλος του χρέους, δεν µπορεί να µένουν ανοιχτές υποθέσεις µε τις οποίες αύριο το πρωί θα εγκαλείται εκ νέου η πολιτεία και θα πρέπει να εξεύρει άλλους πόρους από το υστέρηµα
του ελληνικού λαού ή από δανεισµό, για να κλείσει αυτές τις υποθέσεις. Πρέπει να τελειώνει. Αυτή είναι µία καθηµερινή βάσανος
για την πολιτική ηγεσία, για τους παρόχους, για τη λειτουργία
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
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Έρχοµαι αµέσως στα ζητήµατα της εκκαθάρισης. Βεβαίως η
εκκαθάριση η οποία ακολουθείται από τα ταµεία, είναι σχολαστική, κουράζει, εξαντλεί τις δυνατότητες των υπαλλήλων, αλλά
έχω τη σύµφωνη γνώµη σας –τουλάχιστον από τις συζητήσεις
που έχουµε κάνει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων- να µην
επιτρέψω να υπάρξουν σκιές.
Ο συνάδελφος κ. Κουρουµπλής επανειληµµένως έχει επιµείνει
σ’ αυτές τις διαδικασίες και µε αυστηρό τόνο και όλοι οι κύριοι
και κυρίες συνάδελφοι της επιτροπής αλλά και της Ολοµέλειας
της Βουλής έχουµε την ίδια ευαισθησία. Συγχωρήστε µε που
αναφέροµαι συχνά στην επιτροπή –είναι, διότι έχουµε συνεδριάσει και θα συνεδριάσουµε και άλλες φορές και αποδέχοµαι τις
προτάσεις σας για να συζητούµε τα θέµατα της κυβερνητικής
πολιτικής και να συναντιόµαστε, τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα για την ενηµέρωσή σας. Όµως πρέπει να γίνει.
Σας είπα ότι κάθε δεκαπέντε µέρες ισχύουν τακτικές συναντήσεις µε τα ταµεία. Αύριο προσδιορίστηκε στις 12 το µεσηµέρι να
έχω συνάντηση µε τους διοικητές των ταµείων, για να παρουσιάσουν ακριβώς την πορεία των εκκαθαρίσεων και να καταθέσουν
τους πίνακες µε τις εκκαθαρισµένες υποχρεώσεις, για να µπορεί
να πληρώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Για το θέµα των ανασφάλιστων, το οποίο έθεσε ο συνάδελφος
κ. Κυριακάκης στο τέλος, σηµειώνω ότι αυτό που υπήρξε ως δυνατότητα µέσω της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, το πράξαµε
ήδη και οι ανασφάλιστοι αρχίζουν να έχουν τη δυνατότητα, εντός
των ηµερών, της πρόσβασης στο εισιτήριο υγείας. Δεν είναι δυνατόν κάτω από τις σηµερινές δηµοσιονοµικές συνθήκες να
υπάρξει µια περισσότερο γενναιόδωρη αντιµετώπιση αυτής της
υπόθεσης, του µεγάλου κοινωνικού ζητήµατος το οποίο υπάρχει
µε τους ανασφάλιστους συµπολίτες µας.
Σχετικά µε την ερώτηση που µου έχει θέσει η συνάδελφος κ.
Μάρκου για το ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα της αποπληρωµής,
ανέφερα και χθες ότι στο επόµενο δίµηνο, µε τις διαδικασίες οι
οποίες θεσπίζονται µε την έγκριση του νοµοσχεδίου, θα µπορούµε να έχουµε επιτύχει την αποπληρωµή των οφειλών µας.
Από τον κ. Λαµπρούλη, από το Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
ετέθη το θέµα ότι υπάρχει µια εντατικοποίηση της δουλειάς από
τους εργαζοµένους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Θα συµφωνήσω, κύριε συνάδελφε, ότι πράγµατι υπάρχει εντατικοποίηση
υπό το βάρος των περιστάσεων, των αναγκών σε προσωπικό δεν το αµφισβητώ- όµως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δηµόσια
υγεία. Γι’ αυτόν το λόγο επαινώ δηµοσίως τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό που εργάζεται στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι περάσαµε σε
επικίνδυνες ατραπούς, σε ό,τι αφορά τη δηµόσια υγεία και την
ανάγκη προσφοράς υπηρεσιών υγείας στους συµπολίτες µας.
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κ. Λοβέρδου, ήδη ανέφερα
ότι η διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισµών της προµήθειας
φαρµάκων µέσω της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας δεν έχει
σταµατήσει, όπως δεν έχει σταµατήσει και το σύστηµα ESY.net,
από το οποίο παίρνουµε τα στοιχεία από τα νοσοκοµεία.
Για τα άλλα θέµατα, σε ό,τι αφορά τις µεταµοσχεύσεις, θα πω
ότι είναι στην προτεραιότητά µας. Είναι ένα θέµα που απασχολεί
τον Πρωθυπουργό της χώρας και σας ενηµέρωσα και άλλη φορά
ότι διαθέτει το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, το οποίο ο ίδιος δεν
χρησιµοποιεί, όταν έχουµε προσφορά µοσχευµάτων, για να µεταφερθούν αµέσως προς τους λήπτες και οι γιατροί µας δίνουν
µάχες γι’ αυτές τις υποθέσεις.
Σε ό,τι αφορά τη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου
Υγείας για τις µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας, δεν την έχουµε
ακόµα. Υπήρξε µια απάντηση σε ερώτηµα, το οποίο ετέθη από
τον Ιατρικό Σύλλογο, του προέδρου του Κεντρικού Συµβουλίου
της Υγείας. Το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας συγκροτήθηκε σε
σώµα προχθές, στις 25 Φεβρουαρίου. Είναι ένα από τα επόµενα
θέµατα που θα εξετάσει, µε βάση την ηµερήσια διάταξη την
οποία έχει και θα έχουµε συνεπώς εν ευθέτω χρόνω τη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας και όχι απλώς την
άποψη του προέδρου, όπως ακριβώς τη διετύπωσε εκείνος.
Με όλο το σεβασµό στην τοποθέτησή του -και ξέρει ο αγαπητός συνάδελφος κ. Ζαχαριάς το σεβασµό που τρέφω στο πρόσωπό του…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ως Αρκάδες;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κατ’αρχάς,
ως προσωπικότητα και ως Αρκάδες, κατά δεύτερο λόγο. Μη λησµονείτε ότι εδώ στο παρελθόν συζητείτο το κόµµα των Αρκάδων. Ανεξαρτήτως των κοµµατικών τοποθετήσεων, µας ενώνουν
οι αξίες του αρκαδικού ιδεώδους και µπορούµε να συνοµιλούµε
µε µεγαλύτερη άνεση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφού κυβερνούσατε την Ελλάδα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Παρακαλώ,
µη µε συνδέετε µε τη φράση που είπατε, ότι «λεφτά υπάρχουν».
Δεν είπα αυτό. Είπα ότι αυτήν τη στιγµή είναι διαθέσιµοι οι πόροι
για να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις µας και το γεγονός ότι υπάρχει εµπλοκή των διαδικασιών δεν µας έχει επιτρέψει να το επιτύχουµε. Και µένω µέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω.
Μία φράση ακόµα θα πω, κυρία Πρόεδρε, για τις αποκλειστικές νοσοκόµες. Αντιπαρέρχοµαι για ποιο λόγο νοµοθετήσαµε,
νοµίζω ότι εξηγήθηκε και δεν αξίζει να επιµείνουµε σ’ αυτό. Σύντοµα θα συντάξουµε την υπουργική απόφαση µε την οποία θα
ρυθµίζουµε το πεδίο αυτό και η οποία ρύθµιση κατ’αρχάς, συνίσταται στην κωδικοποίηση ήδη υφιστάµενων διατάξεων είτε από
προγενέστερες υπουργικές αποφάσεις είτε από εγκυκλίους, οι
οποίες εν τω µεταξύ έχουν κυκλοφορήσει. Το είπα και χθες στην
επιτροπή. Και πάνω απ’ όλα θα επιβάλει τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια και θα είναι επιτρεπτός ο δηµόσιος έλεγχος. Δηλαδή οι
διοικήσεις των νοσοκοµείων, οι διοικήσεις των υγειονοµικών περιφερειών που θα έχουν υπό την ευθύνη τους τους καταλόγους,
θα ελέγχονται και θα ελέγχονται και µε άλλο τρόπο. Δηλαδή -για
να αποφευχθούν ορισµένες σκληρές διατυπώσεις οι οποίες έγιναν, υπό την έννοια να µη λαµβάνουν χώρα τέτοιες πρακτικέςθα ελέγχονται οι διοικήσεις των νοσοκοµείων και οι προϊσταµένες των τµηµάτων, ούτως, ώστε να µην ακούγονται αυτά, τα
οποία από ορισµένους συναδέλφους ετέθησαν.
Η δεύτερη και τελευταία φράση την οποία θέλω να πω, είναι
περισσότερο πολιτική. Όταν συζητούµε για το πρόβληµα των ταµείων, για την ύφεση στην οικονοµία, για τη µείωση των εσόδων
των ταµείων µέσω των ασφαλιστικών εισφορών, πρέπει να δούµε
την ανάπτυξη της χώρας και ανάπτυξη της χώρας προφανώς,
δεν µπορεί να γίνει µε όρους οι οποίοι εµποδίζουν την προσέλκυση επενδύσεων και αποτρέπουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Αντιθέτως χρειάζεται να στηρίξουµε την προσπάθεια για
την ανάπτυξη της χώρας σε διαδικασίες και νοµοθετικού χαρακτήρα αλλά και σε πολιτικές πρωτοβουλίες που θα πείθουν ότι
στην Ελλάδα οι επενδύσεις είναι ασφαλείς, ότι στην Ελλάδα θέλουµε την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ότι ενθαρρύνουµε τις
ελληνικές επενδύσεις στη χώρα µας ούτως, ώστε να δηµιουργούµε θέσεις εργασίας.
Μπορεί να υπάρχει µια άλλη κοσµοθεωρία από άλλους, κυρίως
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, το οποίο, συνεπές πάντοτε στη γραµµή του, έχει τη δική του θεωρία και προσέγγιση
στα πράγµατα και πιστεύει ότι όλα αυτά θα µπορούσαν να λυθούν µέσα από το κράτος. Η δική µου άποψη, ως φιλελεύθερος
πολιτικός, είναι ότι αυτό δεν µπορεί να συµβεί και όπου και αν
επιχειρήθηκε, οδήγησε σε αποτυχία.
Άρα όσοι µετέχουµε των απόψεων τις οποίες ως Υπουργός
διατυπώνω, πρέπει να µετέχουµε και της συλλογικής προσπάθειας να προστατεύσουµε το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα και
για την ανάπτυξη του τόπου και για την προσφορά θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, τα οποία ξενιτεύονται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε συνάδελφε. Θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός
σας, οπότε φαντάζοµαι ότι θα απαντήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω ότι έχει δίκιο ο κύριος συνάδελφος
για τα παραστατικά.
Δεν είµαι σε θέση να σας απαντήσω, διότι δεν γνωρίζω κατά
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ταµείο ποια ακριβώς διαδικασία έχουν ακολουθήσει. Όµως κράτησα την παρατήρησή σας και σας είπα ότι θα γίνει σχολαστικός
έλεγχος. Αύριο ούτως ή άλλως έχω τη συνάντηση και θα το θέσω
στους διοικητές των ταµείων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Χατζή-Οσµάν
Αχµέτ ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµαστε τώρα στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής για δώδεκα
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε αναγκάζει ο κύριος Υπουργός να ξεκινήσω από την τελευταία του παρατήρηση.
Κυρία Πρόεδρε, αυτό το παραµύθι να µεταφέρει η Κυβέρνηση
τις ευθύνες αλλού για την έλλειψη επενδυτικού κλίµατος δεν νοµίζω ότι έχει πλέον αξία να λέγεται, γιατί η Βουλγαρία είναι δίπλα
µας, µε 19% χρέος, 1,5% έλλειµµα, 10% φορολόγηση και επενδύσεις δεν υπάρχουν.
Ως εκ τούτου ας αναζητήσει η Κυβέρνηση αλλού τις αιτίες και
κυρίως στην πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια,
που οδήγησε τους Έλληνες στη φτώχεια. Ξέρουµε πολύ καλά,
το γνωρίζει ο Υπουργός καλύτερα και από εµένα και από όλους
ότι οι επενδυτές, όταν πάνε σε µια χώρα, προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι από τα προϊόντα που θα παράγουν, το 60% θα καταναλώνεται στη συγκεκριµένη χώρα.
Για τον ελληνικό λαό λοιπόν, που βιώνει αυτό το φοβερό µαρτύριο, που µε πολύ εύληπτο τρόπο, θέλω να τονίσω -το τονίζει
και ένας εξαιρετικός πολιτικός από τον συντηρητικό χώρο, ο κ.
Βύρων Πολύδωρας στο βιβλίο του, που µιλά για εξανδραποδισµό, µιλά για γενοκτονία και διαµαρτύρεται και ο ίδιος- ότι αυτού
του είδους οι καταστάσεις δεν µπορούν να ισούνται µε πολιτικές
που πραγµατικά εξευτελίζουν έναν περήφανο λαό. Ας µην
µπούµε λοιπόν σε αυτήν την κουβέντα και ας έρθουµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κυρία Πρόεδρε, εµείς διαφωνούµε µε τον τρόπο που πολιτεύεται η συγκυβέρνηση. Είναι θετικό το ότι τα δυο υπόλοιπα κόµµατα εκφράζουν και αυτά σιγά-σιγά δισταγµό για τον τρόπο των
πρωτοβουλιών, διότι βεβαίως προβλέπει το Σύνταγµα τη δυνατότητα κατάθεσης νοµοσχεδίων µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αλλά µιλά για εξαιρετικές περιπτώσεις. Η Κυβέρνηση
παραβιάζει επί της ουσίας το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της
Βουλής, διότι πλέον ακόµη και διαχειριστικού επιπέδου ζητήµατα, κυρία Πρόεδρε, έρχονται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Διαµαρτυρόµαστε σε πολιτικούς, όπως τον κύριο Υπουργό,
τον οποίο θεωρούµε έναν εξαίρετο κοινοβουλευτικό, που και ο
ίδιος υπήρξε Βουλευτής και καταλαβαίνει τη δυσκολία.
Είναι δυνατόν να έρχονται τέσσερις τροπολογίες αργά τη
νύχτα και ο Βουλευτής να είναι έτοιµος να τοποθετηθεί µε ωριµότητα, µε γνώση πάνω σε αυτά τα ζητήµατα; Δεν καταλαβαίνουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο υποβαθµίζεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου, ένας από τους πυλώνες της δηµοκρατίας σε µια κρίσιµη
περίοδο που η δηµοκρατία επί της ουσίας αποθεσµοποιείται µε
αυτόν τον τρόπο;
Να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε, απαντώντας και στον εξαίρετο
συνταγµατολόγο κ. Λοβέρδο, τον οποίο δεν είδα να διαµαρτύρεται, γιατί βολεύεται το πολιτικό σύστηµα, το εναλλασσόµενο, στις
υπουργικές θέσεις, όχι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι οµάδες εξουσίας του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας, για το γεγονός, κυρία Πρόεδρε, ότι τα τελευταία
δέκα χρόνια έχουν ψηφιστεί χίλιοι εκατό νόµοι. Ξέρετε πόσες
υπουργικές αποφάσεις προβλέπονται σε αυτούς τους χιλίους
εκατό νόµους; Προβλέπονται πενήντα χιλιάδες αποφάσεις. Αµφιβάλλω, κυρία Πρόεδρε, εάν έχει εκδοθεί, δηµοσιοποιηθεί τουλάχιστον το1/4, για να µη σας πω ότι είναι πάνω από τρεισήµισι
χιλιάδες τα διατάγµατα.
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Αυτή η λογική που έχει εγκαθιδρυθεί στο Κοινοβούλιο ουσιαστικά αποδυναµώνει το θεσµό του Κοινοβουλίου, της νοµοθετικής εξουσίας και παραχωρούµε καθηµερινά τη δική µας
αρµοδιότητα στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Αυτή είναι η
διαφωνία µας επ’ αυτού του ζητήµατος.
Κύριε Υπουργέ, να δεχθώ ότι ήταν αναγκαίες αυτές οι ρυθµίσεις που φέρνετε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Το πρώτο
πράγµα που θα περιµέναµε να φέρετε µέσα σε αυτές τις διατάξεις, είναι η παράταση όλων εκείνων που σήµερα λήγει η ασφαλιστική τους κάλυψη.
Κύριε Υπουργέ, βρέθηκα τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη.
Συζητούσα µε κάποιους ανθρώπους του χώρου της υγείας. Σας
το λέω µέσα από την ψυχή µου, αισθάνθηκα ντροπή. Δεν το λέω
για εσάς αλλά για όλους όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο και
υπήρξαν και Υπουργοί του συγκεκριµένου Υπουργείου. Κάθε νόµιµα υπάρχων πολίτης στην Τουρκία έχει ασφαλιστική ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
Σήµερα µε αυτήν τη φοβερή κρίση που περνά ο τόπος, έπρεπε
να εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια και να µην υπάρχει ένας πολίτης νόµιµα βρισκόµενος στον τόπο αυτό που να µην έχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Ξέρετε, ο Τιβέριος Γράκχος έλεγε το
έτος 120 π.Χ. ότι η κοινωνική άµυνα είναι πιο ισχυρή και αναγκαία
ακόµα και από την εθνική άµυνα, γιατί χωρίς κοινωνική άµυνα,
χωρίς να αισθάνεται ο πολίτης ότι προστατεύει η πολιτεία την
αξιοπρέπειά του σε ζητήµατα υψίστης σηµασίας, όπως είναι το
ζήτηµα της υγείας, τι θα υπερασπιστεί αυτός ο πολίτης, κύριε
Υπουργέ, αν χρειαστεί η πατρίδα να την υπερασπιστεί κάποιος;
Τη φτώχεια του; Την εξαθλίωσή του; Την προσβολή της αξιοπρέπειάς του; Αυτά είναι τα ζητήµατα που έπρεπε να έρθουµε εδώ
και να συζητήσουµε και να βρούµε τρόπους, γιατί αν πω ότι
υπάρχουν χρήµατα, θα µου πείτε «κύριε Κουρουµπλή, πού υπάρχουν;».
Να ρωτήσω τους αγαπητούς µου πρώην συντρόφους µου του
ΠΑΣΟΚ που ψελλίζουν καµµία φορά για τα πάρτι που έγιναν στην
υγεία, πόσους έστειλαν στον εισαγγελέα. Τους προκαλούσα
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα να πουν για τις επιτροπές προµηθειών των νοσοκοµείων –όχι µόνο της περιόδου της Νέας Δηµοκρατίας, για να µην πουν ότι έχω κανένα προσωπικό λόγο µε τη
Νέα Δηµοκρατία- που τα τελευταία δέκα χρόνια όλες αυτές δηµιούργησαν τα σκάνδαλα των υπερτιµολογήσεων, τα 6 δισεκατοµµύρια, που νοµιµοποιήσαµε και χρησιµοποιήθηκαν µετά και
στο χρέος. Δεν θα πρέπει σε αυτά τα ζητήµατα να απολογηθεί
κανείς;
Δεν θα πρέπει να απολογηθεί κανείς, κύριε Υπουργέ –δεν το
λέω για εσάς γιατί δεν ισχύει αυτήν τη στιγµή- γιατί τα τελευταία
δέκα χρόνια στην Ελλάδα το ασφαλιστικό φάρµακο πληρωνόταν
18% παραπάνω από το νοσοκοµειακό; Αναγκάστηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ερώτηµά µου, ο πρώην Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ να πει ότι το κράτος έχανε 500 εκατοµµύρια
το χρόνο από αυτήν την ανοχή. Ποιοι κέρδισαν; Κάτω από την
ανοχή ποιών;
Κύριε Υπουργέ, µιλάµε για τον ΕΟΠΥΥ. Και µιλάµε για έναν
ΕΟΠΥΥ µε γυάλινα πόδια, έναν ΕΟΠΥΥ αστελέχωτο, ο οποίος
πληρώνει χωρίς να ελέγχει. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν πρέπει να
ελέγχει τις δαπάνες που πληρώνει; Είναι παράλογο; Γιατί δεν
πρέπει ο ΕΟΠΥΥ αντί να αγοράζει µόνο, να παράγει κιόλας; Εγκαταλείψανε όλα τα εργαστήρια του ΙΚΑ, που θα µπορούσαν να
προσφέρουν µε καλύτερους όρους, µε οικονοµικότερους όρους,
σηµαντικό κοµµάτι στην υγεία. Είναι ζητήµατα για τα οποία πρέπει να απαντήσουν.
Και να πω και κάτι ακόµα στο συγκεκριµένο θέµα, κύριε
Υπουργέ; Εγώ ξέρω τις απόψεις σας και τις εκτιµώ σε πολλά επίπεδα. Όµως θα σας ρωτήσω το εξής: Τι γίνεται, όταν οι φαρµακευτικές εταιρείες, οι πολυεθνικές προκαλούν µε τη συµπεριφορά τους, όταν ανεχόµαστε τα τελευταία δέκα χρόνια να µην έχει
πάει ΣΔΟΕ στις πολυεθνικές εταιρείες, κύριε Υπουργέ, όταν κόβουµε τις συντάξεις των πολυτέκνων, των αναπήρων και των πατριωτών που ήρθαν από τον Πόντο και τη Βόρεια Ήπειρο, όταν
ανεχόµαστε να δηλώνουν ζηµίες οι πολυεθνικές εταιρείες, οι
οποίες διακινούν τα πρωτότυπα φάρµακα στα οποία όλοι ξέρουµε ότι κερδίζουν πάνω από 60%;
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Κύριε Υπουργέ, τόλµησαν να µη σέβονται τη ζωή πολιτών στο
βωµό του κέρδους τους, αγνοώντας πολλές από αυτές ότι υπερκέρδισαν τα τελευταία χρόνια µε τα πάρτι στο φάρµακο! Και θα
σας παρακαλέσω να µας καταθέσετε στη Βουλή ποιες είναι οι
εταιρείες αυτές που δεν προµηθεύουν φάρµακα, ακόµη και σήµερα και τους βάλατε πρόστιµο.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας πω πάλι ότι σας σέβοµαι ιδιαιτέρως. Ανεχτήκατε να βάλετε πρόστιµο σε αυτές τις εταιρείες
5.000 ευρώ; Δηλαδή, σε ποιους απευθυνόµαστε, κύριε Υπουργέ;
Να σεβόµαστε ο ένας τον άλλον! Μην το βάλετε καθόλου! Εµένα
µε προκαλεί! Προτιµούσα να µη βάλετε! Πείτε «δεν µπορώ»!
Όµως να βάλει το Υπουργείο πρόστιµο 5.000 ευρώ, το ανέχεται ο κοινοβουλευτισµός, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, που εξελέγησαν από απλούς ανθρώπους; Δεν σας εξέλεξαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι βιοµήχανοι, αλλά απλοί άνθρωποι που σήµερα οι περισσότεροι είναι
ανασφάλιστοι κάτω από αυτήν τη δυσκολία που αντιµετωπίζει η
χώρα.
Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόµα, κύριε Υπουργέ, πάνω στο
θέµα αυτό. Επειδή έφυγε ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος δεν µου απάντησε ποτέ γιατί δεν έστειλε κάποιους στον εισαγγελέα -δεν ξέρω
γιατί- υπάρχει µία εκκρεµότητα, κύριε Υπουργέ, εκατόν ογδόντα
ορθοπαιδικών, που είχαν εµπλακεί στο περίφηµο σκάνδαλο, που
εδώ και δύο χρόνια, δικάστηκε στην Αγγλία. Το ρωτούσα και όταν
ήµουν Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στους Υπουργούς Υγείας. Κανένας δεν µου έδινε πειστική απάντηση.
Σας ρωτώ και εσάς, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχουν λόγοι, για να
µην υπάρχουν τα ονόµατα αυτά στη Βουλή και να είναι επτασφράγιστο µυστικό στο ΣΔΟΕ. Μήπως υπάρχουν και πολιτικά
πρόσωπα µέσα εκεί;
Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει και ένα ακόµα ζήτηµα για το οποίο
θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Ακούγεται ότι θέλετε
να φέρετε διάταξη µε την οποία θα αυξήσετε το όριο, ικανοποιώντας το αίτηµα του ιατρικού κατεστηµένου πρωτίστως, από τα
εξήντα επτά στα εβδοµήντα έτη.
Κύριε Υπουργέ, µη χρεωθείτε –και σας το λέω µε όλο το σεβασµό στην πολιτική σας διαδροµή- αυτό το έγκληµα κατά των
νέων επιστηµόνων. Θα ικανοποιήσετε, δηλαδή κάποιο ιατρικό κατεστηµένο, που θα το ζητήσει µετά και το δικαστικό και θα κλείσετε την πόρτα σε νέους επιστήµονες, που πραγµατικά µπορούν
να αιµοδοτήσουν όλο αυτό το σύστηµα µε τις γνώσεις τους, την
παιδεία τους και τις δυνατότητες που κουβαλούν µέσα από την
προσωπική τους πορεία.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, καλώς κάνατε
και αποσύρατε τη συγκεκριµένη τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν
αποσύρατε όµως την τροπολογία για το πρόγραµµα «Αθηνά». Τι
σχέση έχει το πρόγραµµα «Αθηνά» µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα; Νοµίζω ότι θα είναι καλό να διευκολύνετε τη διαδικασία και να το πάρετε πίσω. Ας έρθει σε ένα νοµοσχέδιο που
έχει σχέση µε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν νοµίζω ότι έχει σχέση
το νοµοσχέδιο αυτό µε το πρόγραµµα «Αθηνά».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να µιλήσω για τις προσλήψεις.
Κύριε Υπουργέ, ελάτε να συζητήσουµε εδώ και να σας στηρίξουµε και εµείς και να πείτε στην τρόικα «κύριοι, σε αυτόν τον
τοµέα πρέπει να υπάρξει µία διευκόλυνση, σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των νοσοκοµείων». Από νοσηλευτικό προσωπικό πάσχουν τα νοσοκοµεία µας. Υποβαθµίζεται η υγεία στον τοµέα
αυτό λόγω της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού.
Κύριε Υπουργέ, δεν τηρείτε ούτε καν αυτό που λέει η τρόικα,
το «ένας στους δέκα». Θα µπορούσατε, έχοντας και τη στήριξη
όλης της Αντιπολίτευσης –πιστεύω- αυτό το ζήτηµα να το διεκδικήσετε.
Κλείνω µε τα ταµεία. Όταν απολύονται αυτήν τη στιγµή οι άνθρωποι από τα ταµεία µε την προκήρυξη 9Κ, κύριε Υπουργέ,
όταν τα ταµεία ουσιαστικά είναι χωρίς στελεχιακό δυναµικό, φυ-
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σικό είναι και προβλήµατα να αντιµετωπίζουν και να έχουµε και
µεγάλη διαφυγή εσόδων, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι ακόµα
και παραγραφές δικαιωµάτων του ΙΚΑ υπάρχουν, από τη στιγµή
που δεν υπάρχει προσωπικό εγκαίρως να παρεµβαίνει, για να
µπορεί να συγκεντρώσει αυτά τα έσοδα.
Με αυτές τις σκέψεις, εµείς, κυρία Πρόεδρε, θεωρούµε ότι το
νοµοσχέδιο αυτό δεν έπρεπε να εισαχθεί και το Προεδρείο της
Βουλής σε αυτά τα ζητήµατα έχει ευθύνη. Πρέπει οι διαδικασίες
αυτές να χρησιµοποιούνται µε φειδώ και σε ό,τι αφορά τον
τρόπο εισαγωγής τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τις υπουργικές
αποφάσεις και τα διατάγµατα που προβλέπουν, που έρχονται
αφειδώς και χωρίς χρονικό ορίζοντα υποχρεωτικής δηµοσιοποίησής τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Λυκουρέντζος έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα δώσω
µόνο µία απάντηση προς τον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ό,τι αφορά το πρόστιµο το οποίο επεβλήθη στις εταιρείες,
δεν επεβλήθη από το Υπουργείο Υγείας. Επιβάλλεται από τον
ΕΟΦ. Εγώ δεν έχω δικαιοδοσία να επιβάλω πρόστιµο. Ο ΕΟΦ
ελέγχει όλη αυτήν τη διαδικασία και είναι σε θέση να απαντήσει,
αν έχουµε έλλειψη ή όχι φαρµάκων. Αυτός είναι ο οργανισµός ο
οποίος επιβάλλει το πρόστιµο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εγώ άκουσα τον Αναπληρωτή Υπουργό να λέει στην τηλεόραση «βάζουµε πρόστιµο στις
εταιρείες».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Μετέφερε ο
κύριος Αναπληρωτής αυτό ακριβώς το οποίο έκανε ο ΕΟΦ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ελέγξτε όµως, κύριε Υπουργέ, αν αξίζει να χρεωθούµε όλοι τέτοιες επιλογές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, αφήστε τον Υπουργό να απαντήσει. Νοµίζω ότι έγινε αντιληπτό από τον κύριο Υπουργό, γι’ αυτό και σας απαντάει.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Είπα ότι η
απόφαση του ΕΟΦ προξένησε σε όλους µας εντύπωση. Επαναλαµβάνω όµως ότι δεν έχω τη δικαιοδοσία.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω σχετικά µε τον έλεγχο από
το ΣΔΟΕ, είναι ότι οι µεγάλες εταιρείες ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα λόγω του µεγέθους τους και δεν είναι στη δικαιοδοσία του ΣΔΟΕ να κάνει τον οποιονδήποτε έλεγχο. Λόγω
ακριβώς του µεγέθους τους, παίρνουν φορολογικό πιστοποιητικό από ορκωτούς λογιστές. Υπάρχει µία διαδικασία, δεν είναι
αµέτοχος η πολιτεία. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι
δεν το ξέρετε καλά το θέµα. Τέλος πάντων, ας µη µιλήσω. Αν µιλήσω θα εκθέσω κάποια πρόσωπα. Θα µιλήσω άλλη φορά για το
τι έχει κάνει το ΣΔΟΕ µε τις φαρµακευτικές εταιρείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, δεν είναι της ώρας αυτής. Μπορεί να γίνει και κοινοβουλευτικός έλεγχος για το θέµα. Ο κύριος Υπουργός νοµίζω ότι
κάποια στιγµή θα αναλάβει να απαντήσει σ’ αυτήν την Αίθουσα
και να τοποθετηθεί.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Χαλβατζής. Έχει ζητήσει να προηγηθεί από τους άλλους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, γιατί
έχει και άλλη κοινοβουλευτική υποχρέωση.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ξεκινάει η συνεδρίαση για τον Κανονισµό και πρέπει να είµαι
παρών.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίζετε αυτήν τη διαδικασία κατάθεσης νοµοσχεδίων µε τη λογική του εξπρές. Είναι µία απαράδεκτη πολιτική πρακτική. Τελικά, τι επιδιώκει η Κυβέρνηση; Τι θέλει να
πετύχει ακολουθώντας αυτήν την τακτική του αιφνιδιασµού;
Πλειοψηφία έχετε. Τι είναι αυτό που φοβάστε; Φοβάστε και την
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απλή συζήτηση; Φοβάστε ότι θα κινητοποιηθούν οι εργαζόµενοι
ενάντια σε αυτές τις πολιτικές;
Εµείς, γι’ άλλη µία φορά θέλουµε να καταγγείλουµε αυτήν
ακριβώς τη διαδικασία. Φέρνετε επείγον, κατεπείγον νοµοσχέδιο
σχεδόν κάθε εβδοµάδα.
Κύριε Υπουργέ, επί της ουσίας του νοµοσχεδίου θα αναφερθώ
παρακάτω, θέλοντας να σηµειώσω ότι -µε αφορµή το συζητούµενο νοµοσχέδιο- εκφράστηκε για άλλη µία φορά η ναζιστική
προπαγάνδα, η φασιστική-ρατσιστική αντίληψη και πολιτική πρακτική της Χρυσής Αυγής, καθώς και ο µόνιµος αντικοµµουνισµός
της.
Η προσπάθεια να σπείρουν το µίσος ενάντια σε εργάτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, είναι ένα καθηµερινό φαινόµενο. Επιβεβαιώνεται ότι η Χρυσή Αυγή είναι το «µακρύ χέρι» του συστήµατος στην επιδίωξή τους να τσακίσουν το εργατικό λαϊκό κίνηµα. Μέχρι και δουλεµπορικά γραφεία διαµορφώνει, ώστε οι
επιχειρηµατίες να εξασφαλίζουν φτηνούς Έλληνες εργαζοµένους, εργαζοµένους µε ελάχιστη αµοιβή και εξαθλιωµένους,
όπως επίσης στηρίζει τα δουλεµπορικά γραφεία µε αποκλειστικές νοσηλεύτριες και νοσηλευτές, Έλληνες και Ελληνίδες, µε
πολύ φτηνή αµοιβή.
Κύριοι Βουλευτές, ο ναζισµός ηττήθηκε από την πάλη των
λαών µε καθοριστική συµβολή του Κόκκινου Στρατού και της
εθνικής αντίστασης των λαών της Ευρώπης και του ελληνικού
λαού. Οι απόγονοι των συνεργατών των Γερµανών κατακτητών,
τα εγγόνια των ανθρώπων των ταγµάτων ασφαλείας δεν θα γίνουν αποδεκτοί, ό,τι και να κάνουν, από την εργατική τάξη και
από τον ελληνικό λαό.
Η ναζιστική αντίληψη και πολιτική πρακτική, η δράση εγκληµατικών συµµοριών απορρίπτεται από τους εργαζοµένους, που
δεν θα δεχτούν να δηλητηριάζεται η παιδική αγνότητα µε το φασιστικό δηλητήριο. Έκαναν και συγκρίσεις. Αλήθεια, τα αετόπουλα τι έκαναν στην εαµική εθνική αντίσταση; Τα αετόπουλα
συνέβαλαν στην πάλη του αγωνιζόµενου ελληνικού λαού και συνέβαλαν και αυτά τα παιδιά στο τσάκισµα, στη συντριβή του ναζισµού, όπως και οι πιονιέροι σε άλλες χώρες.
Θέλουµε για άλλη µία φορά να πούµε ότι η δράση των κοµµουνιστών, του ΚΚΕ, στο εργατικό και ευρύτερα στο µαζικό λαϊκό
κίνηµα θα έχει αποφασιστική συµβολή, ώστε όπως τσακίστηκε ο
ναζισµός στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µε την καθοριστική συµβολή –το ξαναλέµε- του Κόκκινου Στρατού, έτσι θα τσακιστεί και
η όποια ναζιστική δράση, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται από
τη Χρυσή Αυγή.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε χθεσινές δηλώσεις του επαίρεται ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ότι ο
ΕΟΠΥΥ θα πετύχει εξοικονόµηση πάνω από 400 εκατοµµύρια
ευρώ µε νέες κοστολογήσεις και κυρίως µε περικοπές παροχών
που ισχύουν από τις αρχές Δεκέµβρη, προφανώς του 2012. Δήλωσε ότι ο ΕΟΠΥΥ, µε τη µέχρι τώρα δράση του, έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.
Το ίδιο ισχυριστήκατε και εσείς και ο κ. Λοβέρδος ο οποίος,
ως Υπουργός στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο σηµαιοφόρος
σε µία αντιλαϊκή πολιτική, σε µία πολιτική περικοπών στον τοµέα
της υγείας, σε µία πολιτική αντιδραστικών αλλαγών.
Αλήθεια, θεωρείτε ότι µε την κατάργηση κάθε παροχής σε
ασθενείς, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε αναπήρους, σε ανθρώπους που έχουν πολύ µεγάλη ανάγκη επιβίωσης, θα έχετε
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα; Ας τα δούµε πιο συγκεκριµένα.
Μειώνετε τις πληρωµές για διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες
το τελευταίο διάστηµα έχουν αυξηθεί κατά πολύ στα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα. Και γιατί ενισχύθηκε το τελευταίο διάστηµα
ο ιδιωτικός τοµέας; Έτσι ως έτυχε;
Κύριε Υπουργέ, υποβαθµίσατε και απαξιώσατε τα πολυϊατρεία
του ΙΚΑ. Σήµερα όλα αυτά υπολειτουργούν. Πού θα πάει ο κόσµος; Πώς θα µπορέσει να αντιµετωπίσει σηµαντικές ανάγκες
για την υγεία του; Προετοιµάζεστε για περικοπές σε φυσικοθεραπείες, στο επίδοµα τοκετού, στη µεταφορά νεφροπαθών, στην
προµήθεια ακόµα και γυαλιών, καθώς και σε άλλες παροχές.
Την ίδια στιγµή, αναπτύσσεται όλη αυτή η αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική, όπου µειώνονται τα µεροκάµατα, οι µισθοί, οι
συντάξεις. Επιβάλλετε συνεχώς φόρους και χαράτσια. Πώς θα
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µπορέσει να ανταποκριθεί η εργατική λαϊκή οικογένεια στις ανάγκες υγείας; Συνεχίζετε και εκεί τις περικοπές.
Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, τι είναι αυτό που λένε όλοι
οι Υπουργοί και όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ και της προηγούµενης συγκυβέρνησης και της
σηµερινής συγκυβέρνησης; Τι λέτε; «Δεν θα πάρουµε άλλα
µέτρα, δεν θα έχουµε άλλους φόρους». Και τελικά καθηµερινά
κόβετε χαράτσια, καθηµερινά δηµιουργείτε µία ασφυκτική κατάσταση στην εργατική λαϊκή οικογένεια.
Ένα τέταρτο ζήτηµα είναι το εξής: Αυτή η λογιστική λογική
στην παροχή υπηρεσιών υγείας, κατά την άποψή µας, είναι όχι
απλά αντιλαϊκή, αλλά είναι απάνθρωπη. Είναι εγκληµατική πολιτική. Είναι µία πολιτική που καταδικάζει εργάτες, ανέργους, πλατιά λαϊκά στρώµατα στην αντιµετώπιση της υγείας και της ζωής
τους µε τρόπο, που φθάνει πια στα όρια της επιβίωσης.
Δίνετε µία εικόνα ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας, τα δηµόσια
νοσοκοµεία και ιδρύµατα λειτουργούν άψογα. Πού το βλέπετε
αυτό; Σε ποια χώρα ζείτε; Αυτή η αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική, είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη, γιατί οδηγεί στην εξαθλίωση πλατιά λαϊκά στρώµατα. Αυτή η εξαθλίωση, η φτώχεια
και η ανεργία –οι ιατροί το γνωρίζουν πολύ καλά- επιδεινώνουν
συνεχώς την κατάσταση της υγείας των λαϊκών στρωµάτων.
Αυτή η πολιτική σας οδηγεί στο λουκέτο –αφού τα υποβαθµίσατε- τα πολυϊατρεία του πρώην ΙΚΑ.
Εµείς για άλλη µια φορά, θέλουµε να καλέσουµε όλους τους
εργαζοµένους και από αυτό το Βήµα, να συνεχίσουν τον αγώνα
τους ενάντια σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική στον τοµέα της
υγείας. Αυτή η πολιτική εξαθλιώνει και συνιστά µέγα κίνδυνο.
Αγωνίζονται σήµερα στα νοσοκοµεία, στα νοσηλευτικά ιδρύµατα, οι υγειονοµικοί, ιατροί, νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό. Γι’ αυτό εµείς τους καλούµε να συντονίσουν την πάλη τους
µε το ευρύτερο εργατικό, λαϊκό κίνηµα, για δωρεάν αναβαθµισµένη ποιοτικά, παροχή υγείας για τα πλατιά, λαϊκά στρώµατα.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, στην τοποθέτησή σας ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος για την υγεία. Αφού επαινέσατε τους υγειονοµικούς –
ιατρούς και νοσηλευτές- στα δηµόσια νοσοκοµεία, διαβεβαιώσατε από το Βήµα της Βουλής ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν
µπορούν σε καµµία περίπτωση οι ηρωικές προσπάθειες πάρα
πολλών εργαζοµένων να καλύψουν τα τεράστια κενά.
Πριν λίγο καιρό αναγνωρίζατε και εσείς αυτά τα τεράστια κενά,
όπως και κατά καιρούς όλοι οι προηγούµενοι Υπουργοί Υγείας
αναγνώριζαν τα κενά, τις ελλείψεις –πρωτίστως- του νοσηλευτικού προσωπικού, που συνεχώς µειώνεται. Οι σηµερινές εφηµερίδες γράφουν ότι συνιστούν κίνδυνο οι µειώσεις του νοσηλευτικού προσωπικού στη δηµόσια υγεία. Χρειάζεται, κατά την
άποψή µας, να καλυφθούν τα τεράστια κενά στα δηµόσια νοσοκοµεία. Μην κρύβεστε πίσω από την κρίση, µην κρύβεστε πίσω
από την τρόικα.
Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας είναι αυτός που πιέζει και είναι
αυτός που ενισχύεται από όλες τις κυβερνήσεις. Και ο ιδιωτικός
τοµέας της υγείας, οι µεγάλες επιχειρήσεις της υγείας είναι
αυτές που έχουν διπλάσιο και τριπλάσιο ποσοστό κέρδους από
οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Εµείς επιµένουµε ότι πρέπει να γίνουν µαζικές προσλήψεις νοσηλευτών, νοσηλευτριών και γιατρών.
Τέλος όλα τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, τονίζουν και επισηµαίνουν ότι όχι µόνο υπάρχει κίνδυνος για τη λαϊκή υγεία, αλλά µέρα
µε τη µέρα αυτή η αντιλαϊκή σας πολιτική θα οδηγήσει –πολύ φοβούµαστε γι’ αυτό- σε ανεπίστρεπτες καταστάσεις.
Εµείς δεν θα µείνουµε µε σταυρωµένα χέρια. Θα αγωνιστούµε,
ως ΚΚΕ, µε όσες δυνάµεις έχουµε, µαζί µε το εργατικό λαϊκό κίνηµα, για την ανατροπή συνολικά αυτής της εφαρµοζόµενης αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων, για
την οποία έχουν συνευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάµεις, που πιστεύουν ότι είναι µονόδροµος η πολιτική της.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χαλβατζή.
Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά εντυπωσιάζοµαι
κάθε φορά που σ’ αυτήν τη χώρα και σ’ αυτήν την Αίθουσα, µε
διάφορες αφορµές, ακούω πολίτες και πολιτικούς της χώρας να
γίνονται υµνητές της Τουρκίας, επειδή πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση στην εκάστοτε κυβέρνηση.
Άκουσα τον προλαλήσαντα κ. Κουρουµπλή, Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι αισθάνθηκε ντροπή, γιατί
βρέθηκε στην Τουρκία και εκεί του είπαν ότι όλοι οι πολίτες της
Τουρκίας είναι ασφαλισµένοι. Οι φυλακές της Τουρκίας είναι γεµάτες.
Πώς τα σκέφτεστε όλα αυτά και τα λέτε; Προσπαθείτε πολύ;
Ποιοι είναι ασφαλισµένοι; Με τι µεροκάµατα δουλεύουν στην
Τουρκία; Υπάρχει συνδικαλισµός στην Τουρκία; Όχι. Απαγορεύεται. Υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις στην Τουρκία; Όχι. Δεν
υπάρχει τίποτα.
Οι φυλακές τους είναι γεµάτες. Στα βορειοανατολικά τους σύνορα σκοτώνονται οι στρατιώτες τους, τα νιάτα τους, και τους
φέρνουν στο τζαµί και τους λένε µια ευχή και στη µάνα που
κλαίει, λένε «τράβα σπίτι σου, πέθανε για την πατρίδα».
Ποια χώρα είναι αυτή την οποία υµνείτε κάθε τόσο; Σε ποιες
συνθήκες; Κάθε τόσο λέτε «Πήγα στην Τουρκία και άκουσα
αυτό».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Για τις φυλακές της Τουρκίας
λέµε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό ακούµε συνέχεια: «Πήγα στην Τουρκία και άκουσα αυτό και εντυπωσιάστηκα».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Όχι κάθε τόσο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τώρα, λοιπόν, πήγατε στην Τουρκία και
είδατε ότι είναι ασφαλισµένοι όλοι. Ποιοι; Αυτοί που είναι ακόµη
στα κοντέινερ από τους σεισµούς του 1999; Αυτοί είναι όλοι
ασφαλισµένοι, ναι!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι ωραίο
αυτό. Αυτά µεταδίδονται και έξω. Κάθε φορά που επισκέπτεσθε
την Τουρκία έρχεστε χαρούµενοι εδώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Για την κατάσταση στην Ελλάδα θα µας
πείτε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Σας παρακαλώ, αφήστε να ξέρουµε κάτι
άλλο. Εκτός αν, βέβαια, επειδή πηγαίνουν άσχετοι άνθρωποι
στην Τουρκία, δεν ξέρουν τις συνθήκες της χώρας, πάνε εκεί,
βλέπουν έναν γραφειοκράτη, τους λέει «εδώ είναι όλα ωραία, είµαστε όλοι ασφαλισµένοι, τρώµε και πίνουµε και την Άρτα φοβερίζουµε».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μην τα µεταφέρετε αυτά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Βλέπουν πολλά τουρκικά
σήριαλ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι και τα τουρκικά σήριαλ, ναι.
Μην τα µεταφέρετε αυτά στην ελληνική κοινωνία. Στο τέλος
θα θέλουµε να µεταναστεύσουµε στην Τουρκία, έτσι ωραία που
µας την παρουσιάζετε κάθε τόσο.
Δεύτερον, εντυπωσιάζοµαι επίσης που πολιτικοί…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Μα, τι είναι αυτά που λέτε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφήστε µε να µιλήσω. Δεν θέλω να
ακούω τίποτε από κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα πρέπει να ντρέπεστε εσείς που γίνεστε κάθε τόσο υµνητές της Τουρκίας. Ο Κοινοβουλευτικός σας
Εκπρόσωπος το έκανε πριν από λίγο. Πήγε, λέει, στην Τουρκία
και ντράπηκε για την Ελλάδα. Δεν πάει µέχρι το Ιµραλί, δεν πάει
µέχρι τις φυλακές, όπου είναι όλοι οι δηµοσιογράφοι µέσα;
Ντράπηκε για την Ελλάδα, για το ασφαλιστικό σύστηµα της
Τουρκίας; Αρκετά, λοιπόν!
Δεύτερον, εντυπωσιάζοµαι, επίσης, µε πολιτικούς που έχουν
υπηρετήσει σε αυτήν τη χώρα και δεν είναι από παρθενογένεση,
όπως ο κ. Κουρουµπλής -πόσες φορές θα το λέω, δηλαδή, κάθε
φορά που ανεβαίνω στο Βήµα;- που ήταν Γενικός Γραµµατέας
Πρόνοιας. Πνίγεται από την οργή του κάθε τόσο για όλα αυτά τα
οποία δεν διορθώθηκαν στη χώρα. Δηλαδή, πότε θα διορθώνονταν; Κατόπιν χρεοκοπίας, βέβαια, όλοι µπορούµε να πνιγόµαστε
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από την οργή µας.
Όσο για το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι ο Υπουργός ήταν σαφής.
Όλοι καταλαβαίνουµε ότι αυτά πρέπει να ρυθµιστούν, ότι υπάρχουν προβλήµατα και ότι είναι εξαιρετικά επείγον.
Για τα άλλα τα οποία ψηφίζονται, πλην µιας τροπολογίας η
οποία απεσύρθη και σχετίζεται µε το ΤΑΙΠΕΔ, αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα έχει κάνει ορισµένες επιλογές. Αυτές τις επιλογές τις έχει κάνει µέσω της Κυβέρνησής της. Αυτή η Κυβέρνηση
έχει εκλεγεί. Έχουν γίνει δύο εκλογές σε αυτήν τη χώρα. Αν δεν
τις αναγνωρίζετε, πείτε το µας να δούµε. Όµως, εδώ υπάρχει η
δεδηλωµένη.
Άρα, λοιπόν, η επιλογή της Κυβέρνησης είναι αυτήν τη στιγµή
ότι πρέπει και επενδύσεις να γίνουν και αποκρατικοποιήσεις να
γίνουν. Σχετίζονται οι επιλογές της χώρας, δηλαδή, της Κυβέρνησης, µε την ανάγκη ύπαρξης επενδύσεων και διευκόλυνσης
των επενδύσεων. Τι το περίεργο, δηλαδή, ότι έρχεται µία τροπολογία, διότι υπάρχει µια συµφωνία και πρέπει να λειτουργήσει το
λιµάνι σε σχέση µε µια εταιρεία; Δεν έχουµε αποφασίσει γι’ αυτό;
Υπάρχουν, βέβαια, ενστάσεις που ακούγονται από συναδέλφους κατά καιρούς και βεβαίως και εγώ συµφωνώ ότι πρέπει να
συζητούνται πιο πολύ τα θέµατα όσον αφορά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί µπορεί να βελτιώνονται και µε αυτό
τον τρόπο. Όµως, δεν µπορεί αυτή η λογική να αποτελεί µόνιµη,
βασική τροχοπέδη για να µη γίνεται τίποτε σε αυτήν τη χώρα.
Κάποια κόµµατα έχουν δοµική διαφωνία. Δεν θέλουν καµµία αποκρατικοποίηση. Σεβαστό.
Εδώ, όµως, υπάρχει µία δεδηλωµένη που λέει ότι θα προχωρήσει σε αποκρατικοποιήσεις. Άρα, λοιπόν, δεν αντιλαµβάνοµαι
τι είναι όλη αυτή η ιστορία και τι σηµαίνει ονοµαστική ψηφοφορία. Ότι αµφισβητείται ξανά η δεδηλωµένη; Τι; Ότι θα γίνει ονοµαστική και θα έλθουν Βουλευτές της συγκυβέρνησης και δεν
θα ψηφίσουν; Τι σηµαίνουν όλα αυτά;
Εδώ είχε γίνει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τις περίφηµες ΔΕΚΟ, όπου είχαµε διάφορα golden boys που τελικά έριχναν έξω τις επιχειρήσεις, δανείζονταν στο όνοµα του ελληνικού
λαού µε κρατικές εγγυήσεις. Το µόνο που έκαναν ήταν να αυξάνουν τους µισθούς τους και µετά έπαιρναν και µια νοµοθετική
ρύθµιση και τους απήλλασσε. Αυτό θέλετε να συνεχιστεί; Όµως,
έγινε και τότε φασαρία, όταν αποφασίστηκαν κυρώσεις γι’ αυτόν
ο οποίος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και υπάρχουν αποκλίσεις στους προϋπολογισµούς των ΔΕΚΟ και ακόµη κυρώσεις
που σχετίζονται µε την ίδια τη µείωση των αποδοχών τους, την
κατάργηση των αποδοχών τους ή και την έκπτωσή τους από τα
αξιώµατά τους.
Εν πάση περιπτώσει, απ’ ό,τι κατάλαβα και την προηγούµενη
Κυριακή που ο κ. Τσίπρας έδωσε µια συνέντευξη στη «REAL
NEWS», δεν µας λέει ξεκάθαρα ποιες από αυτές τις επιχειρήσεις
ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει στο δηµόσιο οψέποτε έλθει στην εξουσία. Λέει «όσες χρειάζονται». Ποιες χρειάζονται; Δεν µας το λέει
ξεκάθαρα, γιατί ξέρετε ότι την εποµένη των εκλογών έρχεται ο
λογαριασµός. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέψει τα χρήµατα από
µια αποκρατικοποίηση η οποία έχει γίνει και έτσι δεν γίνεται αυτό
το οποίο λέτε προεκλογικά.
Γι’ αυτό άλλωστε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ανακολουθίες -δεν ξέρουν πόσο είναι ο κατώτατος µισθός, πόσο πρέπει
να πάει µετά κ.λπ.- γίνεται και αυτό. Ρωτάει ο δηµοσιογράφος
τον κ. Τσίπρα: «Ποιες επιχειρήσεις από αυτές που θα αποκρατικοποιηθούν θα επιστρέψετε στο δηµόσιο;» και ο κ. Τσίπρας απαντά: «Όσες χρειάζονται για τις ανάγκες του δηµοσίου». Άρα, λοιπόν, θα πει µετά τις εκλογές «αυτή δεν θεωρούµε ότι χρειαζόταν
για τις ανάγκες του δηµοσίου» και τελειώνει η υπόθεση.
Διερωτήθηκε ο κ. Κουρουµπλής γιατί γίνονται όλα αυτά και
επενδύσεις δεν υπάρχουν. Μα, πώς να υπάρξουν επενδύσεις,
όταν σήµερα το αυτονόητο, δηλαδή, µία επένδυση, για την οποία
έχουµε συµφωνήσει όλοι, ερχόµαστε εδώ για να την ψηφίσουµε
µε κατεπείγοντα τρόπο και δεν την ψηφίζετε; Δηλαδή, πώς θα γίνουν επενδύσεις, όταν συµβαίνουν όλα αυτά; Είµαστε, δηλαδή,
σε µία χώρα, που στο κάτω-κάτω -θα το ξαναπώ- λέµε συνεχώς
«θα µας πάρουν το χρυσό µας, θα µας πάρουν τα πετρέλαιά µας,
θα µας πάρουν τις παραλίες µας, θα µας πάρουν τα νησιά µας».
Όλα θα µας τα πάρουν και εµείς θα κοιτάµε. «Θα µας πάρουν
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την ΑΟΖ µας». Ακούµε τώρα ότι θα µοιραστεί η ΑΟΖ µας.
Πώς θα γίνουν επενδύσεις; Θα έρθουν και θα πουν «σας παρακαλούµε, µας επιτρέπετε να επενδύσουµε;». Εδώ έχετε πετύχει να γίνει απεργία στο µετρό της Θεσσαλονίκης που δεν
υπάρχει. Αυτό πρώτη φορά συµβαίνει, να µην υπάρχει κάτι και
οι εργαζόµενοί του να απεργούν για όταν θα υπάρξει.
Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε ένα άλλο θέµα, σχετικά µε
τις αποκλειστικές νοσοκόµες και θέλω αυτό να το λάβει σοβαρά
υπ’ όψιν του ο Υπουργός. Προφανώς απαιτείται να µπει τάξη.
Δεν είναι τα νοσοκοµεία µας «µπάτε, σκύλοι, αλέστε και αλεστικά
µη δώσετε». Δεν πρέπει να ενισχύεται η παράνοµη εργασία.
Πλην, όµως, εδώ υπάρχει µία τροµερή πραγµατικότητα: Το οκτάωρο µίας αποκλειστικής νοσοκόµας είναι 78 ευρώ, ακατέβατα.
Δεν έχει µειωθεί ούτε κατά 1 ευρώ. Εδώ δεν υπάρχει κατώτατος
µισθός. Επίσης, υπάρχει κλειστό επάγγελµα. Το ποσόν ορίζεται
από το Σύλλογο.
Άρα, λοιπόν, εδώ -γιατί δεν πρόκειται, φυσικά, για πίεση της
Χρυσής Αυγής, δεν το συζητούµε- µπορεί να πρόκειται για πίεση
µίας συντεχνίας. Διότι όποιος έχει µπει σε νοσοκοµείο και έχει
πάει εκεί τον ηλικιωµένο του, το παιδί του, τον άντρα του, τη γυναίκα του, δεν µπορεί να δώσει 3 επί 80, δηλαδή, 240 ευρώ την
ηµέρα. Αυτό δεν υπάρχει.
Όταν νοµοθετούµε, δεν νοµοθετούµε για µια ιδανική χώρα.
Άκουσα τη Χρυσή Αυγή να λέει ότι είναι κακοπληρωµένοι. Μα,
πώς να πάω στους καλοπληρωµένους; Πώς θα τους πληρώσεις;
Δεν γίνεται. Άρα, λοιπόν, οι άνθρωποι αναγκαστικά καταφεύγουν
σε αυτές τις λύσεις, γιατί δεν µπορούν να σιτίσουν τον ηλικιωµένο ή να τον εξυπηρετήσουν, όταν είναι ξαπλωµένος και το
βράδυ θέλει να πάει στην τουαλέτα. Τα έχουµε ζήσει αυτά. Το
Σαββατοκύριακο πάει 350 ευρώ. Δηλαδή, εδώ πρέπει να ξοδευτεί
µία περιουσία, εάν ένας άνθρωπος µπει στο νοσοκοµείο για
δέκα-δεκαπέντε ηµέρες. Άρα, λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα.
Θα µπορεί να καθίσει ο σύζυγος, η σύζυγος, το παιδί ή θα αρχίσουν να λένε: «Α, εδώ πρέπει να είµαστε εµείς. Τρία οκτάωρα
την ηµέρα θα κάνουµε.»;
Δεύτερον, υπάρχει µία νόµιµα απασχολούµενη στο σπίτι η
οποία φυλάει τον παππού, έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να καλύψει ένα
οκτάωρο, εάν προσκοµίσει το εργόσηµο, ότι είναι νόµιµη. Υπάρχουν αποδεικτικά της νοµιµότητας. Δεν είναι ανάγκη να είναι
ένας οποιοσδήποτε ο απασχολούµενος στο σπίτι. Εάν είναι νόµιµος, γιατί όχι; Διότι το 80 ευρώ το οκτάωρο δεν παίζει. Αδύνατον! Αυτό βγαίνει µόνο εάν το κράτος έχει τόσο πολλούς
νοσηλευτές, που ο άρρωστος εκεί που είναι, πατάει το κουµπί
και έρχονται τρέχοντας. Αυτό δεν γίνεται στις σηµερινές συνθήκες. Έχουµε πρόβληµα Όποιος πάει στο νοσοκοµείο βλέπει τους
νοσηλευτές και τους γιατρούς να τρέχουν πάνω-κάτω και να µην
προλαβαίνει κανείς κανέναν. Σκεφτείτε ένα νοσοκοµείο, µία κλινική να έχει µέσα τριάντα ανθρώπους µεγάλης ηλικίας, µε εγκεφαλικό. Τι θα γίνει; Πώς θα τα βγάλουν πέρα; Θα πέφτουν από
τα κρεβάτια;
Αυτά τα λέω, επειδή θα τα εξειδικεύσετε τα θέµατα. Θεωρώ
ότι είναι ένα επάγγελµα που έχει παραµείνει κλειστό και ορίζεται
από το σύλλογο η αµοιβή. Δεν υπάρχει ανταγωνισµός. Κάποιος
µπορεί να θέλει να πάει να δουλέψει µε 50 ευρώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγµα. Στον καιρό της τρόικας πρέπει να βρίσκουµε και τέτοιες ρυθµίσεις.
Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ -και τελειώνω µε αυτό- γιατί πρέπει να µάθουµε όλους τους κατώτατους µισθούς, να ξέρει και ο
κ. Τσίπρας τι θα επαναφέρει. Διότι, άµα δεν έχει να επαναφέρει
µισθό στις αποκλειστικές νοσοκόµες, µπορεί να τους δώσει
ακόµα περισσότερα και να πεθάνουν όλοι οι παππούδες και οι
γιαγιάδες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Βούλτεψη.
Η κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να ξεκινήσω από τα κοινοβουλευτικά,
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τα του οίκου µας.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να πω, κύριε Υπουργέ, ότι παρεσχέθη
ήδη βεβαίως και από τον εισηγητή µας η θετική ψήφος, αλλά τα
κατεπείγοντα νοµοσχέδια θα πρέπει να έρχονται µε εξαιρετική
φειδώ. Θέλω να σας παρακαλέσω και εσάς προσωπικά να µεταφέρετε στο Υπουργικό Συµβούλιο και στον Πρωθυπουργό αυτήν
την παράκληση εκ µέρους µας. Απ’ ό,τι βλέπω, εκφράζω αυτήν
τη στιγµή και τους προηγούµενους δυο οµιλητές –άκουσα και
την κ. Βούλτεψη- που µε διαφορετικό τόνο και µε διαφορετική
απόχρωση εκφράζουν το ίδιο πράγµα. Αυτό είναι το ένα θέµα.
Δεύτερον, όσον αφορά τις τροπολογίες, αυτές είναι καλό να
µην έρχονται το βράδυ της προηγούµενης. Είδαµε, µελετήσαµε
τον επείγοντα χαρακτήρα και τον κατανοούµε, όµως είναι καλό
να υπάρχει…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι εννοείτε; Να µην έχουν
…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Να έρχονται πιο
µπροστά. Με κατανοείτε. Είναι αυτονόητο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αστειευόµαστε φυσικά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το ξέρω. Θέλω, όµως,
να πω ότι υπάρχει και η µέθοδος λίγες µέρες πριν να γίνεται και
ένα τηλεφώνηµα, όταν πραγµατικά υπάρχει κάτι κατεπείγον.
Πρώτον, αυτό πρέπει να γίνεται µε φειδώ και, δεύτερον, όταν γίνεται, κάντε τον κόπο, κύριε Υπουργέ, κάποιος από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου να πάρει ένα τηλέφωνο έναν-έναν τα
κόµµατα, τους γραµµατείς, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ή τους εισηγητές κατά περίπτωση και να ενηµερώσει για
την ουσία. Έτσι θα προσφέρει και την υπηρεσιακή ενηµέρωση
που έχει το Υπουργείο, που εµείς οι Βουλευτές δεν µπορούµε να
την έχουµε µε την ίδια ταχύτητα, προκειµένου στις πραγµατικά
κατεπείγουσες περιπτώσεις να υπάρχει η συνδροµή µας όσο το
δυνατόν πληρέστερα.
Βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση –πέραν της ουσίας, η οποία
ήταν απαράδεκτη και το συµφωνήσαµε αυτό την άλλη φορά- να
υπάρχει τροπολογία σε κύρωση. Αυτό δεν γίνεται δεκτό. Αφορά
και τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, στις οποίες αναφέρθηκε και η κ. Βούλτεψη. Όµως, θέλω και εγώ να τονίσω για άλλη
µια φορά, καθώς βλέπω ότι πλέον έχει σταµατήσει, ότι αυτό µπορεί να γίνεται µόνο σε περίπτωση που έχουµε προαπαιτούµενα
και µόνο αν σχετίζονται µε εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες που
αφορούν τα εθνικά ζητήµατα –τη µη χρεοκοπία της χώρας, την
τήρηση του προγράµµατος και των συµφωνηθέντων- και µε εξαιρετική φειδώ.
Οι αρχές, οι κανόνες, ο σεβασµός στη δηµοκρατία και η τήρησή τους είναι το µεγάλο µας εργαλείο, µε το οποίο µπορούµε
να υπερβούµε την κρίση. Τα οικονοµικά εργαλεία, οι επενδύσεις,
έχουν να κάνουν µε την οικονοµία. Εδώ µέσα πρέπει να τηρούµε
αρχές και κανόνες, αλλιώς η δηµαγωγία, ο λαϊκισµός, οι κορώνες
χωρίς καµµία ουσία θα πρυτανεύσουν. Πρέπει, λοιπόν, να είµαστε συγκεκριµένοι σ’ αυτά που λέµε.
Επειδή, µάλιστα, άκουσα µε θλίψη, αλλά και µε θυµηδία, τον
νυν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να λέει διάφορα, το µόνο που έχω να πω είναι
ότι όπως ο κ. Κουρουµπλής είδε φως και µπήκε στο ΠΑΣΟΚ, έτσι
ακριβώς είδε φως και µπήκε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτε άλλο.
Όσον αφορά τις επενδύσεις, το µόνο που έχω να πω στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλος
στον κ. Τσίπρα. Υπάρχει µια επένδυση την οποία να στηρίξατε;
Ακόµα και οι σηµερινές τοποθετήσεις σας στις προηγούµενες
κυρώσεις ήταν τοποθετήσεις που πρόσθεταν γραφειοκρατία στις
επενδύσεις. Βεβαίως, ξέχασα ότι στηρίξατε µία του ανιψιού
Άκερµαν, όπως νοµίζω. Θα το δείτε και θα µας το πείτε. Αυτά και
άλλα τινά περί πατριωτισµού, διότι εθίγησαν και αυτά.
Μιλήσαµε και κλάψαµε πολύ και δηµαγωγικά πάλι για τα προβλήµατα του ελληνικού λαού, για τον πόνο, για τη δυσκολία της
κρίσης. Τι προτείναµε, όµως; Να ασφαλιστούµε όλοι, να ανέβουν
οι µισθοί, να ανέβουν όλα; Ναι, θα το πω άλλη µια φορά: «Δει δη
χρηµάτων, ω άνδρες Αθηναίοι και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων», δηλαδή δεν µπορεί να γίνει τίποτα αν δεν
υπάρχει σοβαρή χρηµατοδότηση. Διώχνετε τις επενδύσεις. Δεν
µας λέτε τι θα κάνετε µε την οικονοµία. Όλα τα άλλα τα ακούω
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βερεσέ. Είναι κούφια λόγια, κούφια κλάµατα.
Θα αναφερθώ τώρα στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, και θα
ήθελα να κάνω δυο-τρεις επισηµάνσεις, γιατί τα είπε όλα ο εισηγητής µας κ. Κεδίκογλου.
Θέλω µόνο να κάνω µια επισήµανση σε ό,τι αφορά το άρθρο
1. Προφανώς είναι µια θετική ρύθµιση, διότι επιτρέπει την απόσβεση των αµοιβαίων απαιτήσεων µε συµψηφισµό, χωρίς τις περιπλοκές που θα δηµιουργούσε και για τις δυο πλευρές η αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων. Δίνει µια
ανάσα στον ΕΟΠΥΥ. Είναι µια ρύθµιση, την οποία µπορούµε να
στηρίξουµε.
Όµως, θέτω ένα γενικότερο ζήτηµα µε αφορµή αυτήν τη ρύθµιση και αυτό είναι η πρόβλεψη της δυνατότητας συµψηφισµού
απαιτήσεων που έχουν ιδιώτες έναντι του δηµοσίου και των νοµικών τους προσώπων, για να µπορούν και οι ίδιοι να αποσβέσουν τις δικές τους απαιτήσεις. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει η
σχέση της αµοιβαιότητας, γιατί ό,τι ισχύει για τις οφειλές των
ιδιωτών προς το δηµόσιο, πρέπει βεβαίως να ισχύει και για τις
οφειλές του δηµοσίου προς τους ιδιώτες. Είναι αντιφατικό και
ενδεχοµένως πολύ καταχρηστικό το δηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα να απαιτούν την άµεση εκπλήρωση των οφειλών των ιδιωτών έναντί τους και την ίδια στιγµή –συχνά και µε την απειλή
ποινικών κυρώσεων- να καθυστερούν την εκπλήρωση των δικών
τους υποχρεώσεων.
Στην περίοδο της κρίσης αυτά τα προβλήµατα γίνονται οξύτερα. Η έλλειψη ρευστότητας δηµιουργεί πολύ µεγάλα προβλήµατα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Νοµίζω, λοιπόν, ότι
πρέπει να σκεφθούµε στο πλαίσιο της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, γιατί –παρ’ ότι αυτή η καταχρηστική ιστορία δεν αφορά
µόνο την παρούσα ρύθµιση, την οποία είπα ότι θα ψηφίσουµε για
να διευκολύνουµε τον ΕΟΠΥΥ και συνολικά το σύστηµα των νοσοκοµείων και των ιδιωτών που εµπλέκονται στο χώρο της
υγείας, προµηθευτών και άλλων ιδιωτικών φορέων- αυτή η ρύθµιση αφορά µια πάγια δραστηριότητα του ελληνικού δηµοσίου,
η οποία ταµειακώς συµφέρει το δηµόσιο, αλλά δηµιουργεί στους
πολίτες την αίσθηση της αδικίας.
Ξέρετε, βέβαια, ότι αυτή η αίσθηση της αδικίας στους πολίτες
ευνοεί και τη φοροδιαφυγή, δηλαδή τη στάση και την αντίληψη
του πολίτη «και εγώ θα αποφύγω το φόρο», «και εγώ θα κοιτάξω
πώς να κλέψω και να µην πληρώσω», όπως και το κίνηµα «Δεν
πληρώνω». Αυτή η διαχρονική καταχρηστικότητα του δηµοσίου
διατηρεί όλες αυτές τις στάσεις και τις αντιλήψεις. Θα πρέπει,
λοιπόν, να δούµε µε πολλή προσοχή πώς µπορούµε να αντιστρέψουµε τα πράγµατα σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία
και τα κόµµατα που συγκροτούµε αυτήν την Κυβέρνηση.
Όσον αφορά στις σκέψεις που ετέθησαν για τις αποκλειστικές
νοσοκόµες, θέλω να προτείνω κάτι άλλο. Κατανοώ ότι οι προσλήψεις –και έτσι πρέπει να είναι- είναι πολύ λίγες. Όµως, κύριε
Υπουργέ, πριν από λίγα χρόνια, τρεις χιλιάδες εκπαιδευτικοί γύρισαν στις τάξεις. Γνωρίζω ότι τώρα στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται µια προσπάθεια οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί –είναι και
ο κ. Παπαθεοδώρου εδώ- να επιστρέψουν στις τάξεις.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας υπενθυµίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ και εκεί στο δηµόσιο, είτε µεταταγέντες είτε απλοί αποσπασθέντες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες κατά καιρούς. Μήπως
είναι ώρα να γυρίσουν πίσω στα νοσοκοµεία; Μήπως είναι ώρα
τώρα να το κάνετε και σε συνεργασία και γρήγορα µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης; Αυτό θα δώσει ανάσα στα νοσοκοµεία. Μπορεί να γίνει αυτό. Έχει γίνει κατά κόρον στην
εκπαίδευση και πρέπει να γίνει και στην υγεία, διότι και στην
υγεία υπάρχουν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που έχουν αποφύγει να κάνουν τη δουλειά που είναι πιο βαριά. Όµως, είναι µια
δουλειά προσφοράς. Είναι µια δουλειά που είναι δίπλα στον
ασθενή, δίπλα στην οικογένεια, µια πολύ ουσιαστική δουλειά.
Δεν τη βλέπουν, όµως, έτσι και προτιµούν τη δουλειά γραφείου.
Να πάνε πίσω στα νοσοκοµεία, λοιπόν και στα κέντρα υγείας.
Εµείς το προτείνουµε.
Επιτρέψτε µου τώρα να αναφερθώ λίγο και στην τροπολογία
για το ΦΠΑ. Κοιτάξτε, αυτή η τροπολογία κινείται στην ορθή κατεύθυνση. Είναι σηµαντικό να δοθούν κίνητρα, έτσι ώστε η Ελλάδα να εκµεταλλευτεί το συγκριτικό της πλεονέκτηµα και να
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καταστεί κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου και πύλη της εµπορευµατικής κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο
αυτό, όµως, όπου µεταθέτετε το χρόνο καταβολής του ΦΠΑ από
εκείνους τους εισαγωγείς που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον
τοµέα του εµπορίου, βάζετε προϋποθέσεις να είναι εγκατεστηµένοι εκτός Ελλάδας που είναι σωστό, να εµφανίζουν ιδιαίτερα
σηµαντικό κύκλο εργασιών που είναι επίσης σωστό –αναφέρετε,
µάλιστα και τα ποσά- και το 90% των εισαγοµένων αγαθών που
εµπορεύονται να παραδίδεται εκτός Ελλάδος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Από εκεί και πέρα όµως, η τροπολογία µιλάει για την έκδοση
διοικητικής άδειας από το Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
για την αναστολή καταβολής του ΦΠΑ. Και η διάταξη αυτή που
είδαµε –γιατί δεν είχαµε και πολύ χρόνο να τη δούµε- αναφέρει
ενδεικτικά τα κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί να χορηγείται
αυτή η άδεια ή όχι. Μάλιστα λέει «..όπως τα κριτήρια αυτά είναι
η φερεγγυότητα, η συµµόρφωση προς τελωνειακές απαιτήσεις
και η δυνατότητα παροχής εγγράφων και πληροφοριών, αν
τυχόν ζητηθούν».
Παρέχεται, λοιπόν, µια διακριτική ευχέρεια να βγει αυτή η
υπουργική απόφαση. Όµως, θεωρούµε ότι δίνεται πολύ µεγάλη
διακριτική ευχέρεια στον εκάστοτε γενικό γραµµατέα να αρνείται
ή να µην αρνείται. Και θα έπρεπε αυτά να περιγραφούν όχι µε
µεγάλη λεπτοµέρεια –ούτως ώστε ο νόµος να υποκαταστήσει την
υπουργική απόφαση- αλλά σε γενικές γραµµές, έτσι ώστε να
υπάρχει ένα πλαίσιο όσον αφορά την εξουσιοδότηση που δίνεται
στον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων. Και στο σηµείο αυτό, τονίζω το
«εκάστοτε». Πάµε, λοιπόν, να κάνουµε µια ρύθµιση η οποία θα
συνεχίσει και δεν θα έχουµε αλλαγές των ρυθµίσεων, ούτως
ώστε να υπάρχει ένα καθεστώς, το οποίο να γνωρίζει και ο κόσµος των επιχειρήσεων και οι επενδυτές και όλοι. Αυτό είναι το
πλαίσιο, αυτά είναι τα γενικά κριτήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, εκτός από το ένα λεπτό που έχω ακόµα, θα
ήθελα, σας παρακαλώ, ακόµα ένα λεπτό.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αν µέχρι την ψήφιση γινόταν µία περαιτέρω
προσπάθεια εξειδίκευσης, όσον αφορά τις προϋποθέσεις, σε γενικές γραµµές θα διευκόλυνε πάρα πολύ και την ίδια την ουσία
της τροπολογίας, µε την οποία συµφωνούµε.
Τελειώνοντας, θέλω να πω και να παρακαλέσω για άλλη µια
φορά τα Υπουργεία να µη φέρνουν τροπολογίες τελευταία
στιγµή.
Μάλιστα και παρά το γεγονός, κύριε Παπαθεοδώρου, ότι η
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας είναι άσχετη, θα την ψηφίσουµε, επισηµαίνοντας όµως ότι κατανοούµε αυτό που γίνεται
για αυτά τα δέκα πανεπιστήµια. Ξέρω ότι πέρυσι τέτοια εποχή
ήταν όλα τα πανεπιστήµια. Είναι γεγονός ότι ο νόµος για την τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει εφαρµοστεί στο µεγαλύτερο µέρος
και αυτήν τη στιγµή έχουµε δέκα πανεπιστήµια, στα οποία δεν
έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε τα νέα όργανα. Για αυτά, λοιπόν, ας δώσουµε αυτήν την παράταση. Όµως, µε το δεδοµένο
ότι έχουν γίνει παντού εκλογές, θεωρώ ότι εντός του τρέχοντος
έτους θα µπορέσετε να προχωρήσετε. Περιµένω, λοιπόν, την
εξειδίκευσή σας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι γι’ αυτούς τους λόγους έχει σηµασία να
ψηφιστεί η τροπολογία, προκειµένου να δώσουµε τη δυνατότητα
σε αυτά τα ιδρύµατα να λειτουργήσουν προς όφελος των φοιτητών και γενικότερα της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Κορίνθου.
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Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει για δώδεκα λεπτά ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκαθαρίζω ότι για τις
τροπολογίες θα τοποθετηθώ µετά, διότι έτσι ήταν η συµφωνία
του Προεδρείου. Η συµφωνία ήταν ότι θα υπάρξει χωριστή συζήτηση. Όµως, έχουν τεθεί ορισµένα ζητήµατα, όπως το θέµα
του κατεπείγοντος. Πέραν του τυπικού µέρους, που έγκειται στο
ότι πλέον έρχονται συνέχεια νοµοσχέδια µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, υπάρχει και η ουσία που έγκειται στο ότι όταν ένα
νοµοσχέδιο έρχεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δεν
υπάρχει ευκαιρία να έρθουν οι ενδιαφερόµενοι φορείς, ούτως
ώστε να τους ρωτήσουµε, να πάρουµε τη γνώµη τους και να
ακούσουµε τι λένε. Εν προκειµένω, όσον αφορά τις ρυθµίσεις οι
οποίες ήρθαν, νοµίζω ότι η άποψη των φορέων θα ήταν πάρα
πολύ σηµαντική.
Εποµένως επισηµαίνουµε για άλλη µια φορά τις διαδικασίες
οι οποίες εφαρµόζονται και οι οποίες είναι διαδικασίες εξπρές.
Και αυτές είναι είτε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είτε διαδικασίες κατεπείγοντος για τη συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίων είτε, όπως έγινε το πρωί, η καταχρηστική, θα έλεγα, πλέον
διαδικασία και αξιοποίηση του άρθρου 108.
Όµως, ακόµα και όσον αφορά την ερµηνεία του άρθρου 108,
εγώ θα επισηµάνω για άλλη µια φορά ότι είτε θα έρχονται τα νοµοσχέδια να συζητηθούν µε µια κανονική διαδικασία, όπως ήταν
το σοβαρό θέµα της «ΚΑVΑLΑ OIL», ή αν θέλετε να αξιοποιήσετε
το άρθρο 108, θα πρέπει να το τηρείτε. Για παράδειγµα, είπατε
και εσείς και το Προεδρείο ότι θα µιλάει ένας από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα. Και εγώ ρωτάω το εξής. Εδώ έχουµε δεκαπέντε Ανεξάρτητους Βουλευτές και έστω ότι κάποιοι από αυτούς
ήθελαν να µιλήσουν. Δεν θα µιλούσαν;
Δεύτερον, δεν προκύπτει πουθενά η έννοια της Κοινοβουλευτικής Οµάδας στο άρθρο 108. Είναι σαφές ότι το άρθρο 108 προχωρά σε περιορισµένη και γρήγορη συζήτηση, εκτός και αν
έχουν κάποιοι αντίρρηση. Όµως, όσοι έχουν αντίρρηση, θα µπορούν να µιλήσουν. Το άρθρο 108 δεν λέει πουθενά για Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Λέει, αν υπάρχουν αντιρρήσεις, ο Πρόεδρος
καλεί τον Βουλευτή ή τους Βουλευτές να λάβουν τον λόγο. Εποµένως…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Από τα κόµµατα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν υπάρχει αυτό, κυρία
Βούλτεψη. Αυτή είναι η κακή ερµηνεία που γίνεται. Η έννοια του
κόµµατος δεν υπάρχει εδώ. Το άρθρο 108 είναι σαφές. Όποιος
Βουλευτής θέλει –και σας παρακαλώ να µη µε διακόπτετε- µπορεί να παίρνει το λόγο.
Εδώ, λοιπόν, έχει καθιερωθεί η τακτική να µιλάει ένας από
κάθε κόµµα. Τι θα γίνει, όµως, αν υπάρξουν πενήντα και εκατό
Ανεξάρτητοι Βουλευτές; Αυτοί δεν θα µιλάνε; Θα τους υποχρεώσετε να ενταχθούν σε κόµµα; Γι’ αυτό εδώ ο Κανονισµός δεν
µιλά για Κοινοβουλευτική Οµάδα και είναι σαφέστατος.
Και τώρα έρχοµαι στις τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια.
Την προηγούµενη φορά, δώσαµε ολόκληρη µάχη ώστε σε διαδικασίες κυρώσεων να µην έρθουν οι τροπολογίες και αυτές αποσύρθηκαν. Τώρα λοιπόν ήρθε πάλι µια τροπολογία µε πρωτοβουλία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και ευτυχώς το Προεδρείο
–και προς τιµήν του- έθεσε το ζήτηµα και το δέχθηκε και ο κύριος
Υπουργός.
Όµως για να το ξεκαθαρίσουµε, θα πρέπει να σας πω και κάτι
άλλο. Σε µια σειρά τροπολογιών που φέρνετε εσείς ως Νέα Δηµοκρατία –και το κάνατε και µε τους µουφτήδες- δεν έχετε πλέον
τη συµφωνία, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της ΔΗΜΑΡ. Ξέρετε τι βλέπω;
Βλέπω ότι πάτε εµµέσως να αποκτήσετε τη δεδηλωµένη. Πρακτικά, λοιπόν, φέρνετε ως Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µια
τροπολογία και ζητάτε από τους άλλους να την υποστηρίξουν.
Και εγώ ρωτάω το εξής: Στη συγκεκριµένη τροπολογία που φέρατε του Υπουργείου Παιδείας –στην οποία και το ΠΑΣΟΚ και η
ΔΗΜΑΡ σας είπαν ότι δεν τη θέλουν- έχετε εν προκειµένω τη δεδηλωµένη;
Άρα, λοιπόν, θα σας ξεκαθαρίσω από αυτό το Βήµα ότι µια
τροπολογία για εθνικά θέµατα εµείς µπορούµε να την υποστηρί-
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ξουµε. Όµως, θα πρέπει να ξεχάσετε το παραµύθι ότι θα παίζετε
τόµπολα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί στο µνηµόνιο να έχετε τη
ΔΗΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ και στα άλλα θέµατα που δεν θέλετε τους
άλλους, να σας δίνουν στήριξη άλλες δυνάµεις. Αυτό θα πρέπει
να το ξεκαθαρίσουµε.
Γι’ αυτό και σας είπαµε ότι τη συγκεκριµένη τροπολογία εµείς
θα την έχουµε µόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα ψηφίσετε το
δικό µας νοµοσχέδιο που φέραµε µε πρόταση νόµου για την ιθαγένεια.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μην την ψηφίσετε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ξεχάστε, λοιπόν, τα κολπάκια, όπως το να πάτε να αθροίσετε άλλες δυνάµεις -πλην
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ- για να περνάτε νοµοσχέδια. Αυτό για να
δούµε µία φορά, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές, αν έχετε πλέον
τη δεδηλωµένη. Αυτά θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μην την ψηφίσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όταν το φέρετε, θα τη
δείτε τη θέση µας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Οι Βουλευτές το κάνουν. Οι Βουλευτές
δεν έχουν τη δεδηλωµένη. Οι Βουλευτές το κάνουν και όχι η Κυβέρνηση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τη θυµάστε πολύ ωραία
τη δεδηλωµένη. Δεν έχετε τη στήριξη ούτε της ΔΗΜΑΡ ούτε του
ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριµένο. Έχετε, λοιπόν, καµµιά δεδηλωµένη;
Για φέρτε τα εδώ! Ξεχάστε αυτά που θέλετε να παίζετε µία από
εδώ και µία από εκεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ζητήσετε ονοµαστική.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα δείτε και για την ονοµαστική.
Και έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα που έχει τεθεί είναι σοβαρό. Όµως,
θα περιµέναµε να υπάρχει και µια τοποθέτηση επί του γενικού
πλαισίου. Και υπάρχει και ένα γενικό πλαίσιο το οποίο νοµίζω,
κύριοι συνάδελφοι, ότι το ξεχνάτε. Ξεχνάτε αυτό που ψηφίσατε
προχθές και είναι το µεσοπρόθεσµο. Λέει, λοιπόν, το µεσοπρόθεσµο τα εξής: Για την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη για
το 2013 θα δοθούν 14,9 δισεκατοµµύρια. Το 2014 θα είναι 12,7
δισεκατοµµύρια. Πέφτει το ποσό! Το 2015 θα είναι 12 δισεκατοµµύρια. Το 2016 θα είναι 11,7 δισεκατοµµύρια. Θα υπάρχουν συνεχείς µειώσεις.
Δεύτερον, όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ για τον οποίο µιλάµε –γιατί
τα ξεχνάτε- για το 2013, η φαρµακευτική δαπάνη θα είναι 2,3 δισεκατοµµύρια. Για το επόµενο έτος θα είναι 1,9 δισεκατοµµύρια.
Για το επόµενο έτος 1,9 δισεκατοµµύρια. Θα υπάρχει πτωτική
τάση. Αυτό ψηφίσατε.
Θυµηθείτε τι ψηφίσατε, ποιες περικοπές, για την υγειονοµική
περίθαλψη,. Ψηφίσατε, λοιπόν, ότι συνολικά η υγειονοµική περίθαλψη το διάστηµα 2013-2016 θα µειωθεί κατά 1.112.000.000 δισεκατοµµύριο 112 εκατοµµύρια. Αυτό θα γίνει. Και ειδικότερα,
για το 2013 θα έχουµε µείωση κατά 455.000.000 ευρώ. Το 2014
θα έχουµε µείωση κατά 619 εκατοµµύρια ευρώ και το 2015 κατά
38 εκατοµµύρια ευρώ. Και αν έχει µείνει κανένας, γιατί το 2016
έχετε βάλει «µηδέν». Προφανώς εκεί δεν θα χρειάζεστε δαπάνες.
Τι ψηφίσατε ακριβώς; Περικοπές στη φαρµακευτική δαπάνη
των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης 390 εκατοµµύρια για το
2013, 410 εκατοµµύρια για το 2014, σύνολο 800 εκατοµµύρια, εισαγωγή συνεισφοράς ασφαλισµένων στα νοσοκοµεία 115 εκατοµµύρια, περικοπές το επόµενο έτος και µείωση δαπανών για
τα νοσοκοµεία, µε το νέο χάρτη υγείας, 36 εκατοµµύρια για το
2013 και 38 εκατοµµύρια για το 2014.
Και µπαίνει ένα θέµα. Αυτή η τεράστια αναστάτωση που έχει
γίνει σε όλη την Ελλάδα, µε την κατάργηση νοσοκοµείων, µε τη
µετατροπή τους σε κέντρα υγείας, µε τις συγχωνεύσεις, µε το
ότι έχει ξεσηκωθεί αυτήν τη στιγµή όλο το Λασίθι και ζητάει να
έχει πραγµατικά νοσοκοµεία και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σητεία, το ότι πλέον δεν θα υπάρχει σοβαρή περίθαλψη για τον ελληνικό λαό, είναι 38 εκατοµµύρια ευρώ. Για
να καταλάβετε, όλα αυτά τα έχετε προκαλέσει για 36 εκατοµµύρια ευρώ για το έτος 2013. Έχετε διαλύσει και έχουµε ανθρώπους που πέθαναν, γιατί δεν πρόλαβαν να πάνε από τη Σητεία
µέχρι τον Άγιο Νικόλαο που χρειάζονται δυόµισι ώρες! Αυτά
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είναι, λοιπόν.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σε µας τα λέτε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μη τα λέµε σε σας; Σε
σας τα λέµε, που τα ψηφίζετε. Σε ποιον να τα πούµε;
Επειδή αµφισβητήθηκε η βιασύνη που υπάρχει, έχει άµεση
σχέση µε το ότι έρχεται η τρόικα. Διαβάστε στη σελίδα 27 του
µνηµονίου τι λέει. Λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει µέσω υπουργικής απόφασης το νέο όριο για το µηχανισµό του flow back το
2013. Έχει καµµία σχέση µε όλα αυτά που ψηφίζουµε;
Όλα εδώ περιγράφονται στις σελίδες 26, 27, 28, 29, 30. Είναι
το µνηµόνιο. Κι εσείς φέρατε το µνηµόνιο συνεργασίας µε τη Νιγηρία να το ψηφίσουµε και το µνηµόνιο αυτό εδώ δεν τολµάτε
να το φέρετε στη Βουλή για κύρωση! Αυτό είναι το σύστηµα που
δουλεύετε. Μετά έρχεστε και φέρνετε ένα νόµο µε τρεις τέσσερις διατάξεις για να κάνετε τι; Φέρτε για κύρωση το µνηµόνιο 3.
Φέρτε το, εδώ είναι, σε ανεπίσηµη µετάφραση, λέει, γιατί το πρωτότυπο είναι στα αγγλικά. Αυτό είναι. Γιατί δεν το φέρνετε;
Μας φέρατε τη σύµβαση µε τη Νιγηρία, µε κάτι απίθανες καταστάσεις µιας σελίδας, να εγκρίνουµε τι; Μας φέρατε για το
Κατάρ, ας πούµε, µια συνεργασία που λέει ότι θα κάνω το άλφα,
το βήτα κι αυτό που αποφασίζει και διαλύει και φτωχοποιεί τον
ελληνικό λαό δεν τολµάτε να το φέρετε για ψηφοφορία. Να κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία, να δούµε θα το περάσετε;
Σε σχέση, τώρα, µε το νοµοσχέδιο, υπάρχουν προβλήµατα
στον τοµέα της υγείας και στα νοσοκοµεία και στις λειτουργίες,
αλλά εσείς και η τρόικα κυρίως πιάσατε αφορµή τα προβλήµατα
που υπήρχαν κι αντί να µπει µαχαίρι εκεί που έπρεπε, µπήκε στην
περίθαλψη των ίδιων των ασφαλισµένων και στις παροχές. Αυτήν
τη στιγµή υπάρχουν τεράστια προβλήµατα.
Είχατε έρθει εδώ και είπατε ότι θα έρθουν τα 54 δισεκατοµµύρια –τα θυµόσαστε;- θα πέσουν τα χρήµατα στην αγορά. Είπατε
εδώ σε όλους τους Βουλευτές στα µέσα Νοεµβρίου «Ψηφίστε
για να γίνει ανακεφαλαιοποίηση 54 δισεκατοµµύρια, να κινηθεί η
αγορά». Ποια αγορά να κινηθεί; Δεν έχει πέσει ούτε ευρώ στην
αγορά. Έχει στεγνώσει η αγορά, έχει διαλύσει η αγορά! Εσείς
είπατε ότι θα έρθουν τα 54 δισεκατοµµύρια. Πού είναι τα 54 δισεκατοµµύρια; Ήρθαν; Μάλλον. Πού πήγαν; Γιατί δεν φτάνουν
στην αγορά;
Έχουν κλείσει φαρµακεία µε την πολιτική σας, έχουν διαλυθεί
οικογένειες, έχουµε µπει σε µία κατάσταση πραγµατικά ανεπίτρεπτη κι όλα αυτά πρέπει πλέον να δούµε πώς θα τα αντιµετωπίσουµε κι εµείς συζητούµε τη ρύθµιση του πώς θα πληρωθούν
όλα αυτά.
Εδώ, όµως, µας ζητάτε και στο άρθρο 1 και στο άρθρο 3 να
σας δώσουµε εξουσιοδότηση µε κοινές υπουργικές αποφάσεις
να ρυθµίζετε ορισµένα ζητήµατα, φερ’ ειπείν, το ποσοστό έκπτωσης. Γιατί να σας δώσουµε αυτό το δικαίωµα; Φέρτε το ποσοστό
έκπτωσης να µας πείτε, «Θα είναι 5%, 10%, 15%, 25% ή θα είναι
από 15% έως 25%» και να δώσουµε µία εξουσιοδότηση διαπραγµάτευσης στον Υπουργό. Γιατί να σας πούµε «Πάρτε, και κάντε
όποια έκπτωση θέλετε και διαπραγµατευτείτε»; Από πού πηγάζει,
δηλαδή, ότι πρέπει να πάρετε τόσο ευρεία, ευρύτατη εξουσιοδότηση στα θέµατα αυτά; Εµείς τέτοιες εξουσιοδοτήσεις δεν
υπάρχει περίπτωση να σας δώσουµε.
Αναφέρθηκαν οι άλλοι εισηγητές µας στα ζητήµατα του νοµοσχεδίου και σας είπαµε και αρκετές παρατηρήσεις. Βλέπουµε,
όµως, ότι όλη αυτή η διαδικασία έτσι όπως προχωρεί είναι µία
διαδικασία που έχετε πιάσει ένα µικρό ζήτηµα και θέλετε να σας
δώσουµε µία µεγάλη εκχώρηση εξουσιοδοτήσεων προς τον
Υπουργό, τη στιγµή που στα βασικά ζητήµατα που είναι η αναβάθµιση, η σοβαρή παροχή σε θέµατα υγείας δεν υπάρχει.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να δείτε τα ζητήµατα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου µόνο µισό λεπτό και θα επανέλθω
στη δευτερολογία µου.
Απλά να πω το εξής: Ότι το θέµα των προσλήψεων είναι καθοριστικό σας το έθεσαν και άλλοι. Προσλήψεις πρέπει να γίνουν
και µάλιστα άµεσα. Και επειδή µιλάµε για προσλήψεις όχι µόνο
στα νοσοκοµεία αλλά και στα ασφαλιστικά ταµεία, έχουν περάσει
δύο εβδοµάδες -θυµόσαστε τι υπόσχεση δώσατε εδώ;- και για
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τους φουκαράδες που απολύθηκαν από την 9Κ διαγωνισµό του
ΙΚΑ, πού είναι η περίφηµη τροπολογία του κ. Βρούτση; Ακόµα
την περιµένουµε.
Λοιπόν, αυτά τα ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Θα φέρετε τροπολογία; Θα αντιµετωπίσετε τα ζητήµατα;
Επειδή βλέπω εδώ και τον κ. Μαυραγάνη να τον ρωτήσω.
Κύριε Μαυραγάνη, αυτές τις τριακόσιες πενήντα καθαρίστριες
του Υπουργείου Οικονοµικών που αµείβοντο µε 362 ευρώ το
µήνα θα τις επαναπροσλάβετε; Θα λύσετε το θέµα αυτό; Δώστε
απάντηση στις οικογένειες αυτές.
Επιφυλάσσοµαι για τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Χρήστος Παππάς έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τη Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Από τη Χρυσή Αυγή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν το λέω για εσάς, αλλά από µερικούς
ακόµα και η εκφορά του ονόµατος βγαίνει µε δυσκολία. Πρέπει
να το συνηθίσουν. Δεν το λέω για εσάς, όµως.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η σηµερινή διαδικασία-εξπρές περιελάµβανε όλα τα καλούδια. Είχε κυρώσεις, προσφιλή µέθοδο της
Κυβέρνησης, είχε πετρέλαιο –ένα νέο πεδίο ενδιαφέροντοςυπήρξε µία τροπολογία επίσης για το γένος στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας, την οποία αποσύρατε προσωρινά -όπως είπατε διά στόµατος Προέδρου κ. Τραγάκη- για να
την επαναφέρετε την ερχόµενη εβδοµάδα, την Τρίτη είπε αν θυµάµαι καλά ο κ. Τραγάκης, σε άλλο νοµοσχέδιο.
Η σηµερινή µέρα είχε, επίσης, µία οµολογία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Βορίδη, απευθυνόµενη προς τη Χρυσή Αυγή. Είπε χαρακτηριστικά και είναι
γραµµένα και στα Πρακτικά: «Μη µας φέρνετε σε δύσκολη
θέση».
Να τονίσουµε, λοιπόν, ότι γι’ αυτό βρισκόµαστε εδώ, για να
σας φέρνουµε σε δύσκολη θέση. Βρισκόµαστε εδώ για να κάνουµε εθνική αντιπολίτευση και όχι µόνο σε σας. Γιατί πιστεύουµε
και είµαστε εµείς η φωνή της εθνικής συνείδησης, που είτε την
έχετε απολέσει κάποιοι εδώ µέσα είτε δεν την είχατε ποτέ.
Μεταφέραµε µε θάρρος τις τοποθετήσεις των εργαζοµένων
στην «KAVALA OIL» και προκαλέσαµε τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
να τοποθετηθεί. Αντ’ αυτού, στην προσωπική τοποθέτησή του,
ακούσαµε ειρωνικές γενικότητες και όχι τοποθέτηση επί της ουσίας.
Το ερώτηµα, λοιπόν, παραµένει για το θέµα του ξεπουλήµατος, κατ’ ουσίαν, του ορυκτού µας πλούτου νοτίως της Καβάλας.
Τις ωφελείται; Ποιος το τρέχει το ζήτηµα και γιατί; Έχει κανείς
την εντύπωση -µε την πολιτική πείρα και του κ. Μητσοτάκη- από
τον ελληνικό λαό ο οποίος, αν θέλετε, έχει και το ένστικτο -παρ’
όλο που δέχεται την παραπληροφόρηση των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης- ότι τα προς κύρωση νοµοσχέδια επεξεργάζονται
από τεχνικούς και ειδήµονες των Υπουργείων και µόνο ή έρχονται έτοιµα, ραµµένα και κοµµένα από τα διεθνή και εγχώρια συµφέροντα που λυµαίνονται και µε το µνηµόνιο και µε τη µνηµονιακή συγκυβέρνηση τον τόπο σήµερα;
Κατά την προσκυνηµατική, θα την έλεγα, τελευταία επίσκεψη
µου στον τόπο καταγωγής, στα Ιωάννινα, για τα εκατό χρόνια
από την απελευθέρωση της πόλης, άκουσα τον κύριο Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας σε µία αντιφώνησή του που έγινε στο κτήριο
της περιφερείας, να λέγει τούτο το αληθές: «Οι ισχυρές Ένοπλες
Δυνάµεις αποτελούν ισχυρό διπλωµατικό όπλο», απευθυνόµενος
και στην παρευρισκόµενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων. Μάλιστα θυµάµαι ότι το τόνισε τρεις φορές.
Είπε ο κ. Παπούλιας το πασιφανές, το λογικό, το αποδεδειγµένο από την ίδια την ιστορία και εισέπραξε και τα χειροκροτήµατα των παρευρισκοµένων. Όταν όµως αυτό το στοιχειώδες
δόγµα της πολιτικής το τονίζει η Χρυσή Αυγή στην Αίθουσα
αυτήν ή σε συνεντεύξεις ή σε εφηµερίδες ή στην ιστοσελίδα της,
πάρα πολλούς εδώ µέσα απ’ όλες τις παρατάξεις, τους οδηγεί
να λένε «είστε πολεµοχαρείς είστε οι σοβινιστές» και όλα αυτά
τα γραφικά.
Έχουµε την τροπολογία ογδόντα πέντε Βουλευτών της Νέας
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Δηµοκρατίας. Παρεµπιπτόντως, συνειρµικά εµένα η απόσυρση
της τροπολογίας µου θυµίζει τον µεγάλο Αριστοφάνη και το έργο
του «Όρνιθες». Δυστυχώς τα πράγµατα είναι πιο τραγικά παρά
κωµικά.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, να συµπληρώσω τον κύριο Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας ότι ισχυρές Ένοπλες Δυνάµεις όχι µόνο για
προάσπιση αλλά και για χρήση ως ισχυρού µοχλού διπλωµατικής
πίεσης, έχεις µόνο όταν είναι από Έλληνες και µόνο για Έλληνες.
Επίτηδες οι νοµικοί σας συγχέουν τα τελευταία χρόνια το γένος,
την ιθαγένεια, µε την υπηκοότητα.
Για µας πρωταρχικό κριτήριο δεν είναι η υπηκοότητα, αλλά το
ελληνικό γένος.
Κλείνοντας το θέµα αυτό, δεν θα παραλείψω να συγχαρώ και
εγώ τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Στρατηγό Κωσταράκο για την
εθνική του τοποθέτηση, για το θάρρος της γνώµης, για την ανάληψη ευθυνών -και λείπει από πολλούς πολιτικούς εδώ µέσα το
θάρρος της γνώµης και η ανάληψη ευθυνών- και να προβλέψω
και την ηρωική του έξοδο στις επερχόµενες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις τον Μάρτιο.
Συµπληρώνοντας τη διαδικασία και τις τοποθετήσεις µας,
θέλω να πω και κάτι ακόµη. Ανεφέρθη το πρωί το κενό θέµα των
28 εκατοµµυρίων ευρώ σχετικά µε την «KAVALA OIL». Μεγάλο
αριθµητικό λάθος. Το κενό δεν είναι 28 εκατοµµύρια ευρώ. Το
κενό είναι 8,1 εκατοµµύρια ευρώ. Πρέπει να το διορθώσετε αυτό.
Θα ρωτήσετε και ευλόγως: Πού πήγαν τα άλλα 17,9 εκατοµµύρια
ευρώ; Πού θα τα βρούµε; Η απάντηση είναι απλούστατη. Είναι
και η συνήθης προτροπή της Χρυσής Αυγής αλλά και του ελληνικού λαού, που κυρίως απευθύνεται προς τους υπευθύνους του
ΠΑΣΟΚ –αυτήν τη φορά θα το απευθύνουµε και προς τους υπεύθυνους της συγκυβέρνησης και της Νέας Δηµοκρατίας- να φέρετε πίσω τα κλεµµένα. Να πώς θα βρούµε τα 17,9 εκατοµµύρια
ευρώ.
Ο δικός σας ο κ. Παπαγεωργόπουλος –ισοβίτης πλέον- να
φέρει πίσω τα κλεµµένα. Καταδικάστηκε ισόβια για 17,9 εκατοµµύρια ευρώ. Και µην κόπτεστε όσοι είστε δικηγόροι, κύριοι Βουλευτές, µε τα γνωστά δικανικά τερτίπια να πείτε «να τελεσιδικήσει» κ.λπ.. Οι του ΠΑΣΟΚ είχαν την πολιτική, αν θέλετε, πρόβλεψη αυτοµάτως και προτού ξεκινήσει η δίκη, να πετάξουν έξω
Σµπώκους, Τσοχατζόπουλους. Εσείς διατηρήσατε τον Παπαγεωργόπουλο µέχρι χθες το βράδυ µέλος της Νέας Δηµοκρατίας.
Μόνο όταν βγήκε η απόφαση, τον βγάλατε από τη Νέα Δηµοκρατία.
Όταν βοούσε ο τόπος και ήταν υπόδικος ο κ. Παπαγεωργόπουλος, ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς σε συνέντευξή του στο
πλαίσιο της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και σε ένα
ερώτηµα δηµοσιογράφου «ποια είναι η θέση σας σχετικά µε τον
δήµαρχο», είπε: «Για τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο εγώ χάρηκα
πολύ για την τελευταία εξέλιξη και θέλω να πω ξεκάθαρα ότι
θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος είναι ένας έντιµος…
» -το τόνισε- «…άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει απίστευτα
πολλά πράγµατα στην πόλη της Θεσσαλονίκης». Φαίνεται πως
είχε το θάρρος –συµπληρώνω εγώ- να πάρει αυτός ο κύριος έντιµος άνθρωπος και µερικά ανταλλάγµατα για την προσφορά
του. Και µάλλον η Νέα Δηµοκρατία -όπως και το ΠΑΣΟΚ- προτίµησε να θυσιάσει έναν αδύναµο κρίκο, έναν πολιτικά νεκρό, που
της είναι πλέον άχρηστος, για να σώσει πολλαπλάσια µελλούµενα.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας περιέχει και τέσσερις
άσχετες τροπολογίες. Οι αγορητές και οι εισηγητές της Χρυσής
Αυγής έχουν αναπτύξει ήδη τις θέσεις µας. Θα ήθελα όµως να
σταθώ σε ένα σκάνδαλο που εισάγεται σήµερα στην Ελληνική
Βουλή. Γιατί ο πιο ήπιος χαρακτηρισµός είναι να πούµε ότι αυτή
η τροπολογία είναι σκανδαλώδης. Και δεν θα δυναµιτίσω τη συζήτηση, δεν θα βάλω τα επίθετα που σας ενοχλούν «προδοτικό»,
«κατοχικό» κ.λπ. Αναφέροµαι στην τροπολογία για το ΦΠΑ, γι’
αυτό το σαρδάµ που έπαθε η κ. Χριστοφιλοπούλου.
Με την τροπολογία αυτή και τα σχέδια νόµου που φέρνετε,
κάνω την εξής απλή πρόβλεψη: Η επόµενη κοινοβουλευτική Σύνοδος θα στερείται συνεδριάσεων Ολοµέλειας. Όλοι οι Βουλευτές θα είναι απασχοληµένοι σε δεκάδες εξεταστικές και
προανακριτικές επιτροπές και αυτό θα δυσχεράνει πράγµατι το
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κοινοβουλευτικό έργο. Αυτό βεβαίως όταν και αν γίνουν εκλογές.
Στις τοποθετήσεις σας, στις συνεντεύξεις έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, µε την πληροφόρηση που έχετε βάσει των κρυφών δηµοσκοπήσεων, τρέµετε τις εκλογές, τρέµετε ειδικά την
άνοδο του Εθνικού Λαϊκού Κινήµατος, τρέµετε τη Νέµεση, φοβάστε τον ελληνικό λαό, τον οποίο υποτίθεται ότι υπηρετείτε.
Ένα από τα χιλιάδες αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν εξυπηρετείτε
τελικά τον ελληνικό λαό και τα εθνικά συµφέροντα, είναι και η εν
λόγω τροπολογία. Ένα µικρό αποδεικτικό στοιχείο, πέραν της
τροπολογίας, είναι το εξής: Αν κάποιος χρωστάει 5.000 ευρώ
στην εφορία -λίγα λεφτά για εσάς, αλλά για εµάς δεν είναι λίγα
- είστε διατεθειµένοι να βάλετε στη φυλακή εκατοµµύρια Έλληνες. Τα 10.000 ευρώ, λοιπόν, δεν είναι µικρό ποσό. Εσείς το θεωρείτε µικρό ποσό. Η αντίληψή σας περί χρηµάτων και το τι
γίνεται στη συγκυβέρνηση, είναι αυτή εδώ η απλή µακέτα.
Δείτε τη, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν στοιχείο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο γιος µου, που είναι έντεκα χρονών, αν πάρει το πρόγραµµα
«Word» και το επεξεργαστεί, µπορεί να φτιάξει αυτήν τη µακέτα
σε πέντε-δέκα λεπτά. Δεν είναι τίποτα. Παρακαλώ, να τη δείτε
όλοι.
Γι’ αυτήν τη µακέτα το Υπουργείο Τουρισµού έδωσε 10.000
ευρώ. Αυτή είναι η Κυβέρνηση. Μιλάω για 10.000 ευρώ. Πού να
µιλήσουµε για τα εκατοµµύρια, τα δισεκατοµµύρια που ακούγονται µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, για τα συµφέροντα; Τα νοµοσχέδια που φέρνετε, από πίσω φέρνουν πάρα πολλά εκατοµµύρια.
Εδώ δεν είναι Βουλή, είναι ένα χρηµατιστήριο.
Για τους Έλληνες υπάρχουν µέτρα είσπραξης για το ΦΠΑ, ενώ
για τα µεγάλα συµφέροντα ο ΦΠΑ είναι ελεύθερος. Εξυπηρετεί
κάτι αυτό; Εξυπηρετεί µόνο τους ξένους. Γιατί υπάρχει τέτοια
ξενοµανία; Τελικά πόσο διεφθαρµένο είναι αυτό το «βασίλειο»
της Μεταπολίτευσης;
Είπατε, λοιπόν, ότι οι µεγάλες εταιρείες εισαγωγών θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Αυτό είναι αθέµιτος ανταγωνισµός
εναντίον των Ελλήνων.
Εµείς δεν θέλουµε να γίνει η Ελλάδα διαµετακοµιστικό κέντρο,
όπως θέλουν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ και η κ. Χριστοφιλοπούλου.
Επίσης, δεν θέλουµε οι Έλληνες να είναι υπάλληλοι µε µισθούς
Κίνας. Πολύ περισσότερο δεν θέλουµε οι Έλληνες να είναι σε
πολυεθνικές, πολλές από τις οποίες –όλες θα έλεγα- προτιµούν
να προσλαµβάνουν ξένους και όχι Έλληνες.
Εµείς οι εθνικιστές, η Χρυσή Αυγή, δεν θέλουµε να υποτάσσεται η πολιτική στην οικονοµία. Εµείς πιστεύουµε το αντίθετο.
Είναι η ειδοποιός διαφορά µας. Θέλουµε η οικονοµία να υπηρετεί
τα συµφέροντα των εθνών.
Όπως τόνισε και ο Γενικός Γραµµατέας της Χρυσής Αυγής Νικόλαος Μιχαλολιάκος προχθές στη συζήτηση για το αγροτικό
ζήτηµα, η λύση για το εθνικό πρόβληµα της Ελλάδος είναι η επιστροφή στην εθνική παραγωγή. Αυτή η γη µάς έθρεψε στο παρελθόν, αυτή η γη θα µας βγάλει από το µνηµόνιο. Μόνο αυτή
µπορεί να µας σώσει σήµερα. Η ελληνική γη είναι η ψυχή µας.
Δεν είναι ούτε το κεφάλαιο ούτε τα µνηµόνια.
Το κεντρικό µας σύνθηµα είναι «Ψωµί – Παιδεία – Ελευθερία».
Το «Ψωµί» είναι η εθνική οικονοµία, είναι η εργασία του Έλληνα
εργάτη. Η «Παιδεία» είναι η εθνική παιδεία, η οποία θέλουµε να
ξαναγίνει εθνική και όχι γενιτσαρική όπως έχει γίνει σήµερα. Η
«Ελευθερία» είναι το ιδανικό για το οποίο η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Οικονόµου θα
κάνει χρήση της πρωτολογίας του στη δευτερολογία του λόγω
του ότι είναι στην επιτροπή.
Θα ήθελα να κάνω µία πρόταση. Να τοποθετηθούν οι κύριοι
Υπουργοί για τις τροπολογίες και να εισέλθουµε στις δευτερολογίες, ούτως ώστε οι εισηγητές και οι οµιλητές να τοποθετηθούν συνολικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα
προσωπικό θέµα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το προσωπικό θα
το δούµε µετά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, υπήρξε µια απόφαση του Σώµατος και στη βάση αυτή κι
εµείς ως Κοινοβουλευτική Οµάδα διαρθρώσαµε και τις παρεµβάσεις µας και τις οµιλίες µας και τη στρατηγική µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Λαµβάνω υπ’ όψιν
το Σώµα και την κούρασή του. Αν το Σώµα το αποφασίσει, προτείνω να αλλάξουµε λίγο τη διαδικασία, ούτως ώστε να τοποθετηθούν οι κύριοι Υπουργοί που είναι αρκετή ώρα εδώ και να
τοποθετηθείτε κι εσείς και ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και
ως ειδικοί αγορητές και οµιλητές επί του συνόλου και των άρθρων –δευτερολογία δηλαδή- και των τροπολογιών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφήστε να ολοκληρώσω
και τα πάντα αποφασίζονται από το κυρίαρχο Σώµα στην Αίθουσα, η οποία είναι κατάµεστη!
Αυτό που ειπώθηκε και αποφασίστηκε από το Προεδρείο, πάντοτε κατά την άποψή µας πρέπει να τηρείται, διότι εµείς διαρθρώσαµε την εργασία µας και ακολουθήσαµε αυτό. Επιφυλάχθηκα και για τη δευτερολογία γι’ αυτά που θέλω να πω και επίσης, εκτεταµένα θέλουµε να µιλήσουµε σε δεύτερο κύκλο χωριστό, όπου θα µας εξηγήσουν οι Υπουργοί τις τροπολογίες και θα
τελειώσουµε.
Όσον αφορά εµάς, θέλουµε να τηρηθεί αυτό και δεν έχουµε
κανένα πρόβληµα να παραµείνουµε αρκετά αργά, αφού σύµφωνα και µε τη διαδικασία που ψηφίσαµε, µέχρι τις 11 το βράδυ
µπορεί τυπικά να διαρκέσει η συζήτηση. Εποµένως εµείς δεν
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έχουµε καµµία βιασύνη. Θέλουµε να µείνουµε εδώ, να εξαντληθεί ο διάλογος στα ζητήµατα αυτά, εκτός αν οι Υπουργοί αποσύρουν τις τροπολογίες, οπότε τελειώνει το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πολύ ωραία, λοιπόν, προχωράµε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Από τη συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων και µε την έκθεση της
Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής προκύπτει η ανάγκη να
επιφέρουµε δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κατ’ αρχάς, στο άρθρο 5 η παρατήρηση του συναδέλφου κ.
Λοβέρδου ήταν ορθή. Πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 5 του παρόντος η φράση «εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιµέρους
άρθρα». Είναι για το άρθρο 1 που ορίζει ότι άρχεται η ισχύς του
από 1-1-2012.
Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, όπως επισηµαίνει
η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής, πρέπει να γίνει µία φραστική βελτίωση χωρίς να αλλάξει απολύτως τίποτα. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του παρόντος αναδιατυπώνεται ως εξής στις
τρεις πρώτες σειρές: «2. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου
Γ2 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται
τελευταία εδάφια ως εξής:». Και επακολουθεί η διάταξη, όπως
υπήρχε στο σχέδιο νόµου, το οποίο συζητούµε µε την αλλαγή.
Αυτό γίνεται, διότι η παρατήρηση της έκθεσης της Επιστηµονικής Επιτροπής µάς υποχρεώνει να κάνουµε καλύτερη διατύπωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ να διανεµηθούν.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Τελικά δεν κατάλαβα ποια διαδικασία
θα ακολουθηθεί. Θα ακούσουµε τους κυρίους Υπουργούς; Γιατί
αν δεν έχουνε αντίρρηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Από τη στιγµή που
υπάρχει έστω και µία αντίρρηση…
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Από τη στιγµή, όµως, που µπορεί το
κυρίαρχο Σώµα να αποφασίσει, ας ψηφίσουµε εδώ, γιατί υπάρχει
και η κόπωση που είπατε. Για ένα νοµοσχέδιο µε τέσσερα άρθρα,
όπου δεν έχουµε λόγο να δευτερολογήσουµε, να περιµένουµε
δεύτερη φορά για να ακούσουµε τις γνωστές ρητορείες τις αντιµνηµονιακές; Ας προηγηθούν οι κύριοι Υπουργοί, να µιλήσουν
για τις τροπολογίες και όσοι θέλουν αργότερα, ας τοποθετηθούν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όποιος βιάζεται, µπορεί
να φύγει.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν είναι θέµα βιασύνης. Είναι θέµα
κοινής λογικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντόπουλος, για να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’
όλα θα ήθελα να πω στους κυρίους Υπουργούς ότι κατανοούµε
την κρισιµότητα των στιγµών που περνάµε και ως Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας στηρίζουµε µια πρωτόγνωρη
προσπάθεια που γίνεται από τα τρία κόµµατα της συγκυβέρνησης. Ειλικρινά, όµως, δεν µπορούµε να δίνουµε συνέχεια άλλοθι
ιδιαίτερα σε µια ανεύθυνη Αντιπολίτευση, στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όταν παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής µε τροπολογίες οι οποίες εισάγονται σε κυρώσεις νόµων και σε ένα
νοµοσχέδιο που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Νοµίζω πως όλοι
πρέπει να συµβάλουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο κύριος Υπουργός Υγείας έφερε ένα νοµοσχέδιο για να λύσει
ουσιαστικά προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στο χώρο της
υγείας. Έφερε κατεπείγουσες ρυθµίσεις σε µια αγορά υγείας η
οποία είναι τιναγµένη στον αέρα κυριολεκτικά, σε µια φαρµακευτική αγορά η οποία παραπαίει, σε προµηθευτές οι οποίοι δεν
µπορούν να προµηθεύσουν πλέον το χώρο της υγείας, σε ιδιωτικές κλινικές οι οποίες βρίσκονται πλέον στην κόψη του ξυραφιού και δεν µπορούν να λειτουργήσουν όχι µόνο τις µονάδες
εντατικής θεραπείας, αλλά ούτε τα βασικά τµήµατά τους. Έρχεται, λοιπόν, να λύσει αυτά τα προβλήµατα – θέλει αύριο να είναι
λυµένα αυτά- και κινδυνεύει αυτό το νοµοσχέδιο να µην περάσει
εξαιτίας του ότι ήρθε µια τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ στην οποία
δεν συµφωνεί –και καλώς κάνει- η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που
θέτει θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Άρα πρέπει να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε
νοµοσχέδια τα οποία έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα. Να συµβάλουµε όλοι, ώστε µε κατεπείγοντα ρυθµό να λύσουµε αυτό το
πρόβληµα και να λύσουµε τα χέρια του Υπουργού και του Υπουργείου Υγείας αυτήν τη στιγµή, εν προκειµένω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Με µια εβδοµάδα τι θα γίνει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί να κάνουµε το
αντίθετο. Το πρωί µια άλλη κύρωση νόµου δεν ψηφίστηκε, επειδή
φέρανε µια τροπολογία άσχετη. Πρέπει όλοι, ο καθένας από την
πλευρά του, αναλαµβάνοντας το µερίδιο της ευθύνης το οποίο
έχουµε είτε ως Βουλευτές είτε ως µέλη της Κυβέρνησης, να συµβάλουµε µε τον καλύτερο τρόπο στο να προχωρήσει το κυβερνητικό έργο.
Εδώ, όµως, ακούστηκαν απίθανα πράγµατα. Τελευταία ακούσαµε και για εµπορευµατοποίηση και για αποκλειστικότητα της
εθνικής συνείδησης. Σε λίγο θα έχουµε και αποκλειστικούς χορηγούς πιστοποιητικών εθνικής συνείδησης από τη νηπιακή ηλικία µε ειδική προσχολική ή παρασχολική εκπαίδευση. Δεν ξέρω
τι άλλο θα δούµε.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, καταλαβαίνω ότι το εµπόριο και
ιδιαίτερα το διακοµιστικό θέλει ταχύτητα και ρευστότητα. Αφού
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δεν έχουµε ρευστότητα, ας έχουµε ταχύτητα, λοιπόν. Γι’ αυτό
και η τροπολογία, την οποία καταθέτει το Υπουργείο Οικονοµικών είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπως και η τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας, καθώς πρέπει να λειτουργήσουν το συντοµότερο δυνατόν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
χώρας, αλλά και η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας σχετικά
µε τον αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ. Είναι στη σωστή κατεύθυνση και
νοµίζω ότι µπορούν ανώδυνα να περάσουν σήµερα εδώ.
Στα υπόλοιπα νοµίζω ότι, επιτέλους, πρέπει να συµφωνήσουµε
στα αυτονόητα. Είναι αυτονόητο ότι ο χώρος της υγείας πρέπει
να προχωρήσει χωρίς προβλήµατα. Είπα ότι είναι µια πρόκληση
στο συναίσθηµα ευθύνης όλων µας και αυτά τουλάχιστον στα
οποία συµφωνούµε, ας τα προχωρήσουµε µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Δεν χρειάζονται ούτε εντάσεις ούτε οτιδήποτε
άλλο, για να προχωρήσουµε σε συµψηφισµό και του rebate και
του claw back και όλων των άλλων ρυθµίσεων που εισηγείται το
Υπουργείο Υγείας.
Απευθυνόµενος και στον αγαπητό εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων να του πω ότι µπορούµε να µείνουµε εδώ και µέχρι
τη νύχτα, αν θέλει. Όχι, όµως, να ακούµε αντιµνηµονιακές κορώνες. Αν είναι να µας πει κάτι, συγκεκριµένα πράγµατα, για τα τέσσερα άρθρα του νοµοσχεδίου και για τις τροπολογίες, πολύ
ευχαρίστως να τα ακούσουµε. Οτιδήποτε άλλο έχει να µας πει,
όµως, µπορεί να τα πει χωρίς να ταλαιπωρεί ούτε το Σώµα ούτε
εαυτόν ούτε τους υπολοίπους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Αγαθοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΙΡΗΝΗ -ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ νοµίζω ότι η συζήτηση, τόσο επί του νοµοσχεδίου όσο και
επί των τροπολογιών, τουλάχιστον από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ έχει
εξαντληθεί στη διαδικασία που προηγήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, θέλουµε να διευκρινίσουµε και να σχολιάσουµε κάποια πράγµατα
που ακούστηκαν µετέπειτα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο το µόνο που ζήτησε σήµερα από την Κυβέρνηση είναι το αυτονόητο: Να αφήσει τη νοµοθετική εξουσία στο αρµόδιο όργανο που είναι η Βουλή. Και
φυσικά, δεν ζητήσαµε να βγάλει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
προεδρικό διάταγµα για τις αποκλειστικές νοσοκόµες. Ας είµαστε λίγο σοβαροί σ’ αυτά που λέµε εδώ µέσα. Αυτό που είπαµε
ήταν και πάλι το αυτονόητο, να έχουν συµπεριληφθεί οι εν λόγω
διατάξεις στο νοµοθέτηµα που έφερε ο νοµοθέτης. Οι ρυθµίσεις,
δηλαδή, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις αποκλειστικές θα
έπρεπε να υπάρχουν ξεκάθαρα µέσα στο νοµοσχέδιο και να µην
είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Υπουργού να τα καθορίζει.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, ζητάµε από τον Υπουργό, αφού προβλέπεται για το άρθρο 3 κοινή υπουργική απόφαση µε τον
Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Εργασίας για να καθοριστούν ζητήµατα του άρθρου αυτού, να βάλει ο ίδιος στην κουβέντα το θέµα του συµψηφισµού των χρεών του ΕΟΠΥΥ προς
φαρµακοποιούς και γιατρούς µε την εφορία. Ακούστηκε από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής και είναι επιτακτική ανάγκη. Νοµίζω ότι το καταλαβαίνουµε όλοι και επίσης, ήταν και µια προεκλογική δέσµευση του σηµερινού Πρωθυπουργού.
Αναλάβετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εσείς, εάν το επιθυµείτε,
αυτήν την πρωτοβουλία, να ρυθµιστούν αυτά τα θέµατα που
πραγµατικά αφορούν µεγάλη µερίδα συνανθρώπων µας και
έχουν να κάνουν και µε χρέη του δηµοσίου.
Τώρα, όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ και το πολύ µεγάλο έλλειµµα
που έχει, είπατε ότι θα µας δώσετε µια διευκρίνιση για τις τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋπολογισµό του. Ίσως σας διέφυγε. Παρ’ όλα αυτά, εµείς ζητούµε για άλλη µια φορά ο ΕΟΠΥΥ
να έχει εγγυηµένη και τακτική, µόνιµη χρηµατοδότηση. Μόνο
έτσι θα µπορούµε να µιλάµε για βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
ταµείου της συντριπτικής πλειοψηφίας των ασφαλισµένων όλης
της χώρας.
Σήµερα ο προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ φτάνει στο 0,4% του
ΑΕΠ. Το ΑΕΠ έχει πέσει κατακόρυφα και αν αυτό το 0,4% δεν
πάει τουλάχιστον στο 1%, ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόµη πολλές ηµέ-
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ρες ζωής. Ό,τι άλλη ρύθµιση και αν κάνουµε, όσες φορές και αν
έρθουµε εδώ για να κυρώσουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και για να κάνουµε µπαλώµατα,
έχουν µικρή σηµασία, αφού σε λίγο διάστηµα θα ξανακληθούµε
να είµαστε και πάλι εδώ για να ρυθµίσουµε πάλι µε νοµοσχέδια
κατεπείγοντος χαρακτήρα τέτοια θέµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Συµεών Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την
ουσία του νοµοσχεδίου νοµίζω ότι όσα είχα να πω τα είπα στην
πρωτολογία. Νοµίζω ότι τα δώδεκα λεπτά που είχαµε ήταν υπεραρκετά για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Για τις τροπολογίες καλό θα
ήταν και εγώ θα ήθελα να ακούσω τώρα τους Υπουργούς για να
τοποθετηθώ µετά. Θα το κάνω, όµως, κατευθείαν.
Είχαµε τοποθετηθεί για το θέµα µε το ΤΑΙΠΕΔ, που απεσύρθη,
όπως ακούσαµε. Ο κύριος Υπουργός Παιδείας είχε την καλοσύνη
να µας εξηγήσει το κατεπείγον του θέµατος. Πράγµατι, είναι έτσι
τα πράγµατα, γι’ αυτό εµείς θα το υπερψηφίσουµε. Καλό, όµως,
είναι να είναι η τελευταία φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και το εννοούµε.
Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που επειδή βρήκαν βήµα νοµίζουν ότι θα έχουν
και κοινό να το ταλαιπωρούν για ώρες, ενώ κλείνουµε ήδη πέντε
µε έξι ώρες συνεδρίασης, θα ήθελα να θυµίσω ότι «το λακωνίζειν
εστί φιλοσοφείν» και ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για άσχετα θέµατα κάθε φορά, να µιλάµε για τους ψεκασµούς του µνηµονίου.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να κάνω µια πρόταση. Την άλλη
φορά ο κ. Στουρνάρας ας πάρει στην αποστολή για την επόµενη
διαπραγµάτευση κάποιους από αυτούς, διότι αν τον κ. Σόιµπλε
τον υποβάλουµε σ’ αυτό το µαρτύριο που και εµείς υποβαλλόµεθα, να ακούµε για τόση ώρα αυτά τα οποία ακούµε, είναι σίγουρο ότι θα πάρουµε την επόµενη δόση πολύ πιο γρήγορα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Μάρκου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα παραπάνω απ’ ό,τι έχω πει στην πρωτολογία µου. Απλώς θέλω να πιστεύω ότι είναι η τελευταία φορά που έρχονται τροπολογίες σε
κατεπείγον νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε µια ερώτηση
θα ξεκινήσω προς εσάς. Για να καταλάβουµε, τώρα τοποθετούµαστε δευτερολογώντας επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υγείας και στο τέλος ακούγοντας τους Υπουργούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μετά τη δευτερολογία σας θα ακούσετε και για τις τροπολογίες. Θα πάµε ξεχωριστά στις τροπολογίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Η τοποθέτησή µας σε σχέση µε
τις τροπολογίες, αφού ακούσουµε τους Υπουργούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα τους ακούσετε
µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Θα τοποθετηθούµε µετά; Αυτό
ρωτάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όποτε θέλετε τοποθετείστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Νοµίζω
ότι σε ό,τι µας αφορά σε σχέση µε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας για τις κατεπείγουσες ρυθµίσεις που κατέθεσε ο
Υπουργός Υγείας, νοµίζω ότι καλύψαµε και το σύνολο αλλά και
κατ’ άρθρον και µε την τοποθέτησή µας, αλλά και µε το τι θα ψηφίσουµε.
Αυτό που θέλουµε να πούµε ως συµπέρασµα είναι ότι στην
ουσία πρόκειται για µια κρατική παρέµβαση, µια κρατική ρύθµιση, ανάµεσα σε επιχειρήσεις προµηθευτών και αγοραστών των
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φαρµάκων, είτε είναι νοσοκοµεία είτε άλλοι αγοραστές φαρµάκων. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τις όποιες επιστροφές θα γίνουν
και το ύψος τους, παραµένει -και επιµένουµε σ’ αυτό, γιατί η
πραγµατικότητα είναι αδιάψευστος µάρτυρας- και οξύνεται το
βασικό πρόβληµα της δραστικής κρατικής υποχρηµατοδότησης
των δηµόσιων νοσοκοµείων και του ΕΟΠΥΥ.
Παραµένει και εντείνεται η πολιτική προσαρµογής της λειτουργίας των δηµόσιων νοσοκοµείων ως επιχειρήσεις και οι παροχές
των ασφαλιστικών ταµείων και του ΕΟΠΥΥ σε ανταποδοτική
βάση, µε αύξηση των πληρωµών από τους ίδιους τους ασφαλισµένους και µε αύξηση των περικοπών των παροχών. Πώς να το
κάνουµε; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και βεβαίως ο κύριος Υπουργός θα πρέπει να στηρίξει τον καπιταλισµό, το κράτος που εξυπηρετεί συγκεκριµένη εξουσία,
συγκεκριµένη τάξη, η οποία έχει στα χέρια της τα µέσα παραγωγής στη χώρα µας. Βεβαίως, αυτήν την τάξη στηρίζετε η τρικοµµατική Κυβέρνηση ή όσοι ενστερνίζονται πολιτικές όποιας
διαχείρισης του καπιταλισµού.
Και δείτε την υγεία. Απ’ όπου και να το πιάσουµε -δεν το υποτιµώ και δεν το υποβιβάζω, να µην παρεξηγηθώ- το παρόν νοµοσχέδιο µπορεί να είναι ένα µέρος από τα άλλα ζητήµατα της
υγείας, αλλά από όπου και να πιάσουµε και το θέµα της υγείας,
βγαίνει στην επιφάνεια το κυρίαρχο: Τι υγεία θέλουµε; Υπηρετεί
σήµερα το σύστηµα υγείας τις λαϊκές ανάγκες; Όχι. Πώς θα αντιµετωπίσετε ως Κυβέρνηση το θέµα της υγείας; Εµείς λέµε ότι
θα πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, καθολικά και δωρεάν να
προσφέρεται σε όλους ανεξαιρέτως φύλου, ηλικίας, κ.λπ.. Εσείς
το έχετε ως εµπόρευµα. Αυτή είναι η πολιτική σας. Δεν σας κατηγορούµε γι’ αυτό.
Αυτή είναι η πολιτική σας στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος
του καπιταλισµού, του καπιταλιστικού συστήµατος, που τόσα
χρόνια, αιώνες τώρα, φτάσαµε εδώ που φτάσαµε και δεν µπορεί
να λύσει το στοιχειώδες πρόβληµα, για παράδειγµα, του να εµβολιάζονται τα παιδιά. Το 30% των παιδιών είναι ανεµβολίαστα
αυτήν τη στιγµή στη χώρα µας. Καταλαβαίνετε τι µέλλον προδιαγράφεται για τις επόµενες γενιές. Λέω ένα παράδειγµα µόνο.
Γιατί δεν λύνονται όλα αυτά τα ζητήµατα; Εµείς γνωρίζουµε
γιατί. Γιατί πατάτε πάνω στην κρίση. Τι είναι η κρίση; Είναι ένα
φυσικό φαινόµενο; Προήλθε συγκεκριµένα και γεννιέται µέσα
από τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήµατος. Είναι υπερσυσσώρευση κεφαλαίων που δεν µπορούν να βρουν διέξοδο
επενδύσεων. Αυτό είναι.
Και, βεβαίως, αυτό το κράτος που υπηρετεί αυτήν την κατεύθυνση µε την πολιτική του, αυτόν το δρόµο ανάπτυξης, τον καπιταλιστικό, θα περικόψει από την υγεία, θα περικόψει από
µισθούς και από γενικότερες κοινωνικές δαπάνες, αν θέλετε,
στην κατεύθυνση του να χρηµατοδοτήσει το µεγάλο κεφάλαιο,
προκειµένου να γλιτώσει όσα µπορεί το ίδιο το κεφάλαιο από τη
χασούρα λόγω της κρίσης. Γιατί, βεβαίως, χάνει και το κεφάλαιο.
Και κεφάλαιο χάνεται και εµπράγµατα χάνονται κ.λπ..
Να, λοιπόν, που πατάει η διαφορά µας στην υγεία. Και δεν
µπορεί να το διαγράφετε γενικά και αόριστα µε ένα «τελείωσε η
ιστορία µε το κράτος» κ.λπ.. Απέδειξαν αυτά τα κράτη τα σοσιαλιστικά, κύριε Υπουργέ, ότι στο θέµα της υγείας ήταν πρωτοπόρα. Και τα στοιχεία δεν είναι δικά µας.
Σας παραπέµπω στα στοιχεία της UNESCO, στον Οργανισµό
Ηνωµένων Εθνών κ.λπ.. Να µη σπαταλώ τώρα χρόνο να σας αναφέρω τέτοια ζητήµατα. Τα ξέρετε πολύ καλά.
Έτσι, λοιπόν, µην πάτε να αντιπαραβάλετε. Αφήσατε υπονοούµενο µε την τοποθέτησή σας. Πείτε µου, γιατί δεν λύνετε τα
προβλήµατα; Όχι εσείς προσωπικά, µην το παίρνετε προσωπικά.
Γιατί δεν λύνονται τα προβλήµατα στην υγεία, για παράδειγµα,
όπως και τα υπόλοιπα που θα συζητήσουµε εδώ µε τις τροπολογίες, της παιδείας; Γιατί θα πρέπει να πληρώνει ο άλλος;
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν χθες από τον Αναπληρωτή Υπουργό, µόνο από την εφαρµογή του Ενιαίου Κανονισµού
Παροχών Υγείας -ένα παράδειγµα σας λέω- του ΕΟΠΥΥ δηλαδή,
θα γίνει εξοικονόµηση πόρων, όπως λέγονται οι περικοπές των
παροχών, από 411 έως 462 εκατοµµύρια για το 2013 σε σχέση
µε το 2012. Οι περικοπές αυτές θα αφορούν στις διαγνωστικές
εξετάσεις, αναγκάζοντας τους ασθενείς, και όχι µόνο, να βάλουν
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το χέρι ακόµα βαθύτερα στην τσέπη τους. Άρα πού µετακυλίεται
το κόστος και σ’ αυτήν την κατεύθυνση; Πάλι στους ασθενείς.
Να µην πούµε το τι πληρώνουν στα διαγνωστικά κέντρα πλέον
και να µην πούµε για το ότι δεν έχουν πρόσβαση σε φάρµακα.
Καθηµερινά υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες καταγράφονται
στον Τύπο. Τα ξέρετε πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να τα λέµε ένα,
ένα. Το ζήτηµα όµως είναι τι κατάσταση δηµιουργείτε µε την πολιτική σας στο χώρο της υγείας. Όχι µόνο τραγική αλλά και επικίνδυνη. Εξοντώνετε τον κόσµο. Πάρτε το χαµπάρι!
Συγχωρέστε µε για τον τόνο της φωνής µου αλλά ήµουν στο
χώρο της υγείας, πριν µε τιµήσει ο λαός και εκλεγώ, και ξέρω
τα ζητήµατα. Όταν λέτε, για παράδειγµα, «τιµούµε τους εργαζόµενους στο χώρο της υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές κ.λπ.» πρέπει
να έχετε υπ’ όψιν σας ότι σχετικά πρόσφατη µελέτη αναφέρει,
σε σχέση µε το προσωπικό που εργάζεται στα νοσοκοµεία, ότι
για κάθε έναν παραπάνω ασθενή αν νοσηλευθεί, η θνητότητα για
τον ασθενή αυξάνεται κατά 7% και το σύνδροµο εξουθένωσης –
να µην το πούµε στην άλλη γλώσσα- του νοσηλευτή αυξάνεται
κατά 15%. Διαιρέστε τώρα τα κρεβάτια µε τις θέσεις του προσωπικού, να δείτε πού πάει η θνητότητα στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, αναφέρεται –το είπατε και χθες στην επιτροπή- σε
σχέση µε τις µονάδες εντατικής θεραπείας και τον διαγωνισµό
που γίνεται µέσω του ΚΕΛΠΝΟ. Εσείς λέτε ότι αφαιρείτε –και
καλά κάνετε- τη συνέντευξη από τη διαδικασία πρόσληψης. Με
συγχωρείτε πολύ. Αυτό το λέτε ως ένα µέτρο που θα τονώσει
κ.λπ.; Τι θα τονώσει; Τις επιπλέον ανάγκες που προέκυψαν από
την «απόλυση», διότι έληξαν οι συµβάσεις, των εργαζοµένων στις
µονάδες νοσηλευτών από την προηγούµενη σύµβαση µέσω του
ΚΕΛΠΝΟ; Άρα το πρόβληµα παραµένει. Δεν λύνεται, δεν βελτιώνεται. Παραµένει το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή που δείξατε.
Για τις τροπολογίες θα τοποθετηθούµε ακούγοντας και τους
Υπουργούς.
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,
σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από
το 4ο Γυµνάσιο Κορίνθου, Β’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής )
Ο κ. Ζαχαριάς έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητώντας για το άρθρο 2 και το προσωπικό, στη νύξη µου
ότι θα πρέπει να είναι προσωπικό µόνιµο και σταθερό, δηλαδή
µε σχέση µόνιµης εργασίας στο δηµόσιο, ο κύριος Υπουργός
αναφέρθηκε σε συζήτηση που είχαµε για τις µονάδες εντατικής
θεραπείας και τα προβλήµατα του προσωπικού τους.
Εδώ θέλω να τοποθετηθώ και να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό,
για να τοποθετηθεί: Σύµφωνα µε αυτήν την προκήρυξη που είδε
το φως στο διαδίκτυο –δεν την έχω δυστυχώς, στα χέρια µουπροσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο
ετών, σαράντα γιατροί και εκατόν ενενήντα νοσηλευτές, από το
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Εδώ εγείρονται δύο ζητήµατα. Από τους σαράντα γιατρούς
µόνο οι δεκάξι είναι για την κάλυψη µονάδων εντατικής θεραπείας, ενώ οι άλλοι είκοσι τέσσερις είναι για κάλυψη εν γένει ειδικών µονάδων και τµηµάτων των νοσοκοµείων ΕΣΥ σε όλη τη
χώρα. Τη στιγµή που έχουµε γιατρούς, καθώς έχει τελειώσει η
διαδικασία κρίσης τους –για µόνιµους γιατρούς του ΕΣΥ µιλάωεδώ και δύο χρόνια, τη στιγµή που έχουµε τη δυνατότητα να
έχουµε ακόµη και επικουρικούς γιατρούς, για ποιο λόγο να προσλαµβάνονται έστω και είκοσι τέσσερις γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, -παραδείγµατος χάριν ένας παθολόγος, αναφέρεται ένας
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ακτινοδιαγνώστης, ένας αγγειοχειρουργός- µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ
και µε τέτοιες σχέσεις εργασίας και δεκάξι από τους εβδοµήντα
τρεις που έληξε η σύµβασή τους; Μακάρι να µου πείτε ότι οι υπόλοιποι θα προσληφθούν µε µόνιµη σχέση εργασίας στο δηµόσιο
ως γιατροί του ΕΣΥ.
Θα ήθελα όµως, να επιστήσω την προσοχή σας, κύριε
Υπουργέ, στην τέλεια ασάφεια της διακήρυξης αυτής όσον αφορά και τους γιατρούς που θα καλύψουν τις µονάδες εντατικής
θεραπείας. Σε τρία σηµεία αναφέρεται η πρόσληψη αυτών των
γιατρών:
Κατ’ αρχάς, λέει για πρόσληψη δεκαέξι γιατρών για κάλυψη
µονάδων εντατικής θεραπείας µε εξειδίκευση στην Εντατικολογία ή αποδεδειγµένη εµπειρία στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Σε δεύτερο σηµείο, αναφέρεται για την απόδειξη εµπειρίας
στις ΜΕΘ, ότι χρειάζεται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που
αυτή αποκτήθηκε, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
έχει ολοκληρώσει το χρόνο εξειδίκευσης της Εντατικολογίας.
Και, επίσης, απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους
σε µονάδες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, θα πάρουµε σε µονάδες εντατικής θεραπείας όχι εντατικολόγους, τη στιγµή που
πάρα πολλοί έχουν πια την εξειδίκευση στην Εντατικολογία.
Απλώς, χρειάζεται να έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εξειδίκευσης
στην Εντατικολογία, χωρίς να έχουν δώσει εξετάσεις. Για ποιο
λόγο γίνεται αυτό;
Μου φαίνεται ότι είναι τελείως «φωτογραφικές» οι προκηρύξεις
αυτές και νοµίζω ότι πρέπει να κάνετε έναν κατασταλτικό έλεγχο
σ’ αυτό το αµαρτωλό ίδρυµα, το οποίο λέγεται ΚΕΕΛΠΝΟ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι τα 1,5 δισεκατοµµύρια που
µας είπατε ότι θα δοθεί στον ΕΟΠΥΥ για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας θα
καλύψει µόνο ένα µικρό µέρος από τα οφειλόµενα, καθώς επίσης
και ένα πολύ µικρό µέρος, το 1/20 των χρεών των νοσοκοµείων
προς τις φαρµακευτικές εταιρείες και κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων θα καλυφθούν από την έκτακτη χρηµατοδότηση των 1,4 δισεκατοµµυρίων και από το rebate.
Εκτός όµως, από το ποσό, θέλω να βάλω και µια άλλη πλευρά,
έναν προβληµατισµό, όσον αφορά τις προτεραιότητες πληρωµής, εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους παροχής υπηρεσιών υγείας, δηλαδή, φαρµακεία,
ελεύθερους επαγγελµατίες, γιατρούς, εργαστήρια, µεγάλα διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκοµεία και τα λοιπά.
Είναι προφανές ότι είναι διαφορετικό ζήτηµα για µας και θα
έπρεπε να αντιµετωπιστούν µε διαφορετική προτεραιότητα οι
οφειλές προς τα µεγάλα ιδιωτικά νοσοκοµεία και θεραπευτήρια
που µέσω της υπερκοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχουν, έχουν δηµιουργήσει και κατά κύριο λόγο ευθύνονται για
την αύξηση του χρέους του δηµοσίου προς τους ιδιώτες που τον
Ιούνιο του 2012 ήταν 6 µε 6,5 δισεκατοµµύρια και τον Δεκέµβριο
εκτινάχτηκε στα 9,5 δισεκατοµµύρια. Γι’ αυτήν την αύξηση ευθύνονται ιδιαίτερα, όπως γνωρίζετε, οι δαπάνες των µεγάλων θεραπευτηρίων.
Η υπερκοστολόγηση, λοιπόν, έχει ως αποτέλεσµα µιας ηµέρας
νοσηλεία για µία απλή ίωση να κοστίζει 1.800 ή 2.000 ευρώ.
Είναι διαφορετικό ζήτηµα ο ελευθεροεπαγγελµατίας γιατρός
-και ιδιαίτερα παθολόγος ή παιδίατρος- που διεκδικεί από τον
ΕΟΠΥΥ, από τον ΟΠΑΔ ή από άλλα ταµεία ποσό της τάξης των
2.000, 3.000 ευρώ τον µήνα καθαρά.
Θα θέλαµε, λοιπόν, να δείτε αυτό το ζήτηµα των προτεραιοτήτων.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία αναφορά σε αυτά που ακούστηκαν εδώ µέσα, τόσο από την κ. Βούλτεψη όσο και από την κ.
Χριστοφιλοπούλου.
Θα αντιπαρέλθω αυτό που είπε η κ. Βούλτεψη για την υπεράσπιση δήθεν από τη µεριά της των φυλακισµένων στις φυλακές
της Τουρκίας –που γνωρίζουµε όλοι ποιοι είναι, είναι αριστεροί
Τούρκοι, Κούρδοι αντάρτες- για να αναφερθώ στο επιχείρηµά
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της ότι δεν πρέπει να αναφέρουµε το πώς άλλες χώρες παρέχουν στους ανασφάλιστους και γενικά στον πληθυσµό τους υπηρεσίες υγείας, λέγοντάς της ότι, αν δεν της αρέσει το παράδειγµα της Τουρκίας, ας δει το παράδειγµα της Κούβας. Προφανώς, ούτε αυτό θα της αρέσει, βέβαια. Ή ας δει το παράδειγµα
χωρών του τρίτου κόσµου. Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΟΣΑ
για την υγεία των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ το 2011 και 2012,
υπάρχουν χώρες του τρίτου κόσµου που έχουν περισσότερες
δηµόσιες δαπάνες για την υγεία απ’ ό,τι η Ελλάδα. Αυτό είναι
ντροπή ή όχι για τη χώρα µας;
Όσο για την κ. Χριστοφιλοπούλου, προφανώς νιώθω την
ανάγκη να υπερασπιστώ τον συνάδελφό µου κ. Κουρουµπλή, ο
οποίος –φυσικά- έχει κάθε δικαίωµα ο ίδιος να το κάνει και ξέρει
καλύτερα από εµένα. Εδώ µέσα, όµως, δεν µπορεί να ακούγονται
προσωπικές επιθέσεις µε αήθη τρόπο –κατά τη γνώµη µου- για
πολιτικά ζητήµατα. Ο κ. Κουρουµπλής, παρ’ ότι έχει χάσει το φως
του, είδε πολύ νωρίς πού οδεύει η χώρα µε τα µνηµόνια, σε ποια
καταστροφή οδεύει η χώρα, τη στιγµή που η κ. Χριστοφιλοπούλου και πολλοί συνάδελφοί της δεν έχουν δει ακόµη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επί προσωπικού;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για αήθη τρόπο και µου δίνεται η ευκαιρία να αλλάξω την παροµοίωση. Ξέρετε, δεν έχει να κάνει
ούτε µε το ίδιο το πρόσωπο του κ. Κουρουµπλή η ελληνική γλώσσα ούτε µε το δικό µου ούτε µε κανενός άλλου. Μια µεταφορά
χρησιµοποίησα. Θέλετε να αλλάξω τη µεταφορά; Την αλλάζω,
λοιπόν: «όπου γάµος και χαρά, η Βασίλω πρώτη!». Λυπάµαι για
την ανάγνωσή σας. Η ανάγνωση αυτή που κάνατε ήταν η λανθασµένη ανάγνωση. Το φως της ψυχής το έχουµε όλοι. Τα µάτια
της ψυχής υπάρχουν σε όλους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα απαντήσω.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ
δεν µιλώ σε σας. Εγώ µιλώ για σας και λέω «όπου γάµος και
χαρά, η Βασίλω πρώτη!».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν χρειάζεται…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είδατε, λοιπόν, το γάµο
και τη χαρά στο ΠΑΣΟΚ και µετείχατε, τώρα βλέπετε το γάµο και
τη χαρά στον ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα σας απαντήσω παρουσία
του κ. Γρηγοράκου και του ΠΑΣΟΚ…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κάντε ό,τι θέλετε.
Εγώ, όµως, για να διαφυλάξω τη διαστρέβλωση των λεγόµενών µου –λυπάµαι ειλικρινά αν έτσι θεωρήθηκε- το παίρνω απολύτως πίσω αυτό και το αντικαθιστώ µε το «όπου γάµος και χαρά,
η Βασίλω πρώτη!».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κουρουµπλής
έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε και δύο λεπτά παραπάνω, γιατί υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχετε έξι λεπτά,
κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ας ξεκινήσω από την καλή
συνάδελφο κ. Βούλτεψη.
Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζω να αναφέροµαι σε συναδέλφους
όταν λείπουν από την Αίθουσα -αυτό είναι το πρώτο- και κυρίως
ποτέ δεν επιτρέπω στον εαυτό µου –όποια πίεση και αν δεχθώνα αµφισβητήσω τον πατριωτισµό κανενός συναδέλφου σ’ αυτήν
την Αίθουσα.
Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπω στην κ. Βούλτεψη να αναφέρεται σ’ εµένα, κύριε Πρόεδρε, γιατί κατάγοµαι από µία οικογένεια που γι’ αυτόν τον τόπο έχει χύσει αίµα, αφήνοντας τον
παππού µου κατασφαγµένο στον Πόντο. Και θα µου πει η κ.
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Βούλτεψη ότι εγώ προσέβαλα την Ελλάδα, λέγοντας ότι ακόµα
και η Τουρκία ασφαλίζει όλους τους πολίτες της νοσοκοµειακά;
Ναι, κυρία Βούλτεψη, θα το ξαναπώ! Εάν η πολιτική παράταξη
που υπηρετούσα εγώ τόσα χρόνια και που υπηρετείτε και εσείς
είχε το κουράγιο να συγκρουστεί µε τη φοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή και τη φοροαποφυγή των πολυεθνικών, δεν θα υπήρχε
Έλληνας ανασφάλιστος αυτήν τη στιγµή.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μη φωνάζετε, όµως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το πώς θα λειτουργήσω θα
µου το πει ο Πρόεδρος, το Προεδρείο.
Το δεύτερο, λοιπόν, που πρέπει να σας πω είναι το εξής.
Επειδή αναφερθήκατε και στην περίοδο που ήµουν γενικός
γραµµατέας, όταν Υπουργός ήταν ο Δηµήτρης Κρεµαστινός και
ο Μανώλης Σκουλάκης, θα σας παραπέµψω σε Πρακτικά της
Βουλής, για να δείτε τι έλεγε ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Διονύσης Μπεχράκης και η κ. Φάνη Πετραλιά. Έλεγαν στη
Βουλή ότι ο Κουρουµπλής πρέπει να µείνει διαχρονικά γραµµατέας, διότι έκανε έργο που δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Αν
δεν θέλετε να διαβάσετε τα Πρακτικά, πηγαίνετε στα στελέχη
της Νέας Δηµοκρατίας του Υπουργείου Υγείας, για να σας πουν
µετά από δεκαπέντε χρόνια τι έργο έκανε ο Κουρουµπλής στο
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Θα ήθελα να έρθω τώρα, κύριε Πρόεδρε, στην καλή συνάδελφο, την κ. Χριστοφιλοπούλου.
Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ από τα δέκα µου χρόνια κλήθηκα πρώιµα να δουλέψω πολύ σκληρά, για να µην επιτρέψω σε
κανέναν -µα κανέναν- να αντιληφθεί ή να νιώσει λογική περιθωρίου απέναντί µου.
Στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -όπως το ξέρετε πολύ
καλά εσείς- δεν πήγα για να αρπάξω κάποια θέση. Στο ΠΑΣΟΚ
πήγα στις 7 Σεπτεµβρίου 1974 -ήµουν ο πρώτος µαθητής του Γυµνασίου Αγρινίου- και διώχτηκα µε το ν. 4000 περί τεντιµποϊσµού
ως φοιτητής, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν κόµµα διαµαρτυρίας και κανένας τότε δεν υπολόγιζε ότι θα πάρει εξουσία.
Δεν πήγα στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρόεδρε, για να αρπάξω θέσεις
γλείφοντας, έρποντας και µε το κέρατό µου! Αφού θέλουν, λοιπόν και µε προκαλούν κάποιοι θα πάρουν τέτοιες απαντήσεις.
Στο ΠΑΣΟΚ πήγα -και µε τίµησε η κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας για τους κοινωνικούς µου αγώνες και για το έργο που
προσέφερα στο συγκεκριµένο τοµέα όταν η µεγάλη δηµοκρατική
παράταξη του Ελευθερίου Βενιζέλου -στην οποία ήταν ενταγµένοι ο παππούς µου και ο πατέρας µου- του Πλαστήρα, του Γέρου
της Δηµοκρατίας και του Ανδρέα Παπανδρέου προσέφερε κοινωνικό κράτος, το οποίο κατεδάφισαν αυτοί που, προκειµένου
να καθίσουν στις καρέκλες της εξουσίας, µετέτρεψαν την πιο µεγάλη παράταξη του τόπου σε συνιστώσα της Δεξιάς.
Δεν ήµουν εγώ αυτός που έλεγε τους πασόκους και τον
Γιώργο Παπανδρέου κλέφτες.
Αφού το θέλετε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, τώρα τιµάτε και
στηρίζετε αυτούς που σας έλεγαν κλέφτες και έρχεστε να απευθύνετε το λόγο σε µένα. Δεν πήγα στη Δεξιά, εγώ πήγα στην Αριστερά. Τήρησα τις δεσµεύσεις µου απέναντι στην κοινωνία, γιατί
πίστεψα στο κοινωνικό κράτος που επαγγέλθηκε το ΠΑΣΟΚ, γιατί
το υπερασπίστηκα και µέσα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Εσείς το ξέρετε, κύριε Λεωνίδα Γρηγοράκο, αφού µαζί τονίζαµε και φωνάζαµε. Ποιος, όµως, µας άκουγε;
Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, εµείς χαιρετίζουµε την απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία της πρόσληψης
των επτακοσίων γιατρών και κυρίως να λειτουργήσουν οι εντατικές.
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα νησιά, κύριε Υπουργέ, βάλτε κάποια
κίνητρα, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι στο θέµα των γιατρών των
νησιών θα έχουµε πρόβληµα. Βάλτε κάποιο κίνητρο. Υπήρχε παλιότερα ένα κίνητρο, που έλεγε «πέντε χρόνια θα υπηρετήσεις
στα νησιά και µετά έχεις δικαίωµα να πας σε κάποιο κεντρικό νοσοκοµείο». Βάλτε το, αλλιώς θα κάνουµε κάτι, θα βγάλουµε προκηρύξεις, θα πάρουν κάποιοι τις θέσεις, δεν θα πάνε και ο
κόσµος των νησιών θα ταλαιπωρείται. Νοµίζω ότι αυτό δεν είναι
δύσκολο. Μπορείτε να το κάνετε.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα µιλήσετε, κυρία
Βούλτεψη;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουρουµπλής έθεσε
κάτι. Εγώ, εξάλλου, και ως πολιτικός και ως δηµοσιογράφος δέχοµαι την κριτική και δεν κάνω µεγάλη φασαρία, αν και έχουν
ακουστεί και γραφτεί πάρα πολλά πράγµατα, γιατί πιστεύω στην
ελευθερία του λόγου και δεν εξοργίζοµαι και τόσο εύκολα.
Είπε ο κ. Κουρουµπλής ότι έλειπε από την Αίθουσα και γι’ αυτό
το σαβουάρ βιβρ απαιτεί να µην αναφερόµαστε σε κάποιον που
λείπει από την Αίθουσα. Μα, αυτό θα ήταν εύκολο τότε, µόλις µιλάει κάποιος, να φεύγει από την Αίθουσα και ο άλλος να µην αναφέρεται ποτέ σ’ αυτό που ειπώθηκε.
Αυτό που είπα εγώ είναι ότι η Τουρκία δεν µπορεί ποτέ να έρχεται σε αντιδιαστολή µε την Ελλάδα για οποιονδήποτε λόγο και
δεν µπορούµε να την υµνούµε, προκειµένου να χτυπήσουµε την
Κυβέρνηση ή τη χώρα µας. Διότι µπορεί να έχει ένα ασφαλιστικό
σύστηµα –δεν το ξέρω, το είπε κάποιος- που καλύπτει όλους,
πλην όµως, όπως είπε και ο κ. Κωνσταντόπουλος πριν, οι περισσότεροι είναι ασφαλισµένοι µέσα στις φυλακές, οπότε εκ των
πραγµάτων οι άνθρωποι περιθάλπονται µε κάποιον τρόπο. Έχουµε ελέγξει και τις συνθήκες των φυλακών εκεί και δεν νοµίζω να
προσφέρουν αυτά για τα οποία µιλούµε.
Άρα δεν καταλαβαίνω τι «µύγα σάς τσίµπησε». Δεν πρόκειται
να ανεχθώ µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα να ξαναφέρνει κανείς ως
παράδειγµα για τη χώρα την Τουρκία, µία χώρα που δεν έχει συλλογικές συµβάσεις, δεν έχει συνδικαλισµό, όλα απαγορεύονται,
γίνονται συλλήψεις κ.λπ..
Κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως ούτε την Κούβα τη θέλω. Εάν τη
θέλετε εσείς, µε γεια σας, µε χαρά σας. Όµως, η Κούβα έχει στην
ενδοχώρα της το Γκουαντάναµο. Να το πείτε αυτό σε όσους σάς
υποστηρίζουν, ακόµα και συναδέλφους µου. Δεν είναι στην παραλία το Γκουαντάναµο, είναι στην ενδοχώρα της. Εποµένως
ούτε αυτήν τη θέλω. Ούτε τον τρίτο κόσµο τον θέλω. Θέλω να
προσπαθώ γι’ αυτόν τον κόσµο, τον οποίο αποδεχόµαστε όλοι.
Δεν έχει νόηµα το να λέµε τι έκαναν οι παππούδες µας και οι
µανάδες µας. Θα αρχίσουµε να λέµε, εγώ είµαι τέκνο της γενοκτονίας και ο δικός µου πατέρας ήταν στο αντάρτικο κ.λπ.. Τι θα
κάνουµε εδώ; Όλοι έχουµε χύσει το αίµα µας, όλες οι οικογένειές µας, µε διάφορους τρόπους σε αυτήν την άµοιρη χώρα.
Όταν αναφέροµαι στο παρελθόν, αυτό δεν είναι θέµα προσωπικό. Αυτά δεν συµβαίνουν µόνο στο δικό σας κόµµα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό συνέβη. Έγινε µία µπάµπουσκα το πολιτικό σύστηµα
και έφευγαν διάφοροι και πήγαιναν σε διάφορα κόµµατα. Αυτό
δεν είναι κολυµβήθρα του Σιλωάµ.
Έχουµε µία ιστορία σε αυτήν τη χώρα. Ήµασταν στην πολιτική, είχαµε θέσεις, αξιώµατα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι είκοσι και είκοσι πέντε χρόνια Βουλευτές και ξαφνικά έχουν
κηρύξει τον αντιµνηµονιακό αγώνα, ενώ τόσα πολλά χρόνια
έπαιρναν το µισθό τους από τα δανεικά µέσα στη Βουλή.
Μέσα στα κόµµατά τους –και το έχω ξαναπεί- υπάρχουν αυτήν
τη στιγµή Βουλευτές που παίρνουν δύο µισθούς από το µνηµόνιο
µέσα στην ίδια οικογένεια, ο Βουλευτής και η γυναίκα ή ο άνδρας
αντίστοιχα. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Εκ του ασφαλούς παίρνω
το µισθό µου από το µνηµόνιο, αλλά δεν θέλω και το µνηµόνιο
και χαϊδεύω και τα αυτιά του λαού, που δεν παίρνει κανένα µισθό
από το µνηµόνιο. Να υπάρχει λίγη αυτοσυγκράτηση.
Τώρα, αν υπήρχαν στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας που έπεφταν «ξεροί» µε τον κ. Κουρουµπλή –εγώ δεν έχω τίποτα µε τον
κ. Κουρουµπλή- εγώ δεν ετεροπροσδιορίζοµαι. Δεν πρόκειται να
απολογηθώ για όλα τα στελέχη που έχουν περάσει από τη Νέα
Δηµοκρατία. Άλλωστε, δεν χρεοκοπήσαµε τυχαία. Από κάτι τέτοια χρεοκοπήσαµε. Δεν λέω, µπορεί να ήταν καλός στη δουλειά
του. Είπα απλώς ότι ανήκε σε ένα σύστηµα το οποίο τώρα καταγγέλλει. Αυτό δεν γίνεται.
Δεν µπορούµε να «έχουµε τη µύγα», να «µυγιαζόµαστε», να
ενοχλούµεθα σε περίπτωση που πει κάποιος κάτι για εµάς επί
του προσωπικού. Εγώ, για παράδειγµα, δεν έχω κανένα προσω-
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πικό. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Γι’ αυτό είµαστε εδώ, για να
διαφωνούµε, αρκεί να µην υβρίζεται η µνήµη νεκρών. Εκεί είναι
η ιστορία. Από εκεί και πέρα, η πολιτική κριτική µπορεί να γίνεται.
Πολύ µυγιάγγιχτοι έχετε γίνει, ενώ κανείς από εµάς δεν είναι
από παρθενογένεση και πολύ περισσότερο γιατί κάποιοι ήρθαµε
στην πολιτική αργότερα. Ήµασταν στον ιδιωτικό τοµέα και είχαµε δει «πόσα απίδια πιάνει ο σάκος» και είχαµε πληρώσει και
τους φόρους µας, για να πληρώνονται οι µισθοί του µνηµονίου,
γιατί, όταν κάποιος έχει δουλέψει τριάντα χρόνια στον ιδιωτικό
τοµέα, έχει πληρώσει κάποιους φόρους για να έρχονται εδώ κάποιοι -που δεν έχουν βγάλει ούτε 1 ευρώ στον ιδιωτικό τοµέα- να
κάνουν τους κήνσορες.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ξεκινήσαµε µια συζήτηση και πήγαµε
αλλού, πλην όµως νοµίζω ότι κάποια πράγµατα πρέπει να µπαίνουν και στη θέση τους εδώ. Τι θα γίνει, δεν θα τολµάµε να µιλάµε;
Σας ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε, να
µιλήσει ο κ. Μαριάς και µετά εσείς ή θέλετε να πάρετε τώρα το
λόγο; Με τον κ. Μαριά τελειώνουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είδα ότι
υπήρχε δυσθυµία, επειδή ζήτησα να συνεχίσουµε τη συζήτηση.
Άκουσα και εξυπνακισµούς από συναδέλφους.
Να πω το εξής: Αυτήν τη στιγµή συµπληρώνονται επτά ώρες
από την έναρξη της συζητήσεως, στην οποία ορισµένοι µόνο εκ
των παρισταµένων ήταν από τις 9.30’ το πρωί.
Δεύτερη παρατήρηση. Να υπενθυµίσω στον κύριο συνάδελφο,
που έθεσε τα θέµατα, ότι, εάν ήταν εργαζόµενος σε εργοστάσιο,
θα δούλευε άλλη µία ώρα, θα έπαιρνε 500 ευρώ, θα είχε πάει µε
το λεωφορείο στριµωγµένος στη δουλειά του και δεν θα ήταν
άνετα καθήµενος εδώ να παίρνει δέκα φορές το µισθό ενός
απλού εργαζοµένου, να έχει το αυτοκίνητό του, να έχει τους οδηγούς του και να κάνει και φασαρία, διότι ήρθε µία ή δύο ή πέντε
φορές το µήνα σ’ αυτήν την Αίθουσα να πει πέντε πράγµατα.
Αν είναι κάποιοι να διαµαρτύρονται, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτοί
που είναι στο Προεδρείο και αυτοί που παραµένουν σ’ αυτήν την
Αίθουσα από την αρχή ως το τέλος και τοποθετούνται. Αυτά για
να εξηγούµαστε.
Όσον αφορά εµένα, εξηγούµαι, γιατί άκουσα προσωπικές αιχµές, αλλά δεν πήρα το λόγο επί προσωπικού. Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες –και όσον αφορά εµένα- θα ασκούµε τα όποια
δικαιώµατα έχουµε εδώ και θα τοποθετούµαστε επί όλων των θεµάτων και επί της ουσίας των θεµάτων και δεν θα γενικολογούµε.
Αυτά έχω να πω, κύριε Πρόεδρε, ως παρατηρήσεις, διότι κάποιοι είπαν και εξυπνακισµούς, να πάµε, λέει, δήθεν µε τον κ.
Στουρνάρα να πείσουµε τον κ. Σόιµπλε. Λέω, λοιπόν, στο συνάδελφο ότι, όταν αναλάβουν οι αντιµνηµονιακές δυνάµεις, θα
έρθει ο κ. Σόιµπλε εδώ. Θα το καταλάβει. Ούτε θα πάµε «γλείφοντας», µαζί µε κάποιον κ. Στουρνάρα, να τον πείσουµε δήθεν τον
κ. Σόιµπλε να ευεργετήσει την Ελλάδα. Αυτά, λοιπόν, για να τα
ξεκαθαρίσουµε, επειδή κάποιοι έθεσαν αυτά τα ζητήµατα.
Ενοχλήθηκαν οι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Άφησαν αιχµές
ότι µιλάµε γενικόλογα επί του θέµατος. Έχει σχέση, κύριε
Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιό µας µε το µνηµόνιο; Οι ίδιοι το επικαλείστε το µνηµόνιο. Έχει απόλυτη σχέση.
Έχει σχέση µε διαδικασίες που έχει βάλει η ίδια η συµφωνία σας
µε την τρόικα; Έχει σχέση. Σας ενοχλεί που σας λέµε τι λέει το
τρίτο µνηµόνιο, που ακόµα δεν έχετε κυρώσει; Δεν έχει σχέση
µε τον ΕΟΠΥΥ;
Σας λέω, λοιπόν –για να δείτε τι σχέση έχει- ότι στη σελίδα 26
γίνεται αναφορά στον έλεγχο φαρµακευτικής δαπάνης για την
επίτευξη του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ µείωσης της εξωνοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης το 2012 -τόσο θα πέσει- και ότι
για την προσέγγιση του 1% του ΑΕΠ το 2014 η Κυβέρνηση εν-
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τείνει τις προσπάθειές της και κάνει το άλφα ή το βήτα.
Προσέξτε το αυτό. Όταν λέει 1% επί του ΑΕΠ, σε απόλυτους
αριθµούς -επειδή το ΑΕΠ βυθίζεται- θα πρέπει να αντιληφθούν
όλοι ότι θα είναι πολύ λιγότερα τα ποσά. Άρα θα πάµε σε ακόµα
µεγαλύτερες µειώσεις. Τα λέω αυτά για να το ξεκαθαρίσουµε.
Έχει άµεση σχέση, λοιπόν, και εµείς θα περιµέναµε µία συζήτηση και κύρωση -το επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε- του µνηµονίου σε αυτήν τη Βουλή, για να συζητηθούν τα πράγµατα και
ο καθένας να πάρει την ευθύνη του.
Δεν το θέλετε αυτό; Ας κάνει µία αναλυτική συζήτηση, µια προ
ηµερησίας διατάξεως συζήτηση ή στην επιτροπή, για το ποιες
είναι οι δεσµεύσεις του µνηµονίου, πώς ανατρέπονται, τι προτάσεις έχετε εσείς, πώς θα τις βελτιώσετε, ποια η διαπραγµατευτική σας θέση, ώστε να υπάρχει η εικόνα για τον ίδιο τον ελληνικό
λαό.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει µια πραγµατική καταστροφή στην οικονοµία λόγω του µνηµονίου και στους
φορείς που ασχολούνται µε την υγεία. Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου συνεχώς διαµαρτύρεται. Έχουν κλείσει πάρα
πολλά φαρµακεία στην περιοχή του Ηρακλείου, που ήταν παλιά
µια εύρωστη οικονοµικά περιοχή.
Υπάρχουν προβλήµατα στα νοσοκοµεία και σας µεταφέρουµε
την αγωνία αυτών οι οποίοι πάσχουν από µεσογειακή αναιµία.
Σήµερα υπάρχουν ένα-δύο ακριβά φάρµακα, τα οποία δεν τα βρίσκουν πλέον στα φαρµακεία των νοσοκοµείων, πάνε στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, από του Ρέντη µέχρι τη Νέα Ιωνία. Αυτή είναι η
πραγµατική κατάσταση την οποία πρέπει να δούµε. Πρέπει να τη
δείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ.
Υπάρχει άλλο ένα θέµα. Διάφοροι πάροχοι δίνουν τιµολόγιο
«εξοφλήθη» στον ασφαλισµένο, διότι µόνο έτσι µπορεί να πάρει
τα χρήµατά του. Αυτό το τιµολόγιο είναι κατατεθειµένο στον
ΕΟΠΥΥ. Αργεί να εξοφληθεί, αλλά πληρώνει ο συγκεκριµένος το
ΦΠΑ. Η κατάσταση, πλέον, έχει φτάσει σε δραµατικά επίπεδα.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, ακούσαµε όλη τη συζήτηση και βλέπουµε ότι εµµένετε σε αυτά τα ζητήµατα. Εµείς σίγουρα δεν θα
ψηφίσουµε το άρθρο 1, έτσι όπως εξελίσσεται η συζήτηση. Μόνο
το άρθρο 2 θα ψηφίσουµε. Δεν µπορούµε να σας δώσουµε την
εξουσιοδότηση που θέλετε, µε την κοινή υπουργική απόφαση,
για το συµψηφισµό. Θεωρούµε ότι οι καλοί λογαριασµοί κάνουν
τους καλούς φίλους.
Έπρεπε, κατά τη δική µας γνώµη, να µην υπάρχει αυτή η διαδικασία εκχωρήσεων και συµψηφισµών. Άλλο ο ΕΟΠΥΥ, άλλο τα
νοσοκοµεία, άλλο οι οφειλές. Να ρυθµιστεί το ζήτηµα και να χρηµατοδοτήσετε απευθείας τον ΕΟΠΥΥ, να πάει να πληρώσει εκεί
που χρωστάει. Μην µπλέκετε τα νοσοκοµεία και µετά θα ψάχνουν
τα νοσοκοµεία τι να κάνουν.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτήν τη διαδικασία, όπως δεν συµφωνούµε φυσικά και µε το άρθρο 3 -όπως σας το είπε και ο εισηγητής µας- αλλά και µε το άρθρο 4.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κακλαµάνης
έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο ελληνικός
λαός θέλει -και ορθώς- την ανανέωση στο δηµόσιο βίο της χώρας
ως ελπίδα ότι θα βελτιωθεί η παρούσα κατάσταση στην οποία
βρίσκεται. Το Κοινοβούλιο στις τελευταίες εκλογές ανανεώθηκε
κατά τα 2/3. Δυστυχώς αυτό, τουλάχιστον ως εικόνα, δεν νοµίζω
ότι δικαιώνει την ελπίδα του ελληνικού λαού, διότι στην Ελλάδα
παρουσιάζεται ένα φαινόµενο πρωτοφανές για ολόκληρη την Ευρώπη. Παντού η κοινωνία, οι διάφορες κοινωνικές τάξεις, οι πολίτες ασκούν κριτική, απονέµουν τον έπαινο ή τον ψόγο,
κρίνοντας την κυβέρνηση κάθε χώρας.
Είµαστε η µοναδική χώρα στην Ευρώπη όχι µόνο τώρα, αλλά
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που γίνεται αυτό. Κάποιοι παλαιοί
εδώ µπορεί να θυµούνται ότι είχα πει το 1995 ότι υπάρχουν πολλοί που, έχοντας τη δύναµη να χειραγωγούν τον απλό άνθρωπο,
εµφανίζονται να χαίρονται, όταν δυστυχισµένοι πολίτες, για
µύρια όσα προβλήµατα µπορεί να αντιµετωπίζουν, θεωρούν ότι
το Κοινοβούλιο είναι ένα δηµόσιο πτυελοδοχείο.
Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια, για να ζήσουµε πριν από
δύο χρόνια πώς αυτού του είδους η χειραγώγηση οδήγησε δυ-
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στυχείς συµπολίτες µας. Στην πλειονότητά τους ήταν στην πλατεία Συντάγµατος. Όµως, ήσαν και αρκετοί που, κατά τη γνώµη
µου, δεν φαίνονταν τόσο δυστυχείς, µε διάφορα λάβαρα δεξιά,
αριστερά, µπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, λάβαρα όχι µόνο
την ελληνική σηµαία, αλλά και λάβαρα που αναφέρονται στο
πλέον απεχθές παρελθόν της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα της
Ευρώπης και της πατρίδος µας. Απειλείτο τότε η είσοδος εδώ,
στη Βουλή, όπως ελέχθη, σε αυτήν τη λογική της χειραγώγησης,
του φανατισµού του ανθρώπου που δυστυχεί. Η προτροπή ποια
ήταν; Ακόµη και κάποιοι, µπαίνοντας εδώ µέσα, να δίνουν χαστούκια, να πλακώνουν στο ξύλο.
Αυτή είναι µία έµπνευση που προηγήθηκε στη γειτονική µας
Ιταλία. Αυτοί οι δύο -εντός ή εκτός εισαγωγικών- κλόουν ήταν
ένας διασκεδαστής ηθοποιός-σηµειώστε το, διότι µπορεί να το
δείτε και εδώ- και ένας πολιτικός, για τον οποίο τουλάχιστον το
µισό του πληθυσµού της γειτονικής χώρας θα έπρεπε να ντρέπεται ότι στη χώρα του υπήρξε τόσα χρόνια Πρωθυπουργός
αυτός ο άνθρωπος.
Θέλω να πω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -και το απευθύνω σε
όλους- το εξής: Τι θέλουµε τελικά εµείς; Θα πρέπει να φτάσουµε
στο τελευταίο σκαλί «στου κακού τη σκάλα»; Δεν είναι βέβαιο ότι
πάντοτε οι ποιητές, ακόµα και οι εθνικοί ποιητές, επιβεβαιώνονται. Δεν είναι βέβαιο ότι εκεί που κατεβαίνουµε, αναµένουν την
Ελλάδα, την πατρίδα µας να πετάξει µε τα φτερά, τα παλιά, τα
φωτεινά, τα µεγάλα.
Είµαι υποχρεωµένος -το έχω πει ξανά εδώ- να πω ακόµη µια
φορά ότι έχω ζήσει την Κατοχή και τον Εµφύλιο, έχω ζήσει τη µετεµφυλιακή περίοδο και ξέρω µετά βεβαιότητος το εξής: Αν εδώ
µέσα -το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω- ο λαός
µας βλέπει εµάς, τους εκπροσώπους του, υποπόδια των ποδών
των διαφόρων τηλεπαρουσιαστών, δηλαδή, των έξι-επτά επιχειρηµατιών, που, είτε ως κατασκευαστές δηµοσίων έργων είτε ως
προµηθευτές είτε ως εκβιαστές κατασκευαστών και προµηθευτών του δηµοσίου, έχουν κατορθώσει -διότι έχει ο καθένας µας
και την προσωπική του ευθύνη- να αποδεχθούµε λαός και ηγεσίες και εµείς την ενός ανδρός αρχή, τότε έχουµε µια κολοβή
δηµοκρατία. Διότι Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία χωρίς πολίτες
που συµµετέχουν, που έχουν άποψη, που δέχονται τον αντίλαλο
της άποψής τους να επιστρέφει σε αυτούς, προφανώς δεν είναι
δηµοκρατία πλήρης.
Βλέπω ότι και σχηµατισµοί που εµφανίζονται ότι έχουν πολυφωνία, πολλές τάσεις, ρεύµατα κ.λπ. σε κόµµατα του ενός διαµορφώνονται.
Νοµίζω ότι πολλοί που µπορούµε εδώ πέρα να ανεβαίνουµε
στο Βήµα και να µιλάµε, αυτό πρέπει να κάνουµε. Το χειρότερο
που κάνουµε είναι να λέµε στον πολίτη τα καλύτερα, ίσως και τα
πιο σωστά και τα πιο σοφά λόγια, αλλά να του λέµε «ξέρεις,
εµένα θα µε ακούσεις από το µαγαζί του τάδε µεγαλοεκδότη ή
του τάδε µεγαλοκαναλάρχη», όχι από το ιερό Βήµα της Βουλής.
Πιστεύω ότι αυτό είναι η Λυδία λίθος του κοινοβουλευτικού και
ατοµικού ήθους καθενός που φιλοδοξεί να εκπροσωπεί εδώ το
έθνος, όπως λέει το Σύνταγµά µας.
Επιτρέψτε µου µε δύο λόγια να αναφερθώ σε κάποια πράγµατα που άκουσα και τα οποία, εγώ τουλάχιστον, θεωρώ ότι µε
αδικούν.
Εγώ στο ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ανήκω από την
ίδρυσή του. Είµαι ο µόνος εδώ από τα ιδρυτικά µέλη του ΠΑΣΟΚ.
Και στις καλές και στις δύσκολες στιγµές θεώρησα ότι αυτή είναι
η θέση µου. Εάν άλλαζα άποψη, δεν θα προκαλούσα στον ελληνικό λαό αυτήν την εικόνα της σύγχυσης, να βλέπει αυτόν τον
πολιτικό που δοξάζει τώρα, ξαφνικά στο απέναντι µπαλκόνι και
ξανά στο προηγούµενο µπαλκόνι.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι όποιος κάνει λάθος στη διεύθυνση, όπως
έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, πρέπει να πηγαίνει στο σπίτι του.
Το να πτύει κανείς εκεί που όµνυε, αυτό που µπορεί να είναι
και ειλικρινέστατο, δεν νοµίζω ότι βοηθά ώστε να εµπεδωθεί στο
λαό η εµπιστοσύνη στους εκπροσώπους του.
Τέλος, πράγµατι, τώρα όλο και µειώνονται οι συνταξιοδοτικές
αποδοχές των αποµάχων της ζωής. Όµως, εάν το 1983 δεν αφαιρούσε η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –ήµουν Υπουργός Εργασίας- τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων, που ήταν επί
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σαράντα χρόνια δεσµευµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα
οποία, υπάρχοντος πληθωρισµού 25%, έπαιρναν 1% από την
Τράπεζα της Ελλάδος τα ασφαλιστικά ταµεία, δεν θα υπήρχε καν
ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα.
Λένε ότι ο λαός ξεχνά. Εγώ δεν το πιστεύω. Άλλο συµβαίνει.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες και όταν συστηµατικά επιδιώκεται
µία τεχνητή πόλωση, τα παιδιά µου, τα εγγόνια µου θα πρέπει να
επιλέγουν αν θα πάνε είτε στην άκρα Αριστερά είτε στην άκρα
Δεξιά, διότι αυτή είναι η πορεία των πραγµάτων. Αν κυριαρχήσει
ο φανατισµός ή το µίσος, το οποίο από εδώ µέσα εκπέµπεται µε
χίλιους δυο τρόπους, τότε φοβούµαι –και δεν θέλω- να ξαναζήσω
ή να ζήσουν τα παιδιά, τα εγγόνια, ο ελληνικός λαός, αυτά που
έζησα εγώ µικρό παιδί στην Κατοχή, στον Εµφύλιο και στην περίφηµη µέχρι το 1962 περίοδο που ακολούθησε.
Αυτά τα λέγω µε πόνο ψυχής, κύριε Πρόεδρε, µετά την περικοπή για το καλοκαίρι του 2010 του επιδόµατος αδείας και του
επιδόµατος Πάσχα, γι’ αυτά τα 110 δισεκατοµµύρια ευρώ της
πρώτης συµφωνίας. Τι θα γινόταν, αν δεν σταµατούσαµε στα λιµάνια τους τουρίστες να βγουν, εάν δεν κάναµε και ό,τι άλλο
µπορούσαµε να κάνουµε; Μιλάµε όλοι για το λάθος του πολλαπλασιαστή. Ο πολλαπλασιαστής είναι ο παράγοντας που λαµβάνει υπ’ όψιν του την ιδιωτική κατανάλωση, τη δηµόσια κατανάλωση, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές, κάποιους παράγοντες. Είναι
λάθος, λοιπόν, αλλά και εµείς και όσοι έδρασαν επί τρία χρόνια
και δρουν, τι έκαναν για να αχρηστευτεί αυτό το λάθος; Μήπως
προσθέσαµε µε τον τρόπο µας σ’ αυτό το λάθος;
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω, πολλές φορές λέµε
πράγµατα και τα ακούµε εµείς οι ίδιοι. Όµως θυµάµαι το ν.1264
–θα το ξαναπώ- που και οι πρωτογενείς και οι επιγενόµενοι τον
καταψήφισαν. Και οι πρωτογενείς και οι επιγενόµενοι λένε «προς
Θεού, µην καταργηθεί ο ν.1264».
Κύριε Πρόεδρε, µε έλλειµµα 14%, µε πληθωρισµό 25% το
1981, µε την έκθεση Αβέρωφ να λέει ότι η οικονοµία καταρρέει,
όλη εκείνη η προσπάθεια που έγινε, έγινε µε ένα ΠΑΣΟΚ υπονοµευόµενο συνεχώς, µε ένα ΠΑΣΟΚ βαλλόµενο. Και είναι τόσο το
πάθος του ΠΑΣΟΚ και εξακολουθεί µέχρι και τώρα για την πατρίδα και µόνο. Τώρα αναγνωρίζουν και άλλοι ότι ο δρόµος του
αγώνα είναι αυτός και όχι από τα µπαλκόνια και τα άσφαιρα
πυρά. Αυτά στο τέλος δεν βοηθούν τον αγώνα.
Η χώρα, η πατρίδα µας, έχει πόλεµο. Βλέπουµε ότι αυτός ο
πόλεµος επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Νότια Ευρώπη. Δεν είναι οι κλόουν που θα υπερασπιστούν τους λαούς
της Νότιας Ευρώπης. Αντίθετα, φοβάµαι ότι αυτού του είδους οι
πολιτικοί είναι που παρασκευάζουν µε άλλη µορφή, µε άλλα µέσα
και µε άλλες µεθόδους «Μουσολίνηδες» και «Χίτλερ» του µέλλοντος. Εκεί θα βρεθούµε όλοι µαζί. Όµως, τι νόηµα έχει αν στο
µεταξύ ο καθένας µε τον τρόπο του θα έχει βοηθήσει αυτήν την
κατολίσθηση της χώρας µας και ολόκληρης της Νότιας Ευρώπης
και ολόκληρου –γιατί όχι- του κόσµου; «Παγκοσµιοποίηση» δεν
λέµε; Η παγκοσµιοποίηση είναι και για τις συµφορές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα προβλήµατα της
υγείας στα δηµόσια νοσοκοµεία και ιδρύµατα έφθασαν ήδη σε
µία κατάσταση τραγική. Αυτή η σκληρή πραγµατικότητα είναι
αυτή που βιώνει σήµερα η εργατική λαϊκή οικογένεια. Όποιες
προσπάθειες και να γίνουν, είτε για τον εξωραïσµό της κατάστασης είτε για τη δικαιολόγησή της είτε για την ωραιοποίηση αυτής
της εικόνας, από την τρικοµµατική Κυβέρνηση σήµερα της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, αλλά όπως γινόταν
και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, η σκληρή πραγµατικότητα δεν αλλάζει µε λόγια. Θα αλλάξει στο βαθµό που θα αλλάζουν και οι συσχετισµοί στο εργατικό κίνηµα.
Με αφορµή, όµως, αυτήν τη συζήτηση και στην προσπάθεια
οµιλητών να δικαιολογήσουν ή να παρουσιάσουν αυτήν την
αθλιότητα διαφορετικά, προσπάθησαν να µεταφέρουν αλλού τη
συζήτηση και τα προβλήµατα, κάνοντας και υποτιµητικές αναφορές στην Κούβα. Δικαίωµα του καθενός είναι να συµφωνεί ή να
µη συµφωνεί µε το κοινωνικό σύστηµα, µε τη διακυβέρνηση στην
Κούβα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να επισηµάνω δύο πράγµατα. Είναι
αυτά που δεν µπορεί κανένας να τα αµφισβητήσει. Το πρώτο
είναι ότι το υγειονοµικό σύστηµα στην Κούβα -παρά το γεγονός
ότι πέρασαν πάνω από πενήντα χρόνια αυτού του σκληρού, του
βάρβαρου, του εγκληµατικού εµπάργκο του αµερικανικού ιµπεριαλισµού- συνεχίζει πραγµατικά να είναι άριστο και να καλύπτει
τις ανάγκες του πληθυσµού της Κούβας. Δεν υπάρχει κανένας
που να µη γνωρίζει ότι η Κούβα έστειλε χιλιάδες γιατρούς εθελοντές να στηρίξουν την υγεία σε χώρες της Λατινικής Αµερικής
και της Αφρικής.
Βέβαια, δεν είναι µόνο αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής: Επειδή
έγινε µία αναφορά στο Γκουαντάναµο, θέλω να σας πω κάτι που
αποτελεί πραγµατικότητα. Ο αµερικανικός ιµπεριαλισµός, για
πάρα πολλές δεκάδες χρόνια και πριν από την επανάσταση στην
Κούβα, καταπατούσε το έδαφος της Κούβας µε τη βάση που
έχει. Ο αµερικανικός ιµπεριαλισµός είναι αυτός που αποδέχονται
όλες οι πολιτικές δυνάµεις και εξακολουθούν να υποστηρίζουν
ότι είναι ο βασικός τους σύµµαχος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα
και η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα πολύ σύντοµα να δώσω ορισµένες απαντήσεις. Ας
δούµε γιατί τροποποιείται ο προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ. Τροποποιείται γιατί κάθε φορά που έχει εισφορές και πρέπει να πληρώνει τις οφειλές του –όπως, για παράδειγµα, όταν πληρώνει
τους φαρµακοποιούς- πρέπει αυτή η µεταβολή να εµφανίζεται
στο σύστηµα «Διαφάνεια»-«Διαύγεια». Γι’ αυτό σας είπα και πριν,
χωρίς να θέλω να σας µειώσω και να σας προσβάλω, ότι θα
υπάρξουν πάρα πολλές τέτοιες µεταβολές. Δεν υπάρχει κάποια
σκοπιµότητα.
Και όσον αφορά τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ, σας είπα –γιατί µιλήσατε για εγγυηµένη κρατική επιχορήγηση- ότι είναι αυτά που
ανέφερα επανειληµµένως. Είναι δηλαδή 1,1 δισεκατοµµύριο για
το προηγούµενο έτος. Ήδη υπάρχει δεσµευµένη επιχορήγηση
κατά 800 εκατοµµύρια και πλέον από τον τακτικό προϋπολογισµό
και 300 εκατοµµύρια από τον κοινωνικό προϋπολογισµό. Μάλιστα, σας είπα ότι προς το τέλος θα υπάρξει και κάποια περαιτέρω επιχορήγηση.
Ο κ. Μαριάς µίλησε πολύ σωστά για τη διαφορά που υπάρχει
ανάµεσα στο να θέλουµε να έχει ο ΕΟΠΥΥ ένα έσοδο ως ποσοστό του ΑΕΠ από το να έχει µια σταθερή επιχορήγηση και για τις
δαπάνες για την υγεία.
Όσον αφορά δε αυτό που λέγεται, δηλαδή ότι ο µέσος όρος
των δαπανών για την υγεία στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι 6% του ΑΕΠ, αν το τηρήσουµε εδώ και δεν λειτουργήσουµε µε τις ονοµαστικές τιµές, όπως έχουµε προσδιορίσει και για τη φαρµακευτική δαπάνη και για τη δαπάνη των
νοσοκοµείων, να ξέρετε ότι θα πάµε πάρα πολύ κάτω.
Με την ευκαιρία ερωτήσεως ή επερωτήσεως που είχε κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, σας είχα πει και άλλη φορά ότι στο πλαίσιο
της δανειακής συµφωνίας πετύχαµε να τηρηθούν οι ονοµαστικές
τιµές των κεφαλαίων των επιχορηγήσεων που θα διατεθούν
φέτος στον τοµέα της υγείας σε όλα τα επίπεδα, όπως και στη
λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να
κάνω και εγώ µια γενικότερη αξιολόγηση. Δεν είµαστε εδώ για
να επικαλούµεθα τα παραδείγµατα της οποιασδήποτε άλλης
χώρας και να κάνουµε συγκρίσεις.
Κύριε Κακλαµάνη, θυµάµαι τα φοιτητικά µου χρόνια, όταν στα
αµφιθέατρα, για να επιδείξει καθένας τα επιτεύγµατα του σοσιαλισµού, επεκαλείτο την κραταιά τότε Σοβιετική Ένωση και άλλος
την Αµερική. Αυτά είχαν την αξία τους, για να αντιπαραθέτουµε
επιχειρήµατα ως φοιτητές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και εµείς λέγαµε τη Λιβύη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Σήµερα η
ευθύνη µας είναι να κάνουµε πρότυπο την Ελλάδα και να επικαλούνται άλλοι εµάς και να λένε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που
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είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξίζει µιµήσεως. Αυτό
θα το πετύχουµε µόνο µε σκληρή δουλειά και όχι επικαλούµενοι
άλλου είδους παραδείγµατα.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, συµφωνώντας επίσης µε τον Πρόεδρο
κ. Κακλαµάνη, θα έλεγα ότι δεν µπορεί εµείς οι ίδιοι, τα µέλη της
Εθνικής Αντιπροσωπείας, να είµαστε ποµποί αρνητικών µηνυµάτων για την ευθύνη, το ρόλο και την αποστολή του Έλληνα Βουλευτή.
Δεν θέλω να κάνω αξιολόγηση σε προηγούµενη τοποθέτηση,
γιατί ενδεχοµένως να προκύψουν και ζητήµατα επί προσωπικού
κ.λπ.. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό µου. Όµως, είναι διαφορετικό
πράγµα να αναγνωρίζουµε τη θεσµική βαρύτητα της εκπροσώπησης του ελληνικού λαού και τη στήριξη του κύρους του πολιτικού κόσµου και διαφορετικό πράγµα είναι εµείς οι ίδιοι µε τις
τοποθετήσεις µας να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη του ρεύµατος
του λαϊκισµού, της ισοπέδωσης και τελικά της κατεδάφισης των
θεσµών.
Μπορεί ο καθένας να έχει τις επιφυλάξεις του. Όµως, η προστασία των δηµοκρατικών θεσµών στη χώρα αποτελεί κορυφαία
ευθύνη µας. Και αυτό γιατί τα κρούσµατα τα οποία εκδηλώνονται
πλήττουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς και σπιλώνουν τον πολιτικό κόσµο, µε αποτέλεσµα τελικά να επιδεικνύεται ανοχή από
την κοινωνία απέναντι σε συµπεριφορές εκτροπής από τη δηµοκρατική µας παράδοση. Αποτελεί πρώτα δική µας ευθύνη να
αξιώσουµε και να απαιτήσουµε από τους πολίτες το σεβασµό
στο δηµοκρατικό πολίτευµα και όχι απλώς να στηλιτεύουµε εκ
των υστέρων αυτές τις πρακτικές.
Με συγχωρείτε που έκανα αυτές τις δύο τελευταίες αξιολογήσεις, αλλά θεωρώ υποχρέωσή µου αυτήν τη συζήτηση ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της αρχής και επί
των άρθρων.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση επί των τροπολογιών.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος για δυο
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την ανοχή του Σώµατος
για τη συζήτηση αυτής της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας που έχουµε καταθέσει στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Υγείας, η οποία ρυθµίζει τρία κατεπείγοντα προβλήµατα.
Το πρώτο πρόβληµα έχει να κάνει µε την έγκριση του προϋπολογισµού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Είναι γνωστό
σε όλους µας ότι η έγκριση του προϋπολογισµού κατατίθεται στο
Υπουργείο µετά από έγκριση των συµβουλίων διοίκησης. Όµως
σε πολλά πανεπιστήµια δεν έχει εκδοθεί ακόµα διαπιστωτική
πράξη για τα συµβούλια διοίκησης και πρέπει να αποδεχθούµε
τον προϋπολογισµό, όπως αυτός εγκρίνεται από τις συγκλήτους,
προκειµένου να µπορέσουν τη Δευτέρα να λειτουργήσουν τα
ιδρύµατα και να µην έχουµε λουκέτα.
Το δεύτερο είναι η σύντµηση της περιόδου εκφοράς γνώµης
από τα ιδρύµατα για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ανώτατης
εκπαίδευσης. Μάλιστα, σχεδόν όλα τα ιδρύµατα έχουν καταθέσει
τη γνώµη τους, ούτως ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε
στις απαραίτητες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Το τρίτο πρόβληµα αφορά το θέµα της πολεοδοµικής αδείας
για τα κολλέγια και τα εκπαιδευτήρια τα οποία δεν την έχουν και
βάζουµε την περίοδο µέσα στην οποία πρέπει να έχουν την
άδεια, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει για
τρία λεπτά ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επί της τροπολογίας
που έχει σχέση µε το ΦΠΑ και τους δασµούς και την αναστολή
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του καθεστώτος, θα ήθελα κατ’ αρχάς να ζητήσω και εγώ την κατανόηση του Κοινοβουλίου, διότι εισάγεται µε επείγοντα χαρακτήρα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα που έχει η κατάσταση
της οικονοµίας όσον αφορά τις επενδύσεις.
Πρέπει να είµαστε ταχύτατοι στο να βοηθάµε και να ξεµπλοκάρουµε επενδύσεις. Ο λαός περιµένει από την Κυβέρνηση να
ξεµπλοκάρει επενδύσεις και να δώσει ένα µήνυµα ελπίδας. Χωρίς
επενδύσεις δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουµε σε ένα σηµείο όπου
θα λύσουµε τα οικονοµικά µας προβλήµατα, θα κοιτάξουµε
µπροστά και θα ξεφύγουµε απ’ αυτήν την κατάσταση.
Ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να διευκολύνει επενδύσεις, χωρίς να διακινδυνεύσει τα δηµόσια έσοδα. Άλλωστε και
η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους λέει ότι δεν
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Και αυτό που κάνουµε είναι κάτι πολύ
απλό. Αντιγράφουµε πρακτικές οι οποίες υπάρχουν σε άλλες
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κάνουµε τίποτα παραπάνω από το να διευκολύνουµε την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, έτσι ώστε η Ελλάδα να µπορέσει να καταστεί ένας
ελκυστικός τόπος επενδύσεων, χωρίς να αµφισβητούνται τα δηµόσια έσοδα.
Άλλωστε, επειδή ακούστηκε ότι χάνεται φόρος, θα ήθελα να
σηµειώσω ότι ο κύριος όγκος αυτών των εισαγωγών εξάγεται,
είτε σε τρίτες χώρες είτε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε
συνέπεια να µην οφείλεται ΦΠΑ. Άρα, λοιπόν, ξεπερνάµε µια γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία δηµιουργούσε προβλήµατα στο
εµπόριο.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
στις οποίες προβλέπονται αντίστοιχες ρυθµίσεις -όπως είναι η
Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερµανία- η απόφαση για την εφαρµογή
ή µη αυτής της ρύθµισης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
της φορολογικής διοίκησης. Πάντως, συγκριτικά η προτεινόµενη
ρύθµιση προβλέπει πολύ πιο συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
κριτήρια για τη χορήγηση ή µη της άδειας. Με τον τρόπο αυτόν,
η διακριτική ευχέρεια του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
περιορίζεται σε πολύ σηµαντικό βαθµό.
Συνεπώς έχουµε λάβει υπ’ όψιν µας τον προβληµατισµό που
αναφέρθηκε εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου του
ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα σταθερό νοµικό πλαίσιο,
που εφαρµόζεται οµοιόµορφα και δίνει στη χώρα µας µια σηµαντική επενδυτική ώθηση.
Σκοπός της τροπολογίας είναι, όπως ακριβώς λέγεται και στην
εισηγητική έκθεση, να καταστήσει τον Πειραιά διαµετακοµιστικό
κέντρο και να δώσει ελπίδα, την οποία χρειάζεται πλέον ο ελληνικός λαός από πλευράς ανάπτυξης, έτσι ώστε να ξεφύγουµε
από τη µιζέρια και να προχωρήσουµε µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ,
εσείς έχετε να πείτε κάτι για τη δική σας τροπολογία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι, κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να ακούσω τους κυρίους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο, λοιπόν,
έχει ο κ. Κουρουµπλής για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε όλη µου
την πολιτική διαδροµή ακούω µε πολλή προσοχή έναν άνθρωπο
που ξέρει πολύ καλά πόσο τον σέβοµαι, ξέρει πολύ καλά πόσο
σέβοµαι τους πολιτικούς και κοινωνικούς του αγώνες για τη δηµοκρατία και για το κοινωνικό κράτος. Μάλιστα, δεν παραπονιέµαι γιατί δεν βρήκε να πει ούτε έναν καλό λόγο για όλη αυτήν τη
διαδροµή, όπως και για τη δική µου –την οποία ξέρει πολύ καλάαλλά παραπονιέµαι γιατί έκανε µία αναφορά µέσα από ένα υπονοούµενο, όσον αφορά το γιατί ένας πολιτικός βρέθηκε από ένα
χώρο σε άλλον.
Τότε πρέπει να κατηγορήσουµε και τον Ανδρέα Παπανδρέου
που ήταν Βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου και ο φυσιολογικός
Αρχηγός της, τον αείµνηστο Γιάννη Αλευρά, τον Γεώργιο Παπαδηµητρίου και πάρα πολλούς µαχητές της δηµοκρατίας που δεν
ακολούθησαν την Ένωση Κέντρου, η οποία υπήρχε.
Επειδή εγώ είµαι από εκείνους που ξέρουν πολύ καλά την πολιτική διαδροµή του Προέδρου, πόσο µαχητής ήταν εκείνα τα
χρόνια, δεν θέλω να πω ένα χαρακτηρισµό τον οποίο απηύθυνε
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τότε στην Ένωση Κέντρου. Αλλά τότε ήταν ο νέος Κακλαµάνης,
ο µαχητής, που, τέλος πάντων, είχε και µία αδρεναλίνη ίσως περισσότερη, την οποία εξέπεµψε και προχθές για τη συµπεριφορά
του κ. Στουρνάρα.
Εµείς τι πρέπει να κάνουµε εδώ, κύριε Πρόεδρε; Να ακολουθήσουµε τη «σιωπή των αµνών»;
Είµαι περήφανος για την πολιτική µου διαδροµή στο ΠΑΣΟΚ
και για το κοινωνικό κράτος που έχτισε εκείνο το ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, το οποίο όντας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ –
Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο υπερασπίζοµαι σε κάθε στιγµή! Πείτε
το στους κυρίους που παραµένουν στο ΠΑΣΟΚ. Πόσο το υπερασπίζονται στα τηλεοπτικά κανάλια;
Και επειδή κάνατε µία αναφορά για τα τηλεοπτικά κανάλια,
κύριε Πρόεδρε, βγήκα Βουλευτής στον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχω
ούτε ενός λεπτού πρόσβαση προεκλογική -και στις δύο εκλογέςσε κανένα µεγάλο κανάλι. Έτσι, για να αποσαφηνίζουµε τα πράγµατα.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, πρωτίστως και
από το Προεδρείο της Βουλής -εγώ θα περίµενα και από τον
Πρόεδρο, τον κ. Κακλαµάνη, ο οποίος είναι βαθύτατα κοινοβουλευτικός άνδρας- να εγερθούν κάποιες ενστάσεις για τον τρόπο
µε τον οποίο η Κυβέρνηση κάθε φορά επικαλείται το επείγον, για
να φέρνει νοµοσχέδια και τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Ε, λοιπόν, δεν διαθέτουµε τόσο γνωστικό πεδίο, το οµολογούµε!
Χθες το βράδυ κατατέθηκαν τροπολογίες, άλλη του Υπουργείου
Παιδείας, άλλη του Υπουργείου Οικονοµικών, άλλη από εδώ κι
άλλη από εκεί για να ψηφιστούν την επόµενη µέρα. Εάν νοµίζει
κανείς ότι δεν πρέπει να διαµαρτυρόµαστε κι ότι αυτή η διαδικασία ωφελεί τη δηµοκρατία, είναι κι αυτή µία επιλογή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε,
να έχουµε ενστάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο επιχειρεί να υλοποιήσει το νοµοθετικό της έργο η Κυβέρνηση.
Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα είχε συµβεί κάτι, εάν αυτό
το νοµοσχέδιο ερχόταν µετά από µία εβδοµάδα. Δεν πρέπει να
προστατεύσουµε το Κοινοβούλιο; Μόνο πρέπει να λέµε ότι το
Κοινοβούλιο δεν προστατεύεται, εάν διαµαρτύρονται κάποιοι;
Όταν έρχονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, µε τέτοιο βίαιο
τρόπο, έρχονται διατάξεις που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων,
δεν πρέπει, αγαπητέ µου κύριε Πρόεδρε, κ. Κακλαµάνη, να διαµαρτυρηθούµε ότι σήµερα λήγει η παράταση ασφάλισης όλων
εκείνων που είχαν το ελάχιστο ενσήµων κι από αύριο χιλιάδες άνθρωποι θα είναι χωρίς ασφάλιση;
Και επειδή αναφερθήκαµε στην Τουρκία, βεβαίως είµαι από
εκείνους που έχουν καταγγείλει αυτά που συµβαίνουν στην
Τουρκία. Αλλά σε ό,τι αφορά το σύστηµα υγείας, µε τον άλφα ή
βήτα τρόπο κατόρθωσαν να έχουν εξασφαλίσει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της χώρας τους. Δηλαδή,
αυτό συκοφαντεί την Ελλάδα; Και δεν συκοφαντεί την Ελλάδα
αυτή η εικόνα των Ελλήνων να είναι χιλιάδες Έλληνες ανασφάλιστοι, να είναι χιλιάδες Έλληνες χωρίς καµµία περίθαλψη και
χωρίς καµµία φροντίδα;
Δεν ζητήσαµε τίποτα παράλογο. Λέµε να υπάρξει µία προσπάθεια από όλους µας -µα από όλους µας- σ’ αυτήν τη δύσκολη
στιγµή, να φροντίσουµε όλον αυτόν τον κόσµο. Και θα βρεθούν
χρήµατα, αν το θέλουµε. Σε τελική ανάλυση, ας βρούµε έναν
τρόπο να χρηµατοδοτήσουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Να καθίσουµε κάτω να το συζητήσουµε. Είναι δύσκολες οι στιγµές για
όλο τον κόσµο και για όλο τον τόπο. Δεν είναι µόνο η ανεργία.
Εδώ κόβουµε τις συντάξεις των Ελλήνων που ήρθαν από την
πρώην Σοβιετική Ένωση, των Ποντίων Ελλήνων, που υπερασπίστηκαν τον Ελληνισµό κάτω από δύσκολες συνθήκες. Στο Καζακστάν αναγκάστηκαν να πάνε άνθρωποι και να υπερασπιστούν ότι
ήταν Έλληνες και τους κόψαµε τη σύνταξη, όπως και στους Βορειοηπειρώτες. Δεν πρέπει να διαµαρτυρηθούµε; Επειδή ενδεχοµένως µπορεί να παρεισέφρησαν κάποιοι που δεν είχαν αυτήν
την καταγωγή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φταίει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνο-ποντίων και των
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Βορειοηπειρωτών Ελλήνων, αν το ελληνικό πολιτικό σύστηµα
µέσα από την πελατειακή λογική έδωσε και κάποιους χαρακτηρισµούς οµογένειας σε κάποιους; Δεν πρέπει να τα πούµε αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά ήθελα να πω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ µε τον κ. Κακλαµάνη, ότι πρέπει από το Βήµα της Βουλής
να εκθέτουµε τις απόψεις µας και γι’ αυτό εµµέναµε και εµµένουµε και θα εµµένουµε στην αξιοποίηση του χρόνου και της δυνατότητας που µας δίνει ελεύθερα στο Βήµα αυτό να πούµε τις
απόψεις µας. Διότι, από πολλά κανάλια οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
είναι αποκλεισµένοι. Ως εκ τούτου, θα λέµε τις απόψεις µας εδώ,
εξαντλώντας το χρόνο και µιλώντας πάντοτε επί της ουσίας.
Δεύτερη παρατήρηση. Από άποψη αρχής έχουµε πει ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να δεχθούµε τροπολογίες σε νοµοσχέδιο
που έχει έρθει µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, δηλαδή που
δεν έχεις καν τη δυνατότητα και το χρόνο να τις εξετάσεις, που
ακούς –όπως γίνεται και τώρα- τον Υπουργό και σε τρία λεπτά
πρέπει να τοποθετηθείς, ακόµη και αν προσπαθείς να το µελετήσεις όταν έχουν κατατεθεί αργά. Άρα, λοιπόν, από άποψη
αρχής είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα µπαίνουµε στη διαδικασία αυτήν
και θα τις καταψηφίζουµε.
Από εκεί και πέρα, ερχόµαστε στις τροπολογίες, έτσι όπως
τουλάχιστον µπορούµε να τις καταλάβουµε και λέµε το εξής:
Αυτήν τη στιγµή εδώ εµφανίζεται δήθεν ότι είναι µία ιστορία που
θα διευκολύνει τις υποτιθέµενες επενδύσεις, τις οποίες ακόµη
δεν τις έχουµε δει.
Όµως τι βλέπουµε; Βλέπουµε ότι ήδη δύο εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες σηµειώµατα της εφορίας έχουν φύγει µε επισήµανση στους φορολογουµένους «προ κατάσχεσης» και προχωρούν σε κατάσχεση µισθών, συντάξεων, ενοικίων, ό,τι υπάρχει
πάνω από 1.000 ευρώ, µε ένα σύστηµα κεντρικά.
Δεύτερον, αποστέλλονται και προωθούνται διαδικασίες όπου
θα ποινικοποιηθεί η αδυναµία –διότι εκεί είµαστε- η πραγµατική
αδυναµία των φτωχοποιηµένων Ελλήνων να πληρώσουν τους φόρους και τους απειλούν µε φυλακή.
Επιπλέον, έρχεται η τρόικα και κάνει και από πάνω τον Πόντιο
Πιλάτο. Λέει: «Φτιάξτε καλύτερο µηχανισµό», τη στιγµή που µε
εντολή δική της έχουν διαλυθεί οι ΔΟΥ. Ήµασταν και στο γραφείο του κ. Μαυραγάνη για τη διάλυση της ΔΟΥ στις Μοίρες
κ.λπ.. Τώρα σας λέει η τρόικα –σας τα είπαµε ότι θα βγει και από
πάνω- ότι φταίτε για το µηχανισµό τον οποίο µε εντολή της τρόικας διαλύσατε. Και ξέρετε γιατί; Γιατί η τρόικα θέλει τις ιδιωτικές
εισπρακτικές εταιρείες. Αυτό είναι το παραµύθι. Θέλει να «µπουκάρει» µέσα στα σπίτια των Ελλήνων.
Έρχεστε εδώ λοιπόν και λέτε «…νέα ρύθµιση υπέρ όσων δεν
είναι εγκατεστηµένοι στη χώρα µας … να εγκατασταθούν εδώ».
Να τους δώσετε κίνητρα να εγκατασταθούν. Θα επεκτείνετε τη
ρύθµιση µη καταβολής του ΦΠΑ µέχρι 300.000 ευρώ σε οµίλους
εταιρειών, τη στιγµή που έχουµε δει τα προβλήµατα των ενδοοµιλικών συναλλαγών και δεν µπορούµε να πάρουµε ούτε ευρώ
και τους δίνετε αυτήν τη δυνατότητα. Ε, δεν συµφωνούµε, λοιπόν, µ’ αυτό και από άποψη αρχής, όπως το φέρατε ως διαδικασία, αλλά και µε αυτό που κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φέρτε το στο επόµενο νοµοσχέδιο -γιατί την άλλη βδοµάδα
καταλαβαίνω, θα είναι ένα νοµοσχέδιο «σκούπα» µε διάφορες
τροπολογίες- να το δούµε ήρεµα, να κάνουµε προτάσεις στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, να συζητήσουµε, να ακούσουµε τους εκτελωνιστές. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα,
όπως τα λέτε.
Εποµένως αυτή η τροπολογία επί της ουσίας, έτσι όπως την
αντιλαµβανόµαστε, έτσι όπως την εξηγήσατε, δεν βοηθάει την
εθνική οικονοµία.
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Θέλετε να κάνετε κάτι ταχύτατα; Φέρτε ρύθµιση για την κατάργηση του φόρου πετρελαίου στους αγρότες τώρα! Φέρτε το
αυτό. Φέρτε ρύθµιση για εκατόν είκοσι δόσεις για τους Έλληνες
πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουν. Φέρτε τέτοιες ρυθµίσεις
άµεσα.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες και του Υπουργείου Υγείας, απεσύρθη αυτή του ΤΑΙΠΕΔ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για τις τροπολογίες που
αφορούν το Υπουργείο Υγείας θα ψηφίσουµε «κατά».
Επίσης, κύριε Υπουργέ, στο θέµα του Υπουργού Παιδείας λέµε
το εξής: Μόνοι σας φτιάξατε έναν ασφυκτικό µηχανισµό -σας το
επέβαλε η τρόικα- για το πώς θα εγκρίνονται οι ισολογισµοί, πότε
θα έρθουν οι προϋπολογισµοί, ποιος θα το εγκρίνει και τώρα τρέχετε να πιάσετε τις προθεσµίες. Εµµέσως λέτε στην αιτιολογική
έκθεση «…η παρούσα παράγραφος 2 … µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη διαδικασία συγχωνεύσεων µετονοµασίες τµηµάτων και ιδρυµάτων…».
Έµµεσα θέλετε να περάσετε και το σχέδιο «Αθηνά», για το
οποίο έχει εξεγερθεί όλη η Ελλάδα. Αυτήν τη στιγµή –δεν ξέρω
αν το είδατε- έρχονται πούλµαν από τα ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης.
Έχει εξεγερθεί το Λασίθι, η Ιεράπετρα και ο Άγιος Νικόλαος.
Κύριε Υπουργέ, δείτε λίγο το σχέδιο «Αθηνά».
Τελικά επέρχεται µεγάλη κοινωνική έκρηξη από τους κατοίκους, από τους εκπαιδευτικούς και κυρίως από τους φοιτητές
για το θέµα αυτό. Αντιµετωπίστε το.
Δεν είµαστε θετικοί σε καµµία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Χρήστος Παππάς έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Για να µη δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις, να αναφέρω ότι εµείς
είµαστε εναντίον των διαδικασιών εντός τριών λεπτών να συζητούνται σοβαρά πράγµατα. Και να ήταν σωστές οι τροπολογίες,
για λόγους αρχής, αν θέλετε, για λόγους ηθικής, για λόγους κοινής λογικής, δεν θα έπρεπε να ψηφιστούν. Δεν ψηφίζονται όµως
από τη Χρυσή Αυγή και για λόγους ουσίας.
Οι τροπολογίες, λοιπόν, ήρθαν νύχτα, για να µπαλώσουν κάποια κενά της ανικανότητας της Κυβέρνησης, λόγω του ότι είναι
µνηµονιακή Κυβέρνηση και λόγω της στελέχωσής της.
Τοποθετήθηκαν λεπτοµερώς οι αγορητές και οι εισηγητές µας.
Θα κάνω όµως κάποιες διευκρινίσεις, γιατί ακούστηκαν πολλά
πράγµατα από κυρίους και κυρίες Βουλευτές µέχρι να φτάσουµε
σε αυτό το σηµείο.
Ειπώθηκε εδώ ένα υβρεολόγιο για τη Χρυσή Αυγή εκ µέρους
της Αριστεράς. «Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για
σκοινί».
Θέλω να γνωρίζει η Εθνική Αντιπροσωπεία ότι εµείς δεν µιλάµε
γενικά για εργαζόµενους. Εµείς µιλάµε για τους Έλληνες εργά-
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τες, για τους Έλληνες ανέργους, για τους Έλληνες απολυµένους, ακόµη και για αυτούς τους απολυµένους του σταθµού
«902» και της εφηµερίδας «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» τους οποίους η επιχείρηση που λέγεται ΚΚΕ τούς πέταξε στο δρόµο.
Εµείς, λοιπόν, λέµε –γιατί θέλησαν να δηµιουργηθούν εντυπώσεις- ότι είναι τιµή µας και καµάρι µας που έχουµε στις τάξεις
µας Έλληνες εθνικιστές, συναγωνιστές µας, που είναι παιδιά και
εγγόνια του Εθνικού Στρατού, όπως έχουµε και παιδιά και εγγόνια του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Είναι κάποια γενναία παιδιά, που στάθηκαν
ενάντια στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
Χαµογελάτε, γιατί σας ενοχλεί που παίρνουµε ποσοστά και
από τις «κόκκινες γειτονιές», που λέτε εσείς.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι ο κοµµουνισµός, ο οποίος για το µέγα
Νίκο Καζαντζάκη είναι µια πνευµατική ψώρα, έχει διοχετευθεί σε
όλες τις παρατάξεις της ελληνικής Βουλής. Έχουµε και κνίτες,
που είναι τώρα Υπουργοί και τραπεζίτες. Έχουµε κοµµουνιστές
στη σκέψη και στο παρελθόν και στη Νέα Δηµοκρατία. Έχουµε
τους ψευδοσοσιαλιστές και στο ΠΑΣΟΚ.
Ο κοµµουνισµός, λοιπόν, ο πολιτικός, ο οποίος πέρασε από
την κοµµουνιστική περίοδο -και δυστυχώς θα επαναλάβω τα
λόγια του Αρχηγού µας του κ. Μιχαλολιάκου- «µοιάζει µε την ανεµοβλογιά, άµα την περάσεις, αφήνει για πάντα τα σηµάδια της».
Είναι µια ασθένεια από την οποία πολλοί εδώ µέσα δεν έχουν θεραπευτεί, όσες κωλοτούµπες πολιτικές και να κάνουν.
Καταψηφίζουµε τις τροπολογίες, όπως καταψηφίσαµε και την
αρχή του νοµοσχεδίου. Περιµένουµε µε πολύ ενδιαφέρον την
επόµενη εβδοµάδα, το κοινοβουλευτικό έργο όταν σε αυτά εδώ
τα έδρανα δεν θα υπάρχει ουδείς, γιατί όλοι θα είναι µε τους
Τούρκους οµολόγους. Δεν ξέρω αν περιλαµβάνει το µενού και
οριεντάλ.
Κύριε Λυκουρέντζο, έχει τέτοια πράγµατα;
Θα έχουµε µια Κυβέρνηση απούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αντιπαρέρχοµαι σχόλια τα οποία απάδουν της σοβαρότητας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Χιούµορ ήταν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Όταν γίνεται χιούµορ µε τα εθνικά θέµατα, εµείς, η Κυβέρνηση, δεν το ανεχόµαστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν είναι εθνικό θέµα. Είναι ξεπούληµα.
Γιουσουφάκια γίνεστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να προστεθεί στον τίτλο του νοµοσχεδίου «και
άλλες διατάξεις», διότι πρέπει να προστεθούν οι τροπολογίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ να διανεµηθεί.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, ενόψει της Ηµέρας της
Γυναίκας και για τον ιστορικό του µέλλοντος, θα ήθελα να γραφτεί για τα Πρακτικά ότι οι δύο γυναίκες Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, η κ. Χριστοφιλοπούλου και εγώ, παραιτηθήκαµε από
τον πέµπτο γύρο συζητήσεων και µιλήσαµε λιγότερο από τους
άντρες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί των τροπολογιών δεν θα τοποθετηθούµε ξανά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, ολοκληρώθηκε
η συζήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Πότε, κύριε Πρόεδρε; Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συζητάµε τόση ώρα επί της διαδικασίας και περιµένουµε υποµονετικά. Τι άλλο να κάνουµε; Ο καθένας µπορεί
να παίρνει το λόγο όποτε θέλει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, δεν παίρνει το
λόγο ο καθένας όποτε θέλει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Πριν πήρε το λόγο ο κ. Μαριάς,
µετά µίλησε ο κ. Παππάς και περίµενα να φτάσει η σειρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δική µου παράλειψη, κύριε Λαµπρούλη.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στις
τρεις από τις τέσσερις τροπολογίες.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 244 και ειδικό
αριθµό 15 του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται κατά τη γνώµη µας
για τυπικού χαρακτήρα ρύθµιση και ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 245 και ειδικό
αριθµό 16 του Υπουργείου Παιδείας, σε σχέση µε την παράγραφο 1, είµαστε συνολικά αντίθετοι –και είναι κατατεθειµένη η
άποψή µας αυτή- µε τη θεσµοθέτηση των συµβουλίων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Περαιτέρω, µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση επιχειρείται η επίλυση της χρηµατοδότησης ορισµένων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα οποία δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Ως εκ τούτου, επειδή ρυθµίζεται ένα υπαρκτό ζήτηµα χρηµατοδότησης, εµείς στην παράγραφο 1 της τροπολογίας αυτής δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στην παράγραφο 2, που αφορά το ζήτηµα της επιτάχυνσης
της διαδικασίας συγχωνεύσεων, κατατµήσεων κ.λπ. των ΑΕΙ -µε
τις οποίες είχαµε διαφωνήσει και διαφωνούµε- ψηφίζουµε
«κατά».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η τροπολογία είναι µία
και η ψηφοφορία είναι µία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Στο τέλος θα ακούσετε συνολικά
τι θα πούµε για την τροπολογία.
Η παράγραφος 3 αφορά το χρονικό διάστηµα έκδοσης πολεοδοµικής άδειας των κολλεγίων και των ιδιωτικών ΙΕΚ. Κατ’
αρχάς, διαφωνούµε διαχρονικά µε την ύπαρξη και τη λειτουργία
κολλεγίων και ιδιωτικών ΙΕΚ. Διαφωνούµε, δηλαδή, µε την επιχειρηµατική δράση στο χώρο της εκπαίδευσης και σε µία περίοδο
µάλιστα που η δηµόσια και δωρεάν παιδεία βρίσκεται στο στόχαστρο.
Ανεξάρτητα από αυτό το γενικό ζήτηµα λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ασφαλώς και θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη πολεοδοµική άδεια. Στην παράγραφο
αυτή δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ». Λόγω και της αντίθεσής µας στην
παράγραφο 2, ψηφίζουµε «κατά» στο σύνολο της τροπολογίας.
Επίσης, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 247 και ειδικό αριθµό
17, αφορά επί της ουσίας την απαλλαγή του διαµετακοµιστή από
την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ. Αφορά ουσιαστικά µεγάλους
οµίλους διαµετακόµισης αξίας 300 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως.
Με αυτόν τον τρόπο οι µεγάλοι διαµετακοµιστές επιτυγχάνουν
βραχυπρόθεσµη ρευστότητα, την οποία στερείται αντίστοιχα το
ελληνικό δηµόσιο.
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Η συγκεκριµένη ρύθµιση εντάσσεται στη λογική εξυπηρέτησης των µονοπωλίων, τη στιγµή που το κράτος κυνηγάει µικροοφειλέτες, αρνείται τους συµψηφισµούς φόρων κ.λπ. Κινείται
ακριβώς στη γενική λογική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που
έχει ήδη καθορίσει η ελληνική Κυβέρνηση, ανάπτυξη δηλαδή του
διαµετακοµιστικού εµπορίου. Αυτή είναι µια ανάπτυξη που δεν
είναι προς όφελος των λαϊκών συµφερόντων και αναγκών αλλά
προς όφελος των µονοπωλίων. Σε αυτήν, λοιπόν, την τροπολογία
ψηφίζουµε «κατά».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µία πραγµατικότητα. Υπάρχει µία πολιτική κίνηση, µια παράταξη, την
οποία εµείς έχουµε χαρακτηρίσει ναζιστική και στην αντίληψη και
στην πολιτική πρακτική.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να ανακαλέσετε.
Να ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορεί να κρίνεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παππά, σας
παρακαλώ. Θα πάρετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Έχουν χειροκροτήσει επανειληµµένα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να κάνετε το καθήκον
σας. Να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν διαγράφεται τίποτα από τα Πρακτικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παππά, αφήστε να ολοκληρώσει το λόγο του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να διαγραφεί από τα Πρακτικά. Στη Διάσκεψη των Προέδρων έχουµε πάρει απόφαση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να διαγραφεί η ιδεολογική
σας διακήρυξη πρώτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το είπα και λέει ότι
δεν θέλει να διαγραφεί. Σας λέω ότι τον καλώ και του λέω να διαγραφεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν διαγράφεται τίποτα από τα Πρακτικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να του πείτε, όπως λέτε και σε εµάς, να
διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παππά, σας
παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Και η αντίληψη και η πολιτική πρακτική είναι ναζιστική και λειτουργεί ως τάγµα εφόδου και ως το
µακρύ χέρι του συστήµατος. Όταν επισκέπτονται εργοστασιάρχες και τους καλούν να διώξουν αλλοδαπούς εργάτες και να
τους πάνε Έλληνες εργάτες µε 15 ευρώ, αυτό δείχνει ότι είναι
το µακρύ χέρι όχι της αστικής τάξης, αλλά της µεγαλοεργοδοσίας, για να χτυπήσουν το εργατικό λαϊκό κίνηµα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα την οποία βιώνουν σήµερα σε διάφορες περιοχές της χώρας εργάτες και Έλληνες και αλλοδαποί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Παππά, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ εξαιρετικά για τη στάση σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Προεδρείο αφήνει να εκφραστούν τα κόµµατα όπως πρέπει να τα αφήσει να εκφραστούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να εκφραστώ, λοιπόν, και εγώ κύριε Πρόεδρε. Αφήνετε τα κόµµατα. Να εκφραστώ και εγώ.
Κύριε Λυκουρέντζο, ως πολιτικός και ως ανήρ, είµαι το µακρύ
σας χέρι; Τι είναι αυτά που ακούµε σήµερα εδώ; Ακούµε από ανθρώπους, από µία επιχείρηση κατ’ ουσίαν που έπαιρνε σκληρό
συνάλλαγµα επί δεκαετίες από τη Σοβιετική Ένωση. Δεν έπαιρνε
ρούβλια. Δολάρια έπαιρνε. Και ο εισαγγελέας της Μόσχας ακόµα
ψάχνει τα λεφτά. Ακούµε, λοιπόν, από τους εκπροσώπους µιας
αιµατηρής ιδεολογίας να αναφέρονται µέσα εδώ στη Χρυσή
Αυγή και να πιάνουν –µε ποιο δικαίωµα θα έλεγα;- στο στόµα
τους τη Χρυσή Αυγή. Οι επιχειρηµατίες του ΚΚΕ πετάνε στο
δρόµο εργαζοµένους του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», εργαζοµένους στον
«902». Αυτούς τους εργαζόµενους τους χάσατε για πάντα. Θα
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είναι συντόµως –και είναι ήδη αρκετοί από αυτούς- στη Χρυσή
Αυγή. Αυτό σάς πονάει. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι ο εκφραστής
πραγµατικά των λαϊκών αισθηµάτων, αυτό που ποτέ δεν ήσασταν
εσείς. Ήσασταν ο εκφραστής της «µαµάς Μόσχας» πάντα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Είστε εκφραστές του ναζισµού και
των δοσιλόγων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, Δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, Δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, Δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, Δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 του νοµοσχεδίου
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, Δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 244 και ειδικό αριθµό 15, όπως διαµορφώθηκε µε την
προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 249 και ειδικό
αριθµό 19;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 244 και ειδικό αριθµό 15, όπως διαµορφώθηκε µε την προσθήκη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 249
και ειδικό αριθµό 19 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 245 και ειδικό αριθµό 16;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 245 και ειδικό αριθµό 16 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 247 και ειδικό αριθµό 17;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 247 και ειδικό αριθµό 17 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 243 και ειδικό αριθµό 14;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 243 και ειδικό αριθµό 14 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις
Άρθρο 1
Στο άρθρο 35 του ν. 3918/2012 (Α’31), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 22 του ν. 4052/2012 (Α’41) και την περίπτωση 8 της
υποπαραγράφου ΙΒ2 της παραγράφου ΙΒ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α’222), προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Εφόσον µετά το συµψηφισµό του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 2 του παρόντος, παραµένει ανεξόφλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρµακευτικές εταιρείες
ή Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών σκευασµάτων δεν έχουν απαιτήσεις
έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά µόνο έναντι νοσοκοµείων, τότε οι
απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών
ή των Κ.Α.Κ. από το ποσό επιστροφής (rebate) που προβλέπεται
στο στοιχείο α’ της παραγράφου 1 του παρόντος και από εκείνο
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος δύνανται να εκχωρούνται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συµβουλίου, προς τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής
νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης ασφαλισµένων του, τα
δε νοσοκοµεία συµψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των ανωτέρω
εκχωρούµενων προς αυτά απαιτήσεων µε οφειλές τους προς τις
φαρµακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών σκευασµάτων. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ των εκχωρηθέντων
προς τα νοσοκοµεία, κατά το προηγούµενο εδάφιο, απαιτήσεων
και εκκαθαρισµένων οφειλών των νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευασµάτων που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου
έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συµψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική
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διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων.
Η εφαρµογή της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2012.»
Άρθρο 2
1. Στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και στις ιδιωτικές κλινικές δύνανται
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε νοσηλευόµενους ασθενείς αποκλειστικοί νοσοκόµοι και αποκλειστικές νοσοκόµες, που
δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση µε τα νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους στους ασθενείς. Η
δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τους νοσηλευόµενους
ασθενείς ή τους οικείους τους ή τους ασφαλιστικούς τους φορείς, στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόµων σε νοσηλευόµενους στα νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από τους ενδιαφερόµενους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια τηρείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόµων. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υποχρεωτικώς οι αποκλειστικές νοσοκόµες και αποκλειστικοί νοσοκόµοι
προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκοµεία ή
ιδιωτικές κλινικές, αρµοδιότητας της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφεροµένων στο Μητρώο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια τήρησής του.
3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 του
ν. 2519/1997 (Α’ 165) καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 3
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1, καθώς και οι παράγραφοι 2 επ. του άρθρου 34 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) αντικαθίστανται
και προστίθεται επιπλέον παράγραφος 6 ως εξής:
«1. […] β. Ως υφιστάµενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις
οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία µέχρι τις 31.12.2011.
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας
(αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), η οποία προκειµένου
περί οφειλών προς τα φαρµακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί
της αξίας των χορηγηθέντων φαρµάκων µε προσκόµιση στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικών τιµολογίων,
β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη
αξίωση και ένδικο µέσο συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων
υπερηµερίας.
3. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται µε την ακόλουθη διαδικασία:
Το ποσό που προκύπτει ως εναποµένουσα οφειλή του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την εφαρµογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του παρόντος εξοφλείται µε την
έκδοση σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής σύµφωνα
µε τις ισχύουσες δηµοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό
δύναται να καταβάλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1
ως προκαταβολή µετά την κατά νόµο αφαίρεση κρατήσεων. Η
καταβολή γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος
υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Εάν, µετά τη χορήγηση της
προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόµενο ποσό µικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόµενους
λογαριασµούς των προµηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση µη υποβολής νεότερου λογαριασµού εντός τριµήνου από
την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά
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τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
4. Η αποδοχή της ρύθµισης από τους δικαιούχους συντελείται
µε την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται το
ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρµακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφιστάµενες
κατά την 31.12.2011 οφειλές των Κλάδων Υγείας των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µετά την
1.4.2012.»
2. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου
Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222 ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται τελευταία εδάφια ως εξής:
« Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκτακτης χρηµατοδότησης των νοσηλευτικών ιδρυµάτων (νοµικών προσώπων και δηµοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της προηγούµενης υποπαραγράφου, διαγράφονται οι απαιτήσεις των ανωτέρω έναντι του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισµένους αυτών
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιµολόγησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι των νοσηλευτικών ιδρυµάτων (νοµικών προσώπων και δηµοσίων υπηρεσιών) Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, που προέρχονται από τις προπεριγραφόµενες υπηρεσίες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας υποπαραγράφου.»
Άρθρο 4
1. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ΕΣΥ, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, των λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που λειτουργούν
υπό τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας, του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου Αθηνών, του
Αρεταίειου Νοσοκοµείου Αθηνών, του ΝΙΜΙΤΣ και των στρατιωτικών νοσοκοµείων που έχουν προκύψει από την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών και µέχρι του ύψους των υφιστάµενων κατά
την 31η Δεκεµβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών, σύµφωνα µε την
υποπαράγραφο Γ2 του ν. 4093/2012 (Α’222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πραγµατοποιείται υπό την προϋπόθεση της
παραίτησης των δικαιούχων από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και
ένδικο µέσο συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων υπερηµερίας.
2. Η αποδοχή της ρύθµισης από τους δικαιούχους συντελείται
µε την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του δικαιούχου που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύµατος.
Άρθρο 5
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.
4052/2012 (Α’41), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά τη
λέξη «αντιπρόεδρο» προστίθενται οι λέξεις ως εξής: « ή σύµβουλο».
2. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α’41),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ηµεροµηνία «1.4.2013» τροποποιείται σε «1.3.2013».
Άρθρο 6
1. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 4076/2012 (Α’159) προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως ακολούθως:
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«Προκειµένου για µη εγκεκριµένους, από τα προβλεπόµενα
στο ν. 4009/2011 (Α’195) όργανα, προϋπολογισµούς του οικονοµικού έτους 2013 Ιδρυµάτων, στα οποία δεν έχουν αναδειχθεί τα
όργανα που προβλέπει ο ανωτέρω νόµος, αρµόδιο όργανο για
την έγκριση του προϋπολογισµού τους είναι το προβλεπόµενο
από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση του ν.
4009/2011. Την αρµοδιότητα του διατάκτη των δαπανών των
Α.Ε.Ι. στα οποία δεν έχουν εκλεγεί οι Πρυτάνεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4009/2011, έχουν έως την εκλογή των νέων Πρυτάνεων, όσοι ασκούσαν την αντίστοιχη αρµοδιότητα κατά την
31η Δεκεµβρίου 2012. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται αναλογικά και για τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Η ισχύς των τριών τελευταίων εδαφίων άρχεται από την 1η Φεβρουαρίου 2013.»
2. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011
(Α’195), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 4076/2012 (Α’159), η φράση «εξήντα (60) ηµερών» αντικαθίσταται από τη φράση «τριάντα (30) ηµερών». Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δηµοσίευση του ν. 4009/2011.
3. Στο τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ.18.
της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’222) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ειδικά για τα Κολλέγια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.) που δεν διαθέτουν ισχύουσα πολεοδοµική άδεια χρήσης
εκπαιδευτηρίου, σύµφωνα µε το στοιχείο α’ της περίπτωσης 8
της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του παρόντος νόµου, η διαδικασία έκδοσης αυτής πρέπει να
έχει αποδεδειγµένα εκκινήσει έως την 30ή Απριλίου 2013 και να
έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνίου 2014.»
Άρθρο 7
1. Στο άρθρο 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα του ν.
2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4α,
ως ακολούθως:
«4α. Κατά την εισαγωγή µη υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών ο φόρος προστιθεµένης αξίας που βεβαιώνεται
επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από
την αρµόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση
ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο εισαγωγέας είναι µη εγκατεστηµένο στη χώρα µας υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο.
β) Η πραγµατοποιούµενη στατιστική αξία των εισαγωγών
ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ.
Κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη ένταξης στο καθεστώς αναστολής
καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ανωτέρω όριο προσδιορίζεται σε 120.000.000 ευρώ ετησίως.
γ) Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγόµενων αγαθών
σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή τρίτες χώρες.
δ) Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαµβάνονται υπόψη στοιχεία
όπως χρηµατοπιστωτική φερεγγυότητα, συµµόρφωση προς τις
τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρµόδιες τελωνειακές
αρχές. Στη σχετική άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του Οµίλου που θα δραστηριοποιούνται στα πλαίσια εφαρµογής της παρούσας διάταξης.
Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα που ανήκει
σε Όµιλο εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις β) και γ) υπολογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου που ορίζονται
στην άδεια. Ως «όµιλος εταιρειών» νοείται κάθε Όµιλος που περιλαµβάνει ελέγχουσα και ελεγχόµενες εταιρείες. Ως «ελέγχουσα εταιρεία» νοείται εταιρεία του Οµίλου που ασκεί επιρροή,
άµεση ή έµµεση, σε άλλη εταιρεία η οποία καλείται ελεγχόµενη
λόγω των δικαιωµάτων κυριότητας, χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής ή ειδικών κανόνων δικαίου.
Σε περίπτωση που µετά την υπαγωγή του εισαγωγέα στην παρούσα διάταξη διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται µία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις α), β) ή γ) παύει να ισχύει στο εξής η άδεια

της ανωτέρω περίπτωσης δ’.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης.»
2. Στην περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα
ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’248) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου, υπόχρεος στο
φόρο είναι ο µη εγκατεστηµένος στην Ελλάδα υποκείµενος στο
φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα, λήπτης των αγαθών,
στην περίπτωση που ο προµηθευτής των αγαθών δεν είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας και ανήκει σε όµιλο, σε
επιχειρήσεις του οποίου οµίλου έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α’265).
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και της
παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001, δεν ισχύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 36.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών χορηγείται έγκριση
στα πρόσωπα που εµπίπτουν στις διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων και καθορίζεται ο τρόπος, οι διαδικασίες και οι
λεπτοµέρειες καταβολής του φόρου, καθώς και τα απαραίτητα
στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται από τα πρόσωπα αυτά.»
Άρθρο 8
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011(Α’31) τροποποιείται και αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής λαµβάνονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούµενου τριµήνου βάσει των
στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την Η.Δ.Ι.Κ.Α., το σύστηµα
σάρωσης συνταγών και άλλες πηγές και καταβάλλεται αντίστοιχα
για το πρώτο τρίµηνο µέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίµηνο
µέχρι 31 Αυγούστου, για το τρίτο τρίµηνο µέχρι 30 Νοεµβρίου
του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίµηνο µέχρι 28 Φεβρουαρίου
κάθε επόµενου έτους. Ειδικότερα για τις υπολειπόµενες οφειλές
του έτους 2011 και των τεσσάρων τριµήνων του έτους 2012 προβλέπεται η δυνατότητα ρύθµισης αποπληρωµής του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α’ και του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ’ του παρόντος άρθρου που τυχόν οφείλεται µετά την εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3 του
παρόντος, σε τέσσερεις ισόποσες διµηνιαίες δόσεις, µε καταβολή της πρώτης δόσης µέχρι 15.3.2013, της δεύτερης δόσης
µέχρι 15.5.2013, της τρίτης δόσης µέχρι 15.7.2013 και της τέταρτης δόσης µέχρι 15.9.2013. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής, έστω µίας εκ των ως άνω δόσεων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει
αυτόµατα να αποζηµιώνει τα αντίστοιχα φαρµακευτικά προϊόντα
του υπόχρεου Κ.Α.Κ. που συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/
2010 (Α’6).»
2. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011
(Α’31) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Το ποσό επιστροφής της περίπτωσης α’καταβάλλεται σε
τριµηνιαία βάση µε τον ίδιο τρόπο υπολογισµού και εντός των
ίδιων προθεσµιών µε το πρόσθετο ποσό επιστροφής της περίπτωσης γ’ του παρόντος άρθρου. Η είσπραξη τόσο του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α’όσο και του ποσού πρόσθετης
επιστροφής της περίπτωσης γ’ γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη και
µέριµνα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής της φαρµακευτικής δαπάνης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του εκάστοτε
οφειλόµενου ποσού επιστροφής της περίπτωσης α’ ή του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ’ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει αυτόµατα να αποζηµιώνει τα αντίστοιχα φαρµακευτικά προϊόντα του
υπόχρεου Κ.Α.Κ. που συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010
(Α’ 6).»
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επί µέρους άρθρα.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Τρίτης 8ης, της Πέµπτης 24ης, της Τρίτης 29ης και της Πέµπτης 31ης Ιανουαρίου 2013, της Παρασκευής 1ης, της Δευτέρας
4ης και της Τετάρτης 6ης Φεβρουαρίου 2013 και ερωτάται το
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς, τα Πρακτικά της Τρίτης 8ης, της Πέµπτης 24ης, της Τρίτης 29ης και της
Πέµπτης 31ης Ιανουαρίου 2013, της Παρασκευής 1ης, της Δευτέρας 4ης και της Τετάρτης 6ης Φεβρουαρίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.28’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

