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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 30 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 29-10-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 29
Οκτωβρίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων του ν. 3213/2003»
(Α’ 154)»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσεις τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από το Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Κουτσογιαννακόπουλο, Βουλευτή Φθιώτιδας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης επισηµαίνει
ότι συνεχίζεται η απορρύθµιση και η διάλυση των δοµών της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αιτείται την επαναφορά τοµέων και ειδικοτήτων στα σχολεία της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
2) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣµ και Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο
Πόρου αιτείται την καθηµερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου
χειµώνα-καλοκαίρι, την εξίσωση του κόστους των εισιτηρίων
συµβατικών και ταχύπλοων πλοίων και την αύξηση των δροµολογίων των ταχύπλοων κατά τους θερινούς µήνες.
3) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αµπελοοινικών Προϊόντων επισηµαίνει την ανάγκη να επιµηκυνθούν
χρονικά οι καταβολές των δόσεων για τα άτοκα δάνεια που έλαβαν οι οινοποιητικοί συνεταιρισµοί την περίοδο 2009-2010, για
µια τριετία, έστω και µε την υιοθέτηση χαµηλών επιτοκίων.
4) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέ-

θεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων της ΚΕΔΕ
διαµαρτύρεται για την κατάργηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη µεταφορά του προσωπικού του στην ΚΕΔΕ.
5) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ρίζκ Α. Μάρκος παραθέτει τις
προτάσεις του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος σχετικά µε την
ανάπτυξη της ναυτιλίας, του θαλάσσιου τουρισµού και εµπορίου,
οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε οικονοµική ευηµερία.
6) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου), αιτείται την
επίλυση των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η διάλυση των
δοµών της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
7) Ο Βουλευτής Ρεθύµνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γαράζου αιτείται την επάνδρωση και λειτουργία του
Περιφερειακού Ιατρείου στην κοινότητα Γαράζου.
8) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Δυτικής Μάνης του Νοµού Μεσσηνίας διαµαρτύρεται για την
υποχρεωτική ένταξη των επαγγελµατιών των χωριών κάτω από
2.000 κατοίκους στον ΟΑΕΕ.
9) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Οργανισµός Λιµένων Νοµού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) επισηµαίνει την αδυναµία του λιµένος Αιδηψού, να
υπηρετήσει τις νέες αρµοδιότητές του, καθώς µετά από κατάπλου πλοίου στις 2-09-2013 δεν κατάφερε να προβεί σε έλεγχο
διαβατηρίων.
10) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη δυσλειτουργία των ειδικών
σχολείων και κυρίως του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης στον Πύργο, λόγω έλλειψης εργατικού δυναµικού και
λήξης των επικουρικών συµβάσεων.
11) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Κύµης εκφράζει τη διαµαρτυρία
του για τη µη λειτουργία του ολοήµερου νηπιαγωγείου και για
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την κατάργηση της δωρεάν µετακίνησης των µαθητών από και
προς τα σχολεία τους.
12) Οι Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ και κ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου επισηµαίνει τα οξυµένα προβλήµατα λειτουργίας
των µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων της περιοχής.
13) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γλυκόβρυσης του Δήµου Ευρώτα του Νοµού Λακωνίας
επισηµαίνει το πρόβληµα της υφαλµύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του κάµπου Ευρώτα της Λακωνίας.
14) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η επιστηµονική οµάδα του Έργου LIFE-CHARM του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ύστερα από ελέγχους που
διεξήγαγε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ, καταθέτει έκθεση που αποδεικνύει ότι τα υπόγεια ύδατα
στη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού έχουν πολύ υψηλές
συγκεντρώσεις χρωµίου.
15) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία εννέα δηµοτικοί σύµβουλοι του
Δήµου Καβάλας αιτούνται έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθούν
τυχόν ευθύνες για κακοδιαχείριση της διοίκησης του δήµου, σχετικά µε τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου.
16) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί για το λόγο
της ανάκλησης της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα περί προκήρυξης εκλογών, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων
των δικαστικών υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συµβούλια των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
κλήση σε απολογία συνδικαλιστή του Νοσοκοµείου του Ρίου, ο
οποίος κατέθεσε ως µάρτυρας υπέρ των συµβασιούχων που
είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας την παραµονή στη
θέση τους.
18) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων Δηµοτικού Σχολείου Βάρης-Μάννα του Δήµου Σύρου αιτείται την
επίλυση του κτηριακού προβλήµατος του σχολείου Βάρης.
19) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Θήρας και ο Εµπορικός
Σύλλογος Θήρας αιτούνται την τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση Σαντορίνης-Κρήτης όλο το χρόνο.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο πάγιο αίτηµα του Δηµάρχου Δυτικής Αχαΐας, της δηµιουργίας
Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος Ασφαλείας στην έδρα
του Δήµου Δυτικής Αχαΐας.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επιστολή Δηµάρχου Πάτρας, ο οποίος ζητά την αποµάκρυνση του
υπό προσωρινή κατάσχεση πλοίου «ΙΟΝΙΑΝ QUEEN» από τη βόρεια πλευρά του µώλου της Πάτρας, όπου παραδοσιακά είναι
χώρος αναψυχής των κατοίκων.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην αµέλεια
του κράτους να εφοδιάσει µε τα απαραίτητα µέσα το αστυνοµικό
σώµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επιστολή του Αντιδηµάρχου του Δήµου Δυτικής Αχαΐας σχετικά µε
τη ρύθµιση των χρεών των δήµων προς το κράτος και τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθµισης των χρεών των πολιτών προς τους δήµους.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά πρόταση του
Υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη να ελεγχθεί το «πόθεν έσχες»
όλων των διοικητών των νοσοκοµείων σε βάθος δεκαετίας.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στον ελλιπή φωτισµό µπροστά από το κολυµβητήριο «Πέπανος».
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε ελέγχους
του ΣΔΟΕ µετά από καταγγελίες για διπλά παραστατικά και διακίνηση µαύρου χρήµατος στη δυτική Ελλάδα.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην κλοπή
σχαρών από τα φρεάτια της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και
έχουν αντικατασταθεί µε παλέτες.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις καταγγελίες των γονέων για ύπαρξη τρωκτικών µέσα στα σχολικό
συγκρότηµα «Γλαράκη» του Νοµού Αχαΐας.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη διακοπή
της επί πιστώσει παροχής φυσικοθεραπείας στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη γενεσιουργό αιτία δηµιουργίας φασιστικών µορφωµάτων, όπως η
Χρυσή Αυγή.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη διαµαρτυρία Βουλευτών για τη διάθεση ένστολου φρουρού, που θα
καλύπτει τις ανάγκες ασφαλείας του πτωχεύσαντα εκδότη Πέτρου Κωστόπουλου.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο προτείνει λύσεις για τη
διανοµή του επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης προς όφελος
και των πολιτών και του κράτους.
33) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΓΕΤ
Ηρακλής του Εργοστασίου Μηλακίου Αλιβερίου διαµαρτύρεται
για την καθυστέρηση της έκδοσης και απονοµής συντάξεων από
το ΙΚΑ Χαλκίδας.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις δηλώσεις
του Δηµάρχου Αιγιαλείας µετά από ερωτήσεις που έγιναν από
τον Βουλευτή κ.Νίκο Νικολόπουλο.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι ένας από
τους σηµαντικότερους υγροβιότοπους της Κρήτης έγινε βορά
στα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση της διάνοιξης της οδού Ναυαρίνου στην Πάτρα από
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το 2007, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούµενες διαδικασίες
και έχει ήδη εξασφαλιστεί η πίστωση για το έργο.

του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας αιτείται την επίλυση προβληµάτων που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου.

37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διακοπή του προγράµµατος συντήρησης των κοινοχρήστων
ποδηλάτων του Δήµου Αιγιαλείας.

50) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι σύλλογοι ενοικιαζοµένων δωµατίων Πάρου-Αντίπαρου και ο σύλλογος φίλων παραδοσιακού
οικισµού Παροικιάς αιτούνται την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του λιµένος της Πάρου µέχρι την οριστική του αποµάκρυνση από την περιοχή της Παροικιάς.

38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά το ζήτηµα της
επισκευής της γέφυρας του ποταµού Πείρου στον Αλισσό.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συνέχεια της δικαστικής διαµάχης του Βουλευτή κ. Νίκου
Νικολόπουλου µε το Δήµαρχο Αιγιαλείας κ. Στάθη Θεοδωρακόπουλο στο Πρωτοδικείο Αιγίου.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υπόθεση της ποινικής δίωξης, των
υπευθύνων της σκοπιανής εταιρείας ΟΚΤΑ, της οποίας τα ΕΛΠΕ
κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τις αποκαλύψεις για την καταστροφική πολιτική του διοικητή της ΔΕΗ κ.
Αρθούρου Ζερβού, µε αποτέλεσµα να υπονοµεύεται η βιωσιµότητά της.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην παραίτηση
του κ. Ανδρέα Παπαδόπουλου αναπληρωµατικού µέλους της λιµενικής επιτροπής του Δήµου Αιγιαλείας, αφήνοντας υπόνοιες
ότι ούτε έργο παράγεται ούτε διαφάνεια υπάρχει στα πεπραγµένα της επιτροπής.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επιχορήγηση της ΑΕΚ από τον Δηµήτρη Μελισσανίδη µέσω της
ανώνυµης εταιρείας «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.».
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο πρόβληµα
πληρωµής των φόρων, που έχει καταντήσει το φόβητρο και η
αγωνία για κάθε φορολογούµενο πολίτη.
45) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών των ΕΠΑΣ Λουτρακίου του Νοµού Κορινθίας διαµαρτύρεται για την κατάργηση
των ΕΠΑΣ στο Νοµό Κορινθίας.
46) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας αιτείται την επαναφορά του µέτρου της έκπτωσης
από το φορολογητέο εισόδηµα του 100% του ποσού για την
αγορά και εγκατάσταση θερµικών ηλιακών συστηµάτων.
47) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αγαθονησίου του Νοµού Δωδεκανήσου αιτείται την άµεση κάλυψη θέσεων προσωπικού στην ταµειακή υπηρεσία του δήµου.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Αχαΐας
και Ηλείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών διαµαρτύρεται για τις τραγικές εξελίξεις στο χώρο της υγείας και
ειδικά στον κλάδο των εργαστηριούχων φυσικοθεραπευτών.
49) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων

51) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος του Συνδέσµου Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Φθιώτιδας αιτείται την άµεση αποκατάσταση των σοβαρών υλικών ζηµιών των σχολικών κτηρίων,
που προκλήθηκαν στην περιοχή της Φθιώτιδας λόγω των συνεχόµενων σεισµών.
52) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόµου Μεσσηνίας διαµαρτύρεται για την εγκατάλειψη του
σιδηροδροµικού δικτύου της Μεσσηνίας και αιτείται την επαναλειτουργία του µε τη δροµολόγηση τακτικών επιβατικών τρένων.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην επιλεκτική
διαρροή απόρρητων εγγράφων από το ΣΔΟΕ Αθηνών, σχετικά
µε ονόµατα φορολογουµένων διαφόρων κλάδων.
54) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Γιαννιτσών και Περιχώρων Άγιος Στυλιανός εκφράζει
την διαµαρτυρία του εκ µέρους όλων των πολύτεκνων οικογενειών της περιοχής για τον αποκλεισµό των απόρων οικογενειών
από τα δωρεάν προϊόντα ΕΕ, εξαιτίας των νέων κριτηρίων επιλεξιµότητας.
55) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε πρόσωπα
που στελεχώνουν καίριες θέσεις του κρατικού µηχανισµού, ενώ
εκκρεµούν δικαστικές υποθέσεις σε βάρος τους.
56) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, Β’
Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εργαζοµένων Φαρµακευτικών και Συναφών Επαγγελµάτων
Ελλάδας καταγγέλλει την εργοδοσία του Συνεταιρισµού Φαρµακοποιών Ηµαθίας-Πέλλας, η οποία θέλει µονοµερώς να επιβάλλει
την κατάργηση των επιδοµάτων που προβλέπονται από τη συλλογική σύµβαση εργασίας του κλάδου.
57) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Σωµατείο Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας και η Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας διαµαρτύρονται γιατί η
διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ απέκοψε από την ενηµέρωση στη
νοηµατική γλώσσα, τους κωφούς και βαρήκοους συµπολίτες
µας.
58) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του
Δήµου Βόλβης του Νοµού Θεσσαλονίκης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για το εξορυκτικό σχέδιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» το οποίο εάν υλοποιηθεί θα σηµάνει τη µη αναστρέψιµη οικολογική καταστροφή για την περιοχή.
59) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Πιερίας
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών καταγγέλλει την
αναξιόπιστη και άδικη στάση του Υπουργείου Υγείας απέναντι
στους παρόχους φυσικοθεραπείας, εξαιτίας της τραγικής µεί-
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ωσης της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ.
60) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σισµανίδης Άρης, τοπογράφος µηχανικός ΠΕ στην Κτηµατική Υπηρεσία του Νοµού ΈβρουΥπουργείου Οικονοµικών αιτείται την αποκατάσταση της
µισθολογικής αδικίας είκοσι έξι µηχανικών κατηγορίας ΠΕ, που
διορίσθηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών µε την προκήρυξη
8κ/2008.
61) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία « Ε.Σ.Α.µε Α.» αιτείται τη λήψη επιτακτικών µέτρων
προστασίας των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους
από την οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση.
62) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πλακιώτικη Ένωση Μήλου διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας της Μήλου.
63) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας
Άσσου του Νοµού Κορινθίας εκφράζει τη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής για την επιβολή πολύ υψηλού ΦΑΠ.
64) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη διατήρηση της λειτουργίας της Χηµικής Υπηρεσίας Κατερίνης.
65) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών των ΕΠΑΣ
Λουτρακίου του Νοµού Κορινθίας διαµαρτύρεται για την κατάργηση των ΕΠΑΣ στο Νοµό Κορινθίας.
66) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
του Μουσικού Σχολείου Βαρθολοµιού του Νοµού Ηλείας επισηµαίνει τα κενά που υπάρχουν σε ώρες διδασκαλίας λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.
67) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην παράνοµη εισαγωγή και διακίνηση τοµάτας από τα Σκόπια
και άλλες χώρες.
68) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ και
κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του Δήµου Αµαρουσίου διαµαρτύρεται για
την ανάθεση καθηκόντων της Δηµοτικής Αστυνοµίας σε υπαλλήλους του δήµου, χωρίς να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και
γνώση.
69) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ξενοδόχων του Νοµού
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Μαγνησίας επισηµαίνει την αδυναµία υλοποίησης του Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού, καθώς δεν ανταποκρίνεται
στις ιδιαιτερότητες της χερσαίας Μαγνησίας και των Βορείων
Σποράδων.
70) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος
του Τοπικού Συµβουλίου του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Στερνών
εκφράζει την διαµαρτυρία του σχετικά µε τη συγχώνευση του
Δηµοτικού Σχολείου Στερνών µε το Δηµοτικό Σχολείο Σηµίου.
71) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Εύβοιας εκφράζει την διαµαρτυρία του για την προτιθέµενη
επιβολή διοδίων στον οδικό άξονα Χαλκίδας - Σχηµαταρίου.
72) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λέσβου επισηµαίνει ότι η αρµοδιότητα της µεταφοράς και σίτισης των µαθητών από τους δήµους έχει πλέον καταργηθεί και διαµαρτύρεται για αυτή τη
δυσµενή εξέλιξη, που επιβαρύνει επιπλέον τους κατοίκους της
νήσου.
73) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων
του 2ου Νηπιαγωγείου Κύµης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
τη µη λειτουργία του ολοήµερου Νηπιαγωγείου Κύµης, καθώς
δεν έχει διοριστεί ο απαραίτητος νηπιαγωγός και επιπλέον, έχει
ανασταλεί η µίσθωση των ταξί για τη µεταφορά των µαθητών από
και προς το σχολείο.
74) Ο Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηµαθίας εκφράζει την αντίθεσή του για την πρόθεση της
Γενικής Γραµµατείας Εσόδων να προχωρήσει στην απενεργοποίηση του αριθµού φορολογικού µητρώου των επιχειρήσεων που
δεν αποδίδουν ΦΠΑ ή έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές.
75) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ, Β’
Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ και Α’ Θεσσαλονίκης κ.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του Μουσικού σχολείου Καρδίτσας αιτείται την οριστική επίλυση των προβληµάτων
της µετακίνησης και σίτισης των µαθητών, καθώς επίσης και την
παροχή δωρεάν ξενόγλωσσων βιβλίων για την οικονοµική ελάφρυνση των οικογενειών τους.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 702/21-08-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παππά Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-1484/17-09-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
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2. Στην µε αριθµό 842/23-08-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουτσογιαννακόπουλου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

«

1811/17-09-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 1249/03-09-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Τριανταφύλλου Μαρίας Αµµανατίδου - (Πασχαλίδου) Ευαγγελίας (Λίτσας), Βαλαβάνη Όλγας-Νάντιας, Βαρεµένου Γεωργίου, Γάκη Δηµητρίου, Διώτη Ηρούς, Ζαχαριά Κωνσταντίνου,
Ζερδελή Ιωάννη, Καραγιαννίδη Χρήστου, Καφαντάρη Χαρούλας
(Χαράς), Κουράκη Αναστάσιου(Τάσου), Κριτσωτάκη Μιχαήλ, Κυριακάκη Βασίλειου, Μεϊκόπουλου Αλέξανδρου, Μητρόπουλου

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλέξιου, Μιχελογιαννάκη Ιωάννη, Μπάρκα Κωνσταντίνου, Μπόλαρη Μαρίας, Ουζουνίδου Ευγενίας, Πάντζα Γεώργιου, Πετράκου Αθανάσιου, Σακοράφας Σοφίας, Σταθά Ιωάννη, Σταµπουλή
Αφροδίτης, Στρατούλη Δηµήτριου, Φωτίου Θεανούς, Χαραλαµπίδου Δέσποινας, Χατζηλάµπρου Βασίλειου δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. 2/81897/0022/17-09-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 1297/04-09-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παππά Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/386/ΑΣ 43167/17-

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

09-2013 έγγραφο από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 13104/18-07-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Ρεπούση Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-1315 /17-09-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
Α. Στον Ποινικό Κώδικα µετά το άρθρο 110Α προστίθενται τα
ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 110Β
Απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας,
µπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό τον όρο του
κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτίσει:
α) προκειµένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα 2/5 της ποινής
τους,
β) προκειµένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον 14 έτη.
Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες
ποινές, ο κατάδικος πρέπει να έχει εκτίσει το άθροισµα των τµηµάτων των ποινών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’.
Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος µπορεί να απολυθεί, εάν έχει
εκτίσει 17 έτη, ακόµη και όταν το παραπάνω άθροισµα υπερβαίνει το όριο αυτό. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά το ν. 2058/1952. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε καταδίκους για τα
κακουργήµατα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/ 2013, των άρθρων 134, 187, 187Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περιπτώσεις
α’ και β’, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφοι 1, περιπτώσεις α’ και β’ και 3, 380 παράγραφοι 1, εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην
τελευταία περίπτωση, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη.
2. Στην περίπτωση της πρόσκαιρης κάθειρξης ο κατάδικος θα
πρέπει να έχει παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ένα πέµπτο (1/5 ) της ποινής που του επιβλήθηκε, στη δε περίπτωση της ισόβιας κάθειρξης για χρονικό
διάστηµα ίσο µε δώδεκα (12) έτη. Το χρονικό διάστηµα του ενός
πέµπτου (1/5) ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης των δώδεκα
(12) ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα πέµπτο των λοιπών ποινών, που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο κατάδικος
µπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει πραγµατικά στο σωφρονιστικό κατάστηµα δεκατέσσερα (14) έτη. Για την απόλυση του
κρατουµένου κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη αµετάκλητη. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε καταδίκους για το
έγκληµα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί
να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/ 1952 ή για το έγκληµα της αν-
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θρωποκτονίας µε πρόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 299
Π.Κ., εφόσον η πράξη αυτή τελέσθηκε εναντίον υπαλλήλου κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
3. Ο απολυθείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας εκτός του τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού του
αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, συµµετοχής του σε εγκεκριµένο πρόγραµµα
συντήρησης ή απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή
και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί. Οι
ώρες απουσίας του καταδίκου από τον τόπο του κατ’ οίκον περιορισµού του και το σύνολο των υποχρεώσεών του καθορίζονται είτε µε το βούλευµα που διέταξε την απόλυσή του είτε µετά
τη χορηγηθείσα απόλυση, µε διάταξη του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος
Εισαγγελέας είτε κατόπιν αίτησης του καταδίκου είτε αυτεπάγγελτα, αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού, την τροποποίηση του προγράµµατος των ωρών
απουσίας του καταδίκου από αυτόν και την επιβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του τελευταίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 106 παράγραφος 2.
4. Η απόλυση του καταδίκου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να ανακληθεί, όταν ο κατάδικος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και
πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των
υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που
αυτή συντελέστηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι θα τηρήσει
τις υποχρεώσεις του στο µέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο
χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται
στην εκτιθείσα ποινή. Ο κατάδικος διατηρεί, σε κάθε περίπτωση,
το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105.
5. Η απόλυση του καταδίκου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αίρεται, όταν ο κατάδικος, κατά το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 6, τελέσει: α)
κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο που τιµωρείται µε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών, για το οποίο καταδικάστηκε αµετακλήτως ή β) το αδίκηµα του άρθρου 173Α. Σε περίπτωση άρσης της απόλυσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη
νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο κατάδικος στην περίπτωση αυτή δικαιούται να απολυθεί υπό όρο κατ’
άρθρο 105, αφού παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα ένα
επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 παράγραφος 1 περιπτώσεις β’ και γ’. Δεν εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο, εάν, κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη
αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί στον κατάδικο η απόλυση υπό
όρο κατ’ άρθρο 105, χωρίς να έχει ανακληθεί, µε αποτέλεσµα η
ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να θεωρείται ότι έχει
ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 109. Εάν, κατά το
χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί
η απόλυση κατ’ άρθρο 105, χωρίς όµως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 109, τότε αίρεται η χορηγηθείσα απόλυση του άρθρου 105 και ο κατάδικος αποκτά το
δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105, αφού παραµείνει
στο σωφρονιστικό κατάστηµα ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 105 παράγραφος 1 περιπτώσεις β’ και γ’.
6. Η µε το παρόν άρθρο χορηγούµενη απόλυση εκτείνεται
µέχρι του χρονικού σηµείου της χορήγησης στον κατάδικο της
απόλυσης υπό όρο κατ’ άρθρο 105.
7. Οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν την τέλεση αδικηµάτων
των απολυθέντων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε
ηλεκτρονική επιτήρηση εκδικάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Άρθρο 110 Γ
Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόλυση υπό τον όρο του
κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική
επιτήρηση καταδίκων και την ανάκληση αυτής
1. Για την απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου, το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
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ποινής. Ο κατάδικος δεν κλητεύεται ούτε εµφανίζεται ενώπιον
του Συµβουλίου, µπορεί όµως να υποβάλει έγγραφο υπόµνηµα.
Εάν το Συµβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, µπορεί να διατάξει την ενώπιόν του εµφάνιση του καταδίκου. Η απόλυση χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός εάν κριθεί µε ειδική αιτιολογία ότι
η διαγωγή του καταδίκου, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να
αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Η αίτηση του καταδίκου συνοδεύεται από αναφορά της διεύθυνσης
του καταστήµατος κράτησης και έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήµατος, οι οποίες εισάγονται στο συµβούλιο από
τον Εισαγγελέα των Πληµµελειοδικών. Στην έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας γίνεται ειδική µνεία στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, µε ιδιαίτερη αναφορά
στις σχέσεις του µε τα πρόσωπα µε τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση αυτή.
2. Αν η αίτηση για απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν γίνει δεκτή, νέα αίτηση
µπορεί να υποβληθεί τέσσερις (4) µήνες µετά από την απόρριψη.
3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο Δικαστικό Συµβούλιο,
ύστερα από αίτηση του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του τόπου
έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα
(10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δικαστικού
Συµβουλίου. Η απόλυση κατ’ άρθρο 110Β ανακαλείται οποτεδήποτε µε διάταξη του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του τόπου
έκτισης της ποινής κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου.
4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος της δηµόσιας τάξης, ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών του
τόπου διαµονής εκείνου που απολύθηκε, µπορεί να διατάξει την
προσωρινή σύλληψή του, ύστερα από την οποία προκαλείται
αµέσως, µε τη νόµιµη διαδικασία, η απόφαση για την ανάκληση.
Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης, θεωρείται ότι αυτή επήλθε
από την ηµέρα της σύλληψης.»
Β. Στον Ποινικό Κώδικα µετά το άρθρο 129 προστίθεται άρθρο
129Α ως εξής:
«Άρθρο 129Α
Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον
περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε ποινή περιορισµού σε
ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µπορούν, κατόπιν αιτήσεώς
τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε
ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α
Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής τους. Η αίτηση
πρέπει να συνοδεύεται µε έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
καταστήµατος κράτησης και έκθεση της Υπηρεσίας Επιµελητών
Ανηλίκων. Στις εκθέσεις αυτές γίνεται ειδική µνεία στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, µε ιδιαίτερη αναφορά στις
σχέσεις του µε τα πρόσωπα µε τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει
εάν του χορηγηθεί η απόλυση αυτή. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες
διατάξεις.
2. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν µπορεί να χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν
έχει παραµείνει σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το ένα πέµπτο (1/5 ) της ποινής του.
3. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση µπορεί να ανακληθεί, όταν ο ανήλικος δεν
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή
συντελέσθηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι στο µέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος
από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην
εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωµα να απολυθεί
υπό όρο κατ’ άρθρο 129.
4. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό
διάστηµα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση, τελέσει από δόλο
πράξη - που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν πληµµέληµα - για

την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε αµετακλήτως. Σε περίπτωση άρσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη
δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το
δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129.
5. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό
διάστηµα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση τελέσει πράξη - που
αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα- για την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε αµετακλήτως. Στην περίπτωση αυτή
ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή και ο ανήλικος αποκτά το δικαίωµα να
απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129, αφού παραµείνει στο ειδικό
κατάστηµα κράτησης νέων ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και 4. Δεν εφαρµόζεται
το προηγούµενο εδάφιο, εάν κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ’
άρθρο 129 χωρίς να έχει ανακληθεί, µε αποτέλεσµα να θεωρείται
η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση ήδη εκτιθείσα κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 129 παράγραφος 7. Εάν κατά το χρόνο
που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ’ άρθρο 129, χωρίς όµως να έχει παρέλθει το
χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος
7, τότε αίρεται η χορηγηθείσα απόλυση κατ’ άρθρο 129 και ο κατάδικος αποκτά το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο
129, αφού παραµείνει στο ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ένα
επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και 4.
6. Αντίστοιχα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 110Β παράγραφοι 3 και 7, 110Γ παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο και παράγραφος
3 εδάφιο τρίτο, 129 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο και τρίτο, παράγραφος 4 εδάφιο πρώτο, παράγραφος 5 εδάφιο πρώτο, παράγραφοι 8 και 10.»
Γ. Στον Ποινικό Κώδικα µετά το άρθρο 173 προστίθεται άρθρο
173Α ως εξής:
«Άρθρο 173Α
Παραβίαση περιορισµού κατ’ οίκον µε
ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Όποιος, κατά το χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, µε πρόθεση: α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή µε οποιονδήποτε τρόπο επεµβαίνει στη συσκευή ή στο σύστηµα
ηλεκτρονικής επιτήρησης ή β) µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει
τα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με την ίδια
ποινή τιµωρείται όποιος, κατά το χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, εκµεταλλευόµενος βλάβη ή µη ορθή λειτουργία
της συσκευής ή του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης, διαφεύγει από την επιτήρηση των αρµοδίων αρχών.
Η ποινή των παραπάνω αδικηµάτων εκτελείται ολόκληρη µετά
την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την
πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά επιτηρούµενος ήταν κρατούµενος.
2. Οποιοσδήποτε συµµετέχει στις παραπάνω πράξεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν ο συµµετέχων έχει
την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνοµικού υπαλλήλου ή του
αρµόδιου για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι οκτώ ετών.»
Δ. Στο άρθρο 182 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3 µε το εξής περιεχόµενο:
«3. Με την ποινή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιµωρείται όποιος, κατόπιν υποβολής του σε κατ’ οίκον περιορισµό
µε ηλεκτρονική επιτήρηση, παραβιάζει περιορισµούς που του
έχουν επιβληθεί νόµιµα στην ελευθερία της διαµονής του και τις
σχετικές υποχρεώσεις του.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
Α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται η φράση
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«και ο κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση».
Β. Στο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µετά την
παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος µε αριθµό 3 ως
εξής, αναριθµουµένων των λοιπών παραγράφων σε 4, 5 και 6 αντιστοίχως:
«3. α) Κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α, επιβάλλεται µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και κρίνεται αιτιολογηµένα ότι οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την
επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296, υπό την προϋπόθεση ότι
ο κατηγορούµενος διώκεται για κακούργηµα, έχει γνωστή διαµονή στη χώρα και:
αα) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουµένου ή για
παραβίαση περιορισµών διαµονής και από την συνδροµή ενός
εκ των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του, ή
ββ) κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ
πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούµενη αµετάκλητη καταδίκη
του για οµοειδή αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα.
β) Εάν η αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο πράξη απειλείται
στο νόµο µε ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη µε ανώτατο
όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκληµα τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση ή υπάρχει µεγάλος αριθµός παθόντων από αυτό, µπορεί
να διαταχθεί ο κατ’ οίκον περιορισµός του µε ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν, µε βάση τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του
κατηγορουµένου, κρίνεται αιτιολογηµένα, ότι το µέτρο αυτό παρέχει βάσιµα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει
άλλα εγκλήµατα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν
εφαρµόζονται σε υπόδικους για τα κακουργήµατα των άρθρων
22 και 23 του ν. 4139/2013, των άρθρων 134, 187, 187Α, 336, 338,
339 παράγραφος 1, περιπτώσεις α’ και β’, 342 παράγραφοι 1 και
2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφος 1, περιπτώσεις α’ και
β’ και 3, 380 παράγραφοι 1 εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1.
γ) Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιβληθεί
κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουµένου και για το πληµµέληµα της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του µε βάση τα
κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση α’ και πληρούνται οι
λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. Στην περίπτωση
αυτή, το ανώτατο όριο διάρκειας του περιοριστικού όρου είναι
έξι µήνες.
δ) Μόνο η κατά νόµο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την
επιβολή του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση.
Κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτηµα του κατηγορουµένου.
Μόνο το γεγονός της µη υποβολής τέτοιου αιτήµατος από τον
τελευταίο δεν τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκληµάτων και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της
προσωρινής κράτησης.
ε) Εάν ο κατηγορούµενος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά µε τον κατ’ οίκον περιορισµό
µε ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή η αντικατάστασή τους
µε προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298. Σε περίπτωση όµως
τέλεσης από τον κατηγορούµενο του εγκλήµατος του άρθρου
173Α, ο κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται µε προσωρινή κράτηση.
στ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και
για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο
πέµπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται, όταν τελείται από ενήλικο, απειλείται στο νόµο µε
ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση αυτή
ο κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους έξι µήνες και µπορεί να παρατείνεται µόνο
για τρεις µήνες από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 291. Το αίτηµα για
κατ’ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται
σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούµενο και από εκείνον που
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έχει την επιµέλειά του. Εάν ο ανήλικος δεν συµµορφώνεται µε
τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά µε τον κατ’ οίκον
περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή τελέσει το έγκληµα του
άρθρου 173Α, είναι δυνατή η αντικατάστασή του µε προσωρινή
κράτηση.»
Γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 282 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσωρινή κράτηση µπορεί να επιβληθεί αντί: α) για κατ’
οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν το µέτρο αυτό
δεν επαρκεί ή δεν µπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής
διαµονής του κατηγορουµένου στη χώρα ή λόγω µη υποβολής
από τον τελευταίο σχετικού αιτήµατος να υποβληθεί σε αυτό και
β) για περιοριστικούς όρους – εάν αιτιολογηµένα κριθεί ότι τα
υπό στοιχεία α’ και β’ µέτρα δεν επαρκούν – εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού,
µόνον αν ο κατηγορούµενος διώκεται για κακούργηµα και δεν
έχει γνωστή διαµονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές
ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν
υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουµένου ή για παραβίαση περιορισµών διαµονής και
από τη συνδροµή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός
φυγής του ή κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος
είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούµενες αµετάκλητες καταδίκες του για οµοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα.
Δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 282 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η παράγραφος 4 εφαρµόζεται και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας
του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται απειλείται στο
νόµο µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών».
Ε. 1. Ο τίτλος του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται µε τον τίτλο:
«Διαδικασία µετά την απολογία».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 283 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αµέσως µετά την απολογία του κατηγορουµένου, µπορεί
να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διάταξη που να του θέτει
περιοριστικούς όρους ή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
προηγούµενου άρθρου, να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ’ οίκον
περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω µέτρα
δεν επαρκούν, να εκδώσει ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουµένως
και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα.»
ΣΤ. Μετά το άρθρο 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 283Α ως εξής:
«Άρθρο 283Α
Κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Ως «κατ’ οίκον περιορισµός» νοείται η επιβολή στον κατηγορούµενο της υποχρέωσης να µην εξέρχεται από συγκεκριµένο
και ειδικά ορισµένο στη διάταξη του ανακριτή κτίριο ή σύµπλεγµα κτιρίων, που αποδεδειγµένα συνιστά τον τόπο διαµονής
ή κατοικίας του. Για το σκοπό αυτόν ο κατηγορούµενος επιτηρείται µε τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών µέσων. Ο κατηγορούµενος υποχρεούται να µην επεµβαίνει ή επιδρά καθ’
οιονδήποτε τρόπο στα ηλεκτρονικά µέσα και στα συναφή µε την
επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Αρµόδια υπηρεσία παρακολουθεί και καταγράφει µέσω συστήµατος γεωεντοπισµού µόνο τη γεωγραφική θέση του κατηγορούµενου και τηρεί
σχετικό αρχείο.
2. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του µέτρου του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία άρσης,
εξακολούθησης ή παράτασής της εφαρµόζονται αναλόγως τα
οριζόµενα στα άρθρα 287 και 288 Κ.Π.Δ..
3. Το κόστος των ηλεκτρονικών µέσων επιτήρησης φέρει ο κατηγορούµενος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.
Για το σκοπό αυτόν µε τη διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται η
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υποχρέωση προκαταβολής των εξόδων επιτήρησης για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του µέτρου κατά το άρθρο 287, επιβάλλεται µε το σχετικό βούλευµα η προκαταβολή των επιπλέον
εξόδων. Αν για οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το
µέτρο πριν από τη συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος για
το οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε µε τη σχετική απόφαση, διάταξη ή βούλευµα διατάσσεται η απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που τα προκατέβαλε. Αν ο κατηγορούµενος
αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη,
εφαρµόζεται ως προς τη διαφορά αντίστοιχα το άρθρο 303.
4. Σε περίπτωση µη προκαταβολής των εξόδων εντός της χορηγηθείσας από τον ανακριτή προθεσµίας, ο τελευταίος, µετά
από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει προσωρινή κράτηση,
εκτός εάν κριθεί µε ειδική αιτιολογία ότι ο κατηγορούµενος στερείται την οικονοµική δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα
έξοδα επιβάλλονται στο Δηµόσιο.
5. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το µέτρο του κατ’
οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση κρατείται µέχρι να
προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα που του επιβλήθηκαν. Αφού
καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο αρµόδιο όργανο για την προσαρµογή του τεχνικού µέσου επιτήρησης, µαζί µε τη σχετική διάταξη του ανακριτή. Εάν στη δικαστική περιφέρεια, στην οποία
επιβλήθηκε το µέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγορούµενος
οδηγείται χωρίς αναβολή στην πλησιέστερη δικαστική περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί αρµόδιο όργανο. Αφού προσαρµοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισµός για την
ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στο προκαθορισµένο κτίριο ή
σύµπλεγµα κτιρίων και συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της
οποίας εντάσσεται στη δικογραφία. Η διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισµού αρχίζει από την ηµέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής του.»
Ζ. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:
«Εάν στον κατηγορούµενο επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του
κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρµόζονται
αντίστοιχα και τα οριζόµενα στο άρθρο 283Α , µε την εξαίρεση
της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.»
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του Σωφρονιστικού Κώδικα
(ν. 2776/1999, Α’ 291) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μόνη η ιδιότητα του αλλοδαπού, του αστέγου ή του στερουµένου οικογενείας δεν αποκλείει τη χορήγηση αδείας. Ειδικοί
περιοριστικοί όροι µπορεί να τεθούν στις παραπάνω κατηγορίες
από το αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση των κινήσεών
τους από τις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων ή Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, η παρακολούθηση του καταδίκου µπορεί να γίνεται µε καταγραφή της
γεωγραφικής θέσης του, µέσω συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης από την αρµόδια αρχή µε τήρηση σχετικού αρχείου. Για
την εφαρµογή του όρου αυτού απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του Σωφρονιστικού Κώδικα
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στον κατάδικο στον οποίο χορηγείται άδεια µπορεί να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, ιδίως ως προς τον τόπο διαµονής
του και τον τρόπο διαβίωσής του. Τέτοιοι περιοριστικοί όροι µπορεί να είναι οι προβλεπόµενοι στις περιπτώσεις β’, δ’, στ’ και η’
της παραγράφου 3 του άρθρου 100 Π.Κ., διαζευκτικά ή σωρευτικά. Αν πρόκειται για έφηβο, η άδεια µπορεί να εξαρτηθεί και
από τον όρο, ότι κατά την έξοδό του από το κατάστηµα και την
επιστροφή του θα συνοδεύεται από τον γονέα ή το άτοµο που
ασκεί την επιµέλειά του ή από το πλησιέστερο συγγενικό του
πρόσωπο. Ο κατάδικος που βρίσκεται σε άδεια υποχρεούται να
παρουσιαστεί χωρίς καθυστέρηση στο αστυνοµικό τµήµα του
τόπου διαµονής του. Όταν ο κατάδικος εκτίει ποινή ισόβιας ή εικοσιπενταετούς κάθειρξης, η άδεια µπορεί να χορηγείται µε τον
όρο του κατ’ οίκον περιορισµού ή του εντοπισµού των κινήσεων

µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Για την εφαρµογή του όρου αυτού
απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου.»
3. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 56 του Σωφρονιστικού
Κώδικα προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Ως προς την έννοια και τις ειδικές ρυθµίσεις εφαρµογής
του κατ’ οίκον περιορισµού και του εντοπισµού των κινήσεων µε
ηλεκτρονική επιτήρηση εφαρµόζονται αντίστοιχα οι ρυθµίσεις
της παραγράφου 1, των εδαφίων πρώτου και τρίτου της παραγράφου 3 και των εδαφίων πρώτου και πέµπτου της παραγράφου 5 του άρθρου 283Α Κ.Π.Δ.. Ο κατάδικος σε βάρος του
οποίου επιβλήθηκε ο όρος του κατ’ οίκον περιορισµού ή του εντοπισµού των κινήσεων µε ηλεκτρονική επιτήρηση, αφού καταβληθούν τα έξοδα που ορίστηκαν από το αρµόδιο συµβούλιο
οδηγείται στο όργανο που έχει οριστεί για την προσαρµογή του
τεχνικού µέσου επιτήρησης, µε τη σχετική απόφαση του συµβουλίου. Εάν στο κατάστηµα κράτησης στο οποίο επιβλήθηκε ο όρος
δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατάδικος µετάγεται χωρίς αναβολή,
µε απόφαση του ίδιου συµβουλίου στο πλησιέστερο κατάστηµα
κράτησης στο οποίο λειτουργεί το όργανο αυτό. Αφού προσαρµοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισµός για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στον προκαθορισµένο χώρο, ενώ
συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται στον
ατοµικό φάκελο (µητρώο) του καταδίκου.»
Άρθρο 4
1. Η επιλογή, προσαρµογή και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών
και λοιπών τεχνικών µέσων για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια και του αναγκαίου
για το σκοπό αυτόν εξοπλισµού διενεργείται µε κριτήριο την αποτελεσµατική επιτήρηση των προσώπων αυτών, κατά τρόπο ώστε
να γίνεται σεβαστή η προσωπικότητά τους και να συλλέγονται
και υπόκεινται σε επεξεργασία µόνο εκείνα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της ηλεκτρονικής επιτήρησης, οι οποίοι
συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της συµµόρφωσης των
επιτηρουµένων προσώπων προς τις εκ του νόµου υποχρεώσεις
τους και την προστασία του κοινωνικού συνόλου δια της αποτροπής, πρόληψης και καταστολής νέων εγκληµάτων.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, προσδιορίζονται το είδος, οι προδιαγραφές
και η διαδικασία προµήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών µέσων και εξοπλισµών και συστηµάτων επιτήρησης, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόµενη
πιλοτική περίοδος λειτουργίας του συστήµατος, ο τρόπος παρακολούθησης και καταγραφής της γεωγραφικής θέσης των επιτηρουµένων προσώπων, η δαπάνη που θα βαρύνει κάθε
επιτηρούµενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής της, η έναρξη
εφαρµογής του µέτρου και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την τεχνική και επιχειρησιακή υλοποίησή του.
Με το ίδιο διάταγµα ορίζονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
στα οποία µπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση και η λειτουργία του
συστήµατος της ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια, καθώς και η αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που εποπτεύει, ελέγχει και παρακολουθεί τη διαχείριση του συστήµατος από τα ανωτέρω πρόσωπα.
Με το ίδιο ή όµοιο διάταγµα και µετά από γνωµοδότηση της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσδιορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, τη συλλογή,
την αποθήκευση, τη χρήση και τους αποδέκτες των δεδοµένων
αυτών, το χρονικό διάστηµα τήρησης αυτών, τα οργανωτικά και
τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας τους, τη διαδικασία καταστροφής των δεδοµένων αυτών µετά το πέρας των
σκοπών επεξεργασίας τους, τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα, τη γνωστοποίηση της επεξεργασίας και τον έλεγχο από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τα δεδοµένα αυτά, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του ν. 2472/1997.
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Άρθρο 5
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συµβουλίου της 13 Μαΐου 2013 για την προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας.
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Άρθρο 6
1. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης.
α) Ο αριθµός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργάσιµων
ηµερών, ηµερήσιας και νυχτερινής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της
εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που
υπηρετεί εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και της υπηρεσίας
Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανοµής αυτών,
κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 έως 21.2.2013 και από
1.4.2013 έως 8.4.2013, δύναται να καθορισθεί µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, β) ο αριθµός των ωρών απογευµατινής
υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των
Καταστηµάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 έως
7.2.2013, δύναται να καθορισθεί µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Εργασία υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης πέραν του
πενθηµέρου.
Ο αριθµός των ωρών για εργασία πέραν του πενθηµέρου του
προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστηµάτων
Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, κατά το
χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 έως 3.9.2013 δύναται να καθορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
3. Αποζηµίωση υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται η αποζηµίωση των υπαλλήλων Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης των
Καταστηµάτων Κράτησης, οι οποίοι, λόγω εκτάκτων µέτρων
ασφαλείας, ήταν σε επιφυλακή, από 23.3.2013 έως 1.4.2013 και
από 9.5.2013 έως 24.5.2013, εκτός των υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης Τρικάλων και Μαλανδρίνου, οι οποίοι ήταν σε
επιφυλακή από 23.3.2013 έως 22.4.2013 και από 9.5.2013 έως
24.5.2013.
4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 3772/ 2009,
που παρατάθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3858/2010 και το άρθρο
6 του ν. 4038/2012, παρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 7
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του δικηγορικού
συλλόγου µπορεί να επιτραπεί στον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις
σπουδές του.»
2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ο αριθµός των ασκουµένων, η επιλογή τους, ο χρόνος, ο
τόπος, η αµοιβή, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των υπό
στοιχείο α’ ασκουµένων δικηγόρων της προηγούµενης παραγράφου καθορίζονται, αντίστοιχα από το Διοικητικό Συµβούλιο του
οικείου δικηγορικού συλλόγου ή µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Οικονοµικών.»
3. α. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής αναγνωρισµένου
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος των ανωτέρω κρατών και το
πτυχίο τους έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιµο και
αντίστοιχο µε το απονεµόµενο από τις Νοµικές Σχολές των ηµεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Νοµικής Σχολής».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.
4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πτυχιούχοι Νοµικών Σχολών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το πτυχίο

έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιµο και αντίστοιχο µε
το απονεµόµενο από τις Νοµικές Σχολές των ηµεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, συµµετέχουν σε δοκιµασία επάρκειας, που πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους
αντιστοιχούν στις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται από
τον Κώδικα για την απόκτηση της ιδιότητας του ασκούµενου δικηγόρου.»
4. α) Ο τίτλος του άρθρου 25 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής «Μετάθεση - Παραίτηση Δικηγόρου».
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικηγόρος δύναται, µε αίτησή του προς το σύλλογο όπου
είναι εγγεγραµµένος, να ζητήσει τη µετάθεσή του σε άλλον. Η
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου κοινοποιείται στο σύλλογο
στον οποίο ζητά να µετατεθεί ο αιτών καθώς και στον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ο οποίος
εκδίδει διαπιστωτική απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η µετάθεση θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί από το χρόνο της δηµοσίευσης της απόφασης του
Υπουργού Δικαιοσύνης.»
γ) Στο άρθρο 25 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 ως εξής:
«4. Ο δικηγόρος δικαιούται να παραιτηθεί από το λειτούργηµά
του. Η αίτηση παραίτησης υποβάλλεται στο διοικητικό συµβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, το οποίο διαγράφει υποχρεωτικά από τo µητρώο τον παραιτούµενο δικηγόρο
αυθηµερόν, προκαλώντας ταυτόχρονα και τη σχετική απόφαση
αποδοχής της παραίτησης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Σε δικηγόρους που αποχωρούν από το λειτούργηµα δύναται, µε απόφαση του οικείου συλλόγου, να απονέµεται τιµής ένεκεν ο τίτλος του επίτιµου δικηγόρου. Η απονοµή του τίτλου
µνηµονεύεται στην υπουργική απόφαση αποδοχής της παραίτησης.
6. Σε περίπτωση διαγραφής δικηγόρου από το µητρώο λόγω
θανάτου, δεν προκαλείται έκδοση υπουργικής απόφασης.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Οι εξερχόµενοι από την υπηρεσία δικαστικοί και εισαγγελικοί
λειτουργοί, εκτός από εκείνους που απολύονται εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώµατος ή λόγω πνευµατικής ανικανότητας, µπορούν να διορίζονται δικηγόροι, εντός ευλόγου χρόνου από την
αποχώρησή τους από την υπηρεσία, εφόσον δεν συντρέχει κώλυµα από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κώδικα.
Σε περίπτωση ανάληψης, εντός του χρόνου αυτού, δηµοσίων καθηκόντων τα οποία συνεπάγονται την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος, ο εύλογος χρόνος τρέχει από το
χρόνο λήξης της άσκησής τους. Οι ανωτέρω δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί διορίζονται ως δικηγόροι παρά πρωτοδίκαις, παρ' εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, µε βάση τα έτη που
υπηρέτησαν, σε οποιαδήποτε βαθµίδα, και ανάλογα µε τα προσόντα που απαιτούνται για την προαγωγή του δικηγόρου».
6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικηγόρος που είναι διορισµένος σε κατώτερο Δικαστήριο
δύναται να συντάσσει, υπογράφει και καταθέτει ένδικα βοηθήµατα και ένδικα µέσα που απευθύνονται ενώπιον ανωτέρων Δικαστηρίων».
7. Η περίπτωση (α) του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τον ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήµατος, όπως αυτός καταρτίζεται και εγκρίνεται από την Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος.
Μέχρι την κατάρτιση και έγκρισή του, ισχύει σε όλη την Επικράτεια ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήµατος,
όπως εγκρίθηκε µε την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δηµοσιεύτηκε στον Κώδικα Νοµικού Βήµατος στον τόµο του 1986.»
8. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συµβουλίων, ενώπιον δικαστών µε την
ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλµένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται µε
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την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας
συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαµεσολάβησης ή δικαστικής µεσολάβησης ή της διαδικασίας
εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι
διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές, αποκλειστικά και µόνο στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτηµα III, οι οποίες
προορίζονται για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον
τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση
ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τοµέα
Προνοίας - Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταµείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασµούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και
δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεµητικό Λογαριασµό
νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/ 2001 (Α’ 109), όπου
ισχύει.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής, που ορίζεται και
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, απαλλάσσονται οι
δικηγόροι όταν παρέχουν υπηρεσίες στους εαυτούς τους, καθώς
και όταν εκπροσωπούν: α) διαδίκους που αναγνωρίζονται ότι δικαιούνται του ευεργετήµατος πενίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 194
έως 204 του Κ.Πολ.Δ., ή δικαιούχους νοµικής βοήθειας σύµφωνα
µε το ν. 3226/2004 (Α’ 24), β) διαδίκους που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 2 και της περίπτωσης θ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 95 του Κώδικα, γ) το Δηµόσιο, δ)
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, µε σύµβαση πάγιας αντιµισθίας. Η συνδροµή των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του
πληρεξούσιου δικηγόρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο δικηγόρος συνδέεται µε τον εντολέα του µε σύµβαση πάγιας αντιµισθίας, η οποία έχει γνωστοποιηθεί στον οικείο Δικηγορικό
Σύλλογο, η υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 βαρύνει τον διάδικο, για την καταβολή όµως του ποσού ευθύνεται
εις ολόκληρον και ο δικηγόρος.»
γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων, καθώς και για την παράστασή του κατά τη συζήτηση των ανωτέρων ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων ενώπιον
των δικαστηρίων και δικαστών οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
να καταθέτει το σχετικό γραµµάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη. Επίσης, για την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθµού, των
ανακριτών ή ανακριτικών υπαλλήλων ή δικαστικών συµβουλίων,
οφείλει να καταθέτει το σχετικό γραµµάτιο καταβολής, αλλιώς η
παράστασή του δεν γίνεται δεκτή. Δεν υπάρχει υποχρέωση της
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προκαταβολής της παραγράφου 1 σε περίπτωση αναβολής ή µαταίωσης της συζήτησης, τυχόν δε καταβληθείσα προκαταβολή
αναζητείται από τον δικηγόρο που προέβη σε αυτήν, άλλως αυτή
ισχύει για τη νέα συζήτηση.»
9. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζονται τα ποσά
των εισφορών ανά διαδικαστική πράξη ή ενέργεια, ο τρόπος συγκέντρωσης των καταβαλλόµενων ποσών από το Δικηγορικό Σύλλογο, τα κριτήρια συµµετοχής των δικηγόρων στους
διανεµητικούς λογαριασµούς και η διανοµή τους στα µέλη του
Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του λογαριασµού.»
10. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 αναριθµείται σε 3.
β) Η περίπτωση ζ’ της υποπαραγράφου i της παραγράφου 1
του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) 0,1% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται
από το ποσό των 12.000.001 ευρώ µέχρι 25.000.000 ευρώ».
11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 98,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τοπικές εφηµερίδες η σύγκληση είναι έγκυρη, εφόσον η πρόσκληση γνωστοποιηθεί στα
µέλη τους.»
12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 157 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικηγόρος στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, πλην
της σύστασης ή της επίπληξης, έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση
σε προθεσµία ενός µηνός από την επίδοση της απόφασης.»
13. α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 165 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Οι επόµενες αρχαιρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους
θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.»
β) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 165 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής:
«Για τις αρχαιρεσίες αυτές, η προθεσµία των άρθρων 103 παρ.
1 και 3, 109 παρ. 1β και 2 και 110 παρ.1 λήγει την 31η Ιανουαρίου
2014, η δε ηµεροµηνία του άρθρου 112 παρ. 1 είναι η 1η Φεβρουάριου 2014.»
γ) Η παράγραφος 10 του άρθρου 165 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεµούν σε πρώτο
βαθµό, από 1.1.2014 εισάγονται στα νέα πειθαρχικά συµβούλια
και εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα,
εφαρµοζοµένης σε κάθε περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 139 του παρόντος Κώδικα.»
δ) Στο άρθρο 165 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του παρόντος
Κώδικα άρχεται από 1.11.2013.»
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Άρθρο 8
1.α. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 (Α’ 219)
προστίθεται παράγραφος 3Α που έχει ως ακολούθως:
«Ειδικά για την υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς και των Εισαγγελέων που τον συνεπικουρούν,
λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων (εφεξής «Γραφείο»), το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από γνώµη του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, συστήνονται οι αναγκαίες θέσεις επιστηµονικού,
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, οι οποίες καλύπτονται µε µετάθεση, µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα,
ιδίως από το Δηµόσιο σε στενή έννοια, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις ΑΔΑ.
Τα προσόντα επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι τα προβλεπόµενα από το π.δ. 50/2001 για τις αντίστοιχες ειδικότητες,
καθώς και τα καθοριζόµενα στην απόφαση σύστασης των θέσεων. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, για δύο έτη, µετά από πρόταση
του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, χωρίς να απαιτείται
γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων και µπορεί να ανανεώνεται
µε όµοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστηµα. Καθήκοντα προϊσταµένου του Γραφείου, καθώς και του αναπληρωτή αυτού,
ασκούν υπάλληλοι του επιστηµονικού προσωπικού, που ορίζονται
µε απόφαση του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς.
Η θέση του προϊσταµένου αντιστοιχεί σε θέση προϊσταµένου
τµήµατος για όλες τις συνέπειες και η θητεία του σε αυτήν λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική και µισθολογική
του εξέλιξη. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γραφείου βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, σε κάθε δε, περίπτωση, οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των
τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν από την οργανική
τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής
τους.
Η θητεία του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Γραφείου
στην περίπτωση κατά την οποία είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιµάται ως επιπλέον προσόν κατά τις κρίσεις για την
κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθµίδας στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά. Το επιστηµονικό προσωπικό, κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, έχει δικαιώµατα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς συντάσσει εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους
ιδιαίτερη έκθεση για το ανωτέρω επιστηµονικό προσωπικό σχετικά µε την ικανότητα και απόδοσή τους κατά το προηγούµενο
έτος. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται µε βάση τα κριτήρια και
κατά τον τύπο που ισχύουν στην υπηρεσία του αξιολογούµενου.
Αντίγραφο κάθε εκθέσεως υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και στον κατά
περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, επιδίδεται δε και στον αξιολογούµενο µε επιµέλεια της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, στο
οποίο ανήκει οργανικά. Ο αξιολογούµενος εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από της επιδόσεως σε αυτόν της έκθεσης,
έχει δικαίωµα να προσφύγει και να ζητήσει τη διόρθωσή της ενώπιον του Συµβουλίου Εφετών, εφαρµοζόµενων αναλόγως κατά
τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 του «Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών». Το µη
αποσπασµένο προσωπικό του Γραφείου υπάγεται ως προς τα
θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης αυτού στον Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί
υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από τα πρόσωπα
που ορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’
309 ), εφαρµόζονται και για το επιστηµονικό προσωπικό.»
β. Η παράγραφος «5» του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς
έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή
είναι χρήσιµο για την άσκηση του έργου τους, µη υποκείµενοι
στους περιορισµούς της νοµοθεσίας περί φορολογικού, τραπε-

ζικού, χρηµατιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, καθώς και
σε κάθε µορφής αρχείο Δηµόσιας Αρχής ή Οργανισµού που
τηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
Οµοίως, µπορούν να διατάξουν µε αιτιολογηµένη διάταξή τους
την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηµατιστηριακού
απορρήτου. Η διάταξη πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο που έχει
σχέση µε την ερευνώµενη υπόθεση και να περιέχει το ακριβές
χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η άρση, που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τον ένα µήνα. Όταν κρίνεται ότι η άρση πρέπει να
διαρκέσει περισσότερο, υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτηµα
στο οικείο Δικαστικό Συµβούλιο, διαφορετικά η ισχύς της διάταξης παύει αυτοδικαίως µε τη λήξη του µήνα.»
γ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 17Α του ν. 2523/ 1997 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το επιστηµονικό προσωπικό κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, έχει δικαιώµατα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου».
δ. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του ν. 4022/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 76 ν. 4139/2013, προστίθεται εδάφιο
τρίτο ως εξής:
«Για τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 κακουργήµατα, εφόσον,
πριν τη δηµοσίευση του παρόντος έχει παραγγελθεί από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία εκκρεµεί, µπορεί ο τελευταίος να
ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση κατά τα οριζόµενα
ανωτέρω.»
2. Στο άρθρο 2 περίπτωση β’ του ν.2472/1997, όπως ισχύει,
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση στα κακουργήµατα των άρθρων 187, 187 Α και
του 19ου Κεφαλαίου του Π.Κ. «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» η εισαγγελική διάταξη εκτελείται αµέσως, επικυρώνεται δε από τον προϊστάµενο της Εισαγγελίας Εφετών εντός
είκοσι τεσσάρων ωρών, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης παύει αυτοδικαίως µε τη λήξη της προθεσµίας των είκοσι
τεσσάρων ωρών.»
3. Μετά το άρθρο 458 Π.Κ. προστίθεται άρθρο 458Α Π.Κ. µε
τίτλο «Παραβάσεις κανονισµών της Ε.Ε.», που έχει ως ακολούθως: «Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά
µέτρα, που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε κανονισµούς της
Ε.Ε. τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών εκτός αν από άλλη
διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε
αυτό πράξεις δεν είναι αξιόποινες, κατά τους νόµους της χώρας
στην οποία τελέστηκαν.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
π.δ. 18/1989 (Α’ 8), όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του
άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α’ 241), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται πάντως να παρίστανται
δέκα επτά (17) µέλη µε αποφασιστική ψήφο».
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του π.δ. 18/1989, όπως είχε
αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3900/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Ολοµέλεια είναι αρµόδια:
α) Για ζήτηµα ή υπόθεση που παραπέµπεται ενώπιόν της µε
απόφαση Τµήµατος, πενταµελούς ή επταµελούς συνθέσεως,
λόγω µεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για θέµατα γενικότερης σηµασίας. Η παραπεµπτική απόφαση επέχει
θέση εκθέσεως του Συµβούλου που ορίζεται εισηγητής µε την
ίδια απόφαση.
β) Για ζήτηµα ή υπόθεση, που παραπέµπεται υποχρεωτικώς
ενώπιόν της µε απόφαση Τµήµατος, όταν αυτό άγεται σε κρίση
αντισυνταγµατικότητας τυπικού νόµου (άρθρο 100 παρ. 5 του
Συντάγµατος). Η διάταξη του δευτέρου υποεδαφίου του προηγουµένου εδαφίου ισχύει και εν προκειµένω.
γ) Για κάθε υπόθεση, την οποία ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
εισάγει ενώπιόν της για το λόγο του εδαφίου α', ακόµη και αν η
υπόθεση έχει εισαχθεί σε Τµήµα. Ο Πρόεδρος, όταν κρίνει ότι η
υπόθεση έχει όλως εξαιρετική σπουδαιότητα την εισάγει στην
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Ολοµέλεια µε µείζονα σύνθεση, για την απαρτία της οποίας απαιτείται πάντως να παρίστανται είκοσι πέντε (25) µέλη µε αποφασιστική ψήφο. Εισηγητής στην Ολοµέλεια ορίζεται Σύµβουλος».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4055/ 2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο για τις προαγωγές και
µεταθέσεις δικαστικών λειτουργών συνεδριάζει κατά το χρονικό
διάστηµα από 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου. Οι προαγόµενοι και µετατιθέµενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωµένοι να εµφανισθούν στις θέσεις τους έως τις 15 Σεπτεµβρίου του ίδιου
έτους. Κατ’ εξαίρεση, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων,
που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, το
Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές και
µεταθέσεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους µήνες Οκτώβριο και Ιανουάριο. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο προαγόµενοι και µετατιθέµενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωµένοι
να εµφανισθούν στις θέσεις τους εντός ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση του Προεδρικού Διατάγµατος περί προαγωγής ή µετάθεσης. Αν εµφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού
έτους, επιτρέπεται απόσπαση δικαστικού λειτουργού, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 51.»
7. Ειδικώς, για την πλήρωση των υφισταµένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών ή όσων τυχόν προκύψουν
εντός του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης δύναται να συνεδριάσει έως την
20ή Δεκεµβρίου 2013.»
8. Στο άρθρο 2 του ν. 2318/1995 (Α’ 126) προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Πτυχιούχοι νοµικού τµήµατος ηµεδαπού ή ισότιµου αλλοδαπού πανεπιστηµίου µπορούν να διοριστούν δικαστικοί επιµελητές χωρίς διαγωνισµό, εφόσον έχουν εγγραφεί ασκούµενοι
µέχρι την 8η Μαΐου 2012. Ο διορισµός γίνεται µετά από αίτηση
του ενδιαφεροµένου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε την οποία αυτός ορίζει το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου επιθυµεί να διοριστεί, υποβάλλει δε ταυτόχρονα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως
ορίζονται µε τη µε αρίθ. 18334/14.3.1996 (Β’ 192) απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2013 και
ισχύουν αποκλειστικά και µόνο για τους διορισµούς του επόµενου Ιανουαρίου 2014. Οι διοριζόµενοι µε αυτόν τον τρόπο καταλαµβάνουν κενές οργανικές θέσεις, που όµως δεν µπορεί να
είναι περισσότερες από το ένα τέταρτο του όλου αριθµού αυτών.
Ο υπολογισµός αυτός γίνεται χωριστά για την περιφέρεια κάθε
πρωτοδικείου. Σε περίπτωση κλάσµατος ο αριθµός αυτός ακεραιοποιείται προς τα πάνω. Αν υπάρχουν αιτήσεις περισσότερες
από τον αριθµό αυτόν, λαµβάνεται υπόψη προτεραιότητα υποβολής τους. Οι διοριζόµενοι µε την προηγούµενη διαδικασία δεν
µπορούν να µετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο, αν δεν συµπληρώσουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην περιφέρεια του
πρωτοδικείου, που έχουν διοριστεί.»
9. Παραµένει σε ισχύ το υφιστάµενο ειδικό σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων και το σύστηµα επιλογής προϊσταµένων Τµήµατος, Επιτρόπων και Γενικών Συντονιστών
Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα άρθρα 62 παράγραφοι 1 έως και 12, 70, 71,
72 και 73 του ν. 2812/2000 (Α’ 67), καθώς και µε τις διατάξεις
του άρθρου 38 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3060/2002 (Α’ 242), την παρ.
2 του άρθρου 55 του ν. 3659/2008 (Α’ 77) και την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3772/2009.
10. A. 1. Εγκρίνεται τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήµου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράµας, Δηµοτικό Διαµέρισµα Νικηφόρου, για τον
καθορισµό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, όπως ο χώρος φαίνεται
περικλεισµένος µε πράσινη γραµµή και µε στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ στο
σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000 που θεωρή-
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θηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών
Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο.
2. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:
α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας του χώρου.
β) Συντελεστής δόµησης: είκοσι εκατοστά (0,20).
γ) Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησοµένων κτηρίων: δώδεκα (12) µέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2)
µέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης.
δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράµµατος,
όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα.
Β. 1.Εγκρίνεται τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου
περιοχή Αγυιάς, του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Νέας Κυδωνιάς,
του Δήµου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τον
καθορισµό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης «Κρήτη I», όπως ο χώρος φαίνεται περικλεισµένος µε πράσινη γραµµή και µε στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο σχετικό πρωτότυπο
διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και που
αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα
νόµο.
2. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:
α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
της επιφάνειας του χώρου,
β) Συντελεστής δόµησης: σαράντα εκατοστά (0,40),
γ) Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησοµένων κτηρίων: δώδεκα (12) µέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2)
µέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης,
δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράµµατος,
όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα.
Γ. 1. Τροποποιείται το ισχύον Τοπικό Ρυµοτοµικό Σχέδιο στην
περιοχή «Σχολής Ευελπίδων» του Δήµου Αθηναίων µε :
α) την µετατόπιση πεζόδροµου µεταξύ του ΟΤ 131 - «Χώρος
κοινωφελών λειτουργικών» (Δικαστήρια) και του ΟΤ 131° (Σχολεία) και β) τον καθορισµό νέου κόκκινου περιγράµµατος (υπό
στοιχεία 8, 9, 10, 11, 8) για ανέγερση δικαστικού κτιρίου, όπως
οι παραπάνω ρυθµίσεις απεικονίζονται στο από 7.9.2012 διάγραµµα κλίµακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο.
2. Οι όροι δόµησης και περιορισµοί τροποποιούνται ως εξής:
α) Χώρος κοινωφελών λειτουργιών (για κοινωφελείς λειτουργίες):
- Συντελεστής Δόµησης 1,2 (ένα και είκοσι εκατοστά)
- Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος για το νέο κτίριο (αριθµός 17)
16,50µ.
Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος µπορεί να προσαυξηθεί κατά δύο µέτρα.
11. Το άρθρο 3 του ν.δ/τος 811/1971 «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως ενιαίων διατάξεων του α.ν.153/1967 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγµατος «περί Οργανισµού Υποθηκοφυλακείων»»»,
όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής
αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άµισθου Υποθηκοφύλακα, το άµισθο υποθηκοφυλακείο δύναται να συγχωνευθεί µε
όµορο έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυλακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ή να µετατραπεί σε έµµισθο, µε την έκδοση
προεδρικού διατάγµατος, έπειτα από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, και µετά από γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του οικείου Πρωτοδικείου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να
συγχωνευθεί έµµισθο υποθηκοφυλακείο µε όµορο έµµισθο υποθηκοφυλακείο, καθώς και µη ειδικό υποθηκοφυλακείο µε όµορο
έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυλακείο.»
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Άρθρο 9
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995, όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Πίστωση για κάθε έργο/µελέτη χωριστά είναι το ποσό που
έχει εγκριθεί µε τη Συλλογική Απόφαση, καθώς και τυχόν τροποποίηση αυτής, συµπεριλαµβανοµένης της προδέσµευσης των πιστώσεων του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους,
η οποία διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, το περιεχόµενο της οποίας ορίζεται στην
παρ.3 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου. Σε κάθε περίπτωση
για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων ανώτατο όριο
δαπάνης είναι το συνολικό άθροισµα των ποσών του προϋπολογισµού ανά Φορέα όπως ψηφίζονται από τη Βουλή.»
2. Τα εδάφια 5 και επόµενα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.
2362/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων δεν έχουν εφαρµογή για
τις δαπάνες του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων για τις
οποίες ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:
Κάθε έτος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
που είναι αρµόδιος για την εκτέλεση του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων, εκδίδει απόφαση συνολικά για όλα τα έργα
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης, καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων
του επόµενου έτους. Αναλυτικότερα καθορίζονται µεταξύ άλλων:
α) το ποσό της υπολειπόµενης συνολικής δαπάνης για την
ολοκλήρωση των συνεχιζόµενων, από τα προηγούµενα έτη,
έργων,
β) τις εγκεκριµένες πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων για το τρέχον έτος,
γ) το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του
Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου έτους,
το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το 30% των εγκεκριµένων πιστώσεων για το τρέχον έτος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται εντός του πρώτου µήνα
κάθε οικονοµικού έτους, καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική
απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων, που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά
του για την εκτέλεση συνεχιζόµενων, από τα προηγούµενα έτη,
έργων.
Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού για τα συνεχιζόµενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι συνολικές πιστώσεις των
έργων, δεν υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριµένων πιστώσεων

του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου έτους, όπως αυτό έχει καθοριστεί.
Με όµοια απόφαση µπορεί να γίνεται ανακατανοµή εγκεκριµένων ετήσιων πιστώσεων σε Συλλογικές Αποφάσεις µεταξύ διαφορετικών φορέων, ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης και
απορρόφησης των έργων.
Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Για το οικονοµικό έτος 2013 η απόφαση που θα εκδοθεί κατ'
εφαρµογή του εδαφίου 6 της παρούσας παραγράφου ισχύει από
20.9.2013.»
3. Από 1.1.2013 το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ εξοµοιώνεται µε
τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθµού και κλιµακίου ως
προς το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων
ττου καταβάλλονται στους τελευταίους, συµπεριλαµβανοµένης
της υπερβάλλουσας µείωσης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
4024/2011 (Α’ 226).
4. α. Το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4013/2011 (Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και τα τακτικά µέλη της Αρχής είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε
αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άµισθου ή έµµισθου δηµόσιου
ή δικηγορικού λειτουργήµατος ή οποιασδήποτε επαγγελµατικής
δραστηριότητας, µε εξαίρεση την άσκηση διδακτικών καθηκόντων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην περίπτωση του Προέδρου.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 (Α’ 120) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική
Διοίκηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1Β του ν.
2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 1.1.2014. Ειδικά για τη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου ως προς τις προµήθειες που εντάσσονται
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών η έναρξη ισχύος του ιδίου
άρθρου είναι την 1.7.2013.»
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο του Αγίου
Δηµητρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων διπλωµατικών
υπηρεσιών τους».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη διαρκή επιτροπή κατά
πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ο κ. Χαλβατζής εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με το σχέδιο νόµου έχουµε φαινοµενικά µια τυπική σύµβαση,
ένα µνηµόνιο κατανόησης. Μερικές παρατηρήσεις και σχολιασµούς θέλουµε να κάνουµε.
Πρώτον, στην ουσία αυτό το νοµοσχέδιο δεν κάνει τίποτα άλλο
από το να λύνει διαδικαστικά θέµατα της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείµενο προσδιορίζει κυρίως πώς θα προχωρήσει η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χρονικό διάστηµα
που η χώρα µας θα προεδρεύει.
Υπάρχει µια ασάφεια. Αναφέρθηκε πολλές φορές. Είχαµε τονίσει και σε άλλα µνηµόνια και συµβάσεις ασάφειες που αναφέρονται σε άλλες καταστάσεις. Αλλού αναφέρονται έκτακτες
καταστάσεις και συνθήκες. Βέβαια, αυτές οι ασάφειες µπορεί να
αντιµετωπίζονται κατά το δοκούν. Πάντα, όµως, κάτι κρύβεται
πίσω από τις λέξεις.
Αναφέρεται λόγου χάριν ότι θα ανταλλάξουν σκέψεις και προβληµατισµούς για το πώς θα γίνει ο συντονισµός για την προώθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και
γενικότερα πώς θα αναπτυχθούν οι σχέσεις σχετικά µε τη δράση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι ένας συντονισµός για την προώθηση των στόχων, των
επιδιώξεων και των προγραµµάτων της, όχι µόνο για τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις άλλες χώρες της περιοχής. Μην ξεχνάµε ότι η προσπάθεια για διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζεται.
Το δεύτερο που σηµειώνουµε, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι εµείς
ήµασταν και είµαστε ριζικά αντίθετοι µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οικονοµικό τοµέα, στην εξωτερική πολιτική,
αλλά και κατηγορηµατικά αντίθετοι µε τη συµµετοχή της χώρας
µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάµε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση συµµετέχει άµεσα και έµµεσα σε ιµπεριαλιστικούς πολέµους και άλλες παρεµβάσεις στις οποίες συµµετέχει και η χώρα
µας.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές ιµπεριαλιστικές
επεµβάσεις από τις ΗΠΑ, από το ΝΑΤΟ, µε συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πολιτική, κατά την άποψή µας -και όχι
µόνο κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας-
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είναι µία πολιτική η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να στηρίζει τα συµφέροντα και τα κέρδη των µεγάλων µονοπωλιακών
επιχειρήσεων.
Δεν είναι κρυφό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους προηγούµενους πολέµους συµµετείχε πολύµορφα. Και στους προετοιµαζόµενους, όµως, ιµπεριαλιστικούς πολέµους είτε κατά της
Συρίας είτε κατά του Ιράν, είναι έτοιµη όχι απλώς να συµµετάσχει, αλλά να δράσει και εκεί πολύµορφα.
Και επειδή γίνεται αρκετή συζήτηση το τελευταίο διάστηµα για
τη Συρία, εµείς επιµένουµε ότι το θέµα δεν έχει κλείσει. Τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, ο ορυκτός πλούτος στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής και αλλού και όλοι οι ενεργειακοί πόροι, βρίσκονται στο στόχαστρο των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων.
Μιλήσαµε στην αρχή για την τυπικότητα της Σύµβασης. Πιο
συγκεκριµένα:
Ποια λογική κυριαρχεί σε αυτό το κείµενο; Ποια πολιτική κυριαρχεί και τι υπηρετείται µε αυτό το µνηµόνιο; Είναι η λογική
της ενίσχυσης της εκάστοτε Προεδρίας, της ενίσχυσης των λειτουργιών και των µηχανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και
αυτή η σύµβαση εντάσσεται µέσα στη λογική για την προώθηση
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι αντίθετο µε αυτήν τη
πολιτική.
Κατά συνέπεια, αφού εµείς είµαστε ριζικά αντίθετοι µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγωνιζόµαστε για την αποδέσµευση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κούρκουλας έχει τον λόγο για
πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι γνωστές οι θέσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και είναι σεβαστές. Βεβαίως, διαφωνούµε πλήρως µε τις βασικές αυτές θέσεις.
Αυτό που ήθελα να διαβεβαιώσω τον αξιότιµο Βουλευτή, κ.
Χαλβατζή είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα το κρυφό σε αυτό το µνηµόνιο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ασαφές είπα, όχι κρυφό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κρυφό ή ασαφές.
Είναι ένα µνηµόνιο το οποίο αντικατοπτρίζει την πάρα πολύ
στενή στρατηγική σχέση µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα. Η Βουλγαρία είναι το µοναδικό κράτος-µέλος µε το οποίο έχουµε χερσαία σύνορα. Είναι µία δίοδος από την Ελλάδα προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια, ιδίως µετά την ένταξη
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αναπτυχθεί µία στρατηγική
σχέση.
Ένα από τα σηµάδια αυτής της στενής σχέσης είναι το µνηµόνιο το οποίο θα επιτρέψει σε υπαλλήλους της Διπλωµατικής
Υπηρεσίας της Βουλγαρίας να υπηρετήσουν για ένα διάστηµα
στην Ελλάδα και αντίστοιχα σε Έλληνες διπλωµάτες να υπηρετήσουν στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Αυτό είναι κάτι για το οποίο ενδιαφέρεται και η
βουλγαρική πλευρά, δηλαδή να αντλήσει από τη µεγάλη εµπειρία
που έχει το Υπουργείο Εξωτερικών σε θέµατα διοργάνωσης προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, θα είµαστε πολύ χαρούµενοι που θα µπορέσουµε να φιλοξενήσουµε έναν ή δύο
Βούλγαρους διπλωµάτες οι οποίοι θα µεταφέρουν µετά στη
χώρα τους την εµπειρία που θα αποκτήσουν στην Ελλάδα.
Επειδή αναφερθήκατε γενικότερα σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στο θέµα της Συρίας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προωθεί µία πολιτική λύση του συριακού δράµατος. Είµαστε
υπέρ και κάνουµε προσπάθειες, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του πολιτικού διαλόγου για την επίλυση του συριακού µε
τη λεγόµενη «Γενεύη 2». Σήµερα, όπως ξέρετε, ο Υπουργός Εξω-
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τερικών της Ρωσικής Οµοσπονδίας κ. Λαβρόφ βρίσκεται εδώ και
αυτή τη στιγµή συνοµιλεί µε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Βενιζέλο.
Όσον αφορά στην ενεργειακή πολιτική στην ανατολική Μεσόγειο, προσπαθούµε και εκεί, µε τις κατάλληλες συµµαχίες, και να
διαφυλάξουµε τα συµφέροντά µας, αλλά και να διαφυλάξουµε
την ειρήνη και την ειρηνική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων
της ανατολικής Μεσογείου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την ανταλλαγή µελών
των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλη-
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νικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές
για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε
τις κατευθυντήριες γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων
διπλωµατικών υπηρεσιών τους, που υπογράφηκε στην Αθήνα,
στις 17 Δεκεµβρίου 2012, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο
στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως
εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Τα Προγράµµατα ανταλλαγών διπλωµατικών υπαλλήλων του
άρθρου 7 εδάφιο 1 του Μνηµονίου εγκρίνονται µε κοινή πράξη
των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Τα Προγράµµατα ανταλλαγών του άρθρου 7 εδάφιο 2 των
οποίων το περιεχόµενο υπερβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος
Μνηµονίου υπόκεινται στην ίδια διαδικασία µε την οποία τίθεται
σε ισχύ το παρόν Μνηµόνιο.
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8
αυτού.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 31 Οκτωβρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 155/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την έρευνα για τις συνθήκες της κατολίσθησης
στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.
2.- Η µε αριθµό 159/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ηρούς Διώτη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις απολύσεις οδηγών
του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού Λάρισας.
3.- Η µε αριθµό 157/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τις ρυθµίσεις οφειλών για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες της Δυτικής Μακεδονίας.
4.- Η µε αριθµό 161/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την
«έµµεση αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο από τη
συγκυβέρνηση του µνηµονίου».
5.- Η µε αριθµό 153/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση
ανενεργών καταθέσεων υπέρ του δηµοσίου.
6.- Η µε αριθµό 162/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε
το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε θέµα «Ευρώπη για
τους Πολίτες 2014-2020».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 156/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου
προς τoν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε τις περικοπές σε ποσά και δικαιούχους, κατά τη δεύτερη πληρωµή της Εξισωτικής Αποζηµίωσης 2012.
2.- Η µε αριθµό 160/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –

1257

Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας Διακάκη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την κατάργηση ή την υποβάθµιση των καταστηµάτων ΙΚΑΕΤΑΜ στην Κρήτη.
3.- Η µε αριθµό 158/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Έβρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Κέντρο Υγείας Σαµοθράκης.
4.- Η µε αριθµό 154/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την κατασκευή ολοκληρωµένου αµφίπλευρου κόµβου στον
Πυργετό Λάρισας.
5.- Η µε αριθµό 163/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κυρίας
Λιάνας Κανέλλη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στα µουσικά και
καλλιτεχνικά σχολεία.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 25 Οκτωβρίου 2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο
συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός. Επίσης, από το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Επίσης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζονται, ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Μελάς και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζονται, ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος Κουκούτσης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η
Βουλευτής κ. Αικατερίνη Μάρκου και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλειος Κυριακάκης για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας µε τίτλο: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
Με αυτό το σχέδιο νόµου, η Κυβέρνηση για µια ακόµα φορά
δείχνει τον τρόπο που αντιλαµβάνεται τη νοµοθέτηση και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα νοµοθέτησης το οποίο όλη αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο
-από πέρσι- το έχουµε θίξει επανειληµµένα: Είκοσι περίπου πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, νοµοσχέδια εκατοντάδων σελίδων µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε ένα µόνο άρθρο,
αντισυνταγµατικές διατάξεις, τροπολογίες της τελευταίας στιγµής -που περιέχονται και σε αυτό το νοµοσχέδιο- νοµοσχέδια
«σκούπα» µε αποσπασµατικές και φωτογραφικές διατάξεις,
όπως και το σηµερινό.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι µετά από δέκα µέρες επεξεργασίας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και αφού τελείωσε και η δεύτερη ανάγνωση, θυµηθήκατε να φέρετε
τροπολογία µε τέσσερα άρθρα για θέµατα υγείας, τα οποία µπορούσατε να είχατε συµπεριλάβει έγκαιρα στον κορµό του νοµοσχεδίου, ώστε να συζητηθούν στην επιτροπή, µιας και κανένα
από αυτά τα άρθρα δεν προέκυψε ως επείγον.
Ειδικότερα, για τα νοµοσχέδια «σκούπα» µε αποσπασµατικές
και φωτογραφικές διατάξεις οφείλουµε να τονίσουµε ότι δεν
είναι µια καινούργια νοµοθετική πρακτική αποκλειστικά της σηµερινής Κυβέρνησης, αλλά συχνά χρησιµοποιήθηκαν από όλες
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σχεδόν τις µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις ως νοµοθετικό εργαλείο εξυπηρέτησης της διαπλοκής µε τα ιδιοτελή συµφέροντα
των µεγάλων επιχειρηµατικών lobbies.
Αυτό επιχειρείται και τώρα µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, το
οποίο καταχρηστικά µόνο αποκαλείται νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, αφού µόνο τα δεκαπέντε από τα δεκαεννιά άρθρα
αφορούν έξι άλλα Υπουργεία και θα µπορούσε κάλλιστα να ονοµαστεί µίνι πολυνοµοσχέδιο.
Το ζήτηµα, όµως, δεν είναι απλά τυπικό της ονοµασίας, αλλά
φαίνεται ότι η Κυβέρνηση είχε κάθε λόγο να κρύψει κάτω από
τον τίτλο του νοµοσχεδίου το πιο σηµαντικό του άρθρο, το
άρθρο 18, που αποτελεί ένα µεγάλο δώρο στους µεγαλοκαναλάρχες της διαπλοκής, για να µπουν στην εποχή της επίγειας ψηφιακής εκποµπής από θέση πρωταγωνιστή -αφού βγάλατε
βέβαια έξω την ΕΡΤ- απαλλαγµένοι από τα βάρη και τις αµαρτίες
του παρελθόντος, µε αντάλλαγµα φυσικά την απρόσκοπτη παροχή πολιτικής στήριξης στα κόµµατα της διαπλοκής.
Ουσιαστικά, µε το άρθρο 18 καταργείτε τις τηλεοπτικές άδειες
και νοµιµοποιείτε το πέρασµα των διαπλεκόµενων τηλεοπτικών
καναλιών στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Όχι µόνο τους χαρίζετε τις ψηφιακές συχνότητες, όχι µόνο σβήνετε το τηλεοπτικό
παρελθόν της διαπλοκής, αλλά επιπλέον τους χαρίζετε για τα
επόµενα δεκαπέντε χρόνια ασυλία από οποιονδήποτε θεσµικό
έλεγχο και τήρηση όρων και προϋποθέσεων, αφού µε το άρθρο
18 του νοµοσχεδίου τα ιδιωτικά κανάλια θα ελέγχονται µόνο για
το πρόγραµµά τους σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου
6 του ν. 3592/2007. Με πέντε λεξούλες, απαλλάσσονται από όλες
τις άλλες υποχρεώσεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο του
νόµου του 2007. Αυτές αφορούσαν την πληρωµή των συχνοτήτων, τον έλεγχο του απασχολούµενου προσωπικού, τη διαδικασία της αδειοδότησης για την οποία θα ελέγχονταν τα κεφάλαιά
τους και οι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά είναι που διαγράφονται µε την
επίκληση της ψηφιακής τηλεόρασης και της παράδοσης των συχνοτήτων στις ιδιωτικές εταιρίες.
Τα ιδιωτικά κανάλια που δεν εκπλήρωσαν όλα τα προηγούµενα
χρόνια σχεδόν καµµία υποχρέωσή τους, που δεν πλήρωναν για
τις συχνότητες, για το ελληνικό σινεµά, µε την απλή βεβαίωση
του ΕΣΡ πως εξέπεµπαν την 31-8-2013 αποκτούν το συγχωροχάρτι της αναλογικής διαπλοκής. Πρόκειται για µια πρωτοφανή
διάταξη που καθορίζει το νέο ψηφιακό χάρτη και χαρίζει στους
καναλάρχες δωρεάν τις ψηφιακές συχνότητες.
Σε συνδυασµό, επίσης, µε µια άλλη πρωτοφανή στα κοινοβουλευτικά και συνταγµατικά χρονικά απόφαση να αφήνετε µια
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να ακυρώνεται, να παύει να
ισχύει, αλλά να παραµένει σε ισχύ το µοναδικό αποτέλεσµα που
επέφερε το µαύρο στην ΕΡΤ, δίνουν µια ολοκληρωµένη εικόνα
για το τι ακριβώς είχε στο µυαλό της η Κυβέρνηση την 11η Ιουνίου και το επιβεβαίωσε την προηγούµενη εβδοµάδα ρίχνοντας
για τρίτη φορά µαύρο στην ΕΡΤ, καταργώντας πλέον το σήµα
από το δορυφόρο µε τον οποίο είχαν σύµβαση οι εργαζόµενοι
της ΕΡΤ για να βλέπουν σε όλη την επαρχία, πανελλαδικά, την
ΕΡΤ οι πολίτες.
Αυτό είναι καταδικαστέο, ακόµα και από τη Κοµισιόν, που σήµερα σε δηµοσιεύµατα εφηµερίδων ζητά να ακυρωθεί ο διαγωνισµός που πρόκειται να προκηρύξει η Κυβέρνηση όσον αφορά
τις ψηφιακές συχνότητες. Ζητάµε, λοιπόν, να πάρετε πίσω το
άρθρο 18. Και όλα αυτά, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στο όνοµα µνηµονιακών υποχρεώσεων της Κυβέρνησης.
Αλήθεια, τι πρωτότυπο!
Άλλωστε, το σύνολο σχεδόν του νοµοθετικού έργου της Κυβέρνησης βασίζεται σε έναν κύριο νόµο, το αρχικό µνηµόνιο, το
οποίο µάλιστα πρωτοσυντάχτηκε στα αγγλικά από την τρόικα και
το οποίο στελέχη της σηµερινής Κυβέρνησης δεν χάνουν την ευκαιρία να εκθειάζουν, να υποκλίνονται σε αυτό, «στο µοναδικό
σοβαρό πολιτικό κείµενο της χώρας», όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, «που µακάρι να παρέµενε για πενήντα χρόνια ακόµα».
Την ίδια βέβαια στιγµή ως συνέπεια του µνηµονίου, η Κυβέρνηση έχει παραχωρήσει στην τρόικα, µεταξύ των άλλων, ακόµα
και το δικαίωµα καθορισµού του ύψους του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης, καθώς και το δικαίωµα της
ρύθµισης χρεών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Έτσι η Κυ-
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βέρνηση συνεχίζει να πορεύεται στο δρόµο των µνηµονίων και
των αλλεπάλληλων εκβιασµών για την εξασφάλιση της επόµενης,
κάθε φορά, δόσης προκαλώντας συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικής γενοκτονίας µε 4,5 εκατοµµύρια πολίτες κάτω
από το όριο της φτώχειας, 3,5 εκατοµµύρια ανασφάλιστους,
αποκλεισµένους από το δικαίωµα στην υγεία και 1,5 εκατοµµύριο
ανέργους.
Διαλύει το δηµόσιο τοµέα µε µαζικές απολύσεις, κλείνει πραξικοπηµατικά τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, γκρεµίζει τη δηµόσια
υγεία και παιδεία, ξεπουλά δηµόσια περιουσία και τον εθνικό µας
πλούτο και ετοιµάζεται να αρπάξει και την ιδιωτική περιουσία των
Ελλήνων πολιτών.
Παρά την ανείπωτη κοινωνική δυστυχία που έχει επιφέρει, επιχειρεί µε το νέο προϋπολογισµό να περικόψει παραπέρα τις κοινωνικές δαπάνες κατά 2,5 δισεκατοµµύρια και να εξαφανίσει το
λαϊκό εισόδηµα µε εντονότερη ακόµα υπερφορολόγηση µε τον
ειδικό φόρο ακινήτων, το φόρο στα αγροτεµάχια, καθώς και µε
παραπέρα µείωση των συντάξεων.
Την ίδια στιγµή και ενώ η ύφεση συνεχίζεται για έκτη συνεχή
χρονιά, µε τη βοήθεια της δηµιουργικής λογιστικής εµφανίζεται
δήθεν πρωτογενές πλεόνασµα. Μιλάτε για δήθεν ανάπτυξη, τη
στιγµή που µια σειρά επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τη χώρα. Διαλαλείτε την έξοδο από την κρίση την επόµενη χρονιά, τη στιγµή
που προετοιµάζετε το έδαφος για νέο µνηµόνιο και νέα µέτρα
σε βάρος του ελληνικού λαού.
Προς τούτο εντείνετε µε τη θεωρία των δυο άκρων τις προσπάθειες καλλιέργειας διχασµού της κοινωνίας και συκοφάντησης του λαϊκού κινήµατος και της Αριστεράς, αξιοποιώντας και
την επιχείρηση εξάρθρωσης της Χρυσής Αυγής. Με κάθε δε ευκαιρία καταδεικνύετε το άλλο άκρο, όπως πρόσφατα το βρήκατε
στο πρόσωπο των δεκαοκτάρηδων µαθητών του 1ου ΕΠΑΛ στη
Λαµία που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, χωρίς καν την παρουσία δικηγόρου.
Αλλά µιας και συζητάµε για νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας, αξίζει να παρατηρήσουµε ότι την ώρα που η ελληνική κοινωνία βιώνει µια υγειονοµική κρίση όπου η ζήτηση υπηρεσιών
υγείας στο δηµόσιο σύστηµα αυξάνεται ραγδαία –είχαµε 35%
αύξηση από το 2010- που λογικά θα έπρεπε να σας έχει οδηγήσει
σε νοµοθετικά µέτρα στήριξης, βελτίωσης και αναβάθµισης του
δηµόσιου συστήµατος, στο φερόµενο ως νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας µόλις τέσσερα από τα δέκα εννιά άρθρα αφορούν θέµατα υγείας.
Διαλύετε το δηµόσιο σύστηµα υγείας µε διαδικασίες fast track,
χωρίς βέβαια να θεωρείτε σκόπιµο να νοµοθετήσετε για τα πολύ
σοβαρά προβλήµατα στην υγεία.
Έτσι, στο παρόν νοµοσχέδιο ασχολείστε στο πρώτο άρθρο µε
τα κέντρα αδυνατίσµατος. Προφανώς είναι φωτογραφικό για
συγκεκριµένους επιχειρηµατίες ιδιοκτήτες τους. Για τη διευκόλυνση των επιχειρηµατικών συµφερόντων τους θα µπορούν να
συστεγάζουν στον ίδιο χώρο και µε κοινή αίθουσα αναµονής ιατρεία ή οδοντιατρεία, χωρίς µάλιστα εταιρική σχέση των δικαιούχων.
Έχετε διορθώσει τρεις λέξεις στην διάταξη για την επιτροπή
διαπραγµάτευσης του ΕΟΠΥΥ στο άρθρο 3, που ήδη έχει θεσπιστεί µε το ν.3019/2011 που προστέθηκε µε το ν.4111/2013 παράγραφος 2, αριθµός 37 και για την οποία έχετε εκδώσει καθ’
υπέρβαση της νοµοθετικής εξουσιοδότησης την κοινή υπουργική
απόφαση µε αριθµό πρωτοκόλλου 90168-30/9/2013.
Η περιβόητη επιτροπή διαπραγµάτευσης που ουσιαστικά θα
υποκαταστήσει το διοικητικό συµβούλιο, παρακάµπτοντας ουσιαστικά οριστικά και τους κοινωνικούς και ασφαλιστικούς φορείς και εκπροσώπους που το απαρτίζουν, αποτελεί το όχηµα
µετατροπής του ΕΟΠΥΥ σε µάνατζερ και τροχονόµο των χρηµαταγορών στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Μετατρέπεται,
από πάροχο υγείας σε αγοραστή υπηρεσιών από τον ιδιωτικό
τοµέα, κατόπιν συµφωνίας του Υπουργείου Υγείας και της Task
Force του Ράιχενµπαχ, διαψεύδοντας για πολλοστή φορά τον
ίδιο σας τον εαυτό.
Στην Task Force έχετε ήδη αναθέσει από τις 11-10-2013 την
υλοποίηση του σχεδίου για το νέο ΕΟΠΥΥ και την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας, εγγράφοντας µάλιστα και τη σχετική δηµόσια
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δαπάνη στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ύψους 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Φαίνεται ότι «λεφτά υπάρχουν» ακόµα για τα
golden boys της Task Force.
Μιλάµε για υγειονοµική κρίση και συχνά µας κατηγορείτε για
υπερβολές, για λαϊκισµό. Ακούτε, λοιπόν, την γλώσσα των αριθµών, που τόσο αγαπάτε, κύριε Υπουργέ, όταν είναι να περικόψετε δαπάνες ή πλεονάζον προσωπικό, αλλά την ξεχνάτε για τις
συνέπειες των µνηµονίων στη δηµόσια υγεία. Συγκριτικά µε την
προµνηµονιακή περίοδο, το διάστηµα 2009-2011, έχει καταγραφεί αύξηση των αυτοκτονιών κατά 22%, καθώς επίσης και αύξηση των καταθλίψεων, των εξαρτήσεων. Έχει καταγραφεί
αύξηση της νοσηρότητας και θνησιµότητας σε χρόνια πάσχοντες
και ευπαθείς οµάδες, αύξηση της νοσηρότητας και θνησιµότητας
από ισχαιµική καρδιοπάθεια σε νέους άνδρες.
Επιπλέον, έχει καταγραφεί αύξηση των λοιµωδών παθήσεων
από HIV 1 κατά 57% µεταξύ ’10 και ’11. Υπάρχει αύξηση κρουσµάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου είχαµε επιδηµία
στη Βόρεια Ελλάδα µεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου του ’10,
καθώς και κρουσµάτων ελονοσίας µε επιδηµία στη Νότια χώρα
µεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου του ’11.
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση της περιγεννητικής θνησιµότητας, όπου από 3,8 θανάτους νεογνών ανά χίλιες γεννήσεις
το 2008, έχουµε φτάσει στους 9 θανάτους ανά χίλιες γεννήσεις
το 2011, µία αύξηση κατά 137% που ουσιαστικά τοποθετεί την
Ελλάδα σε επίπεδο τριτοκοσµικής χώρας.
Επίσης, έχει παρατηρηθεί αύξηση και της βρεφικής θνησιµότητας, από 2,7 το 2008 σε 3,4 το 2011, ενώ η µείωση των γεννήσεων και η αύξηση των εκτρώσεων είναι ήδη γεγονός.
Σοβαρούς κινδύνους εγκυµονεί η χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων.
Τέλος, υπάρχουν ήδη βάσιµες ενδείξεις για τη µείωση του
προσδόκιµου ζωής του πληθυσµού.
Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις επίσηµες ετήσιες εκθέσεις υγείας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας, της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, της UNICEF, του ΟΟΣΑ, του ΚΕΣΥ,
της EUROSTAT, καθώς και δηµοσιευµένων επιστηµονικών µελετών από Έλληνες και ξένους ερευνητές.
Αυτά τα γεγονότα, όµως, δεν είναι τόσο πρωτοφανή στον πλανήτη, καθώς παρόµοια συµβαίνουν εδώ και χρόνια σε τριτοκοσµικές χώρες της Αφρικής και Ασίας. Τα ίδια συνέβησαν σε όλες
τις χώρες όπου επιβλήθηκαν ανάλογα προγράµµατα από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είναι µία εξέλιξη για την οποία
κρούαµε τον κώδωνα του κινδύνου από το 2010. Μπορεί, λοιπόν,
κανείς αβίαστα να συµπεράνει σήµερα πως τα µνηµόνια, όχι µόνο
βλάπτουν σοβαρά την υγεία, αλλά κυριολεκτικά αφαιρούν χιλιάδες ζωές.
Ενώ, λοιπόν, υπάρχει αυτή η τραγική πραγµατικότητα, εσείς
κλείνετε νοσοκοµεία, συνεχίζετε τον οικονοµικό στραγγαλισµό
και την υποστελέχωσή τους, µην εφαρµόζοντας ούτε καν τη µνηµονιακή αναλογία του 1 προς 10 για τις προσλήψεις, βγάζετε σε
διαθεσιµότητα υγειονοµικό προσωπικό, αδιαφορείτε για τις τραγικές ελλείψεις στοιχειωδών αναλώσιµων υλικών, αντιδραστηρίων και φαρµάκων, διατηρείτε το υγειονοµικό απαρτχάιντ για
τους ανασφάλιστους, παραδίδετε σε ιδιωτικές εταιρείες όλο και
µεγαλύτερο µερίδιο του δηµόσιου συστήµατος υγείας, καθιερώνετε την καταβολή των 25 ευρώ από τον ασθενή για την εισαγωγή του σε δηµόσιο νοσοκοµείο και ετοιµάζεστε να διαλύσετε
και την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µε το κλείσιµο δοµών -πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ, κέντρα υγείας- ακόµη και µε ξαφνικό θάνατο, ενδεχοµένως.
Την ίδια στιγµή, αντί να ασχοληθείτε µε τη σοβαρότητα της ελλείψεως στα νοσοκοµεία, χτες δηµοσιεύθηκε ότι ο «Ευαγγελισµός», το µεγαλύτερο νοσοκοµείο στη χώρα, έµεινε χωρίς
αξονικό τοµογράφο. Εξαπολύετε ανθρωποκυνηγητό των ελάχιστων υγειονοµικών, που µε το φιλότιµό τους στηρίζουν τα νοσοκοµεία, όπως παραδείγµατος χάριν κάνατε στην Κέρκυρα.
Στοχοποιείτε καταξιωµένα κοινωνικά ιατρεία, όπως στο Ελληνικό,
µε την εισβολή εισαγγελέα, ενώ πλήθος ιδιωτικών εταιρειών διαφηµίζουν και στα τηλεοπτικά κανάλια την πραµάτεια τους!
Επιπρόσθετα, για να µην αφήσει ο Υπουργός καµµία αµφιβολία για το πώς εννοεί την παροχή υπηρεσιών υγείας τα επόµενα
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χρόνια, ο κ. Γεωργιάδης προσκάλεσε και συνάντησε στις 14-1013 τον Ιρανό νευροχειρουργό, Πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Νευροχειρουργικής του Ανόβερου της Γερµανίας, µε στόχο
τη δηµιουργία στην Ελλάδα ιδιωτικού κέντρου νευροχειρουργικής µε την οικονοµική στήριξη και συµβολή του κ. Κοντοµηνά.
Στο χώρο της υγείας όµως, εκτός από τους υγειονοµικούς,
ήδη βρίσκετε απέναντί σας και την υπόλοιπη κοινωνία σε πολλές
περιοχές της χώρας εδώ και αρκετό καιρό. Πρόσφατα µάλιστα,
την Παρασκευή 11-10-13, σε πέντε κωµοπόλεις του Νοµού Φθιώτιδας, τέσσερις χιλιάδες περίπου πολίτες διαδήλωσαν έξω από
τα κέντρα υγείας την πρόθεσή τους να υπερασπιστούν το κοινωνικό αγαθό της υγείας και απαίτησαν την αναβάθµιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, προβάλλοντας ως επιτακτική και ζωτική
κοινωνική ανάγκη, ως όρο επιβίωσης του λαού, την άµεση ανατροπή αυτής της Κυβέρνησης και κατάργηση των µνηµονίων και
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου δηµόσιου συστήµατος υγείας,
που θα εξασφαλίζει δωρεάν υψηλού επιπέδου ολοκληρωµένες
υπηρεσίες σε όλους όσοι ζουν στη χώρα µας.
Υπάρχουν, όµως, σε αυτό το νοµοσχέδιο και άλλες φωτογραφικές διατάξεις, όπως το άρθρο 7 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο δίνετε
«άφεση αµαρτιών» για «ιερές» δασικές εκτάσεις διακοσίων ενενήντα στρεµµάτων στη θέση Καύκαλο της περιοχής Τραγάνας
Φθιώτιδας που µε την πράξη Υπουργικού Συµβουλίου του ’93
είχαν δοθεί κατά κυριότητα στο Ίδρυµα της Ιεράς Μονής και Αρχιεπισκοπής του Όρους Σινά.
Με τη ρύθµιση του άρθρου 7 αίρονται τα «εµπόδια» για αξιοποίηση της έκτασης από το Ίδρυµα του Όρους Σινά, αφού παρατείνεται η ισχύς της πράξης Υπουργικού Συµβουλίου µέχρι το
2026 και µάλιστα, χωρίς να θίγεται το καθεστώς των παραχωρούµενων εκτάσεων από οποιοδήποτε µεταγενέστερο χαρακτηρισµό αυτών ως δάση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, για τα υπόλοιπα
άρθρα του νοµοσχεδίου, καθώς και για τις τροπολογίες θα τοποθετηθούµε αναλυτικά στην αυριανή επί των άρθρων συζήτηση.
Προφανώς, από την παραπάνω εισήγηση συνάγεται ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ασπασία
Μανδρέκα.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεδοµένου ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αποτελείται από διάφορες διατάξεις αρµοδιότητας
διαφορετικών Υπουργείων και η συζήτηση αυτού επί της αρχής
εµφανίζει ιδιαιτερότητα, θεωρώ σκόπιµο, άλλως αναπόφευκτο,
να αναφερθώ στις σηµαντικότερες διατάξεις και στη λογική κάθε
µίας από αυτές, επιφυλασσόµενη να µιλήσω στην αυριανή συνεδρίαση στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 εµπεριέχονται ρυθµίσεις που αφορούν
στο Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ρυθµίσεις που προβλέπουν
διαδικαστικές και συνάµα σηµαντικές διευκολύνσεις για ασθενείς, φαρµακοποιούς και παρόχους υγείας στις σχέσεις τους κυρίως µε τον ΕΟΠΥΥ. Έτσι προβλέπεται η συστέγαση ιατρείων ή
οδοντιατρείων ή πολυϊατρείου µε µονάδες αδυνατίσµατος µε αυτονόητο στόχο της διάταξης τη διευκόλυνση της πρόσβασης του
ασθενή σε περισσότερα ιατρεία διαφορετικών ειδικοτήτων, αλλά
και τη µείωση του κόστους διατήρησης των ιατρείων, των οδοντιατρείων κ.λπ..
Στη διευκόλυνση εξάλλου του ΕΟΠΥΥ, αλλά και των παρόχων
υγείας στοχεύει η ρύθµιση που επιβάλλει ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δαπανών στον οργανισµό την 20η του
εκάστοτε ηµερολογιακού µήνα. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η
παράταση για την υποβολή των δαπανών των πρώτων έξι µηνών
του 2013 µέχρι τις 20-9-2013, ώστε ο οργανισµός να γνωρίζει τη
µηνιαία δαπάνη για το πρώτο εξάµηνο και να ληφθεί αυτή υπ’
όψιν για τον υπολογισµό του clawback.
Εξαιρετικά σηµαντική, κατά την άποψή µας, είναι η και ρύθµιση µε την οποία η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιχειρεί να
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διευκολύνει τους φαρµακοποιούς της χώρας, οι οποίοι είναι γνωστό ότι υφίστανται µεγάλες καθυστερήσεις ως προς την καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Έτσι
για την εξόφληση του συνόλου των υφισταµένων, κατά τα έτη
2010, 2011 και 2012, οφειλών του ΕΟΠΥΥ και των κλάδων υγείας
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον οργανισµό, προς τα φαρµακεία, καταργείται η επιβεβληµένη µέχρι σήµερα κατάθεση εκ µέρους των φαρµακοποιών για κάθε
συναλλαγή νέας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
κάθε φορά, αφού µε την προτεινόµενη διάταξη για την εξόφληση
των τρεχουσών οφειλών του ΕΟΠΥΥ αρκεί να τελούν εν ισχύ οι
ήδη προσκοµισθείσες ενηµερώσεις.
Επίσης, τα φαρµακεία εντός µηνός από την εξόφληση θα προσκοµίζουν πιστωτικό τιµολόγιο προς τον οργανισµό για το ποσό
της έκπτωσης επί της συναλλακτικής αξίας, αξία παραστατικού
στοιχείου προ ΦΠΑ που παρασχέθηκε. Η καταβολή θα γίνεται µε
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό
έλεγχο, που θα διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
ΕΟΠΥΥ ή των φορέων των κλάδων υγείας που µεταφέρθηκαν σε
αυτόν.
Εάν µετά την καταβολή της προκαταβολής κατά τον έλεγχο
και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόµενο
ποσό µικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά θα παρακρατείται από τους επόµενους λογαριασµούς των φαρµακείων. Με
τις προτεινόµενες διατάξεις καθίσταται σαφής η βούληση για την
άρση της ταλαιπωρίας των φαρµακοποιών µε την επιδιωκόµενη
επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησής τους, αλλά και την αποφυγή των χρονοβόρων και δύσκολων στην εφαρµογή διαδικασιών εκκαθάρισης και εξόφλησης των φαρµακείων από τον
ΕΟΠΥΥ.
Αναγκαία χαρακτηρίζεται και η ρύθµιση του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία παρατείνεται ως τις 31-12-2013 η προθεσµία έκδοσης των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων µε
τις οποίες διενεργείται η µεταφορά της αρµοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών παραµονής πολιτών τρίτων χωρών από τους δήµους της χώρας προς
τις υπηρεσίες αλλοδαπών και µετανάστευσης που εδρεύουν
στους Νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
Η ανωτέρω παράταση της προθεσµίας καθορισµού και έναρξης λειτουργίας των σηµείων υποδοχής που υπηρετούν µε τη
µορφή των υπηρεσιών της µίας στάσης ως τις 31/12 προβλέπεται, προκειµένου να καταστεί εφικτή η επαρκής στελέχωσή τους
µέσω της κινητικότητας, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση
των συναλλασσοµένων πολιτών, λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι οι
συγκεκριµένες υπηρεσίες εξυπηρετούν τον µεγαλύτερο αριθµό
υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
Το Κεφάλαιο Γ’ του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου αφορά το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ειδικότερα, µε νέα διάταξη ορίζεται ότι για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και οµαδικών επισκέψεων σε µουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους και µνηµεία εκτός του προκαθορισµένου ωραρίου λειτουργίας τους, πέραν του προβλεποµένου τέλους προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους διοργανωτές στο Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για
την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών και την αποζηµίωση του απασχολούµενου προσωπικού. Το ύψος του ποσού
αυτού καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και µε όµοια απόφαση µπορεί να γίνει αναπροσαρµογή του ποσού αυτού, ενώ από την εφαρµογή της
διατάξεως δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισµό.
Με το άρθρο 7 παρατείνεται αναδροµικά από 25-8-1998 µέχρι
24-8-2021 η ισχύς της πράξης υπουργικού συµβουλίου µε αριθµό
41/1993, µε την οποία παραχωρείται κατά κυριότητα και χωρίς
αντάλλαγµα στο ίδρυµα του Όρους Σινά δηµόσια δασική έκταση
διακοσίων ενενήντα στρεµµάτων στην περιοχή Τραγάνας Φθιώτιδας για τη δηµιουργία διεθνούς συνεδριακού κέντρου.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της
προαναφερόµενης ΠΥΣ για µια πενταετία, εφόσον η καθυστέρηση υλοποίησης του σκοπού οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοίκησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίζεται εξάλλου ότι το καθεστώς των παραχωρούµενων κατά
κυριότητα ή κατά χρήση για ορισµένο χρόνο δηµοσίων δασικών
ή χορτολιβαδικών εκτάσεων στα οριζόµενα νοµικά πρόσωπα δεν
θίγεται από το µεταγενέστερο των παραχωρήσεων χαρακτηρισµό µε διοικητικές πράξεις των εν λόγω εκτάσεων ως δάση, µε
την προϋπόθεση ότι έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη
έργα ανέγερσης κτηρίων και εργασίες υλοποίησης των έργων
αυτών για την πραγµάτωση του σκοπού των εν λόγω νοµικών
προσώπων.
Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα και κατά συνέπεια τα κοινωφελή αυτά
ιδρύµατα έχουν υποβληθεί νοµίµως σε δαπάνες, δεν θίγεται το
καθεστώς των εκτάσεων αυτών.
Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην αρµόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής προέκυψε αντίδραση - το ακούσαµε και από
τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ- για τις διατάξεις αυτές, κυρίως από
την πλευρά, όπως είπα, της Αντιπολίτευσης, χωρίς να µπορούµε
να αντιληφθούµε τον λόγο.
Είναι σαφές ότι πρόκειται για εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί εδώ και χρόνια από την ελληνική πολιτεία για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένο σκοπό. Η προβλεπόµενη
δε εξαίρεση της µη επιρροής στο ενδεχόµενο µεταγενέστερου
χαρακτηρισµού των εκτάσεων αυτών ως δάση προβλέπεται µόνο
για την περίπτωση που επί των εκτάσεων αυτών έχουν ήδη ανεγερθεί οικοδοµήµατα ή άλλου είδους εγκαταστάσεις µε την
άδεια της ελληνικής πολιτείας.
Διασφαλίζεται, λοιπόν, η αξιοποίηση των κεφαλαίων που έχουν
δαπανηθεί σε ανεγερθείσες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν
ολοκληρωθεί ακόµα λόγω έλλειψης πόρων, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον από τη λειτουργία των ιδρυµάτων, που προσδίδουν διεθνές κύρος στη χώρα και προάγουν την
εθνική οικονοµία.
Οποιαδήποτε αντίθετη ρύθµιση ή καθόλου πρόβλεψη για την
αναφερόµενη κατάσταση, κατά την άποψή µας, θα ήταν άδικη,
αλλά και θα υπερέβαινε µε προφανή τρόπο το σκοπό των διατάξεων για την προστασία της δηµόσιας περιουσίας, καθώς και το
µέτρο που επιβάλλει η χρηστή διοίκηση και τα συναλλακτικά ήθη.
Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να γίνει κατανοητή οποιαδήποτε
αντίδραση σε µια ρύθµιση που έρχεται να διευκρινίσει µε αυτονόητο τρόπο µια νοµική και πραγµατική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί πριν από δεκαετίες προς το συµφέρον της χώρας.
Εκτός κι αν ο µοναδικός λόγος αντίδρασης είναι οι φορείς προς
τους οποίους έχει γίνει η παραχώρηση και έχουν αναλάβει την
ανέγερση των εγκαταστάσεων που προείπα, πράγµα το οποίο
προφανώς πρέπει να εξηγηθεί από τους διαφωνούντες.
Στο Κεφάλαιο Ε’ του σχεδίου νόµου, που αφορά ρυθµίσεις του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, περιέρχονται τα άρθρα 8, 9 και 10. Ούσα γνωστή η προτεραιότητα
της Κυβέρνησης, αλλά και ειδικότερα της ηγεσίας του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης στο µεταναστευτικό ζήτηµα, καθώς και
στην πάταξη της λαθροµετανάστευσης στη χώρα, οι διατάξεις
του Υπουργείου αυτού τίθενται για την εξυπηρέτηση των ανωτέρων στόχων και τη διευκόλυνση λειτουργικών θεµάτων κατά την
επιδίωξή τους.
Ειδικότερα και σχετικά µε το αστυνοµικό προσωπικό, το οποίο
θα αποσπάται στα πλαίσια διαχείρισης των µεταναστευτικών
ροών κυρίως στα σύνορα της χώρας, υπό συνθήκες που όπως
γίνεται αντιληπτό απαιτούν ενισχυµένες αστυνοµικές δυνάµεις,
κρίνεται ότι πριν µεταβεί στον τόπο της αστυνοµικής επιχείρησης, πρέπει να λαµβάνει χρηµατική ενίσχυση η οποία να καλύπτει
τις εκτός έδρας δαπάνες του.
Λόγω του ότι οι ανωτέρω δράσεις αποπληρώνονται από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και χρηµατοδοτούνται κατά
το πλείστον από ευρωπαϊκούς πόρους γεννάται η ανάγκη δηµιουργίας ενός ειδικού λογαριασµού για τη χρηµατική διευκόλυνση των ανωτέρω εκ των προτέρων. Έτσι, λοιπόν, µε το άρθρο
αυτό του παρόντος σχεδίου νόµου συστήνεται στην Τράπεζα της
Ελλάδος ειδικός, εκτός τακτικού προϋπολογισµού, λογαριασµός
για την ταµειακή διευκόλυνση της προπληρωµής των µετακινήσεων του αστυνοµικού προσωπικού στο πλαίσιο των επιλέξιµων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων για την αντιµετώπιση των
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µεταναστευτικών ροών και σε συνθήκες που απαιτούν ενισχυµένες αστυνοµικές δυνάµεις. Το αναγκαίο ποσό, η διαδικασία προπληρωµής και εκκαθάρισης στο δικαιούχο, καθώς και άλλη
λεπτοµέρεια θα ρυθµιστούν µε κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης.
Με το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου θεσπίζεται ουσιαστικά εξαίρεση από το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από το σχεδιασµό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως πρωτεύουσας
αρχής πιστοποίησης µε αρµοδιότητα την πιστοποίηση και τον
συντονισµό και των υπόλοιπων υπηρεσιών του δηµοσίου. Έτσι,
προβλέπεται ότι το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη εξαιρείται από το σχεδιασµό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και λειτουργεί ως αυτοτελής αρχή πιστοποίησης. Η εξαίρεση αυτή δεν παρακωλύει τον σχεδιασµό του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ενώ από τεχνικής απόψεως διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η συµβατότητα µεταξύ των δύο δικτύων, του «Police On Line» και του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Επιπλέον, από τη συνέχιση λειτουργίας του «Police On Line» στις
εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκύπτει εξοικονόµηση δαπανών, ενώ παράλληλα µέσω της εποπτείας επί του
έργου εξασφαλίζεται καλύτερα η ασφάλεια των διακινούµενων
εγγράφων. Περαιτέρω, το 60% του θετικού αποτελέσµατος της
οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης του Κέντρου Μελετών
Ασφαλείας αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισµό ως δηµόσιο
έσοδο, ενώ το υπόλοιπο 40% παραµένει στο ΚΕΜΕΑ.
Προβλέπεται, λοιπόν, µε τη διάταξη του άρθρου 10 του υπό
συζήτηση νοµοσχεδίου ότι µέρος του υπολοίπου αυτού µπορεί
να διατίθεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
ΚΕΜΕΑ προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ανταπόδοση της παρεχόµενης διοικητικής υποστήριξης σε προσωπικό και µέσα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
Αναγκαία κρίνεται και η διευκρινιστικού κυρίως χαρακτήρα διάταξη του άρθρου 11, αφού από τις διατάξεις του ν. 4186/13 δεν
καθίσταται σαφές ποιες ειδικότητες των ΙΕΚ και ΕΠΑΣ του
Υπουργείου Τουρισµού καταργούνται. Αποσαφηνίζεται, λοιπόν,
ο χρόνος κατάργησης των ΕΠΑΣ αρµοδιότητας του Υπουργείου
Τουρισµού, δηλαδή, η 15η Σεπτεµβρίου του 2015, όπως άλλωστε
ρητά ο νόµος ορίζει για τις αντίστοιχες σχολές αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του ΟΑΕΔ. Από
τις ανωτέρω διατάξεις ωφελούµενοι είναι χίλιοι εκατόν δύο υποψήφιοι για ΙΕΚ και χίλιοι πενήντα τρεις υποψήφιοι για ΕΠΑΣ αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού, αλλά και υπηρεσίες του
Υπουργείου Τουρισµού, αφού θα είναι σ’ αυτές σαφές το νοµοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη δηµιουργία των σχολών αρµοδιότητάς του.
Το έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο του υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου απαρτίζεται από τα άρθρα 12 έως 19, τα οποία ρυθµίζουν
θέµατα του Υπουργείου Επικρατείας. Ιδιαίτερη µνεία θα κάνω
στις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 13 του σχεδίου νόµου,
µε τις οποίες ρυθµίζονται οργανωτικά και διοικητικά θέµατα που
άπτονται των θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το πρώτο εξάµηνο του
2014.
Έτσι, µε την προτεινόµενη διάταξη προτείνεται άρθρο, το
οποίο προβλέπει ρυθµίσεις που αποβλέπουν στη διασφάλιση της
εύρυθµης και αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του Γραφείου
Τύπου και Επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, µέσω
της αξιοποίησης της εµπειρίας των στελεχών του. Παράλληλα,
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη βελτίωση και στη βέλτιστη
αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου και
την κάλυψη αναγκών τόσο των τριών Γραφείων Τύπου Βρυξελλών, Λουξεµβούργου και Στρασβούργου, της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας όσο και γραφείων Υπουργών
υπό την ιδιότητά τους ως προεδρευόντων του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρονικό διάστηµα ως το πέρας της
Προεδρίας, δηλαδή την 31η Ιουλίου 2014. Λαµβανοµένων υπ’
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όψιν, αφενός του ότι η Προεδρία αποτελεί µείζον διεθνές γεγονός, µέσω του οποίου η ελληνική Κυβέρνηση θα στοχεύσει και
στην αναβάθµιση της εικόνας µας στο εξωτερικό, αλλά και στην
εν γένει ανάπτυξη και προώθηση ζητηµάτων εθνικού ενδιαφέροντος, αφετέρου της δυσχερούς δηµοσιονοµικής συγκυρίας,
καθίσταται αδήριτη η ανάγκη να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιµοι
πόροι, αλλά και οι υφιστάµενες δοµές και οι δυνατότητες.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι είναι εθνική, αυτονόητη ανάγκη να υπερψηφιστούν τα άρθρα που αφορούν στην
ελληνική Προεδρία µε αυξηµένη πλειοψηφία.
Μεγάλο ενδιαφέρον εµφανίζουν και οι ρυθµίσεις του άρθρου
16. Αυτές οι διατάξεις παρέχουν µεγάλες διευκολύνσεις για τον
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο, που στη δύσκολη συγκυρία της
χώρας καλείται να επιτελέσει αφενός το ρόλο της ενηµέρωσης
των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου να συµβάλει στην κοινωνική
συνοχή και την ενίσχυση των αρχών της δηµοκρατίας µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα. Ευχαριστώ.
Θα τελειώσω µε το άρθρο 18.
Οι διατάξεις του άρθρου 18 του σχεδίου νόµου εντάσσονται
στο πλαίσιο της υλοποίησης των µνηµονιακών υποχρεώσεων της
χώρας αναφορικά µε την απελευθέρωση του ψηφιακού µερίσµατος.
Πιο συγκεκριµένα: Εν όψει της οριστικής µετάβασης της
χώρας µας στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αποσαφηνίζεται το
µεταβατικό καθεστώς ψηφιακής εκποµπής του προγράµµατος
των νοµίµως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών που εξέπεµπαν τηλεοπτικό πρόγραµµα την 31-08-2013 µέχρι την αδειοδότησή τους ως παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
ευρυεκποµπής. Ειδικότερα τίθεται ως προϋπόθεση για τη νόµιµη
εκποµπή του τηλεοπτικού τους προγράµµατος µε ψηφιακή τεχνολογία η σύναψη σύµβασης µε νοµίµως αδειοδοτηµένο -σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4070- πάροχο δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής και η συµµόρφωση µε τους κανόνες
προγράµµατος της παραγράφου 13 του ν. 3592.
Πολλά ακούστηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής και
πολλά εικάζουµε ότι θα ακουστούν και στην Αίθουσα της Ολοµέλειας για το άρθρο αυτό από την πλευρά της Αντιπολίτευσης:
Ότι δήθεν οι σχετικές διατάξεις ευνοούν τους µεγαλοκαναλάρχες, ότι χαρίζονται οι τηλεοπτικές συχνότητες και πολλά άλλα.
Τίποτα βέβαια από όλα αυτά δεν ισχύει. Αντίθετα, η µετάβαση
της χώρας στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί γεγονός.
Δεδοµένου δε ότι δεν µπορούµε αυτή την ώρα να έχουµε νόµιµη
και οριστική αδειοδότηση, για τους γνωστούς λόγους, είναι
ανάγκη να λυθεί άµεσα το θέµα εκποµπής του σήµατος σε όλα
τα µέρη της Ελλάδας. Είναι δε άνευ αντικειµένου η οποιαδήποτε
αντίρρηση στην εν λόγω διάταξη, αφού είναι σαφές ότι µε αυτή
επιδιώκεται και είναι επιβεβληµένη η προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης, προκειµένου η τηλεόρασή µας να µεταβεί έγκαιρα και
µε τον ενδεδειγµένο τρόπο στη νέα εποχή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι για τις οριστικές αδειοδοτήσεις θα ακολουθήσει νόµιµος
διαγωνισµός.
Κατόπιν αυτών, εισηγούµαι να γίνει κατ’ αρχήν δεκτό ως έχει
το σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μανδρέκα.
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 της Βουλής και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 20ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος, ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Θα ξεκινήσω µε το χιλιοειπωµένο, για να µην το πω µε µια
λαϊκή παροιµία και θυµώσει κανένας: Ερχόµαστε κάθε φορά εδώ
και κάνουµε κριτική σε νοµοσχέδια που έχουν κάποιον τίτλο και
αναντίστοιχο περιεχόµενο.
Το βάρος του νοµοσχεδίου πολιτικά δεν είναι στις διατάξεις
που εµπεριέχει ο τίτλος. Το βάρος του νοµοσχεδίου πολιτικά
είναι στις διατάξεις άλλου Υπουργείου και αφορούν τις συχνότητες. Αυτό έπρεπε να κουβεντιάσουµε σοβαρά.
Το Υπουργείο Υγείας έχει ανοίξει µία συζήτηση για την πρωτοβάθµια περίθαλψη. Κάναµε µία πρώτη συζήτηση στην επιτροπή και ο Υπουργός δεσµεύθηκε ότι, µε βάση το διάλογο µε
τους κοινωνικούς φορείς και τα κόµµατα, θα παρουσιάσει ένα
σχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ. Εγώ αντιλαµβάνοµαι πως όταν ασκείς διοίκηση, πρέπει να αντιµετωπίζεις καθηµερινά προβλήµατα στη
διαχείριση του συστήµατος. Υπήρχε, λοιπόν, η αναγκαιότητα ορισµένων ρυθµίσεων –τέσσερα άρθρα είναι- στις οποίες θα αναφερθώ. Αλλά το να τιτλοφορούµε ένα νοµοσχέδιο και να του
φορτώνουµε άσχετες διατάξεις, αυτό δηµιουργεί δύο ειδών προβλήµατα.
Το ένα είναι το πολιτικό πρόβληµα, δηλαδή ο τρόπος που αυτή
η Κυβέρνηση –την οποία στηρίζουµε, για λόγους που έχουµε
εξηγήσει- νοµοθετεί και πώς αναγκάζει στη συνέχεια τη Βουλή
να ψηφίζει αυτά τα νοµοθετήµατα που εισάγει.
Το δεύτερο είναι αυτό που πολλές φορές έχουν πει οι νοµικοί
µας –έγκριτοι νοµικοί- για την ποιότητα του νοµοθετικού έργου.
Για σκεφτείτε τον απλό Έλληνα πολίτη ή τον ιστορικό του µέλλοντος, αγαπητοί συνάδελφοι, που θα επιχειρήσει να εντρυφήσει
στα νοµοθετήµατα της τελευταίας περιόδου, όπως για παράδειγµα τα είκοσι δύο φορολογικά, τα δεκάδες για την υγεία κ.λπ..
Υπάρχει ένα πρόβληµα και θέλω να το εντοπίσω. Το θεωρώ
υποχρέωσή µου. Θα µου πείτε ότι στέλνω µήνυµα: ως εδώ και
µη παρέκει; Δεν µ’ αρέσουν αυτές οι µεγαλοστοµίες, οι οποίες
πολλές φορές µας κάνουν και ανακόλουθους, αλλά είµαι υποχρεωµένος να το επισηµάνω. Είµαι εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, αντικαθιστώ τον εισηγητή µας, τον κ. Τριαντάφυλλο, ο οποίος
βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά δεν βγάζω το νούµερό µου για να
διεκπεραιώσω µία δουλειά. Είµαι υποχρεωµένος να κάνω τις πολιτικές µου παρατηρήσεις.
Επίσης, σε συνέχεια αυτών που είπα νωρίτερα, θεωρώ ότι οι
ρυθµίσεις αφορούν επτά Υπουργεία και µε το ιδιαίτερο βάρος
που έχουν ορισµένες από αυτές δεν µπορεί να τσουβαλιάζονται
µε διατάξεις ατάκτως ερριµµένες σε ένα νοµοσχέδιο.
Εν πάση περιπτώσει, αφού έτσι είναι τα πράγµατα, θα επιχειρήσω γιατί δεν µπορώ να µιλήσω επί της αρχής. Ορθώς ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει τη συζήτηση των νοµοσχεδίων επί
της αρχής και µετά στα άρθρα. Ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είπε
νωρίτερα ότι καταψηφίζει επί της αρχής ή της Νέας Δηµοκρατίας
ότι υπερψηφίζει. Ποιας αρχής; Θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, αλλά υπάρχει ένας ερώτηµα: Ποιας αρχής;
Της διεκπεραίωσης; Των αναγκών της διοίκησης; Της επίλυσης
χρονιζόντων από εικοσιπενταετίας προβληµάτων;
Επειδή, λοιπόν, δεν µπορώ να αναφερθώ επί της αρχής, θα
πάω σε ενότητες θεµάτων. Όσον αφορά τις ενότητες του Υπουργείου Υγείας, κατανοώ την ανάγκη να ρυθµίζουµε ζητήµατα που
χρονίζουν στην πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ
προς τα φαρµακεία.
Είναι χιλιοειπωµένο και αυτό. Ελπίζω να είναι η τελευταία ρύθµιση. Κατανοώ την ανάγκη να διευκολύνουµε αυτή την διαδικασία, όπως επίσης θα κατανοούσα και την ανάγκη να συστήσουµε
µία επιτροπή διαπραγµάτευσης για τις συµβάσεις του ΕΟΠΥΥ µε
τους παρόχους, στο βαθµό που θα είχαµε συµφωνήσει και τις
κατευθύνσεις και τη διαδικασία κύρωσης αυτών των διαπραγµατεύσεων, δηλαδή από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ.
Άκουσα το πρωί τον κ. Υπουργό, σε µία εκποµπή να λέει για
την κριτική που του ασκήθηκε ότι δεν λειτουργεί ο αξονικός τοµογράφος στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»: «Ξέρετε, µας κοστίζουν λιγότερα οι µαγνητικές και οι αξονικές στον ιδιωτικό τοµέα».
Μπορεί να έχει κάνει τους λογαριασµούς και να είναι έτσι.
Στη συζήτηση που κάναµε για τον ΕΟΠΥΥ –και θα επανέλθουµε- έθεσα εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ, το ζήτηµα της κατάργησης
των προϋποθέσεων αδειοδότησης των διαγνωστικών κέντρων
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και ιδίως του πληθυσµιακού κριτηρίου, το οποίο ίσχυε από νόµο
που είχε ψηφίσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010 και δεν απάντησε ο Υπουργός.
Το λογαριασµό, όµως, δεν τον πληρώνουµε πολλαπλασιάζοντας τις πράξεις επί τον αριθµό των εξετάσεων; Δεν δηµιουργείται
µια προκλητή ζήτηση µε το να φυτρώνουν σαν µανιτάρια τα διαγνωστικά κέντρα; Και πώς εξηγείται, σε περίοδο ύφεσης και µείωσης των εισοδηµάτων αυτή η πίεση των επιχειρηµατιών στο
χώρο της υγείας προς το Υπουργείο για αδειοδοτήσεις άνευ
προϋποθέσεων; Εξηγείται, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι υπάρχει
«λίπος».
Εµείς, αντί να διοχετεύουµε τους πόρους στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας -στο δηµόσιο σύστηµα, το οποίο για να λειτουργήσει
κάτω από τις συνθήκες της λιτότητας αναγκαζόµαστε να κάνουµε διάφορες παρεµβάσεις, by pass και κ.λπ.- αυτούς τους
πόρους, τους διοχετεύουµε µε τον τρόπο που λειτουργούµε
στον ιδιωτικό τοµέα.
Επίσης, µε ένα τέτοιο πνεύµα θα µπορούσε κανείς να δει τη
διάταξη για τα συστεγαζόµενα πολυιατρεία. Πρέπει να συνεργαστούν οι επιχειρηµατίες του χώρου της υγείας για να εξοικονοµήσουν πόρους, το καταλαβαίνω. Να έχουν, ας πούµε, κοινό
χώρο υποδοχής έστω και εάν έχουν συστήσει και ένα κέντρο
αδυνατίσµατος. Γιατί, στην περίοδο της κρίσης από τη µια µεριά
υπερκαταναλώνουµε και από την άλλη ξαναπληρώνουµε για να
αδυνατίσουµε.
Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να διασφαλίσουµε κάποιους
όρους και προϋποθέσεις για να µην υπάρχει σύγχυση σε αυτόν
τον κοινό χώρο, που από τη µια µεριά θα είναι το ιατρείο του κυρίου τάδε, το οδοντιατρείο του άλλου αξιότιµου κυρίου και δίπλα
το κέντρο αδυνατίσµατος; Πρέπει κάποιες προϋποθέσεις να τεθούν. Θα περιµένουµε κάποιες απαντήσεις από τον Υπουργό,
όταν θα έρθει.
Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω αυτήν την ενότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, η µάχη στο χώρο της υγείας είναι πολυσύνθετη
και πολυεπίπεδη και πρέπει να αντιµετωπίσουµε τις αντιφάσεις,
όπως είπα νωρίτερα. Διότι, επειδή εγώ είµαι και λίγο παλιός, υπερηφανευόµαστε στο ΠΑΣΟΚ –ο κ. Κουρουµπλής είναι εδώ και θα
το θυµάται- ότι αυξήσαµε τις δαπάνες της υγείας στο µέσο όρο
της Ευρώπης. Ήταν η εποχή που κυνηγούσαµε τη σύγκλιση. Το
ζήτηµα της ποιότητας και της αξιοποίησης των πόρων δεν το λύσαµε.
Και ερχόµαστε τώρα στις συνθήκες της κρίσης και της ύφεσης
µε τις ελάχιστες δαπάνες, να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα,
να παρέχουµε καθολικές υπηρεσίες υγείας –έτσι οφείλουµε
στους πολίτες- και ποιοτικές. Και µε µάχη, µε κόπους και θυσίες
καταφέραµε να µειώσουµε τη δαπάνη στο 1/3 ή στο 1/4. Θυµάµαι
την απάντηση του Υπουργείου Υγείας για τις δαπάνες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που ξεκίνησαν το 2004 στα 2 δισεκατοµµύρια και έφτασαν στα 8 δισεκατοµµύρια. Σήµερα
επανήλθαµε σε αυτό το επίπεδο. Και µέσα από αυτήν την προσπάθεια οφείλουµε να καλύψουµε κενά.
Και µε την τροπολογία που κατέθεσε στη συνέχεια ο Υπουργός κάνει µια προσπάθεια να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα στις
άγονες περιοχές που δεν έχουµε αγροτικούς γιατρούς, εκεί που
γίνονται προκηρύξεις και δεν πάνε οι γιατροί. Δεν ξέρω γιατί δεν
πάνε οι γιατροί. Δεν υπάρχει ανεργία σε αυτόν τον τόπο; Θα µου
πείτε ότι είναι χαµηλές οι αποδοχές. Το αντιλαµβάνοµαι. Αλλά,
όταν ο άλλος είναι άνεργος και στερείται εισοδήµατος, του περισσεύουν αυτές οι χαµηλές αποδοχές; Εν πάση περιπτώσει,
κάνει µια προσπάθεια ο Υπουργός µε την τροπολογία να καλύψει
αυτά τα κενά.
Εγώ θεωρώ –και θέλω να το µεταφέρετε, κύριε Υφυπουργέότι δεν είναι πλήρεις αυτές οι διατάξεις. Θέλω να ξαναδείτε τις
τροπολογίες που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος σήµερα κ. Κρεµαστινός, για αυτά τα θέµατα, για το γεγονός ότι
πρέπει αυτοί που αποφοιτούν από τις σχολές να πηγαίνουν στο
αγροτικό ιατρείο –γιατί το καταργήσαµε;- για το γεγονός ότι µπορούµε µε καθαρό τρόπο να δίνουµε παράταση των συµβάσεων
ή να καλύπτουµε τα κενά όταν δεν έρχονται οι γιατροί να καταλάβουν αυτές τις θέσεις.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Και εν πάση περιπτώσει, να κλείσω αυτήν την ενότητα µε µια
παρατήρηση. Κάτω από τα κενά και τις αδυναµίες της συγκυρίας
ερχόµαστε κάθε φορά να δώσουµε παρατάσεις. Δώσαµε παράταση την προηγούµενη εβδοµάδα για τους εργαζόµενους στη
Δηµόσια Τηλεόραση, δίνουµε παράταση σήµερα στους συµβεβληµένους γιατρούς µε τα ταµεία που τους κληρονόµησε ο
ΕΟΠΥΥ. Θα παρατείνουµε τις συµβάσεις των αγροτικών γιατρών
όταν δεν υπάρχει άλλος.
Θέλω να σηµειώσω στο Σώµα και στην Κυβέρνηση ότι η νοµοθετική ρύθµιση που έχει µέσα η συγκεκριµένη διάταξη της τροπολογίας για να παρακάµψουµε το π.δ. 164, το λεγόµενο
Παυλόπουλου, όπου µετά από τους είκοσι τέσσερις µήνες δηµιουργούνται συνθήκες µονιµοποίησης, κατά την άποψή µου δεν
είναι νοµικά ισχυρή. Εποµένως, την ανάγκη να παρατείνουµε, την
κατανοώ, αλλά πρέπει να δούµε και τα παρεπόµενα.
Έρχοµαι τώρα στις ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος
για τη Μονή Σινά και το Ίδρυµα. Η γραφειοκρατία, η έλλειψη
πόρων ενδεχόµενα δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί ένα έργο. Συµφωνούµε, λοιπόν, να το παρατείνουµε. Πρέπει, όµως, να προσέξουµε πάρα πολύ τη νοµιµοποίηση του αποχαρακτηρισµού των
εκτάσεων τι επιπτώσεις µπορεί να έχει για λόγους ισότητας, συνταγµατικής ή άλλης, στο µέλλον; Καλό θα ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος να µας δώσει µια εξήγηση εδώ για το συγκεκριµένο
θέµα.
Για τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Πολιτισµού να πληρώνουν
αυτοί που οργανώνουν τις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους δεν θα διαφωνούσε κανένας, από την ώρα που αυτοί κερδίζουν από αυτήν τη διαδικασία να καταβάλλουν ένα κόστος.
Υπάρχει ανάγκη να συνεννοηθούµε πώς το προσωπικό θα ανταποκριθεί τις ηµέρες της αργίας ή της ανάπαυσης;
Φυσιολογική είναι –τα είχαµε επισηµάνει όταν συζητήθηκε το
νοµοσχέδιο- η διάταξη για να λειτουργήσουν τα ΙΕΚ του τουρισµού. Έχει να κάνει µε αυτό που είπα στην αρχή για το πώς νοµοθετούµε.
Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις του Υπουργείου Επικρατείας.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα για τη χώρα η ανάληψη
της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Οφείλουµε να συζητήσουµε πώς η
Ελλάδα, που λοιδορήθηκε όλα τα προηγούµενα χρόνια και χάρη
στις θυσίες του ελληνικού λαού ξανά στέκεται στα πόδια της, θα
αξιοποιήσει αυτήν την Προεδρία, όπως, να θυµίσω, έκαναν στο
παρελθόν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να αντιµετωπίζουµε τα τεράστια ζητήµατα της Προεδρίας µε ρυθµίσεις που έρχονται σε άσχετα νοµοσχέδια. Θα απαιτούσε µια ολοκληρωµένη συζήτηση στην
αντίστοιχη επιτροπή και να εισάγουµε όλες εκείνες τις ρυθµίσεις,
παρατάσεις, αµοιβές, ανάθεση εργολαβιών που είναι απαραίτητες για να κάνουµε µία προεδρία, η οποία θα αναβαθµίσει το
κύρος της χώρας. Να θυµίσω ότι έχουµε και την εκκρεµότητα
της Δηµόσιας Τηλεόρασης, κύριε Υφυπουργέ, για την Προεδρία.
Έρχοµαι τώρα σε αυτό που είπα ότι έχει ιδιαίτερο πολιτικό
βάρος. Δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός. Αγαπητοί συνάδελφοι, είκοσι πέντε χρόνια τώρα µε ευθύνες όλων, δεν είναι άµοιρος ευθυνών κανένας, δεν προέκυψε το πρόβληµα από
παρθενογένεση, έχουµε ένα καθεστώς στη λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου το οποίο είναι υβριδικό. Ξεκίνησε χωρίς
αδειοδοτήσεις, πήρε προσωρινές άδειες, έκανε µια σηµαντική
προσπάθεια η τελευταία κυβέρνηση Σηµίτη οριοθετώντας µε
προεδρικά διατάγµατα τη διαδικασία αδειοδότησης, την οποία
την κατάργησε ο κ. Ρουσόπουλος και ερχόµαστε έκτοτε να παρατείνουµε τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµών.
Εγώ κατανοώ ότι µπροστά στο νέο τοπίο της ψηφιακής τηλεόρασης, ναι, πρέπει να προκηρύξουµε την πλατφόρµα και τον
πάροχο των ψηφιακών υπηρεσιών και αυτό να γίνει µε δηµόσιο
διαγωνισµό και µε πλήρη διαφάνεια. Όποιος θέλει να έρθει ως
επιχειρηµατίας ή ως κοινοπραξία να πάρει τη δουλειά. Αντιλαµβάνοµαι ότι εν τω µεταξύ αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθµούς
που έχουν προσωρινές άδειες τώρα πρέπει να τους δώσουµε τη
δυνατότητα να συνάψουν συµβάσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Αλλιώς, θα µείνουµε στο κενό. Αλλιώς, θα έχουµε ένα «µαύρο»,
όπως είχαµε στη δηµόσια τηλεόραση. Αυτό, ναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµι-

1263

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, δώστε µου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, απέναντι
στον ελληνικό λαό που απαιτεί να τα αλλάξουµε όλα, που εµείς
στη ρητορεία µας λέµε ότι αλλάζουµε αυτά που µας οδήγησαν
στην κρίση, τις παθογένειες του πολιτικού συστήµατος, της διοίκησης, τις νοοτροπίες, απέναντι σε αυτό δεν θα τοποθετηθούµε εν όψει αυτής της κρίσιµης διάταξης; Να χαράξουµε µια
πορεία και να καθορίσουµε ένα σχέδιο και να εξασφαλίσουµε πολιτική συναίνεση και συνεννόηση πώς θα λύσουµε αυτό το ζήτηµα;
Αλλιώς, είµαστε απολογούµενοι και αξιοποιείται αυτή η διαδικασία από εκείνους που υπονοµεύουν τη λειτουργία του πολιτικού και του κοινοβουλευτικού συστήµατος, που θέλουν να
αξιοποιούν κάθε συζήτηση για να εµφανίζουν µια διαδικασία ως
αποτέλεσµα της διαπλοκής, πέρα από τις ανάγκες και το πώς
οδηγήθηκαν τα πράγµατα µέσα από µια διαδικασία που προσπάθησα να την εξηγήσω προηγούµενα.
Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι γι’ αυτήν τη διάταξη ο εισηγητής µας κράτησε επιφύλαξη στην επιτροπή. Θα τοποθετηθούµε αύριο, περιµένοντας τον Υπουργό και τις εξηγήσεις του.
Θέλω να πω ότι αναγκαστικά θα ψηφίσουµε τη διάταξη για την
παράταση της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθµών και τη
διάταξη που επιχειρεί να λύσει ζητήµατα του περιφερειακού
Τύπου.
Ήµουν ένας από τους οµιλητές, κύριοι συνάδελφοι, όταν ο κ.
Ρουσόπουλος έφερε εδώ το σχετικό νοµοσχέδιο και του ασκήσαµε έντονη κριτική για τους περιορισµούς και τη δαµόκλειο
σπάθη από την οποία υποχρεώνει τον περιφερειακό Τύπο να περάσει, για να εξασφαλίσει τα της λειτουργίας του. Έρχεται τώρα
η διάταξη να κάνει ορισµένες διευθετήσεις που τις είχαµε επισηµάνει, αλλά η συζήτηση και εδώ δεν είναι ολοκληρωµένη.
Με αυτές τις επισηµάνσεις θα ψηφίσουµε επί της λεγόµενης
αρχής το νοµοσχέδιο, επιφυλασσόµενοι στις διατάξεις των άρθρων που σας είπα και θα τοποθετηθούµε αύριο αναλυτικά, παρακαλώντας την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δει, όπως
είπα, τις τροπολογίες που έχει καταθέσει µε συναίνεση και των
υπόλοιπων πολιτικών κοµµάτων ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ.
Κρεµαστινός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μελάς, ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας το οποίο αποτελείται από είκοσι άρθρα και
το παράδοξο είναι, όπως τόνισα και στην επιτροπή, ότι µόνο τα
τέσσερα πρώτα άρθρα αφορούν ρυθµίσεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, ενώ τα υπόλοιπα δεκαέξι άρθρα αφορούν
θέµατα άλλων Υπουργείων. Δηλαδή, εκτός από τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχονται κυρίως στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, τώρα έρχεται και νοµοσχέδιο που κατά τα 4/5
των άρθρων του αφορά άλλα Υπουργεία.
Μέχρι τώρα, όσα χρόνια είµαι Βουλευτής, δεν έχει έρθει ποτέ
άλλοτε τέτοιο νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό θέλω µια διευκρίνιση, µια εξήγηση, µια αιτιολόγηση από τον Υπουργό, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο έχει µόνο τέσσερα άρθρα του Υπουργείου Υγείας και τα
υπόλοιπα αφορούν τα Υπουργεία Εσωτερικών, Πολιτισµού,
Αθλητισµού κ.λπ.. Τι σκοπιµότητες εξυπηρετεί;
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα του Υπουργείου Υγείας. Στο πρώτο
άρθρο αναφέρεται η δυνατότητα συστέγασης στον ίδιο χώρο
ενός ή περισσοτέρων ιατρείων, οδοντιατρείων, µονάδων αδυνατίσµατος κ.λπ., χωρίς να υπάρχει εταιρική σχέση µεταξύ των δικαιούχων, δηλαδή χωρίς να έχουν συστήσει εταιρεία µεταξύ
τους.
Σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές, ορίζεται ότι θα υφίσταται κοινός χώρος παραµονής των συστεγαζοµένων ιδιωτικών φορέων. Και εδώ δηµιουργείται το εξής ερώτηµα: Γιατί δηµιουργείται αυτή η συστέγαση; Τι σκοπιµότητα εξυπηρετείται; Θέλετε
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να ωθήσετε την περίθαλψη προς άλλη κατεύθυνση;
Στα άλλα δυο άρθρα αναφέρεται ότι δεν αναγνωρίζονται και
δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται
σε αυτόν µετά την εικοστή εκάστου ηµερολογιακού µήνα και
όσον αφορά στην υποβολή δαπανών των πρώτων έξι µηνών του
2013 ως προθεσµία ορίζεται η εικοστή Σεπτεµβρίου του 2013.
Ακόµη, αναφέρεται η αντικατάσταση της λέξης «συµβεβληµένους» µε τη λέξη «συµβαλλοµένους» στη διάταξη του ήδη
ισχύοντος νόµου που προβλέπει τη σύσταση από τον ΕΟΠΥΥ
Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, προκειµένου να διαπραγµατεύεται
µε όλους τους συµβαλλοµένους παρόχους τις αµοιβές τους,
τους όρους των συµβάσεων του Οργανισµού και να εισηγείται
στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ τη διατήρηση ή τροποποίηση των ανωτέρω.
Η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης, ανά συµβαλλόµενο θα µπορεί
να ακολουθεί άλλη τακτική, να κάνει άλλη σύµβαση. Δηλαδή,
πόσα µέτρα και πόσα σταθµά θα υπάρχουν; Ποια κριτήρια θα
υπάρχουν;
Το άρθρο 4 αναφέρεται στην εξόφληση του συνόλου των υφισταµένων για τα έτη 2010, 2011 και 2012 οφειλοµένων του
ΕΟΠΥΥ προς τα φαρµακεία. Είναι γεγονός, είναι πραγµατικότητα
ότι τα φαρµακεία έχουν αγοράσει τα φάρµακα, τα έχουν διαθέσει
στους ασφαλισµένους, έχουν καταβάλει φόρους και ΦΠΑ και
χρήµατα δεν έχουν εισπράξει. Γι’ αυτό πολλά φαρµακεία σήµερα
ευρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση. Συνεπώς, καλό είναι
το συντοµότερο –το τονίζω, κύριε Υπουργέ, το συντοµότερο- να
γίνει αυτό, χωρίς η διαδικασία εξόφλησης να σκοντάφτει σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να τους καταβληθούν άµεσα όλα
τα οφειλόµενα. Όµως, να τους καταβληθούν όλα τα οφειλόµενα
στην πράξη και όχι στα λόγια.
Επειδή αναφερόµαστε στο φάρµακο, θέλω να τονίσω ότι δεν
πρέπει να καυχιέται η Κυβέρνηση ότι έχει ελαττώσει την κρατική
φαρµακευτική δαπάνη. Ναι, έχει ελαττωθεί η κρατική φαρµακευτική δαπάνη, αλλά θέλω να µου πείτε πόσα χρήµατα έχουν βάλει
οι ασθενείς από την τσέπη τους. Έχει γίνει υπολογισµός του
ποσού αυτού; Αν έχετε κάνει υπολογισµό να µας τον πείτε.
Πριν πλήρωναν οι ασθενείς από 0% έως 25% για οποιοδήποτε
φάρµακο. Τώρα πληρώνουν 25% για τα γενόσηµα και πάνω από
την τιµή του γενοσήµου, όπως εφαρµόστηκε πρόσφατα, ο ασθενής πληρώνει το 100%, τη στιγµή που είναι εξαθλιωµένος οικονοµικά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Το 100% της διαφοράς της τιµής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Μα, εννοείται της διαφοράς, της διαφοράς από το 25% και πάνω. Μέχρι το γενόσηµο πληρώνει το
25%, πάνω από το γενόσηµο πληρώνει το 100%.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Εάν όµως η τιµή
του φαρµάκου είναι κάτω από την ασφαλιστική τιµή, ο ασθενής
έχει µειωµένη συµµετοχή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Το θέµα είναι ότι ο ασθενής σήµερα,
που δεν έχει τη δυνατότητα να σιτίσει ούτε τον εαυτό του ούτε
την οικογένειά του, αναγκάζεται να πληρώνει τέτοια ποσά.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, που έχουν κατατεθεί, θέλω να τονίσω ότι σε ορισµένες συµφωνώ, διότι επιβάλλεται να βοηθήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο τις παρεχόµενες υπηρεσίες
υγείας του λαού –τόσο της πρωτοβάθµιας όσο και της δευτεροβάθµιας υγείας- οι οποίες σήµερα είναι πολύ υποβαθµισµένες.
Όλοι οι πολίτες και ακόµη περισσότερο εκείνοι της επαρχίας,
αντιµετωπίζουν πάρα πολλά προβλήµατα. Αυτό οφείλεται στο ότι
δεν λειτουργούν αγροτικά ιατρεία και κέντρα υγείας και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται πάρα πολύ στη µεταφορά τους. Αυτό έχει
επιπτώσεις και στην υγεία τους αλλά και στην οικονοµική τους
κατάσταση. Γι’ αυτό, καλό είναι να τοποθετηθούν αγροτικοί ιατροί στα αγροτικά ιατρεία και κυρίως στις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές, καθώς και στα νησιά, πριν αρχίσουν την
ειδικότητά τους.
Επίσης, θέλω να τονίσω και να συµφωνήσω µε το ακόλουθο,
εάν το πράξετε. Οι ιατροί, όταν εκτελούν τη στρατιωτική τους
θητεία, να µπορούν ένα εξάµηνο να πηγαίνουν σε αγροτικό ιατρείο και φυσικά να αµείβονται κανονικά. Καλό είναι, επιπλέον,
και οι ειδικευµένοι ιατροί που υπηρετούν σε νοσοκοµεία να επι-
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σκέπτονται, έστω µία φορά τον µήνα, κέντρα υγείας προκειµένου
να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ασθενείς αγροτικών περιοχών.
Κλείνοντας µε τα θέµατα της υγείας, θέλω να τονίσω ότι, όπως
λέγεται, η ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ και της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας έχει δοθεί για µελέτη και σχεδιασµό στην Task
Force, µέσω της επιτροπής «Υγεία εν Δράσει». Και η µελέτη αυτή
–ακούστε- κοστίζει 4,5 εκατοµµύρια ευρώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αλήθεια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Βεβαίως, 4,5 εκατοµµύρια ευρώ. Το
έγραφε προχθές µε πρωτοσέλιδο και µια εφηµερίδα. Είναι απαράδεκτο -το τονίζω- να σπαταλούνται τόσα εκατοµµύρια για µια
µελέτη που αφορά την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, όταν λέγεται µάλιστα ότι έχει γίνει δωρεάν µελέτη από έναν καθηγητή
και από άλλους αρµοδίους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Μελά, µας βοηθούν οι
άνθρωποι! Τι λέτε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Τι «µας βοηθούν»; Μας βοηθούν παίρνοντας τα λεφτά µας;
Σήµερα επιβάλλεται το κρατικό χρήµα να το προσέχουµε πάρα
πολύ, γιατί είναι χρήµα των πολιτών και οι πολίτες σήµερα υποφέρουν και όπως είπα έχουν εξαθλιωθεί οικονοµικά. Δεν επιτρέπεται να σπαταλιέται δηµόσιο χρήµα για την εξυπηρέτηση
σκοπιµοτήτων.
Έρχοµαι τώρα στα άλλα άρθρα του νοµοσχεδίου, που αφορούν άλλα Υπουργεία. Το άρθρο 5 αφορά ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, παρατείνεται µέχρι 31
Δεκεµβρίου η προθεσµία για τη µεταφορά της αρµοδιότητας παραλαβής από αλλοδαπούς αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση
άδειας διαµονής και για την επιδότηση αυτών που εκδίδονται
από τους δήµους της χώρας προς τις υπηρεσίες αλλοδαπών των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
Ας ελπίσουµε ότι λόγω των καθυστερήσεων δεν θα πραγµατοποιηθεί η απειλούµενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβολή προστίµου στη χώρα µας.
Με το άρθρο 6 προβλέπεται για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων και επισκέψεων σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία, εκτός του προκαθορισµένου ωραρίου λειτουργίας τους, να προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους διοργανωτές στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για την κάλυψη των έκτακτων
λειτουργικών δαπανών και για την αποζηµίωση του απασχολούµενου προσωπικού. Το ύψος και η αναπροσαρµογή του ποσού
αυτού θα καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση.
Το άρθρο αυτό προστατεύει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων,
όταν εργάζονται εκτός επισήµου ωραρίου και ταυτόχρονα δεν
αυξάνει το κόστος των µουσείων και των αρχαιολογικών χώρων,
αφού το κόστος αυτό µεταφέρεται στον ενδιαφερόµενο. Και σε
αυτό δεν έχουµε καµµία αντίρρηση, διότι όπως είπα και προηγουµένως, το κρατικό χρήµα πρέπει να το προστατεύουµε όσο
το δυνατόν περισσότερο.
Με το άρθρο 7 γίνονται ρυθµίσεις που αναφέρονται στις δηµόσιες δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν σε κοινωφελή
ιδρύµατα των Ελληνορθόδοξων Πατριαρχείων της Ανατολής και
στην Ιερά Μονή και Αρχιεπισκοπή του Όρους Σινά.
Στα άρθρα 8,9 και 10 προβλέπονται ρυθµίσεις του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Στο άρθρο 8 καθιερώνεται ειδικός λογαριασµός στην Τράπεζα
της Ελλάδος για την κάλυψη, µε προπληρωµή, των απαραιτήτων
δαπανών µετακινήσεως και διαµονής εκτός έδρας του αστυνοµικού προσωπικού που µετακινείται για την αντιµετώπιση των µεταναστευτικών ροών στα σύνορα της χώρας µας. Όµως αυτές
οι δράσεις πρέπει να απαιτούµε ως χώρα να χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά και µόνο - και όχι κατά το πλείστον- από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Και αυτό διότι η χώρα µας είναι το ανατολικό
όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώτη αυτή δέχεται τα κύµατα
των λαθροµεταναστών, υποχρεούµενη να µην επιτρέπει την περαιτέρω προώθησή τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 9 προβλέπεται ότι το Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εξαιρείται από τον
σχεδιασµό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-
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κτρονικής Διακυβέρνησης και λειτουργεί ως αυτοτελής αρχή πιστοποίησης, που θα είναι αρµόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισµό των κατευθύνσεων και τον συντονισµό των σωµάτων και
υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό.
Στο άρθρο 10 προβλέπεται η απόδοση ποσοστού 60% του θετικού αποτελέσµατος της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στον κρατικό προϋπολογισµό,
χωρίς να απαιτείται σχετική υπουργική απόφαση. Το υπόλοιπο
40% παραµένει στο ΚΕΜΕΑ, αλλά µετά από σχετική υπουργική
απόφαση µπορεί µέρος του υπολοίπου να διατίθεται στην Ελληνική Αστυνοµία για την κάλυψη αναγκών της.
Εδώ θα τονίσω την ανάγκη αντιµετώπισης, άµεσα, των ελλείψεων της Αστυνοµίας. Αναφέρω ως παράδειγµα τη µεγάλη
ανάγκη εξεύρεσης πόρων για την επισκευή περιπολικών που αν
κυκλοφορούν σήµερα, αυτό οφείλεται στο ότι οι ίδιοι οι αστυνοµικοί βάζουν πολλές φορές το χέρι στην τσέπη τους ή απευθύνονται σε γνωστούς τους που έχουν συνεργεία αυτοκινήτων.
Αυτή είναι η αλήθεια, όπως µου έχει προσωπικά µεταφερθεί από
τους ίδιους τους αστυνοµικούς.
Θα ήταν, λοιπόν, καλό το ποσοστό που θα παραµένει στο
ΚΕΜΕΑ να ανταποκρίνεται στην κάλυψη των απαραιτήτων αναγκών της Ελληνικής Αστυνοµίας, για να µπορεί να επιτελεί καλύτερα το έργο της.
Το άρθρο 11 αποτελεί µεταβατική διάταξη, αφού το Υπουργείο
Τουρισµού έχει προκηρύξει την εισαγωγή σπουδαστών σε ΙΕΚ
για ειδικότητες τουριστικών επαγγελµάτων που καταργήθηκαν
µε το ν.4186/2013.
Ορίζεται ότι οι καταργούµενες ειδικότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους µέχρι το σπουδαστικό έτος 2014-2015, πράγµα που
επιβάλλεται να ισχύσει για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ήδη τα δύο πρώτα εξάµηνα, ώστε να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στα τµήµατα που καταργήθηκαν.
Ακολουθούν ρυθµίσεις του Υπουργείου Επικρατείας.
Το άρθρο 12 υπηρετεί τις επιταγές του µνηµονίου και πολύ
κακώς τις υλοποιεί η πολιτική της εταιρικής Κυβέρνησης. Αναφέρεται στην έκδοση υπουργικής απόφασης για την κατάργηση
θέσεων µετακλητών υπαλλήλων των υπηρεσιών του δηµόσιου
τοµέα.
Γίνεται σήµερα απόλυση δηµοσίων υπαλλήλων, σε µία περίοδο
κατά την οποία όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν
λόγω έλλειψης προσωπικού και συγχρόνως λόγω µισθολογικής
εξαθλίωσης των εργαζοµένων.
Τονίζω ότι είµαι κάθετα αντίθετος στις απολύσεις των εργαζοµένων που αποδίδουν στην εργασία τους, διότι η απόλυσή τους
θα τους δηµιουργήσει µεγάλα ψυχολογικά προβλήµατα και πιθανώς και χειρότερες καταστάσεις. Σήµερα δεν µπορεί κανείς,
µα κανείς άνεργος να βρει εργασία και η ανεργία συνεχώς αυξάνεται.
Στα άρθρα 13, 14 και 15 ρυθµίζονται θέµατα αξιοποίησης των
υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Επίσης, προβλέπονται µετακινήσεις υπαλλήλων και αποσπάσεις στα γραφεία
Υπουργών, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων. Ακόµη, δεν διευκρινίζονται τα κριτήρια επιλογής τους και
ο λόγος για τον οποίο η δαπάνη µισθοδοσίας τους θα βαρύνει
τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, δεδοµένου
ότι πρόκειται για υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν στο δηµόσιο.
Επειδή το θέµα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σοβαρό, καλό θα είναι να υπάρξει συνετή διαχείριση των οικονοµικών πόρων, αλλά και του ανθρώπινου
δυναµικού.
Στο άρθρο 16 προβλέπονται ρυθµίσεις για τον περιφερειακό
Τύπο και στο άρθρο 17 ορίζεται ότι παρατείνεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2013 η προθεσµία για την έκδοση της προκήρυξης µε
αντικείµενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών.
Στο άρθρο 18 προβλέπονται ρυθµίσεις στο πλαίσιο µνηµονιακών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση και οι οποίες
αφορούν τη µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τεχνολογία των
προγραµµάτων τηλεοπτικών σταθµών. Ουσιαστικά, επιτρέπεται
η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή των µέχρι τις 31-8-2013 λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Άραγε, δεν υπάρχουν νέοι ενδιαφερόµενοι; Μόνο οι λειτουργούντες µέχρι την άνω ηµεροµηνία υπάρχουν;
Στο άρθρο 19 ορίζεται ότι οι δαπάνες λειτουργίας για τον
Εθνικό Συντονιστή κατά της διαφθοράς θα καλύπτονται από το
Υπουργείο Οικονοµικών και όχι από τη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού.
Ελπίζουµε ότι οι δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού θα µειωθούν κατά τα αντίστοιχα ποσά, αλλιώς πρόκειται για έµµεσο τρόπο αύξησης των δαπανών της Γραµµατείας
του πρωθυπουργού, πράγµα που αν συµβεί, είναι ανεπίτρεπτο
την ώρα που οι πολίτες στενάζουν κάτω από τη φοβερή οικονοµική κρίση που περνάει η χώρα µας.
Κλείνοντας, για άλλη µία φορά θέλω να τονίσω ότι δεν επιτρέπεται να έρχονται τόσα άσχετα άρθρα στο νοµοσχέδιο αυτό του
Υπουργείου Υγείας. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας όσο το δυνατόν περισσότερο και όχι συνεχώς να υποβαθµίζονται.
Τα άρθρα του νοµοσχεδίου άλλα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και άλλα όχι. Για αυτά θα τοποθετηθούµε αύριο στην κατ’
άρθρο συζήτηση.
Προσωπικά και εγώ, αλλά και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες -το έχω
τονίσει κι άλλη φορά- ό,τι είναι για το καλό του ελληνικού λαού
το ψηφίζουµε και το στηρίζουµε, όχι όµως αν υπάρχει ασάφεια
και πίσω από την ασάφεια κρύβονται συµφέροντα. Επιβάλλεται
στην ουσία να στηρίζεται ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μελά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 87ο Δηµοτικό Σχολείο της Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα συζητούµε το κατ’ ευφηµισµόν σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Υγείας. Το «κατ’ ευφηµισµόν» το λέω όσον αφορά
το Υπουργείο Υγείας.
Το ελληνικό σύστηµα υγείας χαρακτηρίζεται ως µεικτό, γιατί
βασίζεται κυρίως στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, αλλά
το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησής του προέρχεται από
ασφαλιστικές εισφορές και ένα άλλο µέρος -κυρίως στο επίπεδο
της νοσοκοµειακής περίθαλψης- προέρχεται από τη φορολογία.
Υπάρχει αυξηµένη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα τόσο στην
παροχή όσο και στη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ιδρύθηκε το 1983. Ποιοι ήταν οι βασικοί του στόχοι; Ήταν η ισότιµη παροχή και χρηµατοδότηση
υπηρεσιών υγείας µε πλήρη κάλυψη του πληθυσµού, η ανάπτυξη
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, η αποκέντρωση του σχεδιασµού και η βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πολιτικών υγείας. Η χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας γίνεται µέσω ενός µεικτού
συστήµατος και οι κύριοι πόροι είναι η γενική φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση και οι ιδιωτικές δαπάνες.
Η πρωτοβάθµια φροντίδα παρέχεται από τα νοσοκοµεία, από
τα κέντρα υγείας και από τους ασφαλιστικούς φορείς.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
είναι ότι είναι ένα µεικτό σύστηµα, ότι η χρηµατοδότηση του συστήµατος γίνεται από τη γενική φορολογία και τη κοινωνική
ασφάλιση, ότι το Υπουργείο είναι ο κύριος υπεύθυνος για την
ανάπτυξη των πολιτικών υγείας σε όλη την Ελλάδα, ότι οι υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ υπάγονται διοικητικά σε περιφέρειες, ότι
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η πρωτοβάθµια φροντίδα παρέχεται από τους ασφαλιστικούς
φορείς, από τα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων, από ιδιώτες ιατρούς και από τα κέντρα υγείας κι ότι η δευτεροβάθµια φροντίδα
παρέχεται από τα νοσοκοµεία.
Βέβαια, επειδή στη χώρα µας έχει δοθεί µία έµφαση στη νοσοκοµειακή φροντίδα υγείας, κάπου µπερδεύεται η πρωτοβάθµια µε τη δευτεροβάθµια περίθαλψη.
Οι αµοιβές νοσοκοµειακών ιατρών είναι µε µισθό και των ιδιωτών ιατρών κατά υπηρεσία, µέχρι πρότινος. Η αποζηµίωση των
νοσοκοµείων γίνεται από τη φορολογία και από πληρωµές της
κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτών.
Για να δούµε τώρα ποια ήταν εξαρχής τα βασικά µειονεκτήµατα του συστήµατος υγείας. Ήταν οι υψηλές δαπάνες υγείας,
η χαµηλή ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας, η περιορισµένη ελευθερία επιλογής ιατρού από τους ασθενείς, τα προβλήµατα γεωγραφικών και οικονοµικών ανισοτήτων, η
πολυδιάσπαση των φορέων και η έλλειψη συντονισµού. Επίσης,
στα βασικά µειονεκτήµατα συγκαταλέγονται οι άτυπες πληρωµές, τα προβλήµατα ηθικής άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος, η πληθώρα ιατρών και η έλλειψη άλλων επαγγελµατιών
υγείας και οι λίστες αναµονής των ασθενών.
Το ελληνικό σύστηµα υγείας παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ίδια του την υπόσταση και
την κάλυψη των αναγκών του πληθυσµού σε υπηρεσίες υγείας.
Το ελληνικό σύστηµα υγείας πρέπει να αντιµετωπίσει τρία ουσιαστικά µεγάλα προβλήµατα. Το πρώτο είναι τα οικονοµικά-δηµοσιονοµικά του συστήµατος, το δεύτερο σχετίζεται µε την
αποτελεσµατική του λειτουργία και το τρίτο µε την ικανοποίηση
του µέσου Έλληνα από τις υπηρεσίες του.
Ο τρόπος χρέωσης των νοσοκοµειακών υπηρεσιών που είναι
χαµηλότερος από το πραγµατικό κόστος, οι υπερτιµολογηµένες
αγορές νοσοκοµειακού και άλλου υλικού, οι σπατάλες εντός του
συστήµατος υγείας, η µείωση των εσόδων λόγω της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, έχουν ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων στο χώρο της υγείας.
Είναι απαραίτητο το σύστηµα να επιτύχει την οικονοµική του βιωσιµότητα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει ολόκληρη
η υπόστασή του και οι παρεχόµενες υπηρεσίες.
Το δεύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει το σύστηµα είναι η
αναποτελεσµατικότητά του. Δεν διευκολύνεται η ισότιµη πρόσβαση των πολιτών στο σύστηµα υγείας και το κόστος παροχής
των υπηρεσιών είναι µεγαλύτερο από αυτό που έπρεπε να είναι,
λόγω της διογκωµένης γραφειοκρατίας.
Το τρίτο πρόβληµα σχετίζεται µε την ικανοποίηση του Έλληνα
πολίτη από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Αυτό το πρόβληµα δεν
είναι ανεξάρτητο από τα δύο προηγούµενα, µε αποτέλεσµα διαρκώς να διογκώνεται η δυσαρέσκεια του πολίτη. Αν, δε, λάβουµε
υπ’ όψιν µας και τις µη νόµιµες µεθόδους που εφαρµόζονται –
γνωρίζουµε όλοι µας το λεγόµενο «φακελάκι»- αλλά και το γεγονός ότι ο πολίτης σε αρκετές περιπτώσεις καταφεύγει στον
ιδιωτικό τοµέα για να εξυπηρετηθεί, κατανοούµε πόσο απογοητευµένος νιώθει ο πολίτης από τις παρεχόµενες υπηρεσίες
υγείας.
Βέβαια, πρέπει κάποτε να δούµε και σε ποιο σύστηµα στηρίχθηκε η τότε κυβέρνηση για να κάνει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Τα κύρια συστήµατα υγείας της Δύσης ήταν το φιλελεύθερο σύστηµα υγείας, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης τύπου Bismarck και το εθνικό σύστηµα υγείας τύπου Beveridge.
Το φιλελεύθερο σύστηµα υγείας είναι περισσότερο ένα σύστηµα ιδιωτικής ασφάλισης και λειτουργεί περισσότερο στις
Ηνωµένες Πολιτείες. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι η
ζήτηση των υπηρεσιών υγείας διαµορφώνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών, έχοντας υπ’ όψιν τις τιµές των σχετικών υπηρεσιών. Βασίζεται στο σύστηµα ιδιωτικής ασφάλισης,
µε αποτέλεσµα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού να παραµένει
ανασφάλιστο. Το κράτος διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο για την
οµαλή λειτουργία της αγοράς, χωρίς να εµπλέκεται στις συναλλαγές µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Εµφανίζονται µεγάλες υγειονοµικές ανισότητες και η χρηµατοδότηση προέρχεται
κυρίως από τους ασφαλιστικούς φορείς των πολιτών προς τους
ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης, εµφανίζεται το φαινό-
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µενο της ασύµµετρης πληροφόρησης που έχει ως αποτέλεσµα
την προκλητή ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας.
Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στηρίχτηκε στο πρότυπο
του Bismarck, ο οποίος το 1880 θέσπισε στη Γερµανία το πρώτο
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Η φιλοσοφία του συστήµατος είναι η κάλυψη των αναγκών του
πληθυσµού σε υπηρεσίες υγείας, η οποία καλύπτεται στη βάση
της λογικής της ασφάλισης.
Στη Γερµανία έλαβε τη µορφή της ασφάλισης συγκεκριµένων
επαγγελµατικών κλάδων, ενώ στη Γαλλία έλαβε τη µορφή ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος ασφάλισης της υγείας.
Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: Η αρχή της κοινωνικής
δικαιοσύνης, η συλλογική κάλυψη του πληθυσµού, η χρηµατοδότησή του να προέρχεται από τις εισφορές των εργοδοτών και
των εργαζοµένων. Η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται για το σύνολο του πληθυσµού και υπάρχει έντονη κρατική παρέµβαση που
αποσκοπεί στην επίτευξη της µέγιστης δυνατής αποτελεσµατικότητας στην προσφορά των υπηρεσιών υγείας.
Πάµε τώρα στο εθνικό σύστηµα υγείας τύπου Beveridge που
είναι το εθνικό σύστηµα της Μεγάλης Βρετανίας και βασική φιλοσοφική του ιδέα είναι η καθολική κάλυψη των αναγκών του
πληθυσµού σε υπηρεσίες υγείας στη βάση της λογικής του κοινωνικού δικαιώµατος των πολιτών. Το εθνικό αυτό σύστηµα
υγείας βασίζεται κυρίως στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην
ισότιµη κάλυψη των αναγκών των πολιτών ανεξαιρέτως κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να πούµε ότι η χρηµατοδότηση προέρχεται κυρίως από τη φορολογία. Η κάλυψη του πληθυσµού
είναι πλήρης και καθολική. Γίνεται διαχωρισµός των επιπέδων
υγείας σε πρωτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο επίπεδο. Η χρηµατοδότηση είναι κεντρική και ενιαία, είτε από τη φορολογία είτε από ασφαλιστικές εισφορές.
Το δικό µας, λοιπόν, Εθνικό Σύστηµα Υγείας βασίστηκε στα
πρότυπα του σχεδίου Beveridge και παρουσιάζει ορισµένα βασικά µειονεκτήµατα.
Εκτός, όµως, από τη διασφάλιση της καθολικής και ισότιµης
κάλυψης του πληθυσµού ανεξάρτητα από την οικονοµική κατάσταση, την κοινωνική θέση και τον τόπο διαµονής τους, υπήρχαν
και κάποια άλλα πλεονεκτήµατα από την ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας.
Τα µειονεκτήµατα, όµως, που αναπτύχθηκαν είναι πάρα πολύ
µεγάλα και είναι τα εξής: Η ανάπτυξη της γραφειοκρατίας, που
επιβαρύνει την οικονοµική και την αποτελεσµατική λειτουργία
του συστήµατος, η υπόθαλψη της επαγγελµατικής χαλαρότητας
των ιατρών, η εµφάνιση λίστας αναµονής σε νοσοκοµεία για χειρουργικές επεµβάσεις, η περιορισµένη επιλογή γιατρού και νοσοκοµείου, που έχει ο ασθενής και η απουσία αποτελεσµατικών
µηχανισµών στο σύστηµα που θα προάγουν την αποτελεσµατικότητα, την ποιότητα και το µάνατζµεντ.
Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ουσιαστικό πρόβληµα για το τι
αντιπροσωπεύει σήµερα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας στην Ελλάδα.
Επιτέλους, πρέπει να γίνουν ριζικές τοµές και όχι –να το πούµε
έτσι- πλασµατικές και αποσπασµατικές εργασίες που καλύπτουν
κάποια κενά.
Όσον αφορά το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας –είπαµε
ας το πούµε έτσι, κατ’ ευφηµισµόν- κάποιοι εξυπηρετούνται στο
άρθρο 1. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Ας γινόταν συστέγαση παρεµφερών ειδικοτήτων. Όσον αφορά όµως τη συστέγαση µε διαιτολογικές µονάδες και διαιτολογικά γραφεία είναι κάπως
δύσκολα τα πράγµατα.
Αύριο θα µιλήσουµε αναλυτικά στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Βέβαια, δεν µπορούµε να πούµε, στο άρθρο 7, για παράδειγµα,
ότι δεν υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. Δεν έχουµε και πάρα πολύ
µεγάλη εµπιστοσύνη, όσον αφορά τις µονές, τις αρχιεπισκοπές
κ.λπ..
Υπάρχουν διατάξεις τις οποίες βλέπουµε πάρα πολύ θετικά.
Υπάρχουν όµως και άρθρα, όπως αυτό µε τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Εµείς και ο ελληνικός λαός πλέον δεν παίρνουµε αντίδωρο από τα χέρια σας. Πιστεύετε, λοιπόν, ότι µπορούµε να
κρίνουµε πως µπορεί να γίνει ουσιαστικά και αµερόληπτα το µοίρασµα ξανά των συχνοτήτων του ραδιοφώνου; Είναι δύσκολο.
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Στο άρθρο 18 πάλι νοµιµοποιείτε το πέρασµα στην «DIGEA».
Επίσης, αυτό δείχνει ότι περνάµε σε δεκαπέντε χρόνια πάλι ασυλίας. Κανένας, µα κανένας δεν µπορεί να ελέγξει τους µεγαλοκαναλάρχες και όλους αυτούς οι οποίοι νέµονται τα κανάλια και
τις συχνότητες.
Θα αναφερθούµε περαιτέρω στην κατ’ άρθρον συζήτηση
αύριο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουκούτση.
Η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς η κ. Αικατερίνη Μάρκου, έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο, ακόµη
και µετά την τροπολογία που κατέθεσε την τελευταία στιγµή ο
κύριος Υπουργός, παραµένει στην πλειοψηφία του νοµοσχέδιο
αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων. Δεν είναι δυνατόν να επεξεργάζεται η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων διατάξεις που ανήκουν, για παράδειγµα, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
όπου οι συνάδελφοι Βουλευτές έχουν µεγαλύτερη εµπειρία και
αντίληψη της συνέχειας του κοινοβουλευτικού έργου στα θέµατα
αυτά, µε τα οποία ασχολούνται εδώ κι ένα χρόνο.
Πέρα από την πλήρη αναντιστοιχία µε την ψηφισµένη αρχή της
καλής νοµοθέτησης, ελπίζω να αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση πως
η επιλογή αυτή δηµιουργεί υπόνοιες για τις ρυθµίσεις αυτές.
Θα αναφερθώ περιληπτικά σε κάποια βασικά θέµατα που θίγονται στην τοποθέτησή µου και θα είµαι πιο αναλυτική στη συζήτηση επί των άρθρων.
Ξεκινώ µε τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας που αφορούν
σε µία σειρά από θέµατα, όπως τη συστέγαση ιατρείων σε διαιτολογικά γραφεία, την εφαρµογή του claw back στους ιδιώτες
παρόχους, την Επιτροπή Διαπραγµάτευσης του ΕΟΠΥΥ και,
τέλος τη διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τα φαρµακεία.
Πρέπει να σηµειώσω ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχουν τεράστια
ανοιχτά ζητήµατα στον χώρο της υγείας, όπως η πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας, οι µετακινήσεις προσωπικού, η υγειονοµική περίθαλψη των ανασφάλιστων, η ψυχική υγεία, το θέµα του εισιτηρίου των 25 ευρώ και άλλα πολλά.
Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο επέλεξε να καταθέσει µία σειρά
από αποσπασµατικές ρυθµίσεις για διάφορα θέµατα, κάποια από
τα οποία, παρ’ όλο που είναι σηµαντικά, θα µπορούσαν να περιµένουν µέχρι την κατάθεση του νοµοσχεδίου που έχει, ήδη,
αναγγείλει ο κύριος Υπουργός.
Παράλληλα, ουσιαστικά θέµατα, όπως η αντιµετώπιση των νοσοκοµειακών λοιµώξεων ή η εκτέλεση υπηρεσίας υπαίθρου, έρχονται σε µία καθυστερηµένη τροπολογία, η οποία δεν
συζητήθηκε καν στην επιτροπή.
Με αφορµή τις διάσπαρτες αυτές ρυθµίσεις, έρχονται ξανά
στο προσκήνιο τα µεγάλα διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει όχι µόνο ο χώρος της υγείας αλλά και η χώρα γενικότερα.
Οι καθυστερήσεις, η κωλυσιεργία, η γραφειοκρατία, η έλλειψη
συντονισµού, που εµποδίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία
του κράτους, όλα αυτά ρυθµίζονται κάθε φορά κατά περίπτωση
µε παρατάσεις και µπαλώµατα.
Για παράδειγµα: Το µείζον πρόβληµα του ΕΟΠΥΥ είναι και παραµένει η χρηµατοδότηση και η συνέπεια του οργανισµού στις
υποχρεώσεις του απέναντι στους ασθενείς, γιατρούς, κλινικές,
φυσιοθεραπευτές, φαρµακοποιούς και άλλους. Το νοµοσχέδιο
έρχεται να ρυθµίσει λεπτοµέρειες στην εφαρµογή του claw back,
του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής. Είναι µία λύση πρόχειρη, προσωρινή και οριζόντια που δεν βασίζεται σε κανένα δεδοµένο. Δεν βασίζεται σε καµµία µέθοδο για να προσδιοριστούν
οι εστίες διόγκωσης της δαπάνης που πάει να περικόψει, ούτε
σε κριτήρια για το ποιες δαπάνες είναι τελικά αποτελέσµατα τεχνητής ζήτησης. Εν ολίγοις, ο µηχανισµός δεν προσφέρει καµµία
µακροπρόθεσµη λύση στα προβλήµατα. Απλά, επιχειρεί να δώσει
µία άµεση λύση υπό το βάρος της κατάρρευσης του οργανισµού
και των καθυστερήσεων της Κυβέρνησης.
Η ουσία του θέµατος είναι να πληρώνει εγκαίρως ο ΕΟΠΥΥ τις
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πραγµατικές οφειλές του προς τους παρόχους. Μόνο έτσι διασφαλίζεται και η επιβίωση των ιδιωτών παρόχων και η περίθαλψη
των ασφαλισµένων, που είναι και το κύριο µέληµα µας.
Οι ρυθµίσεις που εισάγονται είναι διαδικαστικού χαρακτήρα
και παρ’ όλο που δεν είναι αρνητικές, δεν λύνουν σε καµµία περίπτωση τα µεγάλα προβλήµατα του οργανισµού.
Υπάρχει ακόµα το θέµα της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης. Η
σχετική διάταξη εισήχθη τον Νοέµβριο του 2012 και, µάλιστα, µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ως κατεπείγουσα. Από τότε
και µέχρι σήµερα, η Επιτροπή αυτή δεν έχει λειτουργήσει, γιατί
η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δεν δηµοσιεύθηκε ποτέ.
Μόλις πριν λίγες ηµέρες την υπογράψατε, κύριε Μπέζα, οπότε
τουλάχιστον το θέµα αυτό φαίνεται ότι προχωράει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Έχει δηµοσιευθεί πριν ένα µήνα η υπουργική απόφαση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Έστω και πριν ένα µήνα.
Όταν συζητούσαµε τότε το άρθρο, είχα θέσει το ζήτηµα της
υποβολής «πόθεν έσχες» από τα µέλη της επιτροπής, κάτι που
δεν αναφέρεται στην απόφαση.
Πρέπει, ακόµα, να µας ενηµερώσετε για ποιο λόγο η κατεπείγουσα διάταξη δεν έχει εφαρµοστεί εδώ και έναν χρόνο.
Τα σχεδιαστικά λάθη του ΕΟΠΥΥ, σε συνδυασµό µε τέτοιου
είδους καθυστερήσεις στη διόρθωση των λαθών αυτών, οδηγούν
στη σηµερινή εικόνα κατάρρευσης, οδηγούν στην αναξιοπιστία
του συστήµατος υγείας που φαίνεται ανήµπορο να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του απέναντι στους ασθενείς, στους γιατρούς,
στους φαρµακοποιούς και στους παρόχους υγείας.
Η ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ και η στροφή του προς µία κατεύθυνση που θα διασφαλίζει την ισότιµη και καθολική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς όλους, είναι κεντρικής σηµασίας.
Όπως είπα, προτάσεις και λύσεις για τις δοµικές ελλείψεις του
οργανισµού υπάρχουν. Ας περάσουµε, επιτέλους, στην εφαρµογή. Μας το ζητούν, άλλωστε, οι πολίτες.
Όσον αφορά στις υπόλοιπες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, σε
αρκετές παρατηρούµε την ίδια εικόνα καθυστερήσεων, όπως για
παράδειγµα, στις ρυθµίσεις του Υπουργείου Επικρατείας σχετικά
µε τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς.
Από το 2007 έχει θεσµοθετηθεί µία συγκεκριµένη διαδικασία
αδειοδότησης και παραχώρησης των συχνοτήτων µέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Από τότε πάµε από παράταση σε παράταση. Να θυµίσω ότι η ίδια ακριβώς ρύθµιση είχε έρθει ως
τροπολογία σε παλαιότερο νοµοσχέδιο για το «Ερρίκος Ντυνάν».
Τότε πάλι ήταν σε τελικό στάδιο οι απαραίτητες κανονιστικές
πράξεις για την έκδοση της προκήρυξης, όπως µας βεβαιώνετε
και σήµερα.
Αυτές οι τεράστιες καθυστερήσεις, η απροθυµία εφαρµογής
του νόµου, σε τελική ανάλυση, είναι που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία κράτους και του πολιτικού συστήµατος στα
µάτια των πολιτών, αλλά και το κύρος της χώρας διεθνώς.
Ο κ. Κεδίκογλου στην επιτροπή µας διαβεβαίωσε ότι η ρύθµιση είναι προσωρινή και ότι η διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών θα προχωρήσει κανονικά, κάτι, όµως, που
δεν προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου.
Σκοπεύει η Κυβέρνηση να διευκρινίσει το ζήτηµα έστω στην
Ολοµέλεια ή αληθεύουν τα όσα σας καταµαρτυρεί η αντιπολίτευση για την απόπειρα νοµιµοποίησης τηλεοπτικών σταθµών
«πίσω από την πόρτα»;
Η χώρα βρίσκεται σε µία διαδικασία αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων για να αντιµετωπίσει τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Πώς θα γίνει αυτό αν
παραχωρούνται δηµόσια αγαθά όπως είναι οι συχνότητες χωρίς
κανένα αντάλλαγµα;
Το άλλο µείζον θέµα αφορά τα διακόσια ενενήντα στρέµµατα
στην Τραγάνα Φθιώτιδας, που είχαν παραχωρηθεί από το 1993
στην Ιερά Μονή για την ανέγερση του Ευρωσιναϊτικού Κέντρου
Μελετών, Επικοινωνίας και Εκθέσεων του Ιδρύµατος Όρους
Σινά. Ερχόµαστε σε πραγµατικά δύσκολη θέση. Η ευρωπαϊκή παρουσία της Ιεράς Μονής Σινά, που αποτελεί σηµείο αναφοράς
για τους Ελληνορθόδοξους, είναι πράγµατι σηµαντική, ιδίως
γιατί µε τον τρόπο αυτόν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην πλούσια συλλογή ψηφιοποιηµένων κειµηλίων που θα δηµιουργηθεί
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από ερευνητές από όλον τον κόσµο.
Η Κυβέρνηση, όµως, επιλέγει να ρυθµίσει το ζήτηµα της τεράστιας καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου από το 1998
µέχρι και σήµερα µε έναν τρόπο που δηµιουργεί εύλογα αµφιβολίες, ειδικά από τη στιγµή που συνδυάζεται µε τον αποχαρακτηρισµό ουσιαστικά δασικών εκτάσεων.
Εµείς διατυπώσαµε επιφυλάξεις και θέσαµε συγκεκριµένα
ερωτήµατα στην επιτροπή. Και πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός
Περιβάλλοντος έστω στην Ολοµέλεια.
Εκτός από τα θέµατα αυτά, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και
µία σειρά από ρυθµίσεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και το άρθρο 8 για την αποζηµίωση του αστυνοµικού προσωπικού που αποσπάται στα σύνορα για τη διαχείριση
της µετανάστευσης. Πολλοί αστυνοµικοί, ιδίως από τη Θεσσαλονίκη, έβαζαν ποσά για τα έξοδα από την τσέπη τους µέχρι να
γίνει η αποπληρωµή µετά από πολλούς µήνες.
Ακόµα, το άρθρο 11 δίνει λύσεις στην οµηρία δύο χιλιάδων,
περίπου, εισακτέων στα ΙΕΚ και στις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Τουρισµού.
Με αυτά, όπως και µε άλλα άρθρα, δεν έχουµε αντίρρηση επί
της ουσίας. Περιµένω, όµως, να ακούσω και τη δική σας τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Μάρκου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Και από αυτό το Βήµα, όπως κάναµε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συζητώντας για το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο, εκφράζουµε τη διαφωνία µας για τον τρόπο εισαγωγής
και συζήτησης συγκεκριµένων άρθρων ή κεφαλαίων, αν θέλετε,
που µπορεί να είναι διαφορετικών Υπουργείων, όπως λένε και
όλα τα κόµµατα.
Όµως, σε καµµία περίπτωση δεν αναιρείται η κοινή κατεύθυνση που είναι ο στρατηγικός στόχος, ο οποίος βεβαίως εξειδικεύεται και µέσω των άρθρων, στην κατεύθυνση διαµόρφωσης
και υλοποίησης µιας συγκεκριµένης πολιτικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, όπως και στην κατεύθυνση διασφάλισης των
επενδύσεων, δηλαδή των κερδών του µεγάλου κεφαλαίου.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο κεφάλαιο η ρύθµιση για τη δυνατότητα συστέγασης ιατρείων, οδοντιατρείων κ.λπ., πολυιατρείων
µε µονάδες αδυνατίσµατος, διαιτολογικές µονάδες και διαιτολογικά γραφεία αποσκοπεί στην παράκαµψη των όποιων εµποδίων,
προκειµένου να διευρυνθούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
κυρίως των µεγάλων οµίλων που επενδύουν στους τοµείς των
παραπάνω υπηρεσιών. Πρόκειται για ρύθµιση στην κατεύθυνση
της ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δράσης σε τοµείς που σχετίζονται µε την υγεία, από την οποία κανένα όφελος δεν προκύπτει
για τους ασθενείς και τους µικρούς αυτοαπασχολούµενους υγειονοµικούς. Αντίθετα επιδεινώνει τη θέση τους.
Στο δεύτερο από τα τέσσερα άρθρα του πρώτου κεφαλαίου
του Υπουργείου Υγείας η ρύθµιση για την εφαρµογή του claw
back, την επιστροφή ποσών από τις ιδιωτικές κλινικές, αποτελεί
µια ρύθµιση για επιστροφή ενός µικρού µέρους από την κερδοφορία των επιχειρηµατιών στην υγεία προς τα υποχρηµατοδοτούµενα από το κράτος και το κεφάλαιο ασφαλιστικά ταµεία.
Ενδεχοµένως αυτό στην προοπτική του να σηµαίνει ότι οι
ασθενείς θα καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους την
υπέρβαση της δαπάνης που χρειάστηκε να γίνει για τη θεραπεία
τους. Οι επιχειρηµατίες της υγείας, προκειµένου να υπερασπίσουν την κερδοφορία τους από την εφαρµογή αυτού του µέτρου
θα χρεώνει στον ασθενή το µέρος της υπέρβασης.
Από αυτό το µέτρο, λοιπόν, δεν προκύπτει κανένα όφελος για
τους ασφαλισµένους, οι οποίοι θα συνεχίζουν να πληρώνουν
συµµετοχές, εισιτήρια και άλλα για υπηρεσίες υγείας στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Συνεπώς, αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να υπηρετήσει και το δεύτερο άρθρο του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου.
Το άρθρο 4 κατά τη γνώµη µας χωρίζεται σε δυο διατάξεις. Η
πρώτη αφορά ρύθµιση που απλοποιεί τη διαδικασία εξόφλησης
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των φαρµακείων από τον ΕΟΠΥΥ, µέσα από τη δυνατότητα που
τους δίνει να µην προσκοµίσουν στον ίδιο µήνα φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα. Αυτό διευκολύνει τους φαρµακοποιούς και φυσικά δεν έχουµε αντίρρηση.
Με τη δεύτερη, όµως, διάταξη ορίζεται ότι οι φαρµακοποιοί
πρέπει να προσκοµίσουν εντός ενός µηνός από την εξόφλησή
τους από τον ΕΟΠΥΥ πιστωτικό τιµολόγιο, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό του κουρέµατος των οφειλών του ΕΟΠΥΥ που
έχουν υποστεί. Αυτό δίνει τη δυνατότητα της πιο γρήγορης εξόφλησης των φαρµακοποιών και της µη φορολόγησής τους για
το ποσό που έχει κουρευτεί.
Την ίδια στιγµή, όµως, η διάταξη βασίζεται σε προηγούµενο
νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους
φαρµακοποιούς έχουν υποστεί κούρεµα της τάξης του 3,5%.
Πρόκειται ουσιαστικά για ποσό που τους έχει παρακρατηθεί, κάτι
που επιβαρύνει κυρίως τα φαρµακεία µε χαµηλά έσοδα.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, που κατατέθηκαν τελευταία
στιγµή και έγινε πολλή συζήτηση, θα τοποθετηθούµε και αύριο.
Συγκεκριµένα µιλάµε για τις υπουργικές τροπολογίες. Θέλω να
αναφερθώ, όµως, στο άρθρο 3 της υπουργικής τροπολογίας για
τους αγροτικούς γιατρούς.
Τι προβλέπεται εκεί; Γίνεται υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου
για να χορηγηθεί άδεια άσκησης ειδικότητας στους γιατρούς. Το
πρόβληµα της υποστελέχωσης των περιφερειακών ιατρείων και
των κέντρων υγείας δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τέτοιου είδους µέτρα. Η κάλυψη των αναγκών τους πρέπει οπωσδήποτε
να γίνεται από ειδικευµένους γιατρούς, κατά κύριο λόγο της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής.
Τα περιφερειακά ιατρεία συνδεδεµένα µε πλήρως στελεχωµένα και επαρκώς εξοπλισµένα κέντρα υγείας πρέπει να µπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου δηµόσιες και απολύτως
δωρεάν για όλους υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,
πρόληψης κ.λπ..
Η µειωµένη συµµετοχή νέων γιατρών για την κάλυψη θέσεων
περιφερειακών ιατρείων, για την πραγµατοποίηση της υπηρεσίας
υπαίθρου, συνδέεται µε την πολιτική Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που έχει τσακίσει
µισθούς και δικαιώµατα σε τέτοιο σηµείο που να µην µπορεί ο
νέος γιατρός να αντεπεξέλθει στις βασικές του ανάγκες.
Με τη συγκεκριµένη διάταξη επιχειρείται η συγκάλυψη της
τραγικής υποβάθµισης των υπηρεσιών µε µέτρα εξαναγκασµού
προς τους γιατρούς και µε φραγµούς αναφορικά µε τη λήψη της
άδειας άσκησης ειδικότητας.
Η εφαρµογή, λοιπόν, αυτού του µέτρου αναδεικνύει:
Πρώτον, τις πλευρές της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας από το κράτος, µε την αξιοποίηση
γιατρών που δεν θα έχουν αντικειµενικά την απαιτούµενη εκπαίδευση, ειδίκευση αν θέλετε.
Δεύτερον, τα όρια του ίδιου του καπιταλιστικού κράτους και
της καπιταλιστικής ανάπτυξης όσον αφορά την ικανοποίηση των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε υπηρεσίες υγείας.
Τρίτον, τη «σαπίλα» αυτής της ανάπτυξης που ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός εξειδικευµένου υγειονοµικού προσωπικού, σύγχρονη τεχνολογία και δυνατότητα ανάπτυξης δηµόσιων
υποδοµών στην υγεία, τα λαϊκά στρώµατα τόσο στα αστικά κέντρα, αλλά πολύ περισσότερο στην περιφέρεια, αποµακρύνονται
από τη δυνατότητα να αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες.
Σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο Β’, για την έκδοση και ανανέωση
άδειας διαµονής των αλλοδαπών, διαφωνούµε -όπως διαφωνήσαµε και µε τον νόµο- ειδικά µε τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών. Διαφωνούµε µε την τεράστια ταλαιπωρία
των αλλοδαπών, αλλά και µε τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδοµές και προσωπικό. Επιπλέον, διαφωνούµε µε το γεγονός ότι οι
µετανάστες αναγκάζονται να πληρώνουν πιο πολλά για την έκδοση των νέων, εκσυγχρονισµένων, όπως αναφέρεται στον τελευταίο νόµο, αδειών διαµονής.
Κι εδώ θέτουµε κάποια ερωτήµατα:
Πρώτον, τι θα γίνει µε τη διασφάλιση της συνέχισης της εργασίας των υπαλλήλων των γραφείων αλλοδαπών των δήµων, τα
οποία καταργήθηκαν και µεταφέρθηκαν στις αποκεντρωµένες διοικήσεις;
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Δεύτερον, θα δηµιουργηθούν τουλάχιστον οι προβλεπόµενες
-όχι ότι συµφωνήσαµε, αλλά έστω και αυτά που προβλέπονται
σε αυτόν τον νόµο- δέκα υπηρεσίες µίας στάσης του ν.
4018/2011; Θα υπάρξει στελέχωσή τους και ο κατάλληλος εξοπλισµός, προκειµένου να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες εργασίας
των εργαζόµενων αλλά και της εξυπηρέτησης των αλλοδαπών;
Τρίτον, θα αρθούν όλα τα εµπόδια στη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής στους µετανάστες και συγκεκριµένα η κατάργηση της προσκόµισης ενσήµων, σύµβασης εργασίας και
κάθε µορφής παραβόλων;
Τέταρτον, θα παραταθεί η λήξη των αδειών διαµονής, αφού
είναι βέβαιο ότι αρκετοί µετανάστες θα καταστούν, παρά τη θέλησή τους, εκπρόθεσµοι εξαιτίας των υπαρκτών ελλείψεων των
δηµόσιων αυτών υπηρεσιών;
Κι ερχόµαστε στο κεφάλαιο Γ’ που αφορά ρύθµιση του Υπουργείου Πολιτισµού σχετικά µε την επιβολή τέλους στους αρχαιολογικούς χώρους.
Αφετηρία µας είναι ότι η πολιτιστική κληρονοµιά είναι κοινωνικό δηµιούργηµα. Χιλιάδες καλλιτέχνες, τεχνίτες κι εργάτες
δούλεψαν σκληρά ανά τους αιώνες για να δηµιουργηθούν αυτά
τα υψηλού επιπέδου επιτεύγµατα, αν θέλετε καλλιτεχνήµατα.
Εποµένως, η χρήση τους πρέπει να είναι και κοινωνικό δικαίωµα.
Η Κυβέρνηση έρχεται να επιβάλει νέο τέλος µε το πρόσχηµα
ότι αυτό αφορά τις εκτός ωραρίου επισκέψεις. Μήπως, όµως,
εντός ωραρίου είναι δωρεάν; Όχι µόνο δεν είναι, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις το εισιτήριο είναι ακριβό, ενώ περιορίστηκαν
ασφυκτικά και οι ηµέρες ελεύθερης εισόδου.
Διαφωνούµε ριζικά και διεκδικούµε ελεύθερη πρόσβαση για
το κοινό σε όλους τους ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους και
τα µουσεία. Δωρεάν και µε σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου θα πρέπει να διατίθενται οι αρχαιολογικοί χώροι για έκτακτες περιπτώσεις πραγµατοποίησης
πολιτιστικών εκδηλώσεων ή επισκέψεων µετά από τη λήξη του
ωραρίου λειτουργίας τους, αλλά µόνο σε συγκεκριµένους φορείς, δηµόσιους φορείς, οργανώσεις του µαζικού κινήµατος, πολιτικά κόµµατα κ.λπ..
Σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρούνται σε ιδιωτικούς φορείς µε αγοραίο επιχειρηµατικό χαρακτήρα, όπως έχει
αρχίσει να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Πληρώνει, δηλαδή, ο ελληνικός λαός δυσβάσταχτους φόρους για να επωφελείται τελικά
όχι ο ίδιος, αλλά κάποιες τουριστικές, εµπορικές ή άλλες επιχειρήσεις, αυξάνοντας τα κέρδη τους ή το «prestige» τους, για τα
προσχήµατα να το πω έτσι.
Σε αυτό λέµε ότι η εµπορική εκµετάλλευση των αρχαιολογικών ιστορικών χώρων προσβάλλει τον χαρακτήρα τους και επιπλέον, εγκυµονεί κινδύνους για την προστασία τους. Και είναι
πάµπολλα τα παραδείγµατα.
Και µην πείτε ότι έτσι θα αυξηθούν τα έσοδα για τη συντήρησή
τους, γιατί το πρόβληµα για την υποτυπώδη, ως ανύπαρκτη, συντήρηση και φύλαξη των αρχαιολογικών µας θησαυρών, δεν είναι
οικονοµικό, αλλά θέµα προτεραιοτήτων που θέτει το κοινωνικοπολιτικό σύστηµα που υπηρετείτε. Και η πολιτιστική κληρονοµιά
σίγουρα δεν ανήκει σε αυτές, παρά µόνο αν εξυπηρετεί την κερδοφορία των λίγων.
Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο Δ’ είµαστε αντίθετοι µε τη συγκεκριµένη διευθέτηση - παραχώρηση µέσω της οποίας διευκολύνεται και προωθείται η προσαρµογή στις σύγχρονες
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, δηλαδή την παραχώρηση δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις ορέξεις των επιχειρηµατικών συµφερόντων, εµπορευµατοποιώντας τη γη, προκειµένου
να κερδοφορήσουν και να κερδοσκοπήσουν.
Σε αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση εντάσσεται και η επιχειρηµατική δράση της Εκκλησίας και επιβεβαιώνει τη βαθιά σχέση Κράτους-Εκκλησίας, µε κοινό στόχο την εµπορευµατοποίηση δασών
και δηµόσιων εκτάσεων, παραδίδοντάς τα στις ορέξεις των επιχειρηµατικών συµφερόντων. Εξάλλου, προς αυτήν την κατεύθυνση εντάσσεται και η δηµιουργία, πρόσφατα, της εταιρείας
Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας A.E. Ακόµα
πιο στενή σύνδεση και σύνθεση Κράτους και Εκκλησίας.
Έχουµε καθαρή θέση ως κόµµα για την ανάγκη διαχωρισµού
Εκκλησίας-Κράτους. Σεβόµαστε τα θρησκευτικά πιστεύω όλων
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των ανθρώπων, ανεξαρτήτως δόγµατος ή θρησκεύµατος και γι’
αυτόν ακριβώς το λόγο δεν συµφωνούµε µε την εκµετάλλευση
του θρησκευτικού συναισθήµατος είτε από κόµµατα είτε από την
εκάστοτε εξουσία, που σε αυτό το πλαίσιο της εκµετάλλευσης
του θρησκευτικού συναισθήµατος προωθούνται επιχειρηµατικές
δράσεις που βλάπτουν -σηµειωτέον- και το περιβάλλον παράλληλα µε τις φοροαπαλλαγές ως αποτέλεσµα της διασύνδεσης
ανάµεσα στο Κράτος και την Εκκλησία.
Στο ΣΤ’ Κεφάλαιο, στο άρθρο 11 -θα αναφερθούµε και σε κάποια άρθρα αύριο, στην επί των άρθρων συζήτηση- πρόκειται ξεκάθαρα για υποκρισία και εµπαιγµό. Εµείς λέµε το ίδιο να ισχύσει
για όλα τα παιδιά που αποκλείστηκαν από τις ειδικότητες που καταργήθηκαν ή από τις σχολές -σε ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ- που καταργήθηκαν µε τον πρόσφατο νόµο. Εδώ κάνετε εσείς χρήση του
άρθρου 47 του νόµου που ψηφίστηκε, για να διευκολύνετε βεβαίως ένα Τµήµα, αν θέλετε, κάποιων σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων. Για τα άλλα τα παιδιά, τι θα γίνει; Έχουµε καταθέσει
και ερώτηση γι’ αυτό το θέµα στον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος
δεν ήρθε.
Στο άρθρο 12 καταψηφίσαµε το ν. 4093/2012. Πέραν, λοιπόν,
της απόφασης του Πρωθυπουργού που είχε εισαχθεί µε το νόµο
αυτό, τώρα εισάγεται και η κατά περίπτωση απόφαση από τον
αρµόδιο Υπουργό για την κατάργηση του 20% των θέσεων στα
Υπουργεία, στις υπηρεσίες. Σε αυτήν την κατεύθυνση σε τίποτα
δεν αναιρείται η βασική κατεύθυνση του νόµου. Το να αποφασίζει
ο Υπουργός είναι το λιγότερο. Το ζήτηµα είναι ότι καταργούνται
θέσεις εργαζοµένων.
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 13, 14, 15, που αφορούν το Γραφείο
της Ελληνικής Προεδρίας, εν όψει της ανάληψης της Ελληνικής
Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η όποια συζήτηση για τη
στελέχωση και οργάνωση του Γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας σε καµµία περίπτωση δεν αναιρεί το ρόλο που καλείται
να διαδραµατίσει µέσω της Ελληνικής Προεδρίας η ελληνική Κυβέρνηση. Εξάλλου, για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, αλλά και της πολιτικής που θα ξεδιπλωθεί τα επόµενα
χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δώσει στίγµα ο Πρωθυπουργός -πρόσφατα, αν θέλετε- και έχει να κάνει µε συγκεκριµένη κατεύθυνση: Συνέχιση της σκληρής λιτότητας σε βάρος
των λαϊκών στρωµάτων, διαµόρφωση συνθηκών που διασφαλίζουν τις επενδύσεις και τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου, περαιτέρω µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης, περαιτέρω
ανατροπές των εργασιακών δικαιωµάτων, προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Αυτή, λοιπόν, την πολιτική καλείται να εφαρµόσει και να υλοποιήσει το εξάµηνο και µε τη συµµετοχή της, µε την ανάληψη της
Ελληνικής Προεδρίας η Κυβέρνηση, δηλαδή, την ισχυροποίηση
των αντιδραστικών θεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στα
εργατικά και λαϊκά κινήµατα, µε την ποινικοποίηση της ταξικής
πάλης και την παράλληλη κλιµάκωση της βάρβαρης επέλασης
των κυβερνήσεων των κρατών-µελών της, µε την επιβολή µέτρων
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Δώστε µου ένα λεπτό, αν χρειαστώ.
Θα καταχραστώ το χρόνο.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 18, εµείς διαφωνούµε, διότι ακουµπά
πάνω στο συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο που έβαλα και εξαρχής στην τοποθέτησή µου και βεβαίως στον τοµέα της ψηφιακής
τηλεόρασης. Με ποια κατεύθυνση; Πρώτον, ρυθµίσεις προώθησης-συγκεντροποίησης του κλάδου σε λίγα χέρια. Δεύτερον, επιτυγχάνεται έτσι ο καλύτερος έλεγχος της ενηµέρωσης από το
σύστηµα -υπέρ του συστήµατος, βεβαίως- αφού παραδίδεται
στα χέρια µεγαλοεπιχειρηµατιών και µεγαλοεκδοτών, που θα
έχουν τη δυνατότητα να κόβουν και να ράβουν την ενηµέρωση
και την ψυχαγωγία στα µέτρα των συµφερόντων τους.
Παράλληλα, οδηγείτε σε νέα επιβάρυνση το λαό, µε την αγορά
ψηφιακών συσκευών κ.λπ.. Οι συχνότητες για το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας είναι δηµόσιο αγαθό, όπως είναι οι επικοινωνίες
γενικά, καθώς και τα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
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Όσο είναι στα χέρια του µεγάλου κεφαλαίου, ιδιωτών, θα αποτελούν πεδίο για κερδοσκοπία και όπλο ενάντια στο λαό, επιδρώντας και διαµορφώνοντας συνειδήσεις και πολιτιστικά
πρότυπα.
Από τη στιγµή που η πληροφορία αποτελεί εµπόρευµα, τότε
και ο αποδέκτης της πληροφορίας γενικότερα µετατρέπεται σε
απλό καταναλωτή, αφού όλες οι πλευρές της οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής µπαίνουν σ’ αυτήν τη λογική.
Συνεπώς, µε βάση τα όσα ειπώθηκαν, καταψηφίζουµε επί της
αρχής το νοµοσχέδιο. Επί των άρθρων, όσων έµειναν, θα τοποθετηθούµε αύριο, όπως και για τα υπόλοιπα άρθρα των υπουργικών τροπολογιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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 έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των αγορητών.
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος
Ζαχαριάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε και κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι το νοµοσχέδιο που κατατίθεται σήµερα
µε τα είκοσι άρθρα του είναι ένα νοµοσχέδιο «σκούπα» έχει ήδη
συνοµολογηθεί. Διερευνώντας και τα άρθρα και τα εδάφια των
τεσσάρων άρθρων που αναφέρονται στο Υπουργείο Υγείας και
των πέντε άρθρων της υπουργικής τροπολογίας, που επίσης
αναφέρονται στο Υπουργείο Υγείας, δεν µπορεί να βρεθεί και
δεν βρίσκουµε κανένα σηµείο συνοχής.
Το νοµοσχέδιο αποδίδει πλήρως, και όχι µόνο, τον τρόπο µε
τον οποίο νοµοθετεί η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο
Υγείας αλλά και τους τρόπους εφαρµογής των πολιτικών για την
υγεία στην καθηµερινή πράξη. Έρχονται σήµερα εννέα άρθρα
µε χαώδη διάταξη, ενώ έχει ήδη εξαγγελθεί η πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Είναι φανερό ότι η ουσία της νοµοθετικής εξουσίας και των
πρωτοβουλιών είναι εκτός Αιθούσης και θα έλεγα ότι είναι ακόµη
και έξω από τη χώρα µας. Η νοµοθετική πρωτοβουλία ουσιαστικά
έχει εκχωρηθεί στην Οµάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Ελλάδα, την Task Force δηλαδή, που εργάζεται σε εναλλακτικές εκδοχές των µνηµονιακών πολιτικών.
Έτσι, λοιπόν, ενώ ήδη από πέρσι έχει υπογραφεί µνηµόνιο
συµφωνίας µε το γερµανικό Υπουργείο Υγείας, από τις 10 Απριλίου 2013 υπογράφτηκε επιστολή πρόθεσης µεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Υγείας, του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας,
µέσω του Περιφερειακού του Γραφείου για την Ευρώπη, του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας της Γερµανίας και αυτής της
Οµάδας Δράσης, της Task Force δηλαδή, µε αντικείµενο τον
«οδικό χάρτη» των µεταρρυθµίσεων της υγείας στην Ελλάδα.
Μετά από όλα αυτά, ήδη από τον Ιούλιο, αποφασίστηκε η σύναψη συµφωνίας συνεισφοράς, όπως λέγεται, µεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Υγείας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας, για το πρόγραµµα υποστήριξης των µεταρρυθµίσεων
υγείας του 2013 µέχρι το 2015, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Υγεία εν Δράσει».
Αυτή η συµφωνία συνεισφοράς αναφέρεται σε οτιδήποτε
αφορά την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας,
το σύνολο δηλαδή των νεοφιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων της
υγείας, µέσα από δέκα πυλώνες επί παντός επιστητού.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε τη δηµιουργία επιτροπών για την πρωτοβάθµια φροντίδα, για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για
τον τουρισµό υγείας, για τη δηµόσια υγεία, για τα κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια. Όµως, όλα αυτά έχουν το αντίτιµό τους. Μέτρησα 15 εκατοµµύρια ευρώ από δύο δράσεις, η µία των 4,5
εκατοµµυρίων ευρώ για αυτές τις επιτροπές, που είχε εξαγγελθεί
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και είχε γίνει ένα σηµαντικό θέµα την προηγούµενη εβδοµάδα,
και άλλα 10 εκατοµµύρια ευρώ -9.890.000 για την ακρίβεια- µέσω
του επιχειρησιακού προγράµµατος «Διοικητική Μεταρρύθµιση
2007-2013», που εξ αυτών τα 4 εκατοµµύρια δίδονται ήδη το
2013.
Πρόκειται για χρήµατα τα οποία δίδονται για επιτροπές. Οι επιτροπές περιλαµβάνουν στελέχη του Υπουργείου Υγείας και της
Task Force, τα οποία θα έπρεπε επιτέλους από τη στιγµή που
σχεδιάζουν µέσα στo πλαίσιο των υπαλληλικών τους υποχρεώσεων ή, εν πάση περιπτώσει, στo πλαίσιο των συµφωνιών της Ελλάδος µε ξένες χώρες και φορείς, δηλαδή τη Γερµανία και την
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, να εργάζονται δωρεάν.
Ας έρθουµε τώρα στο σχέδιο νόµου που συζητούµε και πιο
συγκεκριµένα στα τέσσερα άρθρα του Κεφαλαίου Α’. Όσον
αφορά στο άρθρο 1, θα ήθελα να πω πως είναι ολοφάνερο ότι η
συστέγαση διαφορετικού τύπου επιστηµονικών µονάδων, όπως
είναι τα ιατρεία, τα πολυιατρεία και τα οδοντιατρεία από τη µια,
µε κέντρα αδυνατίσµατος και διαιτολογικά γραφεία από την
άλλη, υποκρύπτει για µένα µια ολοφάνερα υπαλληλική σχέση
των γιατρών. Είναι φανερό ότι, αν αυτή η συµβίωση δεν υποκρύπτει υπαλληλική σχέση, υποκρύπτει µια συναλλαγή, µια καθοδήγηση, δηλαδή, των ασθενών από τον έναν στον άλλο των
συµµετεχόντων. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, νοµίζω ότι παρέλκει
το να πούµε ότι εξυπηρετείται κάποιος να πηγαίνει στον ίδιο
χώρο και να βρίσκει περισσότερους του ενός υγειονοµικούς επιστήµονες.
Όσον αφορά στο άρθρο 2, στην προσπάθειά της η Κυβέρνηση
να ξεκαθαρίσει ότι πρέπει έγκαιρα να παρέχονται και να υποβάλλονται οι δαπάνες που έχουν γίνει από τους παρόχους υγείας
στον ΕΟΠΥΥ, νοµίζω ότι δυσκολεύει ακόµα περισσότερο τα
πράγµατα.
Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει µια διόρθωση και
εκεί που λέει ότι πρέπει ο κατάλογος δαπανών να υποβάλλεται
µέχρι την εικοστή εκάστου ηµερολογιακού µήνα, για να είναι
σαφές, θα πρέπει να γίνει «την εικοστή του επόµενου ηµερολογιακού µήνα», γιατί είναι φανερό ότι η εικοστή αναφέρεται στον
προηγούµενο µήνα και δεν µπορεί να αναφέρεται στον ίδιο µήνα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η διόρθωση. Πέραν
όµως αυτού, τα σηµαντικά ζητήµατα µε τους παρόχους υγείας
δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτό το άρθρο, ενώ θα µπορούσαν να
υπάρχουν.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγµα για τους µικρούς
και τους µεγάλους παρόχους υγείας, για τα µικρά εργαστήρια
και τις µεγαλύτερες αλυσίδες παροχής υπηρεσιών ιατρικής
φροντίδας, όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις.
Αφού, λοιπόν, η Κυβέρνηση αποδιάρθρωσε τελείως τις µονάδες παροχής µέσω των ήδη υφισταµένων -του ΙΚΑ, παλαιότερα,τώρα προχωράει σε οριζόντια µέτρα. Και είναι φανερό ότι εκείνοι
που πιέζονται µέσω του rebate και του claw back είναι οι µικροί
πάροχοι. Ενώ η Κυβέρνηση ξορκίζει καθηµερινά τις οριζόντιες
δαπάνες, τις οριζόντιες περικοπές, εδώ προχωρά ακριβώς σε µια
οριζόντια περικοπή µέσω του claw back, δηλαδή µέσω των δαπανών που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστός κωδικός για τους µικρούς
παρόχους και ξεχωριστός για τους µεγάλους, ούτως ώστε να
αποδυναµώνονται, εν πάση περιπτώσει, και να µπαίνει ένα πλαφόν στις µεγάλες αλυσίδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Το αντίθετο συµβαίνει. Οι µεγάλοι λένε ότι αυτοί πιέζονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Οι µεγάλοι πάντα έτσι θα λένε.
Είναι ολοφάνερο, όµως, ότι οι δαπάνες είναι ανελαστικές για
τους µικρούς παρόχους υγείας. Εποµένως αυτούς θα πρέπει να
προστατεύσουµε.
Θα πρέπει, λοιπόν, να διαχωριστούν οι κωδικοί και έτσι να φανερωθεί ποιος και τι παρέχει. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω διαφορετικών κωδικών αλλά και µέσα από την ένταξη της
συνταγογράφησης αυτών των εργαστηριακών εξετάσεων στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
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Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στο άρθρο 3, που
αφορά την επιτροπή διαπραγµάτευσης τιµών για τον ΕΟΠΥΥ, η
οποία έχει πάρα πολύ µεγάλες αρµοδιότητες. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί νοµοθετείται, την ίδια στιγµή που πριν από είκοσι
µέρες -συγκεκριµένα στις 30 Σεπτέµβρη του 2013- είχε υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση µεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Υγείας, η οποία αναφέρεται
ακριβώς στη σύσταση αυτής της επιτροπής διαπραγµάτευσης.
Μάλιστα, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση περιέχει και το
σκοπό της επιτροπής διαπραγµάτευσης και τους πόρους και τα
πάντα. Συνιστά, δηλαδή, έναν πλήρη κανονισµό.
Με ποια έννοια, λοιπόν, έρχεται σήµερα, εφόσον έχει ήδη νοµοθετηθεί και έχει βγει στο διαδίκτυο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτούς τους λόγους, για την ασάφεια, αλλά και για το
πραγµατικό περιεχόµενο των άρθρων καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και αύριο θα πούµε για την τροπολογία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ζαχαριά.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαϊκάλης για επτά λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, όπως επισηµάνθηκε και από άλλους οµιλητές, το εν λόγω νοµοσχέδιο έχει µόνο τέσσερα άρθρα
από το Υπουργείο Υγείας και άλλα άρθρα, τα οποία αναφέρονται
στα υπόλοιπα Υπουργεία, κάτι το οποίο προσιδιάζει στο ότι είναι
ένα µικρό πολυνοµοσχέδιο, που προσπαθεί να περάσει τεχνηέντως και αθόρυβα σηµαντικότατα θέµατα άλλων Υπουργείων.
Αν πάµε στο άρθρο 1, αναφορικά µε τη συστέγαση ιατρείων ή
οδοντιατρείων µε µονάδες αδυνατίσµατος και διαιτολογίας κ.λπ.,
τίθεται αµέσως η απορία τι κρύβεται πίσω απ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Σίγουρα δεν σας έπιασε ο πόνος ότι πρέπει να συστεγαστούν κάποιοι γιατροί, για να πληρώνουν λιγότερο ενοίκιο και
λιγότερα κοινόχρηστα.
Τι κρύβεται; Μήπως ότι ξαφνικά θέλετε να δώσετε δύναµη σε
«εµπόρους» -γιατί µόνο τέτοια ονοµασία µπορεί να τους δώσει
κανείς- οι οποίοι θα διαχειρίζονται τον πόνο των ανθρώπων και
θα τους βάζουν µέσα σε ένα πολυϊατρείο; Όποιος δηλαδή έχει
χρήµατα φτιάχνει ένα µικρό «πολυϊατρείο», ένα κέντρο αδυνατίσµατος, το οποίο θα έχει µέσα και περιποίηση µατιών και πλαστικές και άλλες ιατρικές µονάδες, οδοντιατρεία κ.λπ..
Αυτοµάτως µετατρέπεται σε ένα πολυϊατρείο, στο οποίο θα δίνεται η δυνατότητα να αποδυναµώσει την αγορά ως προς την
παροχή υπηρεσιών υγείας;
Μήπως, επίσης, µε την κατάργηση των αδειών σκοπιµότητας
θα δούµε να βάζουν στο τέλος µέχρι και αξονικό τοµογράφο,
ώστε να δίνεται µε έκπτωση η παροχή τέτοιας υπηρεσίας; Είναι
µια φωτογραφική διάταξη.
Και µια και είπα «φωτογραφική διάταξη», να υπενθυµίσω ότι
αυτό θυµίζει ένα σχέδιο νόµου που είχε φέρει ο κ. Αβραµόπουλος επί Νέας Δηµοκρατίας, όταν ήταν στην κυβέρνηση Καραµανλή και που, µόλις βγήκε το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά το σταµάτησε
και τώρα το ξαναψηφίζουµε πάλι µαζί. Συγχαρητήρια!
Στο άρθρο 3 υπάρχει διεύρυνση του τρόπου λειτουργίας της
υπάρχουσας επιτροπής διαπραγµάτευσης του ΕΟΠΥΥ. Μπορεί
να µας πει κανείς µε ποιον τρόπο θα ελέγχεται αυτή η επιτροπή
και πώς θα διασφαλίζεται η διαφάνεια των ενεργειών και αποφάσεων αυτής της επιτροπής;
Στο άρθρο 4 υπάρχουν, λέει, βελτιωτικές ρυθµίσεις για τα
χρέη του ΕΟΠΥΥ. Ο κύριος Υπουργός σε τηλεοπτική εκποµπή
γύρισε και είπε ότι µέχρι το τέλος του 2013 θα έχουν εξοφληθεί
όλες οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρµακεία. Οι βελτιωτικές ρυθµίσεις ποιο λόγο έχουν; Θα υπάρξουν βελτιωτικές ρυθµίσεις; Άµα τους τα εξοφλήσουν, τελειώνει. Μακάρι!
Στο άρθρο 5 δεν υπάρχει, λέει, ο αριθµός των υπαλλήλων της
υπηρεσίας για τα θέµατα παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση
ή ανανέωση άδειας διαµονής πολιτών από τρίτες χώρες. Τόσο
δηµόσιο έχουν, τόσους υπαλλήλους. Θα συµπληρωθούν, λέει,
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µέσω κινητικότητας. Ή λοιπόν έχουµε ένα δηµόσιο το οποίο είναι
υπερπληθές ή ουσιαστικά ξαφνικά εµφανίστηκαν κάτοικοι από
ξένες χώρες που θέλουν άδεια. Εκεί υπάρχει ένα πρόβληµα στο
κράτος.
Στο άρθρο 7 λέµε ότι παραχωρήθηκαν δηµόσιες δασικές ή
χορτολιβαδικές εκτάσεις σε Πατριαρχεία, Μονές Αρχιεπισκοπής
και ότι έφτιαξαν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία
ανέγειραν κτήρια και, αφού τους δόθηκε το οικόπεδο, ξαφνικά
διαπιστώσαµε ότι είναι δασική έκταση. Πότε θα σταµατήσει αυτό
το µπάχαλο του κράτους; Πότε, επιτέλους, αυτό το κράτος θα
µπει σε έναν τρόπο σκέψης και δηµιουργίας ουσιαστικής;
Τη στιγµή πάντως που η ελληνική κοινωνία βιώνει πρωτοφανή
υγειονοµική και ανθρωπιστική κρίση, αυτό που ενδιαφέρει είναι
η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών υγείας για τον πολίτη, η
µη επιβάρυνσή του στον τοµέα της περίθαλψης και του φαρµάκου, γιατί το αντίθετο, µε τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες,
ισοδυναµεί πλέον µε καταδίκη και γενοκτονία. Υπάρχει πάντως
ανάγκη το Υπουργείο Υγείας να ασχοληθεί µε πολύ σοβαρότερα
θέµατα, που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία και όχι µε κάποιους
µεµονωµένους επιχειρηµατίες.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε υπέρ της έγκαιρης ανταπόκρισης της πολιτείας στους παρόχους δικαιούχους, είτε αυτοί
είναι φαρµακοποιοί είτε γιατροί είτε κέντρα υγείας, ώστε να εισπράξουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, για να µπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελµατική τους διαβίωση.
Είµαστε υπέρ του να υπάρξει ρύθµιση, για να διασφαλιστεί
από την πολιτεία µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υγειονοµικό
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές παραµεθόριες περιοχές από ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και δοµών υγείας. Είµαστε ωστόσο κατά σε ό,τι υπονοµεύει το δηµόσιο χαρακτήρα
της υγείας, την αξιοπρέπεια και τα συνταγµατικά δικαιώµατα του
Έλληνα πολίτη.
Είµαστε κατά του κλεισίµατος δηµόσιων δοµών υγείας, της
υποστελέχωσης νοσοκοµείων και των τραγικών ελλείψεων αναλώσιµων υλικών, αντιδραστηρίων και φαρµάκων. Είµαστε κατά
του υγειονοµικού αποκλεισµού των µέχρι πρότινος ανθρώπων
του µόχθου, που µε τα µείγµατα πολιτικών που σας υπαγορεύουν οι τρόικες, τα µνηµόνια και οι εταίροι σας τους µετατρέψατε σε ανασφάλιστους κοινωνικούς παρίες εν µία νυκτί.
Είµαστε κατά της διάλυσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, της παραχώρησης στις ιδιωτικές εταιρείες όλο και µεγαλύτερου µεριδίου του δηµόσιου συστήµατος υγείας, της κατασπατάλησης του δηµόσιου χρήµατος για ανούσιες µελέτες της
Task Force, τη στιγµή που κλείσατε το ΙΚΑ, όπου όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονταν µε πολύ µικρότερο κόστος απ’ ό,τι
στις ιδιωτικές εταιρείες.
Για του λόγου το αληθές: Σκόπιµο παροπλισµό των εργαστηριακών δοµών των πρώην εργαστηρίων του ΙΚΑ, που ανήκουν
στην πρωτοβάθµια υγεία του ΕΟΠΥΥ, καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι παρουσίασαν έρευνα. Σύµφωνα µε αυτήν, πενταπλασιάζεται το κόστος για τις εργαστηριακές εξετάσεις των
ασφαλισµένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από δύο µόνο εργαστήρια όπου µετρήθηκαν τα κόστη -της Πάτρας και του Πειραιά- η
µεν Πάτρα πλήρωσε σε ιδιώτες για εξετάσεις εξαµήνου 752.000
ευρώ επιπλέον από το κόστος των αντίστοιχων εξετάσεων στον
ΕΟΠΥΥ και ο Πειραιάς πλήρωσε 6,9 εκατοµµύρια ευρώ για ολόκληρο το 2011.
Οι εργαζόµενοι υποστηρίζουν ότι έχουν καταθέσει σχέδιο επανασχεδιασµού και ορθής λειτουργίας των δοµών, που αποδεδειγµένα θα µείωνε τις ετήσιες διαγνωστικές δαπάνες
τουλάχιστον για 150 εκατοµµύρια ευρώ. Το σύνολο των δαπανών
συγκεκριµένων εξετάσεων του πρώτου εξαµήνου του εργαστηρίου της Πάτρας για το 2011 –έχουν υπολογιστεί σε όλα αυτά το
κτηριακό κόστος, η µεικτή µισθοδοσία, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, θέρµανση
κ.λπ.- ήταν 394.297 ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ, ενώ για τις ίδιες εξετάσεις πληρώθηκαν στους ιδιώτες 1.147.800 ευρώ. Στον Πειραιά,
δόθηκαν 2.390.845 ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ, ενώ για τις ίδιες εξετάσεις πληρώθηκαν στους ιδιώτες 9.374.925 ευρώ.
Κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα είναι ότι υπό το πρίσµα µιας κοντόφθαλµης οπτικής µείωσης χρηµατικών και ανθρώπινων πόρων
κλείνετε, περικόπτετε, απολύετε, χωρίς προηγούµενη µελέτη και
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προβλεπτικότητα των επιπτώσεων των ενεργειών σας και στη συνέχεια έρχεστε µε ρυθµίσεις σε νοµοσχέδια να ρυθµίσετε και να
αποσαφηνίσετε, για να µπαλώσετε τα κενά που εσείς έχετε ήδη
δηµιουργήσει.
Ισχυρίζεστε, επίσης, ότι το άρθρο 18 έρχεται να ξεκαθαρίσει
το τηλεοπτικό πεδίο, σχετικά µε τις άδειες, τα ψηφιακά σήµατα
και την ψηφιακή τηλεόραση. Λυπάµαι, αλλά οι ισχυρισµοί σας
δεν πείθουν. Εκεί που εσείς βλέπετε αποσαφήνιση και ξεκαθάρισµα, όλοι οι υπόλοιποι βλέπουµε πεδίο πολιτικοοικονοµικών συµφερόντων, νοµιµοποίηση της εισφοροδιαφυγής, επιβράβευση
της παρανοµίας και απώλεια πολλών εκατοµµυρίων ευρώ από τα
οφειλόµενα εδώ και είκοσι τρία χρόνια των µεγαλοκαναλαρχών
στο κράτος…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
…τη στιγµή που στραγγαλίζετε το ελληνικό νοικοκυριό και επιτίθεστε στο λαϊκό εισόδηµα για µερικά ευρώ.
Αφού βγάλατε από το πλάνο την ΕΡΤ, δίνετε µε συνοπτικές
διαδικασίες προνοµιακό ρόλο στους µεγαλοκαναλάρχες να
µπουν στην εποχή της επίγειας ψηφιακής εκποµπής από τη θέση
του πρωταγωνιστή. Τα ιδιωτικά κανάλια, που δεν εκπλήρωσαν
επί είκοσι τρία χρόνια καµµία υποχρέωσή τους, που δεν πλήρωσαν για τις συχνότητες για το ελληνικό σινεµά, µε µία απλή διαβεβαίωση του ΕΣΡ ότι εξέπεµπαν στις 31 Αυγούστου 2013
αποκτούν -αποκαθαρµένα από τα βάρη του παρελθόντος- πρόσβαση στην ψηφιακή εποχή, παίρνοντας σήµα από τον πάροχο
του δικτύου, που είναι οι ίδιοι, αφού είναι ιδιοκτήτες της «DIGEA»
και εποµένως είναι ιδιοκτήτες των µεγάλων ιδιωτικών καναλιών.
Με αυτήν την πρωτοφανή διάταξη χαρίζονται οι συχνότητες, τη
στιγµή που θα µπορούσαν να αποφέρουν τεράστια ποσά προς
ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισµού.
Ύστερα από είκοσι τρία χρόνια πολιτικοτηλεοπτικής διαπλοκής, µε το άρθρο 18 φαίνεται ότι βρισκόµαστε πλέον στο κατώφλι της ψηφιακής διαπλοκής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Χαϊκάλη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Μιχαλάκης επίσης
για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
το παρόν σχέδιο νόµου εντελώς καταχρηστικά προέρχεται από
το Υπουργείο Υγείας, καθώς λίγες είναι οι διατάξεις –µόλις τέσσερις από τις δεκαεννιά, όπως ανέφεραν και οι άλλοι συνάδελφοι- που αφορούν την υγεία. Παρ’ όλα αυτά όµως, έστω και
αυτές οι τέσσερις διατάξεις, δείχνουν τις προθέσεις και τη φιλοσοφία της Κυβέρνησης για το πώς βλέπει τα θέµατα της υγείας.
Βέβαια, είναι πιστή στις επιταγές της τρόικας και στη φιλοσοφία του µνηµονίου, που στόχο έχει τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, προωθώντας κατά βάση την ιδιωτικοποίηση της
υγείας και την απαξίωση του ιατρικού λειτουργήµατος. Ο γιατρός δεν θα είναι λειτουργός της υγείας, αλλά θα εξυπηρετεί
επιχειρηµατικά συµφέροντα, που µοναδικό σκοπό θα έχουν το
γρήγορο και εύκολο κέρδος.
Αυτόν το στόχο έχει το άρθρο 1, που επιτρέπει τη συστέγαση
ιατρείων µε διαιτολογικά γραφεία και µονάδες αδυνατίσµατος,
δραστηριότητες εντελώς ξένες µεταξύ τους. Προφανώς και
έχουµε να κάνουµε µε µία φωτογραφική διάταξη εξυπηρέτησης
συγκεκριµένων επιχειρηµατικών ιδιοκτητών κέντρων αδυνατίσµατος. Αν δεν βοηθά αυτό τη διαπλοκή στο χώρο της υγείας, τότε
τι τη βοηθά; Και όλα αυτά εις βάρος των ασθενών και των ασφαλιστικών ταµείων.
Το σύστηµα υγείας δεν χρειάζεται τέτοιες πολιτικές. Η χώρα
βιώνει µία µεγάλη και βαθιά υγειονοµική κρίση, µε το κράτος να
έχει αποσυρθεί από την κοινωνική αποστολή του, µε το πρόσχηµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της έλλειψης
πόρων. Κάπως έτσι, από τα υγειονοµικά κενά και τους αποκλεισµούς, προέκυψαν τα δεκάδες κοινωνικά ιατρεία και φαρµακεία,
που κατά τα άλλα η συγκυβέρνηση έδειξε να βάζει στο στόχα-
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στρο και να ποινικοποιεί τη δράση τους, υιοθετώντας τις ανώνυµες ψευδείς καταγγελίες και προχωρώντας σε αστυνοµικούς
ελέγχους στους «Γιατρούς του Κόσµου».
Η υγεία και η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιούνται, δεν καταστέλλονται, δεν διώκονται. Είναι προφανές, όµως, ότι για την πολιτική
σας αντίληψη, η υγεία κοστολογείται και µάλιστα αποκλειστικά
σαν βάρος για το δηµόσιο και σαν εµπόρευµα για τον ιδιωτικό
χώρο. Ένας ιδιωτικός χώρος που, όµως, δεν αφήνει πολλά οικονοµικά και επαγγελµατικά περιθώρια στους ελευθεροεπαγγελµατίες της υγείας.
Στην περιφέρεια, ειδικά, οι όροι άσκησης του ιατρικού λειτουργήµατος έχουν επιδεινωθεί, µε αποτέλεσµα τη ραγδαία αυξανόµενη µετανάστευση γιατρών και νοσηλευτών. Αντί να υπάρξει
πραγµατική µέριµνα και ουσιώδη κίνητρα για τη στελέχωση των
κέντρων υγείας, των αγροτικών ιατρείων και των πολυδύναµων
µονάδων, έρχεται η Κυβέρνηση και παρατείνει σαν µέτρο ανακούφισης τις θητείες των αγροτικών γιατρών για δώδεκα µήνες,
ουσιαστικά µεταθέτοντας χρονικά το πρόβληµα ανανέωσης του
προσωπικού και ενίσχυσης των αγροτικών ιατρείων και πολυδύναµων ιατρείων στο άδηλο µέλλον.
Με τον τρόπο αυτό, ο θεσµός αυτός δεν µπορεί ανταποκριθεί
στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα, δεν µπορεί να σταθεί σύστηµα υγείας και πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας µε τα περιοριστικά µέτρα, την εισπρακτική λογική στις εισόδους των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, την υπερκοστολόγηση ιατρικών πράξεων και φαρµακευτικών συνταγών ή τις
διακηρύξεις µοντέλων ιδιωτικοποίησης και ελαστικοποίησης των
σχέσεων απασχόλησης ιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικών
ειδικοτήτων.
Με αυτήν την πολιτική, η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε
συνθήκες υγειονοµικής κρίσης και υγειονοµικών αποκλεισµών,
µε λιγότερους διαθέσιµους δηµόσιους πόρους, µε µεγαλύτερες
εξατοµικευµένες οικονοµικές επιβαρύνσεις των ασθενών, µε λιγότερους διαθέσιµους γιατρούς και λιγότερο προσωπικό στα νοσοκοµεία, µε µεγαλύτερο κόστος και µακροχρόνιες συνέπειες
για τη δηµόσια υγεία, το προσδόκιµο ζωής και τη γενική κατάσταση ευεξίας και της καλής υγείας στο σύνολο του πληθυσµού.
Δεν είναι αυτός ο δρόµος που βγάζει την Ελλάδα και την κοινωνία από το αδιέξοδο και την υγειονοµική κρίση, που σύντοµα
θα λάβει διαστάσεις υγειονοµικής καταστροφής. Αντίθετα, είναι
ο δρόµος που σπρώχνει όλο και πιο βαθιά στην ύφεση, την ανεργία, την φτώχεια, τη συλλογική κατάθλιψη και την κοινωνική αποσύνθεση. Χρειάζεται εποµένως στροφή στο δηµόσιο, καθολικό,
δίκαιο και δωρεάν χαρακτήρα υγείας...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν υπάρχει κανείς στα υπουργικά έδρανα. Μόνος του µιλάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είναι γνωστό. Ο
Υπουργός έχει ζητήσει την άδεια του Προεδρείου για δύο λεπτά
και την έχω δώσει για εξαιρετικό λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: …χωρίς χαριστικές διατάξεις, χωρίς
αποσπασµατικές ρυθµίσεις, χωρίς νόµους που τροχίζουν το δικαίωµα στην υγεία και απορυθµίζουν τους όρους ιατροφαρµακευτικής κάλυψης για τη µεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας και
του λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μιχαλάκη.
Επαναλαµβάνω ότι ο κύριος Υπουργός για εντελώς προσωπικό λόγο ζήτησε την άδεια του Προεδρείου για να απουσιάσει
για δύο λεπτά. Άλλωστε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ούτε εσείς ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην πετάγεστε.
…άλλωστε αυτά καταγράφονται στα Πρακτικά.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για ένα…
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Υφυπουργός
Υγείας κ. Αντώνιος Μπέζας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, κυρία
Χρυσοβελώνη.
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Επειδή ανησυχείτε αδίκως, κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος
Υπουργός είναι εδώ. Επαναλαµβάνω: Μη δηµιουργείτε θέµατα
εκεί που δεν υπάρχουν.
Κυρία Χρυσοβελώνη, συγγνώµη για τη διακοπή. Έχετε τον
λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για ένα παράδειγµα νοµοθέτησης
προς αποφυγή, ένα νοµοσχέδιο χωρίς κανέναν ειρµό, χωρίς
λόγο αυτοτελούς ύπαρξης, το οποίο προέκυψε σαν υπόλειµµα
µιας άλλης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, αυτής του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Θυµίζω εδώ ότι τα συζητούµενα άρθρα αποτελούσαν τις λεγόµενες «λοιπές διατάξεις», δηλαδή την «ουρά» του νοµοσχεδίου
του κ. Μητσοτάκη, το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας
στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής. Για κάποιο λόγο ο
Υπουργός κ. Γεωργιάδης αποφάσισε να µετατρέψει τις διατάξεις
αυτές σε αυτοτελές νοµοσχέδιο, ίσως για να έχει τη δυνατότητα
να ισχυριστεί ότι επί των ηµερών του το Υπουργείο Υγείας ολοκλήρωσε µία τουλάχιστον νοµοθετική πρωτοβουλία. Δυστυχώς
όµως η προσπάθεια δεν αρκεί, αλλά ούτε είναι του Υπουργείου
Υγείας, καθώς, όπως προλέχθηκε από πολλούς συναδέλφους
που µίλησαν, µόλις τα τέσσερα από τα είκοσι άρθρα του νοµοσχεδίου το αφορούν. Τα υπόλοιπα είναι συνεισφορές πλήθους
άλλων Υπουργείων που συνέδραµαν τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη,
προκειµένου να συρραφεί το εν λόγω διάτρητο νοµοσχέδιο.
Μέχρι εδώ οι παρατηρήσεις επί της µεθόδου νοµοθέτησης του
κυρίου Υπουργού είναι απογοητευτικές µεν, αλλά απολύτως αναµενόµενες και αυτό γιατί δεν θα µπορούσαµε να περιµένουµε τίποτα το διαφορετικό από έναν Υπουργό ο οποίος αναλώνει το
µεγαλύτερο µέρος του χρόνου του σε τηλεοπτικές εµφανίσεις
και σε απολύτως ανούσιους διαπληκτισµούς.
Εδώ όµως ο Υπουργός Υγείας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κατάφερε όντως το ακατόρθωτο. Κατέθεσε στη Βουλή ως νοµοθετική πρωτοβουλία σε θέµατα υγείας ένα νοµοσχέδιο που το
πραγµατικό αντικείµενό του είναι η ίδια η τηλεόραση. Απ’ αυτήν
την άποψη δεν θα µπορούσαµε ούτε εµείς να φανταστούµε καταλληλότερο Υπουργό από τον κ. Γεωργιάδη, για να µπορέσει
να συµπεριλάβει τη διαβόητη πλέον διάταξη του άρθρου 18 σε
νοµοσχέδιο της συγκυβέρνησης.
Τι λέει, λοιπόν, η συγκυβέρνηση µε την παραπάνω διάταξη που
είναι ουσιαστικά και ο λόγος ύπαρξης του νοµοσχεδίου του κ.
Γεωργιάδη; Μας λέει ότι καθ’ όλη τη µεταβατική περίοδο της άγνωστης βέβαια διάρκειας- διαδικασίας αδειοδότησης, οι τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν σήµερα µπορούν να
συνεχίσουν το ψηφιακό τους πρόγραµµα επ’ αόριστον, δηλαδή
ό,τι ακριβώς είχε συµβεί µε τα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια τη
δεκαετία του 1990. Σχεδόν είκοσι χρόνια µετά, απλά επιβεβαιώνεται το περίφηµο ελληνικό ρητό ότι «ουδέν µονιµότερον του
προσωρινού».
Ταυτόχρονα, ικανοποιείτε όλους εκείνους που για δεκαετίες
νέµονται τις τηλεοπτικές συχνότητες, που αποτελούν ένα κρατικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς κανονική αδειοδότηση και πάνω
απ’ όλα χωρίς να καταβάλλουν τίποτα στο δηµόσιο. Με άλλα
λόγια συνεχίζετε τα «δώρα» στους διαπλεκόµενους φίλους σας,
λες και κληρονοµήσατε την ψηφιακή τηλεόραση από τον πατέρα
σας, για να τη διαθέτετε κατά πώς σας βολεύει µέσω του οικογενειακού «µαγαζιού» της «Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ Α.Ε.»,
όπως έτσι την είχε ονοµάσει ο ίδιος ο Υπουργός, κ. Γεωργιάδης,
που τότε ήταν αντιπολιτευόµενος και σήµερα βέβαια Υπουργός
της συγκυβέρνησης. Το λέω αυτό, για να δώσω στον κύριο
Υπουργό τα εύσηµα της τόσο περιεκτικής αυτής περιγραφής της
«Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ» ως µιας ενιαίας εταιρείας.
Κύριε Πρόεδρε, προχωρώ µε µία παρατήρηση-πρόταση που
προέκυψε από την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης. Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να απευθυνθώ στο Προεδρείο
και να ζητήσω την παρέµβαση της Βουλής, για να τερµατιστεί
επιτέλους ο ευτελισµός του Σώµατος και η γελοιοποίηση της νοµοθετικής διαδικασίας.
Θα πω ακριβώς σε τι αναφέροµαι. Μιλώ για το δεύτερο άρθρο
της τροπολογίας του ιδίου του Υπουργού Υγείας, που αφορά το
ΕΣΥ και το ΚΕΕΛΠΝΟ και έχει τίτλο: «Έλεγχος νοσοκοµειακών
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λοιµώξεων». Αξίζει να το διαβάσει οπωσδήποτε και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Δεν θα σχολιάσω ούτε τις απλοϊκές, αφηγηµατικού τύπου, διατυπώσεις ούτε τη λογική της συγκεκριµένης διάταξης. Θα πω
µόνο στον κύριο Υπουργό ότι δεν υπάρχει, δεν νοείται νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση εγκυκλίων. Είναι κάτι που δεν
χρειάζεται να έχει κανείς ειδικές νοµικές γνώσεις για να το γνωρίζει. Ειλικρινά πίστευα ότι, µετά από έξι χρόνια παρουσίας του
στη Βουλή, ο κύριος Υπουργός θα το γνώριζε αυτό.
Αφ’ ετέρου, θα έπρεπε κάπου στο δρόµο της επεξεργασίας
τέτοιων διατάξεων να παρεµβαίνει ο νοµοµαθής Γραµµατέας του
Πρωθυπουργού κ. Μπαλτάκος, ο οποίος άλλωστε ζήτησε και
πήρε από τη Βουλή πρόσφατα την αντίστοιχη εξουσιοδότηση.
Να ελέγχει, δηλαδή, και να απορρίπτει ακόµα και το περιεχόµενο
υπουργικών τροπολογιών, που ο ίδιος κρίνει ως εµφανώς ακατάλληλες για την προώθησή τους στη Βουλή.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα πρέπει κάποιος -σε ένα
τουλάχιστον στάδιο της αρχικής νοµοθετικής επεξεργασίας- να
παρεµβαίνει, για να προλαµβάνει τέτοια φαινόµενα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι έχει ευτελιστεί αρκετά η Βουλή. Δεν χρειάζεται να την ευτελίζουν ακόµα περισσότερο, αλλά επιβάλλεται πάση θυσία να προασπιστεί το κύρος
της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου για επτά λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε για άλλη µια φορά ένα νοµοσχέδιο µε
τόσες διαφορετικές και άσχετες µεταξύ τους διατάξεις, που δεν
έχουν καµµία συνοχή, καµµία λογική. Ουσιαστικά είναι ένα µίνι
πολυνοµοσχέδιο.
Παρ’ όλα αυτά, σε αρµοδιότητες επτά διαφορετικών Υπουργείων, αλλά και συνολικά σε όλες τις διατάξεις του, υπάρχει µια
κοινή φιλοσοφία: η εξυπηρέτηση των συµφερόντων διαφόρων
µερίδων της επιχειρηµατικής ελίτ και του κεφαλαίου. Αυτό ξεκινάει από το πρώτο άρθρο.
Με το πρώτο άρθρο προσφέρεται µια διοικητική διευκόλυνση
σε επιχειρηµατικούς οµίλους, από αυτούς που έχουν µετατρέψει
τον τοµέα της υγείας, από κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα, σε έναν
τοµέα δηµιουργίας κερδών.
Τόσα προβλήµατα υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Κάθε µέρα
τα επισηµαίνουµε. Ξαφνικά εµφανίστηκε κάποια επιτακτική
ανάγκη συστέγασης ιατρείων και οδοντιατρείων µε κέντρα αδυνατίσµατος, κύριε Υπουργέ; Ας µην κοροϊδευόµαστε. Μόνο µεγάλες ιδιωτικές κλινικές και πολυκλινικές συµφέρει µια τέτοια
δυνατότητα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, είναι ξεκάθαρο ότι χαρίζονται µεγάλες εκτάσεις για ακόµα µια φορά στην Εκκλησία. Και αυτό δεν
είναι, κύριε Υπουργέ, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Σας διαβάζω ακριβώς
από την έκθεση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της
Βουλής, που λέει: «Εφόσον η αρχική παραχώρηση σε θρησκευτικά ιδρύµατα αφορούσε δηµόσιες δασικές ή χορτολιβαδικές
εκτάσεις και όχι δηµόσια δάση, δηµιουργείται προβληµατισµός
ως προς το εάν η προτεινόµενη προσθήκη στην παράγραφο 2
του ως άνω άρθρου, µε επίκληση την αξιοποίηση των όποιων δαπανών ανέγερσης εγκαταστάσεων, στις οποίες έχουν υποβληθεί
αυτά τα κοινωφελή ιδρύµατα, συνάδει µε την από το άρθρο 24
του Συντάγµατος επιβαλλόµενη προστασία των δασών».
Για άλλη µια φορά εγείρεται από την Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας. Για άλλη µια φορά
η Κυβέρνηση κάνει τα «στραβά µάτια», για να εξυπηρετήσει τα
συµφέροντα που θέλει και, στην προκειµένη περίπτωση, τα συµφέροντα της Εκκλησίας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα στην
τοποθέτησή µου να σταθώ στο άρθρο 5, που αφορά τις υπηρεσίες µιας τάσης, δηλαδή τη µεταφορά των υπηρεσιών που παρείχαν οι δήµοι της χώρας στις υπηρεσίες αλλοδαπών και
µετανάστευσης των αποκεντρωµένων διοικήσεων.
Πρόκειται για την αρµοδιότητα για την παραλαβή των αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, τη χορήγηση ή την ανανέωση
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των αδειών διαµονής καθώς και την επίδοση των αποφάσεων. Η
διαδικασία αυτή όφειλε να είχε ολοκληρωθεί µέσα σε δυο χρόνια. Εξάλλου το ίδιο το άρθρο 7 του ν. 4018/2011 έλεγε αυτό
ακριβώς.
Όλο αυτό το διάστηµα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έλαβε
κανένα από τα µέτρα που έπρεπε, έτσι ώστε οι Αποκεντρωµένες
Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµιουργίας των υπηρεσιών µιας στάσης. Από τη µεριά και οι τρεις αποκεντρωµένες αυτές διοικήσεις
δεν έκαναν την παραµικρή κίνηση για να προετοιµαστούν για τη
µεταφορά αυτή. Δηλαδή, διαπιστώσαµε για άλλη µια φορά για
το συγκεκριµένο ζήτηµα τη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού
σε όλο της το µεγαλείο. Το γεγονός αυτό έχει δηµιουργήσει µια
σειρά προβλήµατα στους µετανάστες, στους δήµους, στους
υπαλλήλους αλλά και τους δηµότες.
Αναρωτιέται κανείς πώς η σηµερινή Κυβέρνηση καταφέρνει
κάθε φορά µε κάθε νοµοσχέδιο, µε κάθε απόφαση που παίρνει
να δυσαρεστεί τους πάντες εκτός από την τρόικα και τους µεγαλοεπιχειρηµατίες.
Εξηγούµαι, κύριε Υπουργέ. Με την καθυστέρηση της πανελλαδικής λειτουργίας των υπηρεσιών µιας στάσης για τους αλλοδαπούς έχουµε την καθυστέρηση ουσιαστικά της απλοποίησης
του πλαισίου για τις άδειες διαµονής, σύµφωνα και µε κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό καταλήγει σε επιπλέον
καθυστέρηση και ταλαιπωρία για τους αλλοδαπούς και σε απάνθρωπη ένταση της δουλειάς της υπηρεσίας αλλοδαπών των
δήµων.
Όµως, το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν επιτρέπει στη χώρα µας
να εκδώσει την κοινή ευρωπαϊκή άδεια διαµονής, που θα επέτρεπε στη µεγάλη πλειοψηφία των µεταναστών που απευθύνονται στο ελληνικό κράτος να δουλέψουν και στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας λύση σε έναν παραλογισµό,
ο οποίος υποχρεώνει τους µετανάστες που θέλουν να φύγουν
για την Ευρώπη να παραµένουν εδώ, εγκλωβισµένοι σε µια χώρα
που ήδη έχει πάνω από 30% ποσοστά ανεργίας, επειδή το
Υπουργείο δεν κινήθηκε όπως έπρεπε.
Η καθυστέρηση αφορά τις δυο µεγαλύτερες περιοχές, Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, που περιλαµβάνουν το 80% των µεταναστών.
Ήδη έχετε δηµιουργήσει ουρές µε καθυστέρηση τριών χρόνων
για την αιτήσεις αλλοδαπών. Φτιάχνοντας το πλαίσιο θα λειτουργήσει και ο νέος αυτός φορέας πολλές φορές σαν εστία διαφθοράς, που θα ενισχύει τα κυκλώµατα, το «µαύρο» χρήµα, την
ταλαιπωρία, αφού τελικά οι µετανάστες θα διαγκωνίζονται για τη
σειρά της αίτησής τους µε πλάγιους τρόπους και έξω από γνωστά γραφεία τα οποία ξέρετε, κύριε Υπουργέ.
Επιπλέον, ευελπιστώντας στην τήρηση της προηγούµενης
προθεσµίας που εσείς ψηφίσατε, που έληγε τον Σεπτέµβρη του
2013, οι δήµοι, κύριε Υπουργέ, έφτιαξαν το οργανόγραµµά τους.
Μετέφεραν τους υπαλλήλους σε άλλες υπηρεσίες. Ουσιαστικά
έκλεισαν οι συγκεκριµένες υπηρεσίες τα γραφεία αλλοδαπών
των δήµων και τώρα προσπαθούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους µε την παράταση µέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο του
µνηµονίου, που θεσµοθετεί την υποχρηµατοδότηση των δήµων
και την υποστελέχωσή τους µέσω των απολύσεων και την απαγόρευση των προσλήψεων.
Ουσιαστικά µε το άρθρο 5 που µας φέρνετε σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο δίνετε µια παράταση στην καθυστέρηση, χωρίς να
διερευνηθούν τα αίτιά της, χωρίς να αποδοθούν σε κανέναν ευθύνες –ποιος ευθύνεται γι’ αυτό;- και χωρίς µάλιστα να δεσµεύεστε ότι και οµαλά θα γίνει η µεταφορά και µε προγραµµατισµό,
αφού µπορείτε να πείτε: «Λήγει στις 31/12, ας δώσω άλλη µια
παράταση, τι έγινε; Δεν έγινε τίποτα».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Χαραλαµπίδου.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ευγενία Βαµβακά για επτά λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, µε το σχέδιο νόµου που έρχεται σήµερα
προς συζήτηση στην Ολοµέλεια, η Κυβέρνηση για µία ακόµη
φορά δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τη νοµοθέ-
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τηση και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Έρχονται, δηλαδή, συνήθως διάφορα νοµοσχέδια εκατοντάδων σελίδων, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε ένα µόνο άρθρο, µε
αντισυνταγµατικές διατάξεις και φυσικά τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Από σήµερα το εξελισσόµενο µνηµονιακό πείραµα πλήρους
µετατροπής της υγείας από δηµόσιο αγαθό που παρέχεται δωρεάν σε ιδιωτική υπόθεση, στην οποία έχει κανείς πρόσβαση ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα, µπαίνει σε νέα φάση.
Την ώρα που η ελληνική κοινωνία βιώνει µία υγειονοµική κρίση,
όπου η ζήτηση υπηρεσιών υγείας στο δηµόσιο σύστηµα αυξάνεται ραγδαία και που λογικά θα έπρεπε να σας έχει οδηγήσει σε
νοµοθετικά µέτρα στήριξης, βελτίωσης και αναβάθµισης του δηµοσίου συστήµατος υγείας, στο φερόµενο ως νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας µόλις τέσσερα από τα δεκαεννέα άρθρα
αφορούν τα θέµατα υγείας. Διαλύεται, µε λίγα λόγια, το δηµόσιο
σύστηµα υγείας µε διαδικασίες fast track, χωρίς βέβαια να θεωρείτε σκόπιµο να νοµοθετήσετε για τα πολύ σοβαρά προβλήµατα
στην υγεία.
Αυτές τις µέρες ακούµε συνέχεια ότι όλοι οι ασθενείς θα υποχρεούνται να πληρώνουν από την τσέπη τους τη διαφορά που
προκύπτει από την τιµή αναφοράς που καθόρισε ο ΕΟΠΥΥ, µέχρι
την πραγµατική τιµή του φαρµάκου που συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός.
Με τον τρόπο αυτό η συµµετοχή των ασθενών στη φαρµακευτική δαπάνη αυξάνεται µέχρι και 100% και η πρόσβαση στο κατάλληλο φάρµακο θα εξαρτάται από την οικονοµική δυνατότητα
του ασθενούς.
Αντί ο Υπουργός Υγείας να παρέµβει στις τιµές και τον έλεγχο
των γενοσήµων και των πρωτοτύπων φαρµάκων, στον ουσιαστικό έλεγχο της συνταγογράφησης και την εξυγίανση του κυκλώµατος του φαρµάκου, επιλέγει να επιβαρύνει καταστρεπτικά
τους ασθενείς, προκειµένου να ενισχύσει το success story και να
ικανοποιήσει τους δανειστές.
Με λίγα λόγια, καταστρέφεται ολόκληρο το σύστηµα δηµόσιας
δωρεάν υγείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, στο όνοµα
της τρόικας και των µνηµονίων. Μπορεί, λοιπόν, κανείς αβίαστα
να συµπεράνει πως τα µνηµόνια όχι µόνο βλάπτουν σοβαρά την
υγεία, αλλά κυριολεκτικά αφαιρούν χιλιάδες ζωές.
Για µας το σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας είναι προσανατολισµένο στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Πιστεύουµε ότι πρέπει να είναι οργανωµένο στη βάση του κέντρου
υγείας σε πόλεις και αγροτικές περιοχές και τα κέντρα υγείας
πρέπει να διασυνδέονται λειτουργικά µε τα κρατικά νοσοκοµεία.
Έτσι πιστεύουµε ότι θα δοθεί η δυνατότητα στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας να παράσχει τις βασικές και αναγκαίες για τον
πληθυσµό της χώρας υπηρεσίες.
Το δικό µας χρέος, η δική µας πολιτική, µπροστά σε αυτήν την
κατάσταση της διάλυσης του συστήµατος υγείας, µε την έλλειψη
πρόσβασης σήµερα για το 1/4 του πληθυσµού, θα πρέπει να κινηθεί προς τη µέγιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας µε τον
αποδοτικότερο δυνατό οικονοµικά τρόπο.
Σε κάθε δηµόσιο νοσοκοµείο -το οποίο αντιµετωπίζει τεράστια
προβλήµατα ελλείψεων από την κυβερνητική αδιαφορία, καθώς
βρίσκεται χωρίς διοίκηση, προκειµένου να διευθετηθούν εσωκοµµατικές ισορροπίες της συγκυβέρνησης, λειτουργεί µε κλειστά τµήµατα λόγω υποστελέχωσης και µε εργαζοµένους που
δίνουν πραγµατικά έναν καθηµερινό αγώνα προκειµένου να κρατήσουν το νοσοκοµείο ανοιχτό, δουλεύοντας χωρίς ρεπό και κανονικές άδειες για να εξυπηρετήσουν όχι µόνο τους κατοίκους
αλλά και άλλους επισκέπτες ασθενείς, ο Υπουργός Υγείας προκαλεί στέλνοντας ελεγκτές εν είδει απουσιολόγου και θαλαµοφύλακα για να καταγράψουν τις παρουσίες του προσωπικού.
Δεν θα συνεχίσω µε αυτά. Θα µιλήσω µόνο για δυο άρθρα, το
άρθρο 2 και το άρθρο 6.
Το άρθρο 2 είναι σχετικό µε το χρόνο αναγνώρισης και αποζηµίωσης δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ. Το κύριο ζήτηµα εδώ δεν
είναι κατά πόσο είναι εύλογη ή όχι η προθεσµία των είκοσι ηµερών, αλλά το να εξασφαλιστεί η δυνατότητα του ΕΟΠΥΥ να µπορεί να ανταποκριθεί έγκαιρα και σωστά στις ανάγκες ελέγχου
βεβαίωσης και εκκαθάρισης των δαπανών στους δικαιούχους.
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Προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι η επαρκής και κατάλληλη στελέχωσή του και η ολοκλήρωση ενός σύγχρονου πληροφοριακού
συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση, είµαστε αντίθετοι µε την παραχώρηση των παραπάνω διαδικασιών σε ιδιωτικές εταιρείες.
Το άρθρο 6 µέσα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας
ασχολείται µε τον πολιτισµό και τον αθλητισµό. Με το άρθρο
αυτό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το ανταποδοτικό τέλος
που οφείλουν να προκαταβάλλουν στο Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το ΤΑΠΑ δηλαδή, οι διοργανωτές
πολιτιστικών εκδηλώσεων και οµαδικών επισκέψεων σε µουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία, όταν
πραγµατοποιούνται εκτός ωραρίου λειτουργίας ή τις µέρες ανάπαυσης του προσωπικού, για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών και της αποζηµίωσης του προσωπικού.
Η ρύθµιση προϋπήρχε, παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν.
4049/2012, αλλά δεν είχε εφαρµοστεί, γιατί, σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπήρχαν προβλήµατα διατύπωσης. Τα προβλήµατα αυτά ήρθε να επιλύσει η παρούσα ρύθµιση.
Όµως τώρα παραλείπεται η φράση που προϋπήρχε, ότι το ΤΑΠΑ
αποδίδει το τέλος στους δικαιούχους.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 4049, όπως προείπα,
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν.
4155/2013, όπου γινόταν λόγος µόνο για οµαδικές επισκέψεις
και όχι για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τώρα κατατίθεται µε µικρές
διαφορές. Πάλι απουσιάζει η φράση ότι η διαχείριση του τέλους
θα γίνεται από το ΤΑΠΑ, δεδοµένου ότι η ρύθµιση αυτή ήρθε για
να επιλύσει προβλήµατα διατύπωσης της προηγούµενης, εξαιτίας των οποίων το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν καταβάλλει τα δεδουλευµένα στους εργαζόµενους. Τη θεωρούµε κατ’
αρχάς θετική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με την ευκαιρία βέβαια οφείλουµε να αναφερθούµε στα σοβαρά προβλήµατα στελέχωσης των αρχαιολογικών χώρων και
µουσείων, µε συνέπειες στην ασφάλεια και την ολοκληρωµένη
εξυπηρέτηση του κοινού κατά την τουριστική περίοδο.
Τελειώνοντας, καταψηφίζουµε, όπως καταλαβαίνετε, το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Επί των άρθρων θα δούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Βαµβακά.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Ξανθός για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι
συνάδελφοι, νοµίζω ότι υπάρχει µια τραγική αντίφαση. Για άλλη
µια φορά το Υπουργείο Υγείας εισάγει κάποιες ρυθµίσεις, την
ώρα που απορυθµίζεται συστηµατικά και κατεδαφίζεται κυριολεκτικά µέρα µε τη µέρα το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Θεωρώ ότι όντως υπάρχει µια διαδικασία λειτουργικής κατάρρευσης σήµερα όλων των δηµόσιων δοµών περίθαλψης από την
πρωτοβάθµια φροντίδα µέχρι τα κέντρα υγείας, στις δοµές του
ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκοµεία, την ώρα που έχει αυξηθεί υπέρµετρα
η ανάγκη των ανθρώπων και η ζήτηση δηµόσιων υπηρεσιών
υγείας.
Έχουν αναδειχθεί αυτά τα προβλήµατα και προχθές η Οµοσπονδία Νοσοκοµειακών Γιατρών σε µια συνέντευξη Τύπου παρουσίασε µε πολύ αναλυτικά στοιχεία την τραγική πραγµατικότητα, ιδιαίτερα των επαρχιακών νοσοκοµείων, όπου κρίσιµα τµήµατα και κρίσιµες κλινικές δεν µπορούν να λειτουργήσουν, λόγω
των τραγικών ελλείψεων κυρίως σε ανθρώπινο δυναµικό, ιατρικό
και νοσηλευτικό.
Σήµερα κλείνει η παιδιατρική κλινική στην πρωτεύουσα ενός
νοµού, στον Άγιο Νικόλαο του Νοµού Λασιθίου. Αναφέρθηκε ο
εισηγητής µας ότι το µεγαλύτερο νοσοκοµείο της χώρας δεν είχε
αξονικό τοµογράφο σε λειτουργία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Το µεσηµέρι θα
λειτουργήσει στο νοσοκοµείο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Μακάρι να λειτουργήσει!
Κατά την άποψή µας, αυτό αποδεικνύει µια τραγική απαξίωση
και των υποδοµών και του εξοπλισµού και κυρίως του ανθρώπι-
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νου δυναµικού, το οποίο πασχίζει σήµερα στα δηµόσια νοσοκοµεία µε νύχια και µε δόντια κάτω από αντίξοες συνθήκες, σε συνθήκες εργασιακής και µισθολογικής εξόντωσης, να προσφέρει
ακόµα αξιόπιστες υπηρεσίες στους πολίτες.
Έχουµε, λοιπόν, κατά την άποψή µας, µια ανθυγιεινή πολιτική
και αυτό δεν έχει σχέση µόνο µε την απαξίωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Ανθυγιεινή είναι και η γενικότερη οικονοµική και
κοινωνική πολιτική που ασκείται στη χώρα µας, διότι υποβαθµίζονται δραµατικά οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας, οι βασικοί παράγοντες που ευνοούν την ψυχική και σωµατική ευεξία,
για την οποία µιλάει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας: η εργασία, το εισόδηµα, η επαρκής διατροφή, η θέρµανση, η αξιοπρεπής στέγη, η πρόσβαση στο νερό, στην ενέργεια και σε άλλα
βασικά κοινωνικά αγαθά. Όλα αυτά απαξιώνονται. Υπάρχει κόσµος που αποκλείεται καθηµερινά από την πρόσβασή του σε
αυτά τα αγαθά και άρα, σε τελευταία ανάλυση, υπονοµεύεται συστηµατικά η υγεία του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο άνεργος δεν είναι στην πραγµατικότητα υγιής. Είναι εν δυνάµει άρρωστος, µε βάση τον ορισµό του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, µια ολιστική προσέγγιση που
µιλάει για σωµατική και ψυχική ευεξία και εναρµονισµένη συµβίωση µε το κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό δεν µπορεί να συµβεί,
όταν σήµερα οι άνθρωποι συµπιέζονται στην καθηµερινότητά
τους και παλεύουν για την επιβίωσή τους.
Έχουµε, λοιπόν, µια ανθυγιεινή πολιτική. Μάλιστα, στην Ισπανία υπάρχει ένα κίνηµα, η «Λευκή Παλίρροια». Αποτελείται από
υγειονοµικούς που αγωνίζονται αυτήν την περίοδο για να προασπίσουν τη δηµόσια περίθαλψη, γιατί η συνταγή βεβαίως είναι
κοινή παντού και το ελληνικό πείραµα έχει πολλαπλασιαστεί µε
εφαρµογή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το κίνηµα, λοιπόν,
αυτό λέει ότι αυτές δεν είναι περικοπές στο σύστηµα υγείας,
αλλά στην πραγµατικότητα είναι ταξική πάλη. Αυτό συµβαίνει.
Αποκλείονται οι φτωχοί, οι ανήµποροι, οι άνθρωποι που είναι από
τη µέση και κάτω της κοινωνικής πυραµίδας, οι πιο ευάλωτοι και
οι πιο επιρρεπείς στις επιπτώσεις αυτής της κρίσης.
Έχουµε, λοιπόν, και υγειονοµική φτώχεια, διότι άνθρωποι που
είναι ανασφάλιστοι, όπως µακροχρόνια άνεργοι και ελεύθεροι
επαγγελµατίες, που δεν µπορούν να καλύψουν τις ασφαλιστικές
τους εισφορές, χάνουν το δικαίωµά τους να έχουν πρόσβαση σε
βασικές υπηρεσίες υγείας και αποκλείονται. Αυτό συµβαίνει,
παρά την υπερπροσπάθεια που καταβάλλουν και την ευαισθησία
των εργαζοµένων στο σύστηµα υγείας, που προσπαθούν όσο γίνεται, µε λογική ανοχής και διευκόλυνσης, να αντιµετωπίσουν
αυτήν την ανάγκη.
Θα ήθελα να µιλήσω και για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν τα κοινωνικά ιατρεία, αυτές οι αυτοοργανωµένες
πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε
όλη την Ελλάδα, που είναι εξαιρετικά παραδείγµατα όχι µόνο κοινωνικής υπευθυνότητας και προσφοράς απέναντι σε ένα κράτος
το οποίο είναι διάτρητο και αποσύρεται συστηµατικά, αλλά αποτελούν και εξαιρετικό αντιπαράδειγµα για το πώς µπορεί να
ασκηθεί η ιατρική µε όρους αξιοπρέπειας, επιστηµονικής δεοντολογίας, συλλογικότητας και όχι ιατροκεντρισµού και µε όρους
σεβασµού των αναγκών του αρρώστου.
Είναι εντυπωσιακό ότι αυτά τα κοινωνικά ιατρεία η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου δηλώνει ότι τα ανέχεται. Συγκεκριµένα
λέει «µε την ανοχή µας λειτουργούν». Μάλιστα, ο Υπουργός προσπαθεί να στοχοποιήσει, να διαβάλει, να δηµιουργήσει κλίµα ότι
µπορεί να είναι εστίες ανοµίας και διαφθοράς και στέλνει αστυνοµικούς και εισαγγελείς στο Μητροπολιτικό Ιατρείο του Ελληνικού, που είναι το µεγαλύτερο στο Λεκανοπέδιο και εξυπηρετεί
είκοσι χιλιάδες ανασφάλιστους ανθρώπους, µε την κατηγορία ότι
πιθανόν να γίνεται παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών. Είναι
ντροπή και δείχνει ακριβώς και µια αντίληψη αυταρχισµού και
παντελούς έλλειψης κοινωνικής ευαισθησίας από την πλευρά της
Κυβέρνησης!
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, σήµερα, κατά την άποψή µας, ένα σοκ
ανακούφισης της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα στον τοµέα της
περίθαλψης. Το πολιτικό αίτηµα που αναδεικνύουν και τα κοινωνικά ιατρεία και η δράση όλων των υγειονοµικών φορέων είναι
ότι πρέπει να καλυφθεί µε καθολικό τρόπο η ανάγκη των ανθρώ-
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πων να έχουν ιατρική περίθαλψη, φροντίδα και παρακολούθηση,
εργαστηριακές εξετάσεις, νοσηλεία και φάρµακα δωρεάν, ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση, την οικονοµική τους
κατάσταση.
Αυτό είναι το µεγάλο πολιτικό αίτηµα της συγκυρίας. Θα
έχουµε τη δυνατότητα και τη Δευτέρα, σε µια επίκαιρη επερώτηση που έχουµε καταθέσει µε πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητηθεί ο αποκλεισµός των ανασφάλιστων από την υγειονοµική
περίθαλψη.
Επιτρέψτε µου και µια επισήµανση για µια τροπολογία του
Υπουργείου που αφορά τη µικροβιακή αντοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μάλλον δεν προλαβαίνω. Ίσως να αναφερθώ στην αυριανή συζήτηση.
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας το εξής. Για εµάς αυτό το αίτηµα της
καθολικής κάλυψης των ανασφάλιστων ανθρώπων, της καθολικής υγειονοµικής περίθαλψής τους είναι ένα ζήτηµα αξιοπρέπειας, δηµόσιας υγείας, κοινωνικής συνοχής και τελικά
δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ξανθό.
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για επτά λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν βλέπω να είναι στη θέση της Κυβέρνησης ο κύριος Υπουργός Υγείας και ίσως αυτό να είναι και πιο συνεπές µε το γεγονός
ότι το νοµοσχέδιο αυτό ελάχιστα αφορά το Υπουργείο Υγείας.
Εκείνο όµως στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση,
έστω διά του παρόντος Υφυπουργού, είναι τι εξυπηρετεί αυτού
του είδους η σώρευση άσχετων ρυθµίσεων σε ένα νοµοσχέδιο
που περνά από αναρµόδια, επί το πλείστον των ρυθµίσεων, επιτροπή και η απόπειρα «ξεπλύµατος» διαδικασιών και δραστηριοτήτων µέσα από ένα νοµοσχέδιο που τιτλοφορείται νοµοσχέδιο
για την υγεία.
Ήταν άκρως αναλυτικός και κατατοπιστικός ο εισηγητής µας
και ήταν εξόχως εύστοχες οι παρεµβάσεις και τοποθετήσεις των
υπολοίπων Βουλευτών συναδέλφων και συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα ζήτηµα το οποίο εθίγη κατ’ επανάληψη από πολλές πλευρές, αλλά δεν έχει ακόµα απαντηθεί. Είναι
το άρθρο 18 του νοµοσχεδίου, µε το οποίο επιχειρείται να δοθούν, εκ των υστέρων και µε µεθοδευµένη διαδικασία, άδειες σε
εκείνους του ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς που εξέπεµπαν στις
31 Αυγούστου 2013.
Γνωρίζετε ότι αυτή η ρύθµιση είναι πολλαπλώς «φωτογραφική». «Φωτογραφίζει» αφ’ ενός εκείνους οι οποίοι επί δεκαετίες
λειτουργούν σε καθεστώς ανοµίας, µε τις ευλογίες των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας και µε τις ευλογίες των
συγκυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας και Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ «Φωτογραφίζει», όµως, επίσης, ένα έκτρωµα
το οποίο έχετε δηµιουργήσει και είναι η λεγόµενη δηµόσια τηλεόραση, η οποία γνωρίζετε ότι ξεκίνησε να εκπέµπει στις 21 Αυγούστου 2013 και γι’ αυτόν το λόγο θέτετε ως χρονικό σηµείο
νοµιµοποίησης εκείνους που εξέπεµπαν στις 31 Αυγούστου
2013.
Δεν γνωρίζω πραγµατικά ποιος σάς έχει διαβεβαιώσει ότι µπορείτε να κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας. Δεν γνωρίζω πραγµατικά µέχρι ποιου σηµείου θεωρείτε ότι µπορείτε να συνεχίσετε
να δίνετε χάρες και εξυπηρετήσεις σε «ηµέτερους», την ίδια ώρα
που κουνάτε το δάκτυλο στην κοινωνία, την ίδια ώρα που στερείτε στους πολίτες –για να έρθω και στο αντικείµενο του νοµοσχεδίου- ακόµα και την πρόσβασή τους στα φάρµακα και στα
νοσοκοµεία.
Δεν γνωρίζω πώς νοµίζετε ότι δεν καταλαβαίνει και ο πιο
απλός πολίτης ότι κλείσατε την ΕΡΤ ή αποπειράσθε να ισοπεδώσετε την ΕΡΤ, ουσιαστικά για να εξυπηρετήσετε εκείνους που λυµαίνονται το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και εκείνους που θέλουν να
λυµαίνονται το ψηφιακό πεδίο.
Ξέρετε ότι είναι στις υποχρεώσεις της χώρας µας να ολοκληρώσει το διαγωνισµό για το ψηφιακό σήµα εντός του επόµενου
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έτους. Ξέρετε ότι για το ψηφιακό σήµα ερίζουν τεράστια συµφέροντα. Φροντίσατε τον Ιούνιο του 2013, ακριβώς στο σηµείο που
γινόταν η διαβούλευση του διαγωνισµού για το ψηφιακό σήµα,
που έληγε στις 19 Ιουνίου 2013, ακριβώς στο µέσον της διαβούλευσης να κλείσετε την ΕΡΤ και να ρίξετε «µαύρο».
Το ΠΑΣΟΚ, προφασιζόµενο ότι διαφωνεί, είπε ότι δεν θα κυρώσει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Πράγµατι, η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου δεν κυρώθηκε. Εξέπνευσε η προθεσµία κύρωσής της στις 18 Οκτωβρίου 2013, δηλαδή ακριβώς
πριν από δύο εβδοµάδες, και εντεύθεν, ενώ είστε υποχρεωµένοι
να επαναφέρετε την ΕΡΤ σε καθεστώς επαναλειτουργίας -διότι
αυτό επιτάσσει η δικαιοσύνη διά της αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας και διότι αυτό επιτάσσει το Σύνταγµα διά
της ρητής πρόβλεψης εγγύησης και κρατικής εγγύησης στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση- εσείς µ’ όλα ταύτα διατηρείτε σε λειτουργία ένα έκνοµο καθεστώς, όπως είναι το καθεστώς της
δηµόσιας τηλεόρασης, και του χορηγείτε «δωράκια».
«Δωράκι» είναι η τροπολογία η οποία ήρθε την προηγούµενη
εβδοµάδα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Δωράκι» είναι η διάταξη η οποία συζητείται στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, µε το οποίο εξασφαλίζετε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να συνάπτετε συµβάσεις
έργου µε δηµοσιογράφους, εκτός ΑΣΕΠ, από αυτές που καταγγέλλατε για την ΕΡΤ αλλά τώρα τις θέλετε για τη δηµόσια τηλεόραση.
«Δωράκι» –ή µάλλον «δώρο» ολκής, που συµπυκνώνει τη διαφθορά και τη διαπλοκή στη χώρα και επί της διακυβέρνησής σαςείναι το άρθρο 18 του παρόντος νοµοσχεδίου. Οφείλετε να το
αποσύρετε. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιφυλάχθηκε διά του εισηγητή
του να τοποθετηθεί αύριο, οφείλει να δηλώσει καθαρά. Το ψηφίζει ή το καταψηφίζει;
Θα πω και κάτι άλλο που δεν είναι ευρέως γνωστό. Το ψηφιακό
σήµα, εκτός από τους παρόχους ραδιοτηλεοπτικού σήµατος,
αφορά σε πολύ µεγάλο βαθµό τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Συζητήθηκε το θέµα αυτό στις δύο συναντήσεις που είχε ο
Πρωθυπουργός το τελευταίο τρίµηνο µε τους εκπροσώπους της
«VODAFONE»; Συζητήθηκε το θέµα αυτό µεταξύ του κ. Σαµαρά
και των εκπροσώπων της «VODAFONE»;
Γιατί ο κ. Σαµαράς, Πρωθυπουργός της χώρας, δέχεται και συναντάται σε ανώτατο επίπεδο µε τους εκπροσώπους της «VODAFONE», της εταιρείας δηλαδή η οποία είναι οφειλέτης του
ελληνικού δηµοσίου, έχει επιβληθεί σε βάρος της πρόστιµο 50,6
εκατοµµυρίων ευρώ για το σκάνδαλο των υποκλοπών του έτους
2004-2005, που αφορούσε την κυβέρνηση Καραµανλή και παρ’
όλα αυτά τυγχάνει της πρωθυπουργικής φιλοξενίας στο Μέγαρο
Μαξίµου και µιας ιδιότυπης ασυλίας;
Έχουν όλα αυτά σχέση και µε τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις
του κ. Δένδια, ότι δήθεν υποκλοπές στη χώρα µας και παράνοµες
παρακολουθήσεις δεν γίνονται;
Θα αναµένω τις απαντήσεις σας και επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την κ.
Κωνσταντοπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα Α.Ε.»»».
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνιος Μπέζας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όντως αυτό το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις
και άλλων Υπουργείων. Είναι ένα µικρό πολυνοµοσχέδιο -µια
πρακτική η οποία ακολουθείται πολλές φορές στο Κοινοβούλιοπου περιλαµβάνει επείγοντα ζητήµατα και ρυθµίζει ανάγκες της
διοίκησης που πρέπει να ρυθµιστούν άµεσα.
Δεν γίνεται, κυρία Κωνσταντοπούλου, «ξέπλυµα» στη Βουλή.
Δεν µπορείτε να χρησιµοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Διότι στη
Βουλή γίνεται διάλογος και γίνεται επεξεργασία νοµοσχεδίων,
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δηµόσια, µε διαφανείς κανόνες, όπως οι κανόνες αυτοί προβλέπονται από το Σύνταγµα και από τον Κανονισµό και στη Βουλή
υπάρχουν πλειοψηφίες και µειοψηφίες. Αυτό, λοιπόν, γίνεται στη
Βουλή και όχι ξέπλυµα.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο και στις συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Υγείας. Μαζί µε τα άρθρα της
τροπολογίας -η οποία έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα και για την
οποία, κατά ένα µέρος, έγινε συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής- τα άρθρα του Υπουργείου
Υγείας είναι εννέα. Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
είπα και προηγουµένως, έγινε εκτενής συζήτηση, και στις αρχικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, όπως επίσης και στο ζήτηµα της
υποχρεωτικότητας της υπηρεσίας υπαίθρου για τους νέους γιατρούς, που περιλαµβάνεται σε ένα από τα άρθρα της τροπολογίας.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, µε αφορµή τις συγκεκριµένες διατάξεις και µε όσα ελέχθησαν προηγουµένως από τους συναδέλφους κατά τη συζήτηση επί της αρχής για τα θέµατα του
Υπουργείου Υγείας, να κάνω µία γενικότερη αναφορά στα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε και στους σχεδιασµούς του Υπουργείου Υγείας αυτήν την κρίσιµη για τη χώρα περίοδο.
Κάτω από το βάρος της ύφεσης στην οποία βρισκόµαστε για
έκτη συνεχή χρονιά από το 2008, η πατρίδα µας ταυτόχρονα διανύει µία περίοδο σηµαντικών αλλαγών τόσο σε παραγωγικό όσο
και σε διοικητικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στον τοµέα της υγείας οι µεταρρυθµίσεις οφείλουν να γίνουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
και δυστυχώς µέσα σε ένα κλίµα καχυποψίας που υπάρχει κάθε
φορά που προωθείται κάτι το καινούριο, κάτι το καινοτόµο.
Είναι, όµως, αναγκαίες αυτές οι µεταρρυθµίσεις στο χώρο της
υγείας, διότι µία από τις βασικότερες παραµέτρους εξόδου της
χώρας από την κρίση είναι η ανασυγκρότηση και η προσαρµογή
του χώρου της υγείας στα νέα δεδοµένα που υπάρχουν στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο.
Οι υπηρεσίες της υγείας στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του
’80 και µετά αναπτύχθηκαν αλµατωδώς. Αυτή είναι µια παραδοχή, την οποία νοµίζω ότι µπορούµε να την κάνουµε όλοι µας.
Η ανάπτυξη αυτή βασίστηκε κυρίως στο δηµόσιο τοµέα και είχε
επιγραµµατικά κάποιες πολύ συγκεκριµένες συνέπειες. Πρώτον,
την ανορθολογική χωροταξική και λειτουργική κατανοµή των
δοµών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε αποτέλεσµα η χώρα
από τη µια µεριά να διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο δηµόσιων δοµών
υγείας, και από την άλλη µεριά, λόγω ακριβώς της πληθώρας
αυτών των δοµών και της µη ορθολογικής χωροταξικής κατανοµής τους να εµφανίζονται φαινόµενα υποστελέχωσης και εποµένως αδυναµίες εξυπηρέτησης των πραγµατικών αναγκών των
πολιτών.
Η δεύτερη συνέπεια είναι ότι υπήρξε µία πληθώρα ασφαλιστικών ταµείων, µε διαφορετικούς κανονισµούς παροχών το καθένα
και διαφορετικές εισφορές για τους ασφαλισµένους τους. Αυτά
τα ταµεία, βέβαια, τώρα έχουν ελαττωθεί και οι κλάδοι υγείας
έχουν ενταχθεί πλέον στον ΕΟΠΥΥ.
Η τρίτη συνέπεια ήταν η δραστηριοποίηση του ιδιωτικού
τοµέα, ο οποίος λειτούργησε προοδευτικά ως συµπληρωµατικός
του δηµόσιου τοµέα και δηµιούργησε ένα ιδιαίτερο διευρυµένο
δίκτυο ιδιωτών ιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων.
Με βάση αυτήν την κατάσταση, η απουσία ουσιαστικού ελέγχου των οικονοµικών του συστήµατος και η µη σύνδεσή τους µε
τις παραγόµενες υπηρεσίες οδήγησε σε υπέρογκες δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων, φαρµάκων και προµηθειών. Οι τιµές των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η χρήση των φαρµάκων ήταν
από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οικονοµικά της
υγείας επιδεινώθηκαν δραµατικά, τα ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων προσέλαβαν εκρηκτικές διαστάσεις, οι προϋπολογισµοί µέσα από την κρατική επιχορήγηση αδυνατούσαν να
ανταποκριθούν στις απαιτούµενες δαπάνες και πολλές από
αυτές τις παθογένειες κληροδοτήθηκαν στον Εθνικό Οργανισµό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ.
Ταυτόχρονα, σε αυτήν την κατάσταση ήρθε να προστεθεί και
η οικονοµική κρίση, η οποία δηµιούργησε νέες προκλήσεις στο
σύστηµα υγείας. Επηρέασε µια σειρά από κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην υγεία των πο-
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λιτών, όπως είναι το εισόδηµα και η πρόσβαση στην κοινωνική
ασφάλιση. Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, όπως ήταν φυσιολογικό, ήταν τα πρώτα που επλήγησαν. Η ανεργία αυξήθηκε
σηµαντικά, η οικονοµική δυσχέρεια και η φτώχεια εντάθηκαν,
ενώ οι πολίτες που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα συνεχώς αυξάνουν.
Μέσα σε αυτό το δυσάρεστο και εκρηκτικό θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο περιβάλλον καλούµαστε να κινηθούµε σήµερα ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η πορεία που διανύουµε
προφανώς δεν είναι εύκολη. Είναι µια πορεία γεµάτη εµπόδια.
Επιπλέον, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση την οποία διέρχεται η χώρα, απαιτείται να τηρηθούν λεπτές ισορροπίες, ώστε
να µην επηρεαστεί ούτε η λειτουργικότητα, ούτε η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης και πρόληψης.
Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ολοκληρώσει ή υλοποιεί ή σχεδιάζει µια σειρά από µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της διαχείρισης
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, στον ΕΟΠΥΥ και το φάρµακο.
Ενδεικτικά αναφέρω ορισµένες: Εφαρµόζουµε την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και αυτό χάρη στην ουσιαστική συµβολή και τη
βοήθεια –πρέπει να το τονίσουµε αυτό- των ιατρών και των φαρµακοποιών. Άλλες χώρες για να φτάσουν στα επίπεδα που φτάσαµε εµείς σήµερα χρειάστηκαν περισσότερα χρόνια. Η Ελλάδα
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, σε δύο περίπου χρόνια, έχει
καταφέρει το 97% της συνταγογράφησης των φαρµάκων και το
95% των παραπεµπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις να πραγµατοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Αυτό µας δίνει τεράστιες δυνατότητες όχι µόνο στη διαχείριση των οικονοµικών της υγείας αλλά
και στον έλεγχο της παραβατικότητας.
Προωθούµε το νέο xάρτη υγείας σε πρώτη φάση στην Αττική
και τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα, µε
λειτουργικές συνενώσεις τµηµάτων νοσοκοµείων, µε αλλαγές
σκοπού και χαρακτήρα µονάδων, µε την ενίσχυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και µε την ανάπτυξη εναλλακτικών
δοµών δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας.
Η πρώτη φάση της κινητικότητας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε,
ολοκληρώθηκε και παρά τις «Κασσάνδρες» που ισχυρίζονταν τα
αντίθετα, δεν οδήγησε σε καµµία απόλυση εργαζοµένων από το
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των µονάδων
υγείας που εντάχθηκαν στην κινητικότητα.
Καθιερώνουµε στο φάρµακο πολιτικές που θα οδηγήσουν
στην προώθηση των γενοσήµων φαρµάκων, στον εξορθολογισµό
της φαρµακευτικής δαπάνης και στην εισαγωγή νέων, καινοτόµων φαρµάκων στην αγορά, µε γνώµονα πάντα το όφελος των
ασφαλισµένων. Επειδή έγινε αναφορά από πολλούς συναδέλφους προηγουµένως, πρέπει να τονίσω ότι µε τη νέα πρακτική
την οποία εφαρµόζουµε, προσπαθώντας να προωθήσουµε
ακόµη περισσότερο το ποσοστό των γενοσήµων φαρµάκων στη
χώρα και να το φτάσουµε στα επίπεδα που υπάρχει σε όλες τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις περισσότερες περιπτώσεις όταν
η τιµή του φαρµάκου που επιλέγει ο ασθενής είναι µικρότερη
από την ασφαλιστική τιµή του ΕΟΠΥΥ –να το ονοµάσω έτσι- τότε
η συµµετοχή του ασφαλισµένου µειώνεται, δεν αυξάνει. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν η τιµή του φαρµάκου είναι µεγαλύτερη
από την ασφαλιστική τιµή, κυρίως όταν επιλέγονται πρωτότυπα
φάρµακα για τα οποία υπάρχουν και γενόσηµα αντίστοιχα ή
εκτός πατέντας φάρµακα στην αγορά, έχουµε µία µικρή αύξηση
της συµµετοχής. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων
η συµµετοχή του ασφαλισµένου στην αγορά φαρµάκου µειώνεται.
Προωθούµε τη µεταρρύθµιση της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, µεταρρύθµιση η οποία θα στοχεύει στη δηµιουργία ενός
ενιαίου, δηµόσιου συστήµατος και στην υπαγωγή όλων των δηµόσιων δοµών –βασικά των δύο υποσυστηµάτων που υπάρχουν
σήµερα στη χώρα- δηλαδή µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, κέντρα
υγείας, περιφερειακά ιατρεία, δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας
της αυτοδιοίκησης σε έναν φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος
για την εποπτεία, τη λειτουργία και τη χρηµατοδότηση. Δεν στοχεύουµε στην υποβάθµιση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Ισχύει το εντελώς αντίθετο. Θέλουµε να την ενισχύσουµε, να την
αναβαθµίσουµε και να τη στηρίξουµε ακόµα περισσότερο σε
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σχέση µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα. Σε καµµιά περίπτωση βέβαια δεν θα οδηγηθούµε σε κλείσιµο µονάδων
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Την ίδια στιγµή επισπεύδουµε πρωτοβουλίες προκειµένου ο
ΕΟΠΥΥ να αποτελέσει µια ισχυρή οικονοµική και διοικητική οντότητα. Εδώ ζητάµε και τη δική σας στήριξη, όλων των πτερύγων
της Βουλής. Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να στηριχθεί σαν δηµόσιος φορέας υπηρεσιών υγείας, επιλύοντας προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην πρώτη φάση της λειτουργίας του. Ήταν µια βασική
και σωστή στρατηγική επιλογή, κληρονόµησε όµως παθογένειες
από το παρελθόν τις οποίες καλούµαστε τώρα να αντιµετωπίσουµε και µάλιστα µέσα στην περίοδο της κρίσης.
Η ανάδειξη ενός ισχυρού και αξιόπιστου ΕΟΠΥΥ είναι προς το
συµφέρον όλων, τόσο των ασφαλισµένων όσο και των παρόχων
υπηρεσιών υγείας. Δεν επιδιώκουµε να τον αποδυναµώσουµε,
αλλά θέλουµε να ενισχύσουµε την οικονοµική του αποτελεσµατικότητα, να ολοκληρώσουµε την οργανωτική του αναδιάρθρωση
και να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητά του, αντιµετωπίζοντας και
την προκλητή ζήτηση και την υπερκοστολόγηση, που είναι φαινόµενα τα οποία υπάρχουν.
Η επιτροπή διαπραγµάτευσης θα διαπραγµατεύεται µε όλους
τους παρόχους υπηρεσιών υγείας συµφωνίες τιµής, όπως και εκπτώσεις. Υπάρχει σχετικό άρθρο στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ο οικονοµικός και ειδικός κλινικός έλεγχος των παρεχόµενων
υπηρεσιών υγείας από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους
θεσµοθετήθηκε και ξεκινά πλέον στη χώρα µας.
Έρχοµαι στην επιτάχυνση στις πληρωµές των συσσωρευµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών στον ΕΟΠΥΥ. Δεν είναι έτσι η κατάσταση όπως παρουσιάζεται σε σχέση µε τις πληρωµές των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ. Έχει γίνει τεράστια πρόοδος και στη συνέχεια της συζήτησης ή στην αυριανή συζήτηση
επί των άρθρων θα δώσω και πιο συγκεκριµένα στοιχεία.
Έχουµε την αναµόρφωση των κλειστών ενοποιηµένων νοσηλίων, την εντατικοποίηση των ελέγχων στους παρόχους υπηρεσιών υγείας, αξιοποιώντας -όπως ανέφερα προηγουµένως- τα
δεδοµένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης µε τα οποία µπορούµε πλέον να παρακολουθούµε τη συνταγογραφική συµπεριφορά των ιατρών και των φαρµακοποιών, χωρίς βέβαια να
υιοθετούµε ισοπεδωτικές συµπεριφορές και πρακτικές διαπόµπευσης των κλάδων. Όµως, οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να
είναι σεβαστοί από όλους.
Όλα αυτά, που είναι σε φάση υλοποίησης, αποτελούν δράσεις
οι οποίες θα εξορθολογήσουν τη λειτουργία αυτού του µεγάλου
oργανισµού. Γνωρίζουµε, κάτω και από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και εξυγίανση που επιχειρείται στη χώρα, ότι η προσαρµογή που επιχειρείται και τώρα στο χώρο της υγείας, µε µέτρα
όπως η αυτόµατη επιστροφή, το clowback και η κλιµακούµενη
έκπτωση, το rebate, σε κλινικές και διαγνωστικά κέντρα είναι µία
προσαρµογή δύσκολη και απότοµη. Πρέπει, όµως, να αντιµετωπίζουµε φαινόµενα προκλητής ζήτησης και υπερσυνταγογράφησης και, επιπλέον, πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι αυτή η
προσαρµογή θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός σταθερού και µε
διαφανείς κανόνες συστήµατος οικονοµικής λειτουργίας του
ΕΟΠΥΥ µέσα από τη θεσµοθέτηση κλειστών προϋπολογισµών.
Οι δράσεις, στις οποίες αναφέρθηκα προηγουµένως, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και άλλες τις οποίες επεξεργαζόµαστε και θα παρουσιάσουµε –πρέπει να πω ότι έχουµε δεσµευθεί
ότι στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα υπάρξει και άλλη
συζήτηση για τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, όταν ολοκληρωθεί ο διάλογος µε τους εµπλεκόµενους
φορείς, που ολοκληρώνεται άµεσα και ήδη σήµερα γίνεται µία
µεγάλη συνάντηση στo πλαίσιo αυτού του διαλόγου στο Υπουργείο Υγείας- µας αναγκάζουν να προχωρήσουµε σε µία σειρά
από νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Ορισµένες απ’ αυτές, διαχειριστικού χαρακτήρα, περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και οι υπόλοιπες θα έρθουν στη Βουλή είτε µε τη µορφή
τροπολογιών σε άλλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας είτε
στο µεγάλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προετοιµάζουµε.
Στο συζητούµενο νοµοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα συστέγασης ιατρείων ή πολυϊατρείων µε διαιτολογικές µονάδες και
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διαιτολογικά γραφεία. Θα αναφερθώ και στη συζήτηση των άρθρων. Δεν υποκρύπτεται τίποτα, δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα συµφέροντα από πίσω, αλλά απελευθέρωση και
µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά προς όφελος των νέων ιατρών,
οδοντιάτρων, των νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της υγείας.
Διευκολύνεται η εκκαθάριση και η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρµακοποιούς. Θεσπίζονται συγκεκριµένες προθεσµίες -και υπάρχει εκεί κάποια
νοµοτεχνική βελτίωση- ώστε να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα προς τον ΕΟΠΥΥ τα παραστατικά δαπανών των παρόχων υπηρεσιών υγείας, των ιατρών, των κλινικών, των διαγνωστικών κέντρων. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και πρέπει να
στηριχθεί. Δεν το ήθελαν κάποιοι. Εµείς το επιβάλαµε και το
εφαρµόζουµε, γιατί έτσι µπορούµε πλέον να παρακολουθούµε
συστηµατικά τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ και να παρεµβαίνουµε,
όποτε χρειάζεται να παρέµβουµε.
Δίνεται η δυνατότητα στην επιτροπή διαπραγµάτευσης του
ΕΟΠΥΥ να διαπραγµατεύεται τις αµοιβές, όχι µόνο µε τους συµβεβληµένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, µε αυτούς δηλαδή
µε τους οποίους έχει συµβάσεις, αλλά και µε αυτούς µε τους
οποίους µελλοντικά θα συνάψει συµβάσεις. Αυτή είναι η αλλαγή
την οποία επιφέρουµε µε τη συγκεκριµένη διάταξη, όπως επίσης
δίδεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό να εγκρίνει µε υπουργική
απόφαση κανονισµό λειτουργίας αυτής της επιτροπής διαπραγµάτευσης, για την οποία έχει ήδη εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση.
Η επιτροπή διαπραγµάτευσης δεν είναι αποφασιστικού χαρακτήρα. Δεν λαµβάνει αποφάσεις, δεν συνάπτει συµβάσεις, αλλά
διαπραγµατεύεται και εισηγείται προς το διοικητικό συµβούλιο
του ΕΟΠΥΥ. Το διοικητικό συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ είναι εκείνο το
οποίο λαµβάνει τις αποφάσεις και όχι η επιτροπή.
Γίνεται αναλυτική περιγραφή των αρµοδιοτήτων και επίλυση
βασικών ζητηµάτων που αφορούν στη διοικητική υποστήριξη και
τη λειτουργία του εθνικού συντονιστή για την αντιµετώπιση των
ναρκωτικών. Αναφέροµαι επιγραµµατικά και στις διατάξεις των
άρθρων της τροπολογίας που θα συζητήσουµε αύριο.
Επικαιροποιούνται οι διατάξεις για τη λειτουργία των επιτροπών, σε συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ και άλλους φορείς, προκειµένου να ελεγχθούν, να περιοριστούν και σταδιακά να εκλείψουν,
κατά το δυνατόν, οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις στα νοσοκοµεία
της χώρας. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα, το
οποίο αντιµετωπίζουµε ως χώρα. Και προσπαθούµε εδώ να βάλουµε µία σειρά µε τις νέες διατάξεις που εισάγονται.
Προβλέπεται ανανέωση των συµβάσεων των ιατρών του
ΕΟΠΥΥ που έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν εντός του 2013,
ώστε να ενισχυθεί κατά το δυνατόν η εύρυθµη λειτουργία των
υγειονοµικών µονάδων του οργανισµού ενόψει και των αλλαγών
που θα υπάρχουν στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Τέλος, καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα της υπηρεσίας υπαίθρου µέσω ισχυρών κινήτρων -θα µας δοθεί η δυνατότητα να
αναλύσουµε αύριο αυτά τα κίνητρα- για τους νέους ιατρούς. Ξεκαθαρίζω το εξής: Οι διατάξεις οι οποίες εισάγονται, ισχύουν για
τους ιατρούς οι οποίοι θα αποφοιτήσουν από τις ιατρικές σχολές
από εδώ και πέρα και όχι για αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποφοιτήσει ή είναι στην άσκηση για να πάρουν ειδικότητα ή έχουν
πάρει ειδικότητα.
Επίσης, χορηγούνται και άλλα κίνητρα, προκειµένου να καλυφθούν πλήρως τα ιατρεία υπαίθρου, δηλαδή τα αγροτικά ιατρεία,
σε όλη τη χώρα και κυρίως -εκεί είναι εστιασµένο το ενδιαφέρον
µας- στις άγονες, στις νησιωτικές και προβληµατικές περιοχές.
Σε επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου θα έρθει
και ανάλογη διάταξη χορήγησης ισχυρών κινήτρων, προκειµένου
να στελεχωθούν µε ειδικευµένους επικουρικούς γιατρούς τα νοσοκοµεία της χώρας, και κυρίως τα µικρά επαρχιακά νοσοκοµεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω ότι ο ουσιαστικός διάλογος, ο οποίος υπήρξε τις προηγούµενες ηµέρες στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων -γιατί πράγµατι υπήρξε ουσιαστικός διάλογος- θα συνεχιστεί κι εδώ. Έγινε ήδη σήµερα στην Ολοµέλεια
η έναρξη αυτού του διαλόγου. Πιστεύω ότι, τουλάχιστον όσον
αφορά τα θέµατα του Υπουργείου Υγείας, θα καταλήξουµε, µετά
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από αυτόν το διάλογο, στο καλύτερο δυνατό νοµοθετικό αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να αναφερθώ επί του Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέµα. Όποιος διαβάσει τον Κανονισµό, το σηµείο που αναφέρεται στη διαδικασία των τροπολογιών
–και φοβούµαι ότι οι κυρίως υπεύθυνοι που εισηγούνται εδώ νοµοθετήµατα, δεν διαβάζουν ούτε τον Κανονισµό ούτε το Σύνταγµα- θα δει ότι ορίζει ως τροπολογία την αλλαγή που
προτείνεται είτε από την πλευρά της Κυβέρνησης είτε από την
πλευρά της Βουλής σε συγκεκριµένη διάταξη του νοµοσχεδίου.
Η τροπολογία, µάλιστα, κατά τον Κανονισµό, τίθεται πρώτα σε
ψηφοφορία κι εν συνεχεία ακολουθεί η µείζων διάταξη. Αν µεν
γίνει δεκτή η τροπολογία, ενσωµατώνεται στη διάταξη στην
οποία αναφέρεται, αν όχι, προχωρεί η ψηφοφορία για την κύρια
διάταξη.
Αυτό είναι εξευτελισµός του Κοινοβουλίου. Μια τροπολογία µε
πέντε άρθρα, άσχετα µε άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου! Πού
θα πάει αυτή η κατάσταση; Παρακαλώ να καθίσετε όλο το Προεδρείο, µε τον Πρόεδρο κ. Μεϊµαράκη, και να αποφασίσετε εάν
ο Κανονισµός της Βουλής και το Σύνταγµα θα γίνουν σεβαστά.
Κι ας µην κάνω χαρακτηρισµό για το πώς χρησιµοποιούνται από
την Κυβέρνηση µε την ανοχή όλων και πρωτίστως της Αντιπολίτευσης. Και το τονίζω αυτό!
Δεν θίγω τα άλλα κόµµατα, αλλά είναι δυνατόν να µην επαγρυπνεί η Αντιπολίτευση για το τι γίνεται εδώ µέσα; Θα είναι η Βουλή
ένα κόµµα; Γι’ αυτό υπάρχει Αντιπολίτευση. Σήµερα η Αντιπολίτευση απλώς διατυπώνει, θορυβώντας, απόψεις. Δηλαδή, η
Βουλή διυλίζει, για να φύγω και από την Αντιπολίτευση. Δεν σηµαίνει ότι επειδή η Αντιπολίτευση οφείλει να στέκει απέναντι από
την Κυβέρνηση, όσοι στηρίζουµε την Κυβέρνηση πρέπει να σιωπούµε. Είναι υποχρέωση όλων µας να γίνει σεβαστό το Σύνταγµα
και ο Κανονισµός της Βουλής και να µη µας λένε κάποιοι: «Ε,
αφού δεν συµφωνείτε, γιατί ψηφίζετε τότε την Κυβέρνηση;». Δηλαδή, αντί να βάλουµε όλοι πλάτη να σεβαστεί και η Κυβέρνηση
και η Βουλή το Σύνταγµα και τον Κανονισµό, λέµε: «Να µην ψηφίσετε, να πέσει η Κυβέρνηση». Δεν είναι εκεί το θέµα, λοιπόν.
Κύριε Υπουργέ, αυτό πρέπει να απασχολήσει και την Κυβέρνηση, τουλάχιστον όσους έχετε γνώση του Κανονισµού, του Συντάγµατος και σέβεστε τη Βουλή.
Χθες εδώ «φάγαµε» µία ολόκληρη συνεδρίαση για µία παράταση προθεσµίας για την υποβολή των δηλώσεων «πόθεν
έσχες». Μπορούσε να γίνει µε µία απλή διάταξη που οµοφώνως
θα ψηφιζόταν. Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχουν εξευτελιστεί βασικοί θεσµοί του Συντάγµατος και ταυτόχρονα και το
κύρος του Προέδρου της Δηµοκρατίας που τον βάζετε να υπογράφει. Διότι τι θα κάνει ο Πρόεδρος, θα πει ότι διαφωνεί µε την
Κυβέρνηση για µία τέτοια διάταξη; Να έχουµε κρίση πολιτική,
κρίση γενικότερη; Έτσι, όµως, ασκείται ένας πολιτικός εκβιασµός σε βάρος και της Βουλής -και ιδιαίτερα της Πλειοψηφίας
που σας στηρίζει- και των θεσµών, του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Επιτέλους! Αυτή είναι η κατάσταση. Πέντε άρθρα εδώ σε
µία διάταξη,..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε δίκιο, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …ολόκληρο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Άλλωστε, το έχετε
βάλει…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι προσωπική σας ευθύνη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ξέρω, το ξέρω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …αλλά του Προεδρείου, είναι
ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό λέω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας θυµίζω ότι από αυτήν τη

1279

θέση ζητούσα ο ίδιος και απέσυραν ολόκληρα νοµοσχέδια. Εκτελεστούς νόµους του Συντάγµατος που κάποιοι Υπουργοί νόµιζαν
ότι µπορούν να τους περάσουν σαν µία τροπολογία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα τα περνάνε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν µε ακούσατε.
Λέω ότι το έχουµε βάλει -και εσείς προσωπικά που µετέχετε- στη
Διάσκεψη των Προέδρων. Θυµάστε ότι έχει δεσµευθεί ο κ. Μεϊµαράκης να συνεννοηθεί µε την Κυβέρνηση να µη γίνονται αυτά,
αλλά δυστυχώς γίνονται. Εποµένως, πρέπει να το ξαναβάλουµε
το θέµα στη Διάσκεψη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν εισάγονται και να είστε βέβαιος ότι η Βουλή θα πει, καλώς δεν εισάγονται. Γι’ αυτό λέει το
Σύνταγµα ότι εάν είναι άσχετη µία διάταξη ερωτάται η Βουλή εάν
υπάρχει αντίρρηση. Θα πρέπει να εφαρµόσουµε το Σύνταγµα και
τον Κανονισµό. Άλλως, δίνουµε τη δυνατότητα σε όσους θέλουν
να ευτελίσουν και το Κοινοβούλιο και τους θεσµούς και ξέρουµε
πού οδηγεί αυτό και πού έχει οδηγήσει ένα µεγάλο µέρος της
κοινής γνώµης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Παναγιώτης
Κουρουµπλής για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε πρόλαβε
ο αξιότιµος πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης. Νοµίζω
ότι είναι ένα ζήτηµα το οποίο έχει πάρει πλέον φαινόµενα εκτροπής και έχει πολύ µεγάλες ευθύνες το Προεδρείο της Βουλής. Το
κατανοούµε ότι το Προεδρείο της Βουλής για πολλούς λόγους
δεν θέλει και δεν πρέπει πολλές φορές να έρχεται σε σύγκρουση
µε την Κυβέρνηση, αλλά εδώ υπάρχουν ορισµένα όρια. Έχει
υπερβεί η Κυβέρνηση τα εσκαµµένα. Η Κυβέρνηση νοµοθετεί και
η Βουλή εγκρίνει. Περί αυτού πρόκειται. Και µας φέρνετε τώρα
ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας µε τέσσερα άρθρα και
άλλα δεκαέξι άρθρα -είναι ένα πολύσπερµο νοµοσχέδιο- τα οποία
είναι ατάκτως τοποθετηµένα επί παντός επιστητού. Και δεν είναι
µόνο, κύριε Κακλαµάνη, το ότι εισάγεται ένα νοµοσχέδιο που τα
περισσότερα άρθρα του δεν έχουν καµµία σχέση –ούτε οι τροπολογίες- µε το κυρίως νοµοσχέδιο, αλλά άµα διαβάσει κανείς
προσεκτικά θα δει ότι έρχεται και διορθώνει νόµους που έχουν
ψηφιστεί πριν από τρεις, τέσσερις, πέντε και έξι µήνες. Αυτή δηλαδή, η προχειρότητα του νοµοθετικού έργου που προωθείται,
δεν γίνεται µε µελέτη, δεν γίνεται µε επεξεργασία, ώστε και λεκτικά να αποδίδει τα νοήµατα που πρέπει να αποδώσει ο νόµος,
αλλά και συντακτικά, σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο, να αποδίδει
αυτό που πρέπει να αποδώσει.
Έρχεται τώρα, λοιπόν, η Κυβέρνηση και φέρνει διορθωτικές
συνεχώς διατάξεις. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που θέλω
να κάνω στο Προεδρείο της Βουλής.
Επίσης, πριν µπω στην αναφορά µου, κυρίως στο νοµοσχέδιο,
θέλω να παρακαλέσω τη Νέα Δηµοκρατία -και δεν έχει καµµία
αιχµή- για το εξής. Είχαµε συµφωνήσει όλα τα κόµµατα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα συστήσουµε αυτή την περίφηµη
διακοµµατική επιτροπή της Βουλής, που ήταν αίτηµα της κοινής
συνεδρίασης των δύο επιτροπών που είχαν συνέλθει το Μάρτιο
του 2012, για το γερµανοκατοχικό δάνειο και τις γερµανοκατοχικές αποζηµιώσεις- επανορθώσεις και τους θησαυρούς, αλλά
φοβούµαι ότι υπάρχει µία κωλυσιεργία από τη µεριά της Νέας
Δηµοκρατίας.
Θα παρακαλέσω -γιατί δεν θέλω να το «σηκώσω» το θέµα- επιτέλους να τελειώσουµε µε τη σύσταση αυτής της επιτροπής.
Διότι εγώ προσωπικά πιστεύω –και νοµίζω ότι το πιστεύουµε
όλοι- ότι η Βουλή διακοµµατικά έχει όλη τη δυνατότητα και τη
διάθεση να βοηθήσει σ’ αυτήν την προσπάθεια διά της κοινοβουλευτικής διπλωµατίας και να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες,
ώστε και η Κυβέρνηση –αν θέλετε- να διευκολυνθεί. Στο κάτωκάτω είναι άλλο πράγµα η Κυβέρνηση, άλλο η Βουλή. Αν η Κυβέρνηση για πολλούς και διαφόρους λόγους δυσκολεύεται να
ανοίξει αυτό το θέµα, ας αφήσει να το ανοίξει η Βουλή.
Κύριε Πρόεδρε, έφερε η Κυβέρνηση τέσσερα άρθρα σ’ αυτό
το πολύσπερµο νοµοσχέδιο που αφορούν την υγεία σε µία περίοδο που τριάµισι εκατοµµύρια Ελλήνων είναι χωρίς περίθαλψη.
Και δεν είναι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν
δούλεψαν και δεν προσέφεραν στην οικονοµία και στο ασφαλι-
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στικό σύστηµα. Είναι άνθρωποι που έχουν έξι και εφτά και οχτώ
χιλιάδες ένσηµα! Έχουν προσφέρει στο εθνικό σύστηµα ασφάλισης! Και σήµερα, επειδή η κρίση τους οδήγησε στην ανεργία,
οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Είναι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, για το οποίο καλούµεθα όλοι
να συµβάλουµε και να βάλουµε πλάτη, αν θέλετε, για να το αντιµετωπίσουµε. Είναι πραγµατική βόµβα στο κοινωνικό µας σύστηµα, όταν αφήνουµε αυτούς τους ανθρώπους να βιώνουν το
µαρτύριο του υγειονοµικού αποκλεισµού και της περίθαλψης σε
περιόδους πάρα πολύ δύσκολες για τη ζωή τους. Διότι δεν βιώνουν οι περισσότεροι εξ αυτών µόνο το ζήτηµα του υγειονοµικού
αποκλεισµού, ζουν και το µαρτύριο της ανεργίας, της νέας φτώχειας, της ακραίας φτώχειας!
Τα στοιχεία που έδωσε προχθές ο Δήµος Αθηναίων από µία
ποιοτική έρευνα, δείχνουν ότι το 90% -παρακαλώ!- των πολιτών
που σιτίζονται στα µεσηµεριανά συσσίτια του Δήµου Αθηναίων
και της Εκκλησίας, είναι Έλληνες. Το 54% των αστέγων είναι Έλληνες! Και το 18%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών!
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση να νοµοθετήσει για τα ζητήµατα της υγείας και µας φέρνει και µία τροπολογία, στην οποία
αναφέρθηκε και ο κ. Κακλαµάνης.
Ίσως δεν θα προσέξατε, κύριε Κακλαµάνη, ότι ένα από αυτά
τα άρθρα αναφέρεται στις περίφηµες αδειοδοτήσεις κλινικών.
Αυτές τις κλινικές που έκλεισε ο κ.Αυγερινός έπειτα από είκοσι,
τριάντα χρόνια τώρα, έρχεται η Κυβέρνηση να τις αναστήσει.
Ερωτώ τον παριστάµενο Υπουργό: Είναι φωτογραφική αυτή η
διάταξη; Αφορά κλινική που βρίσκεται στα όρια της Αττικής; Ποιους αφορά αυτή η διάταξη; Πού το θυµηθήκατε ξαφνικά και φέρατε αυτήν τη διάταξη προς ψήφιση στη Βουλή; Και µάλιστα τη
φέρατε την τελευταία στιγµή, χωρίς να τη φέρετε στην επιτροπή!
Πραγµατικά, κύριε Κρεµαστινέ, έχω προβληµατιστεί για το αν
εσείς θα µπορέστε να ψηφίσετε µία τέτοια διάταξη. Είναι πραγµατικά προκλητικό! Φέρτε την στην επιτροπή να τη συζητήσουµε,
να γίνει ανταλλαγή απόψεων και να δούµε περί τίνος πρόκειται.
Διότι εδώ συµβαίνουν σηµεία και τέρατα. Όταν υπάρχουν αυτού
του είδους οι περικοπές, έρχεστε και αυξάνετε τα πρωτότυπα
φάρµακα. Διακόσια εξήντα πέντε πρωτότυπα φάρµακα γιατί τα
αυξήσατε; Ποιος ωφελήθηκε από αυτήν την υπόθεση; Να µας
πείτε ποιος ωφελήθηκε από αυτήν την αύξηση των διακοσίων
εξήντα πέντε πρωτοτύπων φαρµάκων. Και γιατί δεν φέρατε τη
διάταξη στη Βουλή, όπως είχε πράξει πριν από δύο, τρία χρόνια
η τότε Υπουργός, για να συζητηθεί εδώ στη Βουλή αν πρέπει να
γίνει αυτή η αύξηση; Δηλαδή, είσαστε νοµιµόφρονες, ότι έπρεπε
να πιάσουµε το µέσο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν λέτε όµως
πόσα µειώσαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφήστε πόσα µειώσατε! Σας
ρωτάω ποιούς ωφέλησε η αύξηση των διακοσίων εξήντα πέντε
πρωτοτύπων φαρµάκων και γιατί το κάνατε, ενώ είχατε τη δυνατότητα να µην το κάνετε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και σε
αυτό πρέπει να µας δώσετε απάντηση.
Διότι µε αυτόν τον τρόπο ξέρετε τι κάνατε; Αυξήσατε ένα
µέρος από αυτά τα εκατό εκατοµµύρια. Τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια πάρθηκαν από τις τσέπες των πολιτών, των ασθενών, και
τα εβδοµήντα πέντε πήγαν στον ΕΟΠΥΥ ως χρέος του ΕΟΠΥΥ.
Και µετά, µε την αύξηση της συµµετοχής των ασθενών τι κάνατε
ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ; Πήρατε αυτά από το βάρος του
ΕΟΠΥΥ και τα πληρώνει ο ασφαλισµένος. Αυτό κάνατε γι’ αυτά
τα διακόσια εξήντα πέντε φάρµακα. Και δεν µιλάει κανείς γι’
αυτό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα σε µία περίοδο τόσο δύσκολη
για τον κόσµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έφερε η Κυβέρνηση το νοµοσχέδιο αυτό και µιλά στα τέσσερα αυτά άρθρα γι’ αυτήν την περίφηµη επιτροπή στον ΕΟΠΥΥ. Πάρα πολύ καθυστερηµένα ήρθε
αυτή η επιτροπή. Ήρθε πάρα πολύ καθυστερηµένα, αλλά ας
έρθει έστω κι έτσι.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η επιτροπή θα διαπραγµατεύεται οικονοµικά µεγέθη πάρα πολύ σηµαντικά και µε ιδιωτικές κλινικές και
µε νοσοκοµεία. Δεν θα πρέπει εδώ να προβλέψουµε ότι θα πρέπει να ελέγχεται το πόθεν έσχες αυτής της επιτροπής; Αυτά ήταν
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τα λάθη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, που έκανε
και το ΠΑΣΟΚ. Διότι, όταν κάποιοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ φωνάζαµε «ελέγξτε τις επιτροπές προµηθειών των νοσοκοµείων», αντί
να κάνουµε αυτό, ερχόµασταν και νοµιµοποιούσαµε τα έξι δισεκατοµµύρια ευρώ της Νέας Δηµοκρατίας στα αναλώσιµα και τα
πάρτι των φαρµάκων. Αυτό έγινε τότε και τα βάλαµε και µετά
µέσα στο έλλειµµα.
Θα τοποθετηθούµε στα υπόλοιπα θέµατα της υγείας και
αύριο, αλλά θα τα πούµε και τη Δευτέρα που έχω µια επίκαιρη
ερώτηση, κύριοι Υπουργοί. Έχουµε και άλλα να πούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται η Κυβέρνηση µε το
άρθρο 18 να επιχειρήσει τι; Αφού έκλεισε την ΕΡΤ σε µια κρίσιµη
περίοδο, τώρα µπορεί να κάνει κανείς λογικούς συνειρµούς: Εάν
η ΕΡΤ δεν είχε κλείσει, θα είχε λάβει µέρος σε αυτήν τη διαδικασία; Σήµερα, λοιπόν, έρχεστε και φέρνετε µια διάταξη, ενώ δεν
υλοποιήθηκε ποτέ ο νόµος που ψηφίστηκε το 2007 µε παρατάσεις. Έρχεται η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και βάζει
πολύ κρίσιµα ζητήµατα γι’ αυτό το θέµα που επιχειρείτε. Αλλά
όταν σας βολεύει, είναι καλή η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και όταν δεν σας βολεύει, την αγνοούµε.
Κάποτε πρέπει σε αυτό το Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξία των απόψεων και των γνωµοδοτήσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής να έχει ένα µεγαλύτερο δεσµευτικό ρόλο
για τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αλλιώς δεν έχει καµµιά έννοια να
πληρώνουµε Επιστηµονική Επιτροπή και να µην λαµβάνουµε υπ’
όψιν τις απόψεις της και τις γνωµοδοτήσεις της.
Έρχεστε, λοιπόν, και επιχειρείτε ένα νέο ανοσιούργηµα. Η διαπλοκή στη διαπλοκή. Έρχεστε δηλαδή «να πληρώσετε γραµµάτια και να βάλετε και στον τόκο» όπως έλεγε ένας απλός
χωριανός µου. «Πληρώνω γραµµάτια, βάζω και στον τόκο». Δηλαδή διασφαλίζετε αυτά που έπρεπε να τους δώσετε για τη στήριξη που σας παρέχουν τα συγκεκριµένα κανάλια σε µία περίοδο
που αισθάνεται ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει κοινωνική αδικία,
ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να συγκρουστείτε και µε τις
λίστες και µε τους ληστές που περιέχονται σε αυτές τις λίστες,
όταν κινδυνεύουν παιδιά από έλλειψη περίθαλψης, όταν στερούνται ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουρουµπλή…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, ζητήστε το,
κύριε Κουρουµπλή. Δεν θα σας το αφαιρέσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώµη.
Έρχεστε, λοιπόν, να κάνετε χαριστικές πράξεις επειδή επί
τόσα χρόνια αυτές οι συχνότητες δινόντουσαν µε έναν τέτοιο
τρόπο, που οι συγκεκριµένοι καναλάρχες δεν πλήρωσαν ούτε
ένα ευρώ στο κράτος.
Πώς µπορεί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αντιµετωπίσουµε τα φαινόµενα που γεννάει η απόγνωση; Και διαµαρτυρόµαστε γιατί κάποιος κόσµος στην απόγνωσή του ψήφισε
αυτούς που ψήφισε. Προσπαθούµε να απενοχοποιήσουµε τις
επιλογές αυτού του τύπου. Περί αυτού πρόκειται. Δεν φταίει
αυτό, δεν φταίει εκείνο, δεν φταίει το άλλο. Γιατί; Τρελάθηκε ο
ελληνικός λαός ξαφνικά; Πώς δεν φταίει; Και αυτό φταίει και
εκείνο φταίει και το άλλο φταίει. Βλέπει ένα πολιτικό σύστηµα,
που έστω και τώρα -να δεχθούµε ότι έγινε ό,τι έγινε- σ’ αυτήν την
φοβερή κρίση, που εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια µέσα
από την ανεργία, τη φτώχεια, τον αποκλεισµό, τις διακρίσεις, δεν
έχουµε το κουράγιο να εµπεδώσουµε ένα αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης και να πούµε ότι «ναι, επιτέλους, τώρα ο ελληνικός
λαός µπορεί να αισθάνεται ότι υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουµε όλοι µαζί, να εµπεδώσουµε αυτήν την καταξίωση που
πρέπει να δώσουµε στο πολιτικό προσωπικό και στο πολιτικό σύστηµα». Περί αυτού πρόκειται.
Μπορούµε να πούµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης
στην κατανοµή των βαρών;
Όταν, κύριε Υπουργέ -είστε και αρµόδιος του ΕΟΠΥΥ- ιδρύθηκε ο ΕΟΠΥΥ, πήρατε τα ταµεία µε ελλείµµατα και ποτέ δεν
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έγινε κανένας έλεγχος ούτε πριν ούτε µετά γιατί έγιναν αυτά τα
ελλείµµατα. Κανένας δεν ευθύνεται γι’ αυτά τα ελλείµµατα;
Κανένας δεν ευθυνόταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι επί
δέκα χρόνια κρατούσαµε ένα καθεστώς διαφορετικής τιµής του
ασφαλιστικού φαρµάκου µε το νοσοκοµειακό κι έχανε το κράτος,
µε δήλωση του κ. Βουδούρη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, 500 εκατοµµύρια τον χρόνο;
Να πως έγινε η κρίση. Αυτή είναι η κατάσταση. Έρχεστε σήµερα, λοιπόν, και επιχειρείτε να δώσετε τις συχνότητες, προκαλώντας το δηµόσιο αίσθηµα. Το προκαλούµε το δηµόσιο
αίσθηµα. Νοµίζετε ότι µπορεί να περάσει µε την πλειοψηφία.
Αύριο, όµως, αυτή η υπόθεση θα περάσει από δοκιµασία, δεν θα
µείνει έτσι και ο καθείς θα αναλάβει τις ευθύνες του. Αν νοµίζετε
ότι µε πολύ ανώδυνο τρόπο θα περνάτε τέτοιου είδους διατάξεις,
είστε γελασµένοι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Μία µικρή παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω σε σχέση µε αυτά
που είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως.
Όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας –δεν µιλώ για όλες τις διατάξεις, τις οποίες εισάγει η Κυβέρνηση, αλλά ειδικά όσον αφορά
το Υπουργείο Υγείας- δεν υπάρχουν, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, χαριστικές διατάξεις, ούτε «φωτογραφίες»
υπάρχουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα το δούµε αυτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Εµείς δεν «φωτογραφίζουµε», δεν έχουµε φωτογραφικές µηχανές. Εµείς ό,τι
κάνουµε το κάνουµε µε διαφάνεια και είµαστε συνεπείς σε συγκεκριµένες αρχές και κανόνες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να την πάρετε πίσω αυτήν
την τροπολογία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ακούστε µε.
Πρώτον, όσον αφορά την επιτροπή διαπραγµάτευσης -το
έχετε πει εσείς, το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι δικοί σας προηγουµένως- η επιτροπή διαπραγµάτευσης δεν αποφασίζει, δεν
συνάπτει συµβάσεις, έχει καθαρά γνωµοδοτικό χαρακτήρα.
Δεύτερον, η θητεία των µελών της είναι διετής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι σας ενοχλεί να βάλετε
αυτό που λέµε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Αφήστε µε να
ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Κουρουµπλή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Η θητεία των
µελών της είναι διετής. Δεν µπορεί να παραταθεί πέρα από δύο
συνεχείς θητείες. Ειδικά, η πρώτη θητεία είναι ενιαύσια και δεν
ανανεώνεται.
Τρίτον, υπάρχουν στο άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης, η
οποία καθορίζει τις αρµοδιότητες και τις διαδικασίες λειτουργίας
αυτής της επιτροπής, µία σειρά από κωλύµατα και προϋποθέσεις
έκπτωσης των µελών της. Είναι αυστηρότατα κωλύµατα, που δεν
έχουν τεθεί ποτέ σε καµµία άλλη επιτροπή. Όλα αυτά τα είπα σε
σχέση µε την επιτροπή διαπραγµάτευσης.
Άλλο ζήτηµα είναι το θέµα της επαναλειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών. Δεν «φωτογραφίζει» κι εκεί –επαναλαµβάνω- κάποιους συγκεκριµένους. Είναι γενική η διάταξη. Η διατύπωση
είναι εντελώς γενική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γενικές γίνονται αυτές.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Επειδή, όµως,
έχει τεθεί αυτή η ένσταση η δική σας και επειδή θέλουµε να είµαστε συνεπείς σ’ αυτά τα οποία λέµε, θέλουµε να υπάρχει διάλογος ουσιαστικός και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
πριν και στη συνέχεια εδώ στο Κοινοβούλιο, εµείς για να µην
υπάρχει η παραµικρή σκιά θα αποσύρουµε αυτήν τη διάταξη -
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αναφέροµαι στο άρθρο 5 της τροπολογίας- και θα την επαναφέρουµε σε διάταξη νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας ή σε κάποια άλλη εµπρόθεσµη τροπολογία, η οποία θα έλθει να
συζητηθεί πρώτα στην επιτροπή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βούλτεψη για δώδεκα λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι έχουµε µπροστά µας
ένα νοµοσχέδιο που ασχολείται µε πάρα πολλά θέµατα πολλών
και διαφορετικών Υπουργείων. Προφανώς, πολλές φορές υπάρχει ανάγκη για ταχεία ρύθµιση διαφόρων θεµάτων, αλλά προφανώς υπάρχει και η ανάγκη συντονισµού.
Σήµερα, εκπροσωπήθηκε το Υπουργείο Υγείας. Αύριο θεωρούµε δεδοµένο ότι θα είναι εδώ Υπουργοί ή Υφυπουργοί, ή εν
πάση περιπτώσει, Υπουργικά στελέχη των άλλων Υπουργείων
που διατάξεις τους υπάρχουν µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο. Διότι
πρέπει και σε αυτόν τον τοµέα να υπάρξει συντονισµός. Τίθενται
θέµατα από τους Βουλευτές. Γίνεται ένας γόνιµος διάλογος.
Όπως απάντησε τώρα εµβόλιµα ο Υφυπουργός Υγείας επί ενός
θέµατος που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αναγνωρίζω και εγώ ότι έπρεπε να
υπάρχουν µέσα στην Αίθουσα εκπρόσωποι και των άλλων Υπουργείων, εφόσον δεν πρόκειται για τροπολογίες, αλλά για άρθρα
νοµοσχεδίου.
Πρέπει να σχεδιάζουµε σε βάθος χρόνου. Πράγµατι βρισκόµαστε µπροστά στο θέµα της Προεδρίας, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Την 1η
Ιανουαρίου ξεκινάει η Ελληνική Προεδρία. Πιστεύω ότι αρκετές
φορές θα έρχονται τέτοιες διατάξεις εδώ. Αυτό συµβαίνει σε όλα
τα κοινοβούλια του κόσµου. Νοµίζω ότι πρέπει ειδικά το θέµα
της Προεδρίας να το δούµε µε εθνική οµοψυχία, για να µπορέσει
η χώρα να φέρει σε πέρας αυτήν την υπόθεση χωρίς να υποστεί
άλλες βλάβες όσον αφορά την εικόνα της.
Βεβαίως, επίσης, το θέµα της υγείας είναι πολυπλόκαµο. Πολλές φορές µία διάταξη κατά την εφαρµογή της έχει προβλήµατα
και πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να γίνεται, έστω µε τον τρόπο
µε τον οποίο γίνεται. Είδαµε στα χρόνια αυτά τα µνηµονιακά –
και χαιρετίζω τη δηµιουργία αυτού του θεσµού, δηλαδή του Εθνικού Συντονιστή για τα ναρκωτικά και µάλιστα µε πενταετή θητείανα υποχωρούν πράγµατι κάποιες δοµές. Χρειάζεται, λοιπόν,
αυτήν τη στιγµή να υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα διασφαλίζουν
ότι αυτές οι δοµές θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Διότι ο τοµέας
των ναρκωτικών είναι ένας πολύ κρίσιµος τοµέας.
Πιστεύω ότι ειδικά αυτή η διάταξη πρέπει να ψηφιστεί από
όλους. Χρειαζόµαστε συντονιστή, ώστε κάθε φορά που θα υπάρχουν περικοπές σε αυτόν τον τοµέα να µπορεί κάποιος ανεξάρτητος πενταετούς θητείας να πει «αυτό δεν µπορεί να γίνει». Διότι
έχουν υποχωρήσει πολλές υπηρεσίες λόγω ακριβώς της οικονοµικής κατάστασης και της κρίσης στη χώρα, όσον αφορά τον κρίσιµο αυτό τοµέα της αντιµετώπισης των ναρκωτικών που
ουσιαστικά επιτείνει θέµατα οικονοµικής κρίσης. Διότι, αν δεν
πάει καλά αυτός ο τοµέας, ξέρουµε ότι ξοδεύουµε πάρα πολλά
χρήµατα µετά για την αποκατάσταση. Ξοδεύουµε επίσης πάρα
πολλά χρήµατα, διότι άνθρωποι λείπουν από την αγορά εργασίας
ή από την προσπάθεια τους να βρεθούν µέσα σε αυτήν.
Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι πάντοτε στον τοµέα της υγείας θα
χρειάζεται να ερχόµαστε εδώ και να διορθώνουµε προηγούµενες
διατάξεις. Και δεν είναι εκεί το ζήτηµα. Το ζήτηµα είναι ότι σήµερα κάναµε µία συζήτηση που τελικά έπρεπε και εµείς να την
επικεντρώσουµε στα θέµατα της υγείας, για να µπορέσουµε
αύριο να συζητήσουµε τα άλλα ζητήµατα. Ο διάλογος όµως,
παρ’ όλες τις καταγγελίες, πιστεύω ότι ήταν γόνιµος, αν και δυστυχώς βρισκόµαστε πάντα στον αστερισµό των καταγγελιών και
των περιγραφών.
Είναι πάρα πολύ εύκολο να περιγράφεις κάτι. Αυτό όµως δεν
είναι δουλειά του πολιτικού. Θα το κάνει µία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές. Κάπου θα πρέπει κάτι να πει, κάτι να προτείνει
και όταν ακόµη δεν είναι στην κυβέρνηση. Δηλαδή ένα κόµµα το
οποίο διεκδικεί µε αξιώσεις την εξουσία δεν αρκεί να περιγράφει
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τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τα προβλήµατα στον τοµέα της
υγείας που -απ’ όσο θυµάµαι- και στον καιρό της ευηµερίας αυτά
περιγράφονταν. Ένα κόµµα πρέπει να λέει και τι θα κάνει, ειδικά
όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει επανειληµµένα και διά στόµατος του Αρχηγού της παραδεχτεί ότι αυτά δεν θα αλλάξουν
εν µια νυκτί, δεν υπάρχει το µαγικό ραβδί.
Τώρα τελευταία, επίσης, ακούσαµε να µας λένε ότι δεν πρόκειται να φτάσουµε στην κορυφή χωρίς να µατώσουµε. Άρα πρέπει να ξέρουµε ποια είναι η πρόταση πάνω σε συγκεκριµένα
ζητήµατα τα οποία τίθενται κάθε φορά. Δεν είναι πρόταση το να
λέµε πώς θα λειτουργεί µία επιτροπή. Πρόταση είναι να πούµε
τι σκοπεύουµε να κάνουµε στο θέµα της υγείας
Και επειδή ακούµε συχνά ότι το πρώτο χρέος, το οποίο οφείλει
µία ελληνική Κυβέρνηση να ξεπληρώσει, είναι το χρέος της απέναντι στο λαό της και στους ανθρώπους, συµφωνούµε και µε
αυτό, αλλά και επ’ αυτού πρέπει να πούµε πώς δεν µπορούµε να
λέµε γενικά και αόριστα ότι θα τα κάνουµε όλα τέλεια αύριο το
πρωί, διότι ούτε εκεί υπάρχει µαγικό ραβδί.
Και το λέω αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, διαβάζοντας και την
πολιτική απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ –την έχω
εδώ µπροστά µου- η οποία έχει ειδική αναφορά στα θέµατα της
υγείας. Χρησιµοποιεί βέβαια έναν ενεστώτα διαρκείας που είναι
χρήσιµος στον πολιτικό λόγο –«αποκαθιστούµε», «βοηθούµε»,
«προσπαθούµε» και «θα δούµε τι θα γίνει στο τέλος». Όσον
αφορά το κοινωνικό κράτος, το θέµα της υγείας, το ασφαλιστικό
σύστηµα κ.λπ. λέει συγκεκριµένα: «Διασφαλίζουµε πλήρως τη
λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων» –“διασφαλίζουµε” είναι
ένας ενεστώτας διαρκείας δεν ξέρουµε πώς θα διασφαλιστεί
πώς µπορούµε να το πάρουµε αυτό ως δεδοµένο, γιατί τον ενεστώτα διαρκείας τον έχουµε ακούσει πολλές φορές «και των
δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, κέντρα υγείας, µονάδες
υγείας του ΕΟΠΥΥ, δοµές ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης και
απεξάρτησης. Διατηρούµε και αναπτύσσουµε» πάλι ενεστώτας
διαρκείας «ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας και δοµών πρόνοιας
υψηλής ποιότητας προσιτό σε όλους, στο κέντρο και στην περιφέρεια».
Τι λέει όµως παρακάτω; «Εγγυόµαστε την ικανοποιητική λειτουργία και αναδιοργάνωση της δηµόσιας περίθαλψης και τη δωρεάν καθολική πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας,
ντόπιων και αλλοδαπών, στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,
ανεξάρτητα από την εργασιακή ή ασφαλιστική τους κατάσταση».
Αυτό πρέπει να κοστολογηθεί, δηλαδή εάν µπορούµε να διασφαλίσουµε σε όλους, ντόπιους, αλλοδαπούς, νόµιµους, παράνοµους, την είσοδο στα νοσοκοµεία και να γίνονται έξοδα. Δεν
µπορεί να λέγεται έτσι αόριστα, διότι η υγεία έχει αντιπαροχές.
Κάποιοι εργάζονται και πληρώνουν για τον τοµέα περίθαλψης.
Εργάζονται και καταβάλλουν εισφορές για τη σύνταξή τους, καταβάλλουν εισφορές για την υγεία. Αν δεν έχει ανταποδοτικότητα αυτό το σύστηµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τα τρία εκατοµµύρια ήταν
ασφαλισµένοι, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, µισό λεπτό. Ακούστε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, αν
έχετε την καλοσύνη, να µην παρεµβαίνετε από κάτω. Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μία διευκρίνιση έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κυρία Βούλτεψη, µην κάνετε διάλογο. Συνεχίστε κανονικά την τοποθέτησή σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ετέθη, κύριε Πρόεδρε, ένα θέµα.
Βεβαίως όσοι ήταν ασφαλισµένοι –µιλάµε, λοιπόν, για το παλαιό ΤΕΒΕ- είναι άλλο ζήτηµα. Επ’ αυτού και λαµβάνεται και πρέπει να ληφθεί µέριµνα. Πράγµατι, ο κόσµος αυτός, ο οποίος
χειµάζεται, βρέθηκε να µην µπορεί να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του και να είναι εκτός του συστήµατος υγείας. Δεν
µιλούµε όµως γι’ αυτό. Εγώ δεν µίλησα γι’ αυτό. Είπα ότι θέλετε
ένα σύστηµα υγείας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ας λύσουµε αυτό πρώτα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό πρέπει να το λύσουµε και θα το λύσουµε. Όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει µία διαδικασία για την επί-
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λυσή του, να βρεθεί τρόπος αυτοί οι άνθρωποι και τα παιδιά τους
να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Είναι αναγκαίο. Τι θα
πει «ας λύσουµε πρώτα αυτό»; Εδώ λέτε ότι θα φτάσουµε ξαφνικά µε µία διακυβέρνηση δική σας στη δυνατότητα να προσφέρουµε µέσα στα νοσοκοµεία µας παροχή υγείας σε δέκα
εκατοµµύρια Ινδών που αύριο το πρωί µπορεί να αποφασίσουν
να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς είστε Κυβέρνηση. Αφήστε το τι θα κάνουµε εµείς.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Λέω, λοιπόν, και δεν θέλω να πάρω άλλο
χρόνο ότι, όταν διεκδικούµε την εξουσία µε αξιώσεις, πρέπει να
λέµε και αυτά που µπορούµε να κάνουµε. Δεν µπορούµε να λέµε
διάφορα µαξιµαλιστικά, όπως «ντόπιων και αλλοδαπών». Αυτοί
οι οποίοι έχουν ασφαλιστικά δικαιώµατα, αυτοί οι οποίοι είχαν
ασφαλιστικά δικαιώµατα –και το δέχοµαι- πρέπει να τα διατηρήσουν. Αλλά πρέπει να µας δώσετε ένα σχέδιο γι’ αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι τρία εκατοµµύρια,
κυρία Βούλτεψη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ, ο καθένας οµιλεί όταν έρθει η ώρα του και όταν πρέπει.
Όχι έτσι, κύριε Κουρουµπλή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γίνεται διάλογος παραγωγικός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουρουµπλή, µην διακόπτετε. Δεν κάνουµε κουβεντούλα
εδώ µέσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν αντιδικούµε σε προσωπικό επίπεδο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Διακόψατε την οµιλήτρια.
Συνεχίστε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Άλλο πράγµα είπα εγώ και για άλλο
πράγµα ήταν η διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην απαντάτε,
κυρία Βούλτεψη. Συνεχίστε την οµιλία σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μιλάω για συγκεκριµένα θέµατα, να συζητήσουµε εδώ πώς άνθρωποι που είχαν ασφάλιση και που βρέθηκαν σε δυσκολία και δεν µπόρεσαν να καταβάλουν τις
ασφαλιστικές τους εισφορές, είναι αυτήν τη στιγµή χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Αυτό είναι µείζον ζήτηµα και αντιµετωπίζεται. Όπως ξέρετε, γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτό για να αντιµετωπιστεί άµεσα, αλλά
το να λέµε ότι το σύστηµα υγείας µας µπορεί να παράσχει περίθαλψη σε όποιον περνάει απ’ έξω, αυτή είναι µία συζήτηση που
δεν µπορεί να έχει ευτυχή κατάληξη. Είναι αδύνατον.
Γιατί τα είπα όλα αυτά; Γιατί πρέπει κάποτε, όταν φτιάχνονται
τέτοια κείµενα, να υπάρχει κάτι συγκεκριµένο, παραδείγµατος
χάριν θα δώσουµε πίσω την ασφάλιση στους ασφαλισµένους του
ΟΑΕΕ που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή εκτός συστήµατος. Δεν
µπορεί να λέµε «ντόπιων αλλοδαπών» κ.λπ., «είτε είναι εντάξει µε
τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα είτε όχι». Δεν είναι µόνο ο ΟΑΕΕ
σ’ αυτό που λέτε. Είναι όποιος περνάει έξω από τη χώρα και
µπαίνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτό που λέτε τώρα είναι
αποπροσανατολιστικό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσετε. Το σύστηµα υγείας δεν αντέχει αυτά που λέτε ως κόµµα που διεκδικεί
την εξουσία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Για την επιτροπή δεν είπατε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στη δευτερολογία σας, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα το πω στον Πρόεδρο κι εγώ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κρεµαστινός, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύ-
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ριοι Βουλευτές, όπως είπε και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ.
Κακλαµάνης, το νοµοσχέδιο επιγράφεται: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». Το ορθότερο θα ήταν να ήταν
«Άλλες διατάξεις και ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας» γιατί το
κύριο βάρος πράγµατι είναι οι άλλες διατάξεις. Γι’ αυτό το λόγο
και στην επιτροπή είχαν κληθεί και είχαν προσέλθει οι περισσότεροι αρµόδιοι Υπουργοί και καλό να προσέλθουν αύριο στην
Ολοµέλεια για να υποστηρίξουν τις διατάξεις, γιατί δεν πρόκειται
για τροπολογίες, αλλά για διατάξεις. Το λογικό είναι, λοιπόν, να
προσέλθουν αύριο οι Υπουργοί για να υποστηρίξουν τις διατάξεις τους.
Όµως, θα πρέπει να ενηµερώσω την Ολοµέλεια ότι η Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων, µε τον κ. Λυκουρέντζο -που ήταν µέχρι
προ ολίγου εδώ- και τον κ. Γεωργιάδη, έκανε δύο διασκέψεις µε
τους περιφερειάρχες και τους νοµάρχες των αποµονωµένων περιοχών, των νησιωτικών, ορεινών περιοχών. Αυτοί είπαν τα προβλήµατά τους και αυτά καταγράφηκαν.
Τα προβλήµατα αυτά υποβλήθηκαν από εµένα στην επιτροπή,
µε την ιδιότητα του Προέδρου της επιτροπής και έτυχαν της επιδοκιµασίας όλων των πολιτικών κοµµάτων. Δύο από αυτά έχουν
περιληφθεί στο νοµοσχέδιο, αλλά καλό είναι, κύριε Υπουργέ, να
συµπεριλάβετε όλες τις διατάξεις που είναι αποτέλεσµα, αν θέλετε, µιας διαδικασίας που κράτησε πάνω από ένα χρόνο και διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία των νοσοκοµείων, κυρίως των
αποµονωµένων περιοχών, την εύρυθµη λειτουργία των αγροτικών ιατρείων και των κέντρων υγείας.
Δίνω το παράδειγµα µιας διατάξεως. Αυτός που βρίσκεται σε
ένα χωριό έχει το δικαίωµα να τον δει κάποιος οφθαλµίατρος κάποια στιγµή. Αυτός ο οφθαλµίατρος να πηγαίνει από το νοσοκοµείο στο οποίο ανήκει το κέντρο υγείας της περιοχής. Ειδικά µε
τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σήµερα στη χώρα,
όπου δεν έχει ο κόσµος τη δυνατότητα να καταφεύγει µε ιδίους
πόρους στους ειδικούς, αυτό είναι κάτι απαραίτητο.
Επίσης, µια άλλη διάταξη που θα πρέπει να τη δεχτεί όλη η
Βουλή –και τη δέχτηκε και η επιτροπή- είναι οι περίφηµες επιτροπές του Υπουργείου Υγείας. Εγώ θυµάµαι πως από την εποχή
που ήµουν Υπουργός –περίπου δηλαδή δεκατρία χρόνια πρινµέχρι σήµερα είναι οι ίδιοι άνθρωποι διαχρονικά. Οι Υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι επιτροπές είναι οι ίδιες. Αποτέλεσµα; Να µην γνωρίζει πραγµατικά τι γίνεται.
Εγώ ως Υπουργός Υγείας, γνωρίζοντας και το θέµα, διαπίστωσα ότι η στεφανιογραφία χρεωνόταν τότε 30.000 δραχµές, η
αγγειογραφία µιας αρτηρίας του δεξιού ποδιού 150.000 δραχµές
και του αριστερού ποδιού άλλες 150.000 δραχµές. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτοί οι οποίοι είχαν εισηγηθεί είχαν άµεση ωφέλεια από
τις τιµολογήσεις και βέβαια, άλλαξαν αµέσως τότε τα δεδοµένα.
Άρα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -που έκανα µνεία και σε αυτά που
είπατε προηγουµένως- θα πρέπει οι επιτροπές του Υπουργείου
Υγείας να µην είναι οι ίδιες διαχρονικά. Εµείς προτείναµε να γίνεται κάθε χρόνο αλλαγή των προσώπων. Αυτό να το δείτε εσείς.
Αυτή η κατάσταση όµως που υπάρχει σήµερα είναι απαράδεκτη.
Θα θυµίσω, ειδικά στον κ. Κουρουµπλή που ήταν τότε Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου, ότι ο νόµος περί προµηθειών που
ψηφίστηκε το 1995 ίσχυσε ούτε για ένα εξάµηνο.
Και τι έλεγε εκείνος ο νόµος που αφορούσε τους προµηθευτές; Έλεγε ότι όποιος φέρεται ως υποψήφιος προµηθευτής σε
νοσοκοµείο και σε οποιοδήποτε ίδρυµα υγείας για αναλώσιµα,
για φάρµακα ή για µηχανήµατα θα πρέπει να έχει δώσει και ένα
πιστοποιητικό για το πόσο το προσφέρει η εταιρεία του στις
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αν αυτό το πιστοποιητικό παραβιάζει το νόµο περί ψευδούς δηλώσεως θα έχει τα
επίχειρα. Παράλληλα, αποκλείεται από κάθε άλλο διαγωνισµό
του δηµοσίου.
Ένας τέτοιος νόµος, ο οποίος ήταν, αν θέλετε, ιδιαίτερα αυστηρός, δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Αν είχε εφαρµοστεί αυτός ο
νόµος, δεν θα είχαµε αυτό το άνοιγµα στη υγεία, δηλαδή να
έχουµε 600% παραπάνω τιµολογήσεις απ’ ό,τι συµβαίνει σε αντίστοιχα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ισχύει ακόµη η διάταξη αυτή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Η διάταξη έχει ισχύ, αλλά ουσιαστικά έχει επισκιαστεί από διάφορους άλλους νόµους.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ήρθε άλλος νόµος και κατήργησε τη διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κρεµαστινέ, προχωρήστε παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι, αλλά δεν την κατήργησε
µε αριθµό, αλλά µε αυτό που λένε συνήθως «κάθε άλλη σχετική
διάταξη καταργείται». Δεν τόλµησε κανείς να την καταργήσει µε
αριθµό, διότι κάποιος θα πήγαινε στον αριθµό να δει τι πραγµατικά καταργείται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να την επαναφέρουµε, κύριε
Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Αυτή είναι και η πρότασή µου,
να την επαναφέρουµε αυτήν τη διάταξη και, αν θέλετε, και ανακαινισµένη, αλλά χρειάζονται δρακόντεια µέτρα. Δεν µπορεί δηλαδή να συζητάµε τώρα ότι δεν µπορεί ένα κράτος να συλάβει
την παραοικονοµία της υγείας επί έναν αιώνα. Είναι απαράδεκτο.
Πολλά θα µπορούσαµε να πούµε σήµερα, αλλά δεν θα µακρηγορήσω. Θα φέρω όµως ένα παράδειγµα για τον Εθνικό Συντονιστή για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών. Διαβάζω: «Ο Εθνικός
Συντονιστής για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών ορίζεται από
τον Πρωθυπουργό µε πενταετή θητεία και είναι εξειδικευµένος
επιστήµονας εγνωσµένου κύρους από τον χώρο των επιστηµών
της υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών».
Το αντιλαµβάνοµαι, αλλά ο Πρωθυπουργός θέλει κάποια εισήγηση κάποιου συµβουλίου, κάποιας επιτροπής ή έστω του
Υπουργού. Οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός και όχι µόνο ο κ. Σαµαράς. Δεν είναι παντογνώστης. Έχει ένα αντικείµενο.
Όταν, λοιπόν, διορίζει συντονιστή για τέτοια θέµατα, πρέπει
κατά το δυνατόν να διορίσει τον εµπειρότερο, τον καλύτερο
κ.λπ.. Δεν θα πρέπει να υπάρχει µία εισήγηση; Πώς θα τον διορίσει; Με ποια κριτήρια θα τον διορίσει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν χρειάζεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Τώρα το αν χρειάζεται, κύριε
Πρόεδρε, είναι µία άλλη διάσταση του θέµατος, διότι, όπως γνωρίζετε, ο Οργανισµός Καταπολέµησης των Ναρκωτικών, που είχα
την τιµή να τον λειτουργήσω για πρώτη φορά εγώ, ήταν ακριβώς
συντονιστικό όργανο επτά Υπουργείων.
Εάν, λοιπόν, πιστεύει η Κυβέρνηση ότι πρέπει να αντικατασταθεί γιατί δεν λειτουργεί σωστά, είναι δικαίωµά της να φέρει έναν
νόµο να τον αντικαταστήσει, αλλά να τον αντικαταστήσει µε πιθανότητες µεγαλύτερης επιτυχίας. Εάν µείνει έτσι, θα υπάρχουν
τα ίδια προβλήµατα που υπάρχουν και σήµερα, όσον αφορά τον
συντονισµό κι ίσως και χειρότερα.
Εκείνο λοιπόν το οποίο βλέπουµε στο νοµοσχέδιο είναι ότι οι
διατάξεις, τις οποίες εισηγούµεθα για να λειτουργήσουν καλύτερα τα νοσοκοµεία, είναι πιο πρακτικές για τη σηµερινή κατάσταση που περνά η χώρα.
Γι’ αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω αύριο να γίνει συζήτηση.
Κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, µε την εµπειρία σας που ήσασταν και
Υπουργός Υγείας, να πείτε την άποψή σας γι’ αυτά τα πράγµατα
που πράγµατι οι άνθρωποι των αποµονωνόµενων περιοχών δεν
έχουν την υγεία που θα έπρεπε να έχουν σήµερα. Πολλοί είναι
οι λόγοι. Θα τα πούµε αύριο.
Όµως, εκείνο το οποίο πρέπει να πούµε είναι ότι θα πρέπει να
σκεφθεί η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός τι θα γίνει µε το
θέµα των τηλεοπτικών συχνοτήτων που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο και τη χορήγησή τους. Θα πρέπει να µείνει έτσι; Θα
πρέπει να γίνει πιο συγκεκριµένη η διάταξη; Θα πρέπει να διευρυνθεί η διάταξη; Περίπου µοιάζει «φωτογραφική». Όταν βάζεις
όρια, ηµεροµηνίες κ.λπ., τότε απευθύνεσαι υποχρεωτικά σε µια
κατηγορία. Αυτό είναι θέµα, βεβαίως, της Κυβέρνησης και των
Βουλευτών που θα στηρίξουν τη διάταξη.
Όσον αφορά το θέµα των ιδιωτικών κλινικών, εµείς, κύριε Κουρουµπλή, αλλά και εγώ προσωπικά, ζητήσαµε από τον Υπουργό
να αποσύρει τη διάταξη, γιατί πιστεύουµε ότι οι τροπολογίες ή,
όπως τις είπε ο πρώην πρόεδρος κ. Κακλαµάνης, άρθρα πρέπει
να έρχονται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και
στην κάθε Επιτροπή -Κοινωνικών Υποθέσεων λέω για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας- όπου οι πιο γνώστες του αντικειµένου θα εκφράσουν γνώµη για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια.
Κατά συνέπεια, πρέπει και αυτή η διάταξη να γυρίσει µαζί µε ορι-
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σµένες άλλες στην αρµόδια επιτροπή κατά την οποία θα εξασφαλιστεί πράγµατι διαφάνεια.
Τέλος, εκείνο το οποίο πρέπει να λεχθεί είναι ότι τα προβλήµατα του χώρου της υγείας είναι διαχρονικά και είναι διαχρονικά,
διότι οι Υπουργοί έχουν περιορισµένη περίοδο δράσης, ενέργειας, οι κυβερνήσεις το ίδιο, ενώ ο χώρος της υγείας, όπως είναι
πολλαπλώς διαπλεκόµενος από πάσης πλευράς παραµένει και
αυτός ο ίδιος.
Γι’ αυτό, όταν ζητάµε, κύριε Πρόεδρε, ανανέωση των επιτροπών κάθε χρόνο δεν είναι ότι θα έλθουν καλύτεροι άνθρωποι. Θα
έλθουν ενδεχοµένως οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά δεν θα προλαβαίνουν µέσα σε ένα χρόνο να κάνουν αυτά τα οποία γίνονται σήµερα.
Για όλους, λοιπόν, αυτούς τους λόγους θα κλείσω την αγόρευσή µου εδώ. Αύριο που θα έλθουµε στα ειδικά θέµατα ελπίζω
ο κύριος Πρόεδρος να µου δώσει χρόνο, αν χρειαστεί, να αναπτύξω τα επιµέρους θέµατα, τα οποία πιστεύω ότι είναι ιδιαιτέρως ζωτικά για την καλύτερη λειτουργία της υγείας της χώρας
σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κρεµαστινέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι γεγονός ότι για το νοµοσχέδιο το οποίο έφερε το Υπουργείο Υγείας και τιτλοφορείται: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», εγώ θα
συµφωνήσω απόλυτα µε τον κ. Κρεµαστινό ότι θα έπρεπε αντιστρόφως να ονοµάζεται «Άλλες διατάξεις και ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας». Να µην πω, λοιπόν, τα ίδια µε τον καλό µου φίλο
κ. Κρεµαστινό. Θα συµφωνήσω σε αυτό το ζήτηµα.
Όµως, η κριτική που γίνεται πάνω σε µία νοµοθετική πρωτοβουλία σε σχέση µε το πώς τεχνικά διαµορφώνεται ένα νοµοσχέδιο νοµίζω ότι είναι µια πολύ τετριµµένη κριτική. Συµφωνώ ότι
τουλάχιστον όποιοι έχουν παρακολουθήσει το νοµοθετικό έργο
επί σειρά ετών θα έχουν διαπιστώσει ότι τέτοιου είδους µικρά
νοµοσχέδια -θα εξηγήσω τι εννοώ µικρά- έχουν έλθει αρκετές
φορές.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι το ζήτηµα γιατί δεν έχει έλθει εδώ ένας
νόµος-πλαίσιο για την υγεία, παρ’ όλο που αυτό, κύριε Υπουργέ,
είναι το ζητούµενο αυτήν τη στιγµή, ακούγοντας προσεκτικά και
την οµιλία σας, περιγράφοντας καθαρά την προβληµατική του
χώρου.
Θα περίµενε ο καθένας από την Κυβέρνηση και από το Υπουργείο να φέρει πλέον ένα νόµο-πλαίσιο, δηλαδή, ένα νόµο ο
οποίος θα χαράξει και θα διαµορφώσει την προοπτική για το
χώρο.
Εδώ, λοιπόν, η Δηµοκρατική Αριστερά θα αντιµετωπίσει το νοµοσχέδιο µε τη βαρύτητα που έχει -τη µεσαία της βαρύτητα- δηλαδή, διατάξεις οι οποίες έρχονται να καλύψουν τρέχοντα
ζητήµατα. Χρειάζονται και αυτές οι διατάξεις, χρειάζονται και
αυτά τα νοµοσχέδια. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν θα µείνουµε στη συζήτηση του τεχνικού ζητήµατος, της φόρµας σε σχέση µε την
ουσία της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Η ουσία της νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι ότι προσπαθεί
να διευθετήσει κάποια ζητήµατα, κάτι που πραγµατικά είναι αναγκαίο.
Η µεγάλη συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια, από το
2010 και µετά -µιλάω δηλαδή από τη στιγµή που υπογράφεται
και ψηφίζεται το πρώτο µνηµόνιο το Μάιο του 2010- είναι ότι κάποιες από τις κοινωνικές παροχές που η πολιτεία προσέφερε
προς τον πολίτη, µία εξ αυτών και ο τοµέας της υγείας, βρίσκονται σε διωγµό, όπως λένε κάποιοι ή σε παραµερισµό, όπως λένε
κάποιοι άλλοι. Και είναι λογικό αυτό.
Το ελληνικό κράτος δεν έχει τον περίφηµο προϋπολογισµό του
2009. Ήσασταν –αν δεν κάνω λάθος- Υφυπουργός Οικονοµικών.
Πρόκειται για έναν προϋπολογισµό ο οποίος είχε φτάσει να προβλέπει -πάλι αν δεν κάνω λάθος- 85 δισεκατοµµύρια ευρώ έξοδα.
Θα πω καθαρά, κύριε Μπέζα, ότι ήταν ένας προϋπολογισµός
που αποτύπωνε πανηγυρικά την αποτυχία του ελληνικού συστή-
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µατος και της πολιτικής τάξης και δεν θα πω της τότε Κυβέρνησης, αυτό είναι το πιο εύκολο και το πιο απλό. Όµως, 85 δισεκατοµµύρια έξοδα και δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης δεν ήταν
δυνατόν να το ικανοποιήσει ένας προϋπολογισµός, ο οποίος είχε
τότε –αν δεν κάνω λάθος- 55 δισεκατοµµύρια ευρώ ή 53 δισεκατοµµύρια ευρώ έσοδα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Φορολογικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Φορολογικά, αφού δεν υπάρχουν
κάποια άλλα. Η Κεντρική Κυβέρνηση το 2009 είχε 52 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όταν φτιάχνεις, λοιπόν, προϋπολογισµό 85 δισεκατοµµυρίων ευρώ έσοδα πραγµατικά σχοινοβατείς και µιλάς στον
αέρα.
Θυµίζω ότι 35 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν το περιβόητο έλλειµµα του 15%, που υποτίθεται –εδώ θα το πω το υποτίθεταιότι οδήγησε στο µνηµόνιο του 2010. Όµως, η αλήθεια είναι ότι
έπαιξε και αυτό το ρόλο του.
Ο τοµέας της υγείας από το 2010 και µετά επλήγη ιδιαίτερα.
Μέχρι τότε είχαµε από τις µεγαλύτερες δαπάνες σε υπηρεσίες
ιδιωτικής υγείας στην Ευρώπη, για να µη πω στον κόσµο, ήµασταν δηλαδή από τους πρωταθλητές.
Πραγµατικά, από το 2010 και µετά ο πολίτης στράφηκε στη
δηµόσια υγεία είτε λόγω της οικονοµικής δυσκολίας που αντιµετώπισε η µέση ελληνική οικογένεια είτε λόγω των προβληµάτων
που ανακύψανε. Όλη αυτή η προβληµατική κατάσταση γενικεύτηκε και οδήγησε τον πολίτη στο δηµόσιο νοσοκοµείο, στο δηµόσιο κέντρο υγείας, γενικά στη δηµόσια δοµή υγείας.
Αυτή η στροφή της κοινωνίας προς το δηµόσιο έγινε λόγω της
οικονοµικής ύφεσης και της συνολικής οικονοµικής καχεξίας.
Όµως, εκεί φάνηκε και η γύµνια του συστήµατος που την περιγράψατε, κύριε Υπουργέ, µε ένα υπερδιογκωµένο, σε δευτεροβάθµια -τουλάχιστον- υγεία σύστηµα, µε δεκάδες νοσοκοµεία
ατάκτως σκορπισµένα στην επικράτεια χωρίς στελέχωση, χωρίς
σχέδιο και µε ουσιαστικά ανύπαρκτη πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας. Και όλο αυτό το σύστηµα κατέρρευσε µόλις πήγε η µάζα
του ελληνικού λαού που δεν είχε την οικονοµική άνεση να συνεχίζει να αγοράζει τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα.
Έρχεστε σήµερα εσείς –και όταν λέω εσείς εννοώ η Κυβέρνηση που υπάρχει τον τελευταίο ενάµιση χρόνο- να συµµαζέψετε
αυτήν την υπόθεση. Δεν είναι εύκολο. Εδώ βλέπω ρυθµίσεις για
το πώς µπορεί αυτός ο µέγας ασθενής που λέγεται ΕΟΠΥΥ να
αντεπεξέλθει.
Έχουµε συνοµιλήσει πολλές φορές µέσα από επίκαιρες ερωτήσεις που σας έχω κάνει σε σχέση µε τις οφειλές που έχει ο
ΕΟΠΥΥ απέναντι σε φορείς, σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Οι
οφειλές αυτές είναι της τάξης του 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ –
αν δεν κάνω λάθος- τα τελευταία τρία χρόνια.
Προηγούµενος Υπουργός από εσάς και προηγούµενη πολιτική
ηγεσία άσκησε µεγάλη πίεση. Σας το λέω εγώ παίρνοντας παραδείγµατα από την εκλογική µου περιφέρεια και από ιδρύµατα ή
από φορείς οι οποίοι χρειάζονταν τη στήριξη του ΕΟΠΥΥ.
Αυτή η αδυναµία να πληρωθεί ο φαρµακοποιός, να πληρωθεί
η κλινική, να πληρωθούν για παράδειγµα οι υποχρεώσεις στο
ίδρυµα των «Αγίων Αναργύρων» για τους βαριά πάσχοντες στην
νοητική τους κατάσταση ασθενείς που περιθάλπει, η αδυναµία
να πληρώσει τον γιατρό, και γενικά η µέση αυτή αδυναµία του
ΕΟΠΥΥ και κατ’ επέκταση του συστήµατος υγείας, µας έχει οδηγήσει σε ένα τραγικό σηµείο.
Το σηµείο αυτό στο οποίο έχουµε φθάσει είναι εκείνο όπου ο
νεφροπαθής δεν πληρώνεται για τη µετακίνησή του και το παιδί
δεν µπορεί να κάνει τη λογοθεραπεία του, γιατί η οικογένειά του
δεν µπορεί να την πληρώσει. Όλα αυτά είναι προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία, όµως, υπήρχε µέχρι το 2010.
Σήµερα, λοιπόν, µπαίνει το εξής ερώτηµα: Ποιο είναι το επίπεδο το οποίο καλείται να καλύψει µια πολιτεία, ποιο είναι το στάτους, ποιος είναι ο πήχης που καλείται να βάλει µια πολιτεία, έτσι
ώστε να περνάµε από πάνω και να λέµε τότε ότι το κράτος λειτουργεί και η πολιτεία µπορεί να καλύψει αυτό που λέµε «κοινωνικό πρόσωπο»; Η απάντηση δεν είναι εύκολη.
Πάντως, πιστεύω ότι δεν µπορούµε να ξαναγυρίσουµε στις πολιτικές προ του 2009-2010, δηλαδή στις πολιτικές της γενικής
παροχολογίας, στις πολιτικές που γενικά δίνουν. Πρόκειται για
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πολιτικές που έδιναν, για παράδειγµα, στους αναξιοπαθούντες.
Όµως, αν εξετάσουµε και ερευνήσουµε ποιος πραγµατικά έχει
την ανάγκη αυτών των παροχών, ειδικά όταν τα ταµεία δεν είναι
γεµάτα, καταλαβαίνουµε ότι θα πρέπει να είµαστε πολύ πιο προσεκτικοί και να έχουµε µία τελείως διαφορετική προσέγγιση.
Εµείς τουλάχιστον ως Δηµοκρατική Αριστερά λέµε ότι όταν
δεν έχεις γεµάτα τα ταµεία σου, η πολιτική παροχών θα πρέπει
να είναι εστιασµένη. Μάλιστα, δεν θα πρέπει να λέγεται «πολιτική
παροχών» αλλά θα πρέπει να είναι στήριξη κοινωνικών οµάδων,
προσώπων, ανθρώπων οι οποίοι χρήζουν ειδικά αυτής της στήριξης.
Άρα, το δηµόσιο χρήµα -το οποίο αυτήν τη στιγµή είναι λίγο
και εποµένως πολύτιµο- θα πρέπει να µπορεί να ξοδεύεται ιεραρχηµένα και κοστολογηµένα.
Εκεί, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µπορούµε να κάνουµε το σχόλιό
µας και την κριτική µας. Εκεί µπορούµε να δούµε την ιεράρχηση
και την αξιολόγηση που κάνει κάθε πολιτική παράταξη ή µία κυβέρνηση. Σε τελική ανάλυση, εκεί µπορεί να πει ο καθένας πώς
βλέπει το θέµα.
Εδώ, λοιπόν, εσείς φέρνετε κάποιες ρυθµίσεις για τα φαρµακεία και την αποπληρωµή οφειλετών του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για
διατάξεις στις οποίες εµείς γενικά συµφωνούµε, γιατί αυτά είναι
πράγµατα που πρέπει να γίνουν. Εδώ, όµως, καταλαβαίνετε ξανά
ότι δεν φανερώνετε ποιο θα είναι το σχέδιο για το επόµενο διάστηµα, που είναι και το πιο κρίσιµο. Διότι όταν συζητάµε για δηµοσιονοµικά κενά και για το πώς θα πορευθεί η χώρα το επόµενο
διάστηµα, γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ότι τα ελλείµµατα στα
ασφαλιστικά ταµεία είναι ένα µεγάλο βαρίδι και µεγάλο πρόβληµα ως προς το πώς θα τα αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση συνολικά στη διαπραγµάτευση που θα κάνει και στο πώς θα
τοποθετείται η Κυβέρνηση συνολικά.
Υπό αυτήν, λοιπόν, την έννοια, εµείς είµαστε γενικά σύµφωνοι
στο κοµµάτι που αφορά τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.
Ακόµα και όσον αφορά στο πρώτο άρθρο -το οποίο αύριο θα
προκαλέσει µεγάλη κουβέντα- εγώ προσωπικά, αλλά και γενικά
ως παράταξη θεωρούµε ότι δεν είναι κακό να υπάρχει ο ιδιωτικός
τοµέας. Όµως, θα πρέπει να υπάρχει µέσα σε κανόνες, µε µια
λειτουργία η οποία να είναι καθαρή και διάφανη. Και από τη
στιγµή που θα είναι διάφανη, τότε µπορεί να λειτουργήσει και ο
δηµόσιος αλλά και ο ιδιωτικός τοµέας.
Όµως, στο σχέδιο νόµου υπάρχουν κι άλλες διατάξεις οι
οποίες είναι κρίσιµες. Αυτές τις διατάξεις δεν τις φέρνετε εσείς
ως Υπουργός αλλά η Κυβέρνηση µέσω αυτού του σχεδίου
νόµου. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρόκειται για διατάξεις που θα πρέπει
να δούµε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω ότι ανοίγει ένα µεγάλο ζήτηµα µε
τις άδειες των καναλιών. Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται, είναι
αν θα πρέπει να πάµε σε ένα µόνιµο και σταθερό πλαίσιο ή αν
θα έχουµε συνέχεια αυτές τις παρατάσεις, την προσωρινότητα
και άρα, την εύκολη συζήτηση που αφορά τα media, την πολιτική
εξουσία, τους ρόλους και το πώς µπορεί να λειτουργήσει όλο
αυτό το δηµόσιο σύστηµα, όταν υπάρχουν πράγµατα που δεν
έχουν ξεκαθαρίσει οριστικά.
Γενικά οι διατάξεις τις οποίες φέρνει η Κυβέρνηση µέσα από
το νοµοσχέδιό σας κύριε Υπουργέ, δεν συναντούν κάποια αντίθεση από τη Δηµοκρατική Αριστερά. Βέβαια, θα ήθελα να σας
πω ότι έχουµε µια επιφύλαξη για το θέµα της Μονής Σινά. Όµως,
αυτό το θέµα θα το συζητήσουµε αύριο. Ωστόσο, νοµίζουµε ότι,
πραγµατικά, λύνονται θέµατα. Μπορεί να µην πρόκειται για φοβερά και τροµερά θέµατα, τα οποία να καθορίζουν την εξέλιξη
των πραγµάτων αλλά είναι ζητήµατα τα οποία, πραγµατικά, θα
πρέπει να λυθούν.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω και µια δική µου προσέγγιση για
τον περιφερειακό Τύπο. Βέβαια, δεν είστε εσείς ο αρµόδιος
Υπουργός. Θεωρώ ότι αυτή η ρύθµιση έρχεται, πραγµατικά, µε
µεγάλη καθυστέρηση. Ξέρετε, οι τοπικές ή περιφερειακές εφηµερίδες –θα τα ξέρετε και εσείς από την περιφέρειά σας- αποτελούν ένα κρίσιµο κανάλι πληροφόρησης και διαµόρφωσης της
κοινής γνώµης, ένα κανάλι διαλόγου και δηµόσιας συζήτησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Δυστυχώς, µε τις πολιτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων
δεν µπόρεσε να σταθεί και να υπάρξει τοπικός ή περιφερειακός
Τύπος. Σήµερα µε αυτές τις διατάξεις δεν νοµίζω ότι µπορείτε
να λύσετε πολλά πράγµατα. Εµείς µεν θα τις ψηφίσουµε αλλά
φοβούµαι ότι είναι εκ των υστέρων, διότι το 80% των τοπικών
εφηµερίδων έχει εξαερωθεί!
Για να κλείσω, θα κάνω µια αναφορά και στις δύο τροπολογίες
που έχουµε καταθέσει. Προφανώς θα τις έχετε δει. Νοµίζω ότι
είναι σηµαντικές και σωστές τροπολογίες και πρέπει εσείς να τις
αξιολογήσετε αναλόγως.
Η µία τροπολογία αφορά το θέµα µε τις αναπηρικές συντάξεις.
Το ξέρετε το πρόβληµα. Υπάρχουν συµπολίτες µας, οι οποίοι
«κολλάνε» σε αυτές τις περιβόητες επιτροπές. Πρέπει αυτό το
θέµα να το λύσουµε, ώστε να µη φορτώνεται την ευθύνη ο πολίτης για την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης. Διότι η διαδικασία
διαρκεί οκτώ και δέκα µήνες. Συγκεκριµένα, θα σας πω για τους
ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελµατίες, ότι δεν θα πρέπει να φορτώνεται ο πολίτης το βάρος της
αδυναµίας της διοικήσεως και της πολιτείας να βγάλει µία γρήγορη απόφαση. Για να µη σας πω ότι υπάρχουν και αναπηρίες
για τις οποίες -και δεν ξέρω για ποιο λόγο- τελικά πρέπει να έρχεται και να ξαναέρχεται σε µία επιτροπή το θέµα τους. Αυτά τα
έχουµε ξαναπεί χίλιες φορές. Είναι ζητήµατα γνωστά. Αν κάνετε
αποδεκτή την τροπολογία, µπορεί να σας βοηθήσει. Έχουµε πενήντα εννέα χιλιάδες εκκρεµούσες αιτήσεις. Το ξέρετε το νούµερο.
Η δεύτερη τροπολογία που έχουµε καταθέσει, αφορά την επέκταση της προγραµµατικής σύµβασης για τα κέντρα πρόληψης
των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Αυτή είναι της
αρµοδιότητάς µας. Η άλλη δεν είναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Επειδή, λοιπόν, και αυτή είναι της
αρµοδιότητάς σας, δείτε το θέµα, γιατί, όπως καταλαβαίνετε,
πρέπει να µείνουν ανοικτά. Θα το δείτε θετικά το θέµα;
Πάντως νοµίζω πως και αυτές οι δύο τροπολογίες που έχουµε
καταθέσει βοηθούν στην επίλυση σηµαντικών ζητηµάτων. Περιµένουµε τη δική σας θετική ανταπόκριση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πέρα από όσα ανέφερε ο ειδικός αγορητής µας, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µια αναφορά στα δύο από τα τέσσερα άρθρα του
Υπουργείου Υγείας, που έρχονται ως ρυθµίσεις του Υπουργείου
Υγείας, ενώ τα υπόλοιπα δεκαπέντε άρθρα έρχονται ως γενικές
διατάξεις.
Βλέπω ότι απήλθε ο Υφυπουργός. Όχι µόνο δεν υπάρχει
Υπουργός αλλά απήλθε και από τη θέση του ο Υφυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για µια στιγµή
βγήκε από την Αίθουσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εντάξει. Ζητώ συγγνώµη.
Πρέπει να πούµε «συγχαρητήρια», διότι αυτό το νοµοθέτηµα
ήρθε όπως ήρθε και όχι ως πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Πρέπει να πούµε «συγχαρητήρια», διότι αυτή είναι µια συνήθεια των µεταµοντέρνων καιρών η οποία, αντί να καταργείται,
επαυξάνεται, εντιµότατε κύριε Κουτσούκο, που σηµείωσα κάποια
σωστά που είπατε. «Διότι µε αυτές τις µεθόδους-µεθοδεύσεις
δεν αλλάζουµε αυτά που µας οδήγησαν στην κρίση» είπατε και
συµφωνώ. Επίσης, είπατε ότι πρέπει να χαράξουµε νέα πορεία.
Συµφωνώ και υπερψηφίζω για την εντιµότητά σας και τις καλές
σας προθέσεις.
Εσείς πιστεύετε, πως εάν ψηφίσετε αυτές τις διατάξεις µε
αυτόν τον τρόπο, ανοίγει η πόρτα γι’ αυτά που εσείς είπατε; Όχι,
βέβαια.
Έχετε ξαναδεί σε άλλο κράτος, της Αφρικής, να είναι επί δεκαεννέα άρθρων του Υπουργείου Υγείας, τέσσερα µόνο τα
άρθρα που αφορούν την υγεία και όλα τα άλλα να είναι σκόρπια
άρθρα που εξυπηρετούν άλλες περιπτώσεις, άλλες υποθέσεις
και άλλες σκοπιµότητες; Όχι, βέβαια. Σε αυτό εδώ το κράτος έχει
ξαναγίνει; Όχι, βέβαια.
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Και να σας πω και κάτι; Κακώς µπαίνουν τέτοια νοµοθετήµατα
και σε αυτό συµφωνείτε και εσείς και εµείς όλοι. Να, αυτό που
λέγαµε από χθες, δηλαδή ο ευτελισµός της Βουλής και η προσωπικότητα του Βουλευτή!
Σας ρώτησαν εσάς αν συµφωνείτε µε αυτόν τον τρόπο που εισάγονται τα νοµοθετήµατα τα οποία καλείστε να ψηφίσετε; Τα
έχετε επεξεργαστεί πραγµατικά; Τα έχετε µελετήσει εις βάθος;
Ξέρετε κάθε λεπτοµέρεια και τι κρύβεται πίσω από κάθε έννοια
µιας φράσης στους σηµερινούς δύσκολους και περίεργους χρόνους;
Όσον αφορά στο άρθρο 1, το οποίο µιλάει γι’ αυτά τα πολυιατρεία, ποιος πρόλαβε να µελετήσει και να διαπιστώσει τι αφορούν αυτά και τι κρύβεται πίσω από αυτά; Το αφήνω αυτό το
θέµα και θα ήθελα να προχωρήσω σε κάτι το οποίο είναι απλό.
Κύριε Υπουργέ, λέτε στο άρθρο 2, ότι «δεν αναγνωρίζονται και
δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται
σε αυτόν µετά την 20ή έκαστου ηµερολογιακού µήνα». Δηλαδή,
τι συµβαίνει σε κάποιον που αυτό διέλαθε της προσοχής του και
έχασε την προθεσµία; Τι έχουµε εδώ, προθεσµίες ενδίκων
µέσων; Δηλαδή εάν εντός δέκα ηµερών δεν ασκήσεις έφεση, χάνεις το δικαίωµα να πας στο δεύτερο βαθµό;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν µπαίνει αλλιώς τάξη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν µπαίνει αλλιώς τάξη; Γιατί να
µην µπει αλλιώς τάξη και να τιµωρείται το δηµόσιο όταν είναι εκπρόθεσµο; Το θέµα είναι ότι αυτό δεν είναι λογικό. Αντίκειται στη
λογική. Μπορείτε να πείτε σε κάποιον, ο οποίος δεν πρόλαβε
λόγω ανωτέρας βίας, ότι θα έρθει να αποδεικνύει σε µία διορισµένη επιτροπή ότι «για λόγους ανωτέρας βίας δεν µπόρεσα να
σας φέρω λογαριασµούς» και πως θα χάσει την αµοιβή του; Δεν
είναι λογικά αυτά τα πράγµατα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Μέχρι την 20η.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μέχρι την 20η. Κρατήστε το!
Θα ήθελα να πω το εξής: Έχετε ανακοινώσει στον κόσµο, γνωρίζουν ακόµα και οι Βουλευτές το ύψος της οφειλής του ΕΟΠΥΥ;
Έχετε γνωστοποιήσει στους Βουλευτές και σε αυτούς που θα
ψηφίσουν το νοµοσχέδιο -απευθύνοµαι στην εισηγήτρια της
Νέας Δηµοκρατίας, την καλή µου συνάδελφο- το ύψος της οφειλής του ΕΟΠΥΥ στους γιατρούς; Γνωρίζετε πόσο χρωστάει ο
ΕΟΠΥΥ στα νοσοκοµεία και στα διαγνωστικά κέντρα; Το γνωρίζετε; Είναι, λοιπόν, υπό το κράτος δικαίου το να λέµε «εσείς που
σας χρωστάµε, αν δεν φέρετε µέχρι τις 20 του µηνός τα τιµολόγια σας, τα αποδεικτικά σας στοιχεία προς πληρωµή, δεν σας
πληρώνουµε»;
Θα ήθελα να σας διαβάσω τι λένε οι σηµερινές εφηµερίδες:
«Σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ προχώρησαν
από χθες οι ιδιωτικές κλινικές- µέλη του Συνδέσµου Ελληνικών
Κλινικών, γεγονός που σηµαίνει ότι οι ασφαλισµένοι θα πρέπει να
πληρώσουν το κόστος των υπηρεσιών που τους παρέχονται από
τις κλινικές και εν συνεχεία να διεκδικήσουν από τον ΕΟΠΥΥ τα
χρήµατα. Εξαίρεση αποτελούν οι νεφροπαθείς και οι ασθενείς
που νοσηλεύονται σε µονάδες εντατικής θεραπείας για τους
οποίους οι κλινικές δίνουν περιθώριο στην ηγεσία του ΕΟΠΥΥ έως
την ερχόµενη Κυριακή προκειµένου να βρεθεί λύση».
Σας βάζουν προθεσµία ακόµα και οι εντατικές. Τι θα κάνετε
µετά; Εσείς βάζετε προθεσµία µέχρι τις 20 του µηνός, αλλιώς
δεν πληρώνετε και οι άλλοι λένε «δεν µας πληρώνετε, γι’ αυτό
και σταµατούµε να δουλεύουµε για εσάς» και κάνουν επίσχεση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Είναι προσχηµατικό αυτό, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι αυτός ο λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Καπερνάρο, συνεχίστε. Δεν γίνεται διάλογος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα δώσω τις εφηµερίδες.
Άλλο δηµοσίευµα αναφέρει: «Κλειστά» για ΕΟΠΥΥ και τα διαγνωστικά κέντρα».
Οι εφηµερίδες που προανέφερα είναι η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» κι η
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».
Επίσης, σε άλλο δηµοσίευµα της «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» αναφέρεται: «Επίσχεση κλινικών για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ».
Θα ήθελα να αναφερθώ και στο άρθρο 3, απ’ αυτά τα άρθρα
που έχετε φέρει προς ψήφιση και το οποίο αναφέρει: «Συστήνε-
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ται στον ΕΟΠΥΥ επιτροπή διαπραγµάτευσης, προκειµένου να
διαπραγµατεύεται µε όλους τους συµβαλλόµενους παρόχους τις
αµοιβές τους, τους όρους των συµβάσεων του οργανισµού, τις
τιµές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρµάκων, καθώς και
να εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ τη διατήρηση
ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω». Εσείς δηλαδή, όπως
λέτε παρακάτω, δεν καταβάλλετε αποζηµίωση στα µέλη της επιτροπής. Από πού πληρώνονται αυτοί; Μήπως είναι εθελοντές,
Σαµαρείτες; Συνταξιούχοι; Τι είναι αυτοί; Δεν το καθορίζετε. Δηλαδή ερήµην του Κοινοβουλίου εσείς σχηµατίζετε επιτροπές. Να
τα «δικά µας παιδιά»!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τι «ερήµην»; Τι
είναι αυτά που λέτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Συνεχίζει το άρθρο: «Με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται
η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας
της επιτροπής, εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας της, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου». Δηλαδή έχουµε τρία, τέσσερα, πέντε εικονικά πρόσωπα –«δικοί µας άνθρωποι»- οι οποίοι κάνουν ό,τι
τους λέµε εµείς και αυτή η επιτροπή –στην οποία λέµε εµείς και
κάνουν ό,τι θέλουµε- θα διαπραγµατεύεται µε τους ενδιαφερόµενους εάν πρέπει να πληρώσουν στις τιµές που προσάγουν τα
τιµολόγια ή θα παζαρεύουν για να πληρώσουν λιγότερα!
Διότι αυτό λέτε, «τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των
ανωτέρω», δηλαδή αυτών που έρχονται για να πάρουν τις αµοιβές
τους. Αυτά µήπως αντίκεινται στη µέση λογική και σας εκθέτουν;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τι λέτε; Αυτή
είναι διάταξη ψηφισµένη από το 2012.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
Γιατί ρωτάτε, κύριε συνάδελφε, και γιατί απαντάτε, κύριε
Υπουργέ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ρητορικά ρωτάω. Ας απαντάει,
δεν πειράζει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Προκαλείτε σύγχυση στο Σώµα. Δεν συστήνουµε τώρα την επιτροπή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνοντας, δεν θα κάνω άλλη
αναφορά σε άρθρα. Ήδη τα είπε ο ειδικός αγορητής µας, διότι
οι ειδικοί αγορητές έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτά, δεν
είναι όπως είναι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Θέλω όµως να πω το εξής: Άρθρο 18. Βέβαια τι ρωτώ τώρα
εσάς για το άρθρο 18; Εσείς είστε Υφυπουργός Υγείας. Το
άρθρο 18 αφορά άλλους. Ωστόσο το χώσατε κι αυτό µέσα, το
άρθρο 18, για να πείτε τι;
Ακούστε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, τι λέει το άρθρο 18. Δεν
ξέρω αν το έχετε κατανοήσει. Βάζω το δικό µου µυαλό το οποίο
έχει µάθει στη διαστροφή -και ξέρει ο κύριος Πρόεδρος τι εννοώνα σκέπτεται κάπως διαφορετικά, ως δικηγόρος. «Μετά την ολοκλήρωση» -λέει- «της διαδικασίας χορήγησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί µού αποδίδετε ιδιότητες που µπορεί να µην έχω;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μπορεί. Είστε ένας αγαθός άνθρωπος, δεν έχετε ασχοληθεί µε τα ποινικά, δεν γνωρίζετε ιδιαίτερες λεπτοµέρειες.
Το άρθρο 18, λοιπόν, λέει το εξής: «Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
ν. 4070/2012 (Α’ 82), οι τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν νοµίµως σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 κ.λπ.».
Δηλαδή εσείς σήµερα αποδέχεστε, κατοχυρώνετε διά της ψήφου
σας ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουργούν νοµίµως. Αν ήµασταν
αλλού, θα λέγαµε ότι αυτή είναι παραπλανητική, παγιδευτική ερώτηση στο µάρτυρα. Ποιος µπορεί να πάρει θέση και να πει: «Ξέρετε, κύριε, λειτουργούν νοµίµως οι τηλεοπτικοί σταθµοί στην
Ελλάδα». Αυτό είναι αλήθεια ή ψέµατα; Είναι ψέµατα, διότι δεν λειτουργούν νοµίµως. Λειτουργούν νοµιµοφανώς και το «νοµιµοφανώς» δεν είναι «νοµίµως». Δεν είναι νόµιµοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί
στην Ελλάδα, τι να κάνουµε; Το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, µ’ αυτό το «νόθο» πράγµα που σας φέρνουν σήµερα να
αναλάβετε την ευθύνη έναντι του σεβασµού του εαυτού σας, σας
παρασύρουν να αποδεχθείτε ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουρ-
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γούν νοµίµως και σας λένε ψέµατα, διότι είχαν πάρει κάποιες προσωρινές άδειες για ένα µικρό χρονικό διάστηµα υπό προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πια και, αν θέλετε, άλλες είναι
εκείνες οι προϋποθέσεις εκείνων των εποχών και άλλες είναι
τώρα. Έρχονται, λοιπόν, τώρα και σας λένε: «Κοιτάξτε, σε τέσσερις σειρούλες µέσα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας…».
Αυτά είναι κόλπα που τα έκαναν οι φακίρηδες στις Ινδίες και συνεχίζουν να τα κάνουν τώρα. Ο κ. Κουτσούκος λέει «επιτέλους
να γυρίσουµε σελίδα» και εσάς σας λένε: «Ελάτε σήµερα να ψηφίσετε, να αποδεχθείτε, να νοµιµοποιήσετε το µη νόµιµο». Εσείς
θα ψηφίσετε και θα συµφωνήσετε ότι τα τηλεοπτικά κανάλια
στην Ελλάδα είναι νόµιµα. Αυτό σας λέει, «οι τηλεοπτικοί σταθµοί
που λειτουργούν νοµίµως…». Ενώ όλοι περιµένουν να γίνουν οι
κρίσεις, να γίνουν κριτικές, να γίνουν κάτω από προϋποθέσεις οι
αξιολογικές κρίσεις των καναλιών, να περιοριστεί κατά πολύ ο
αριθµός τους σε πανελλήνια και σε τοπική κλίµακα, σας βάζουν
στο µυαλό και υπογράφετε και ψηφίζετε ότι λειτουργούν νοµίµως. Σας κοροϊδεύουν, κύριοι! Αν θέλετε, ψηφίστε το.
Κύριε Υπουργέ, αφήνω αυτά τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων που προανέφερα, για να ενηµερωθείτε. Σήµερα είστε από
το πρωί εδώ και δεν ξέρω αν έχετε ενηµερωθεί από τις εφηµερίδες. Έχετε µία διάσταση απόψεων µε τις εφηµερίδες, όσον
αφορά στο ότι δεν έχουν κάνει επίσχεση. Διαψεύστε τους εσείς
αύριο µ’ ένα δελτίο Τύπου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν είπα αυτό το
πράγµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν είπατε τέτοιο πράγµα, είπατε
όµως ότι έχετε λεφτά και ότι αν κάποιος δεν σας φέρει τα χαρτιά
µέχρι τις 20 και σας τα φέρει στις 21, δεν τον πληρώνετε. Έχετε
λεφτά στον ΕΟΠΥΥ να πληρώσετε τον κ. Κεφαλογιάννη, για παράδειγµα, που θα έλθει µε τα χαρτιά ως φαρµακοποιός ή ως γιατρός να πληρωθεί και εσείς θα πείτε στον κ. Κεφαλογιάννη: «Δεν
σας πληρώνω διότι ήλθατε στις 22 του µηνός και δεν ήλθατε στις
20». Μην το αποδέχεστε αυτό!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Ολοκληρώσαµε των κύκλο των πρωτολογιών.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που είπε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όλα αυτά που
λέγονται εδώ µέσα είναι σοβαρά. Αλίµονο αν λέγαµε πράγµατα
τα οποία δεν είναι σοβαρά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όχι, λέγονται ασόβαρα και αστεία εδώ µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό το οποίο
κάνετε τώρα είναι εκτός Κανονισµού. Δεν θέλω να πω τίποτα
άλλο.
Ολοκληρώσαµε µε τις πρωτολογίες. Έχουν ζητήσει τον λόγο
δύο συνάδελφοι για να δευτερολογήσουν, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κυριακάκης και ο κ. Κουτσούκος.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριακάκης για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο θα
έχουµε την ευκαιρία να τοποθετηθούµε αναλυτικά και επί των
άρθρων. Άλλωστε, αρκετοί συνάδελφοι σήµερα -και σύντροφοι
από το ΣΥΡΙΖΑ- έκαναν αναλυτική κριτική για κάποια από αυτά
τα άρθρα. Νοµίζω, όµως, ότι υπάρχει ανάγκη να κάνω κάποια
σχόλια και παρατηρήσεις όσον αφορά τα όσα είπε ο κύριος Υφυπουργός στην οµιλία του, καθώς και η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βούλτεψη, για να µην υπάρχουν
παρανοήσεις.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υφυπουργέ, βλέπουµε σήµερα ότι η Κυβέρνηση σας έχει αφήσει ολοµόναχο, καθ’ ότι από τα επτά Υπουργεία,
των οποίων υπάρχουν ρυθµίσεις σε αυτό το µίνι πολυνοµοσχέδιο
–όπως είπατε και εσείς- µόνο εσείς είστε παρών.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν φοβάµαι τη
µοναξιά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Αλίµονο, το καταλαβαίνουµε αυτό.
Όµως, για το άρθρο 18 –που εµείς το λέµε κύριο, γιατί είναι η
καρδιά αυτού του νοµοσχεδίου- που έρχεται έτσι όπως έρχεται,
ελπίζουµε αύριο τουλάχιστον να έχουµε τον αρµόδιο Υπουργό,
ώστε να απαντήσει στα όσα τέθηκαν εδώ µέσα. Από ό,τι φαίνεται,
ειδικά για αυτό το άρθρο, υπάρχουν σχεδόν από όλες τις πτέρυγες τις Βουλής από προβληµατισµοί µέχρι κατηγορηµατικές αντιθέσεις.
Επίσης, παρατηρήσαµε ότι κανένας Βουλευτής των κοµµάτων
της συγκυβέρνησης, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν
τοποθετήθηκε, δεν αγόρευσε, πέραν από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κοµµάτων αυτών. Τι να πουν άραγε επί
της αρχής;
Το σχολίασε αυτό ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουτσούκος. Και αναρωτήθηκε: Ποια είναι η αρχή του νοµοσχεδίου;
Ποια είναι η φιλοσοφία που διέπει συνήθως όλα τα νοµοσχέδια;
Δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως, διότι είναι αποσπασµατικές διατάξεις, ρυθµίσεις επτά Υπουργείων κλπ.. Όµως, µε µια δεύτερη
µατιά, αυτή είναι ακριβώς η αρχή, δηλαδή η αποσπασµατικότητα,
οι φωτογραφικές διατάξεις.
Όπως είπατε, κύριε Υφυπουργέ, είναι συνήθης πρακτική να
έρχονται µίνι πολυνοµοσχέδια για ρυθµίσεις διάφορων Υπουργείων. Φαντάζοµαι, όµως, ότι δεν εννοείτε πως είναι συνήθης
πρακτική -ή δεν πρέπει να είναι- το να έρχονται µονίµως αποσπασµατικές διατάξεις, φωτογραφικές. Ναι, είναι φωτογραφικές κάποιες διατάξεις. Πώς να το κάνουµε; Τόσα προβλήµατα έχει ο
χώρος της υγείας, εκρηκτικά, και εσείς νοµοθετείτε για τα κέντρα αδυνατίσµατος ή για τις ιδιωτικές κλινικές που έχουν κλείσει
πριν από το 1991. Θα θέλαµε να µάθουµε πόσες είναι αυτές –
µία, δύο, τρεις;- που ενδιαφέρονται.
Τελικά, εγώ θα το πω πιο λόγια αυτό που ειπώθηκε εδώ µέσα
για ξέπλυµα ρυθµίσεων κλπ.. Η νοµοθέτηση τελικά από την Κυβέρνηση, δεν γίνεται κατόπιν σχεδίου µε βάση τις πραγµατικές
και τις εκρηκτικές κοινωνικές ανάγκες αλλά µε βάση ιδιοτελή µικροσυµφέροντα επιµέρους επιχειρηµατιών, επιµέρους επιχειρηµατικών µονάδων.
Και µετά εσείς επιµένετε και κάνετε κριτική στην Αντιπολίτευση, στο λαϊκό κίνηµα, περί συντεχνιών. Άραγε, τις δικές σας
συντεχνίες πώς τις εξυπηρετείτε; Φαίνεται πως τις εξυπηρετείτε
µε τέτοιου είδους νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Τελικά φέρατε µια τροπολογία -για την οποία θα µιλήσουµε
αναλυτικά αύριο- µε πέντε άρθρα για θέµατα υγείας, όταν στο
νοµοσχέδιο αυτό έχετε τέσσερα µόνο άρθρα. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα. Αλλά και εσείς ο ίδιος στην οµιλίας σας δεν µας είπατε
για τα άλλα άρθρα του νοµοσχεδίου. Το καταλαβαίνουµε. Για τα
θέµατα υγείας είστε υπεύθυνος. Είστε Υφυπουργός του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν, όµως, στο νοµοσχέδιο τόσα θέµατα που
χρήζουν απαντήσεων. Και όλοι οι συνάδελφοι έβαλαν πολλά ζητήµατα. Αυτός είναι ο διάλογος που είπατε ότι γίνεται στη Βουλή;
Ναι, γίνεται. Αλλά στα χαρτιά απ’ ό,τι φαίνεται. Αύριο θα γίνει
τουλάχιστον; Και τέλος πάντων, κάποια πράγµατα δε θέλουµε να
τα λέµε απλώς για να τα πούµε. Δεν θέλουµε να εντυπωσιάσουµε. Το ξαναλέω. Θέλουµε να παίρνονται υπ’ όψιν.
Την επόµενη φορά που θα φέρετε νοµοσχέδιο -που ελπίζουµε
ότι θα είναι το µεγάλο για την υγεία, για τον ΕΟΠΥΥ, για την πρωτοβάθµια φροντίδα- ελπίζουµε να το φέρετε έγκαιρα, κύριε Υφυπουργέ στις επιτροπές, για να γίνει πραγµατικός διάλογος και
επεξεργασία και να µην αναγκαστούµε να πούµε ξανά τα ίδια
πράγµατα.
Είπατε ότι αυτές οι µεταρρυθµίσεις είναι αναγκαίες στην υγεία
και ότι οφείλουν να γίνουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Πώς
το βγάζετε αυτό το «οφείλουν», κύριε Υφυπουργέ; Οφείλουν ή η
τρόικα τις επιτάσσει να γίνουν σύντοµα; Σε όλες τις χώρες που
έγιναν ανάλογες διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία, σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, µε την οποία εµείς διαφωνούµε, έγινε µέσα
σε χρόνια. Και έγιναν σε υποδοµές που ήταν πολύ καλύτερες ποιοτικά από τις δικές µας. Εδώ, µόνο χάος φέρνουν αυτές οι ρυθµίσεις. Και λέτε, µάλιστα, ότι είναι προϋπόθεση για να βγούµε
από την κρίση. Καθόλου προϋπόθεση δεν είναι. Προϋπόθεση
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είναι για να κερδίσουν οι µεγαλοεπιχειρηµατίες στο χώρο της
υγείας.
Τα στοιχεία που έφερε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υγειονοµικών
Υπαλλήλων Δυτικής Ελλάδος αποδεικνύει ότι το συνολικό κόστος
εξετάσεων βιοπαθολογικού εργαστηρίου του ΕΟΠΥΥ στην Πάτρα
το πρώτο εξάµηνο του 2011 ήταν 394.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο
κόστος των ίδιων εξετάσεων αν γίνονταν σε ιδιωτικά εργαστήρια
θα ήταν 1.150.000 ευρώ. Δηλαδή, θα ήταν 300% πάνω.
Το ίδιο ισχύει επίσης και σε µελέτη που έγινε στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του ΕΟΠΥΥ στον Πειραιά από την τεχνολόγο
ιατρικών εργαστηρίων της Νοµαρχιακής Μονάδας Υγείας του
ΕΟΠΥΥ στον Πειραιά. Λέει ότι για ένα έτος, το 2011, το συνολικό
κόστος εξετάσεων στον ΕΟΠΥΥ ήταν 2.390.000, ενώ το αντίστοιχο κόστος αν γίνονταν σε ιδιώτες θα ήταν 9.370.000. Και
µετά µιλάτε για κοστοβόρες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για το κράτος που πρέπει να µειωθούν; Μάλλον το αντίθετο συµβαίνει.
Είπατε, επίσης, για τα γενόσηµα. Τελικά τιµωρείτε όσους δεν
έχουν να πληρώσουν. Δεν είναι εδώ η κ. Βούλτεψη. Είπε µε απαξιωτικό τρόπο ότι η περίθαλψη πρέπει να είναι µόνο για Έλληνες.
Δε θέλω να αναφερθώ στην εθνικότητα αυτών των οποίων δήθεν
εµείς θα καλύπταµε τις υγειονοµικές ανάγκες. Εµείς λέµε για ένα
σύστηµα που θα καλύπτει τις υγειονοµικές ανάγκες οποιουδήποτε ζει σ’ αυτήν τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Βούλτεψη, τα γενόσηµα που θέλετε να φέρετε, παράγονται σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, το Πουέρτο Ρίκο, το Μεξικό. Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα µ’ αυτό. Στελεχώστε, όµως, τον
ΕΟΦ να µπορεί να κάνει δειγµατοληπτικούς ελέγχους, που σήµερα αδυνατεί να τους κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
συντοµεύετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
Το αποτέλεσµα είναι να καταλήξουµε να είναι ως και επικίνδυνα. Πρόσφατα αποσύρθηκαν από τη Βρετανία πέντε γενόσηµα
που προέρχονταν από την Ινδία.
Εγώ κρατάω, κύριε Υφυπουργέ, δυο φράσεις. Πραγµατικά τις
κρατάµε. Η πρώτη είναι: «Σε καµµία περίπτωση δεν θα οδηγηθούµε σε κλείσιµο δοµών στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας».
Και η δεύτερη: «Θέλουµε τον ΕΟΠΥΥ και θα τον ενδυναµώσουµε
και ως πάροχο υγείας». Τα κρατάµε αυτά, κύριε Υφυπουργέ.
Δεν είναι, όµως, εδώ παρών ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης να µας
πει αν και αυτός τα λέει αυτά τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε συνάδελφε, τελειώνετε. Παρακαλώ πάρα πολύ.
Ήδη υπερβήκατε το χρόνο κατά πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκλήρωσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Αναξαγόρειο Γυµνάσιο Νέας
Λαµψάκου Ευβοίας, Α’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουρουµπλή, θέλετε τον λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο µετά τον
κ. Κουτσούκο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, κύριε Κουρουµπλή.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναδείχθηκε, κύριε Πρόεδρε, απ’ όλους σχεδόν τους οµιλητές
-και από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, το ανέδειξε και µε µία παρέµβασή του σε σχέση µε τον Κανονισµό και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος
Κακλαµάνης- αυτό που κι εγώ έθεσα εισαγωγικά, ο τρόπος που
νοµοθετούµε. Δεν θέλω να επεκταθώ αλλά πρέπει να υπάρξει µία
πρωτοβουλία από την πλευρά του Υπουργείου.
Τώρα, το γεγονός ότι απουσιάζει ο κύριος Υπουργός –τιµώ και
σέβοµαι τον κύριο Υφυπουργό και ως πρόσωπο και σε σχέση µε
τις αρµοδιότητές και µε την ικανότητα που τις ασκεί- δείχνει ότι
δεν θέλει να «χρεωθεί» όλες αυτές τις διατάξεις για τις οποίες
ασκήθηκε κριτική. Και εν πάση περιπτώσει, το κενό µε την απουσία των αρµόδιων Υπουργών παραµένει και θα δούµε αν θα καλυφθεί αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων.
Σε ό,τι αφορά αυτό καθ’ αυτό τον τίτλο του νοµοσχεδίου και
τα τέσσερα άρθρα που αφορούν τον τοµέα της υγείας, εγώ θέλω
να κρατήσω τα εξής:
Πρώτον, τη δέσµευση του Υφυπουργού ότι θα ολοκληρωθεί,
όπως ξεκίνησε, ο διάλογος για την πρωτοβάθµια φροντίδα. Θα
έχουµε τη δυνατότητα να το συζητήσουµε αναλυτικά για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα του συστήµατος, διότι ήταν µία
σωστή επιλογή ο ΕΟΠΥΥ αλλά σε δύσκολες συνθήκες και µε πολύ
µεγάλες αντιφάσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν. Τώρα πρέπει να
ενώσουµε τις διάσπαρτες δοµές της πρωτοβάθµιας περίθαλψης,
να αποφασίσουµε «τι καπέλο θα φοράει», δηλαδή κάτω από ποιανού εποπτεία θα είναι, γιατί δεν µπορεί να είναι ο ίδιος και ελεγκτής κι ελεγχόµενος. Και φυσικά, πρέπει να οριοθετήσουµε και τις
δοµές κάτω από τις οποίες θα παρέχεται η πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, ώστε να είναι προσβάσιµη και ποιοτική στο σύνολο των
πολιτών. Να λειτουργεί, δηλαδή, ως ανάσχεση στη δευτεροβάθµια
περίθαλψη και να µην έχουµε αυτές τις τριτοκοσµικές εικόνες που
βλέπουµε πάρα πολλές φορές στα νοσοκοµεία µας όταν εφηµερεύουν. Κρατάω, λοιπόν, αυτό το θέµα.
Η δεύτερη παρατήρησή µου, έχει να κάνει µε τους εθνικούς
συντονιστές. Έχουµε τον εθνικό συντονιστή κατά της διαφθοράς. Τώρα έχουµε τον εθνικό συντονιστή για τα ναρκωτικά, αύριο
θα έχουµε έναν άλλο εθνικό συντονιστή κ.λπ.. Έχω την αίσθηση
ότι υπεκφεύγουµε των προβληµάτων και των αρµοδιοτήτων του
συντονισµού που πρέπει να ασκήσουν οι αρµόδιοι κυβερνητικοί
παράγοντες.
Η τρίτη µου παρατήρηση, έχει να κάνει µε το ότι δεν πήραµε
µία απάντηση για τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, τις οποίες παρουσίασε ο ίδιος ως αποτέλεσµα ενός διαλόγου, που είναι καθαρές
λύσεις και για τα αγροτικά ιατρεία και για την κάλυψη των κενών
στα νοσοκοµεία.
Το τελευταίο που ήθελα να πω, µε µισό λεπτό ανοχή, κύριε
Πρόεδρε, είναι το εξής: Παρακολούθησα την αγόρευση του κ.
Καπερνάρου, ο οποίος µου εξήγησε ότι εννοεί αυτά που είπε σε
ό,τι αφορά το πρόσωπό µου. Εδώ, όµως, δεν είµαστε ως πρόσωπα. Ο κ. Καπερνάρος εκπροσωπεί τους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι έχουν Πρόεδρο τον κ. Καµµένο.
Εγώ είπα, λοιπόν, στην αγόρευσή µου για το άρθρο 18, ότι
είναι άλλο πράγµα οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την ψηφιακή τηλεόραση, ο διαγωνισµός για την πλατφόρµα και η προσωρινή δυνατότητα αυτών που έχουν σήµερα τις άδειες να συµµετάσχουν
–διότι θα πηγαίναµε σε µαύρο, όπως έγινε στην ΕΡΤ- και άλλο
πράγµα οι ευθύνες του πολιτικού συστήµατος για την εικοσιπενταετή εκκρεµότητα µιας οριστικής ρύθµισης.
Και είπα ότι δεν είναι κανείς από παρθενογένεση σ’ αυτήν την
Αίθουσα και πως όλες οι πτέρυγες έχουν ευθύνες.
Θυµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την
κυβέρνηση Τζανετάκη και πήγε µετά από την οικουµενική.
Ο κ. Καπερνάρος, λοιπόν, όταν µιλάει για φακίρηδες και ταχυδακτυλουργούς, πρέπει να σκέφτεται πρώτα τον Πρόεδρό του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Κουρουµπλής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, θα έρθει η σειρά σας µετά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να προηγηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, σας παρακαλώ.
Είναι προσωπικό το θέµα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εάν είναι προσωπικό το θέµα, πείτε µου σε ένα λεπτό σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σε ένα δευτερόλεπτό.
Είπε «Καπερνάρος» δυο φορές και αναφέρθηκε στον Πρόεδρο
και στους Ανεξάρτητους Έλληνες γι’ αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι προσωπικό αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είναι προσωπικό. Δεν µίλησε υποτιµητικά. Δεν µε έθιξε, για όνοµα του Θεού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είπε για τον
Πρόεδρό σας ότι ήταν στη Νέα Δηµοκρατία, προφανώς, που
συµµετείχε τόσα χρόνια στη διαχείριση της εξουσίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το προσωπικό
έχει τουλάχιστον δύο ερµηνείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, σας παρακαλώ, δεν είναι προσωπικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα είχα τελειώσει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι προσωπικό αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα είχα τελειώσει τώρα. Ο χρόνος πέρασε και θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λέω, λοιπόν, για τον κ. Κουτσούκο, ότι εντάξει όλα αυτά που λέει όσον αφορά τη ψηφιακή
κ.λπ., εντάξει και τι έγινε µέχρι τώρα. Λέγαµε «µέχρι σήµερα».
Σήµερα, όµως, πρέπει να λέµε ότι οι Βουλευτές θα αποδεχθούν
και θα νοµιµοποιήσουν ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουργούν
νοµίµως; Αφού δεν λειτουργούν νοµίµως. Αυτό είπα. Δεν επέρριψα ευθύνες ούτε τις προσωποποίησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, λύθηκε
η παρεξήγηση.
Ευχαριστούµε πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λέµε ότι επειδή ο ίδιος είπε πως
πρέπει να αλλάξουµε πορεία, µήπως πρέπει, αλλάζοντας πορεία,
να λέµε ότι δεν λειτουργούν νοµίµως σήµερα οι τηλεοπτικοί
σταθµοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν θα καταναλώσω όλο το
χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Κουρουµπλή,
για την παραχώρηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Καπερνάρο.
Κύριε Πρόεδρε, περίµενα να τοποθετηθεί η αξιότιµη συνάδελφος, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας,
στο θέµα που έθεσα και έθιξα, στο θέµα, δηλαδή, της διακοµµατικής επιτροπής για το γερµανοκατοχικό δάνειο και τις αποζηµιώσεις. Περιµένω µια απάντηση. Το λέω µε κάθε καλοπροαίρετο
τρόπο. Δεν θεωρώ ότι εγώ είµαι πιο ευαίσθητος από κανέναν εδώ
µέσα γι’ αυτό το θέµα. Όλοι έχουµε την ίδια αγωνία. Και το εννοώ
αυτό που λέω. Απλώς το λέω γιατί πρέπει κάποια στιγµή αυτή η
επιτροπή να συσταθεί.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, έρχεται η Κυβέρνηση και θεσπίζει καθυστερηµένα µια διάταξη σε ό,τι αφορά την Εεπιτροπή διαπραγµάτευσης στον ΕΟΠΥΥ και βάζει µια θητεία δύο ετών. Πάρα
πολλοί συνάδελφοι, από πολλές πτέρυγες, τόνισαν την ανάγκη
αυτή, η επιτροπή να είναι µια επιτροπή που θα ελέγχεται το
«πόθεν έσχες» της. Αυτό τώρα τι µας το είπε ο κύριος Υφυπουρ-
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γός, ότι γνωµοδοτεί; Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος µε
υψηλή νοηµοσύνη. Αύριο το πρωί κάποιος θα πάρει την απόφαση
και θα πει ότι είχε γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Δηλαδή, αυτό το πάρτι που γινόταν, κύριε Πρόεδρε, και είχαµε επιτροπή υποτιµολόγησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και επί δέκα
χρόνια δεν είχε υποτιµολογήσει κανένα πρωτότυπο φάρµακο του
οποίου είχε λήξει η πατέντα, θα συνεχίζεται και εδώ, σε χαλεπές
ηµέρες;
Εδώ υπάρχει µία ευκαιρία για το πολιτικό σύστηµα και το πολιτικό προσωπικό. Διότι ο καθένας µας, κύριε Κουτσούµπα, έχει
προσωπική ευθύνη. Δεν είναι µόνο γενική η ευθύνη των κοµµάτων. Ο καθένας µας έχει ευθύνη να αναλάβει. Εδώ είµαστε Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου. Είµαστε εκπρόσωποι του
έθνους. Κατέθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, µέσα από την εµπειρία του, ο κ. Κρεµαστινός, διάφορες
τροπολογίες. Μια από αυτές τι λέει; Λέει να θεσπίσουµε διάταξη
για αυτές τις περίφηµες επιτροπές, τις κρίσιµες επιτροπές που
διαχειρίζονται µεγάλα ποσά στον τοµέα των αναλωσίµων, των
φαρµάκων, τις επιτροπές του ΚΕΣΥ, στις οποίες επί δεκαπέντε,
είκοσι χρόνια µπορεί να υπάρχουν οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι θύλακες διαπλοκής. Γι’ αυτό και πάνε. Δεν πάνε για τη ψυχή του πατέρα τους και της µάνας τους. Είναι θύλακες διαπλοκής αυτές
οι επιτροπές! Και το λέγαµε και στον κ. Λοβέρδο και στην κ. Ξενογιαννακοπούλου και στους επόµενους Υπουργούς. Και σήµερα
το λέµε.
Έρχεται ο κ. Κρεµαστινός και καταθέτει ο άνθρωπος µια τροπολογία, την οποία στηρίζουµε. Ελάτε, λοιπόν, συνάδελφοι και
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και όλοι τέλος πάντων -γιατί εγώ πιστεύω ότι σε αυτά τα ζητήµατα µπορούµε να
βρούµε κοινό τόπο- να δώσουµε προς τα έξω ένα µήνυµα στην
ελληνική κοινωνία, ότι τέλος πάντων είµαστε αποφασισµένοι να
συγκρουστούµε, κυρία Βούλτεψη, µε τα συµφέροντα αυτά.
Μας λέτε «φέρτε προτάσεις». Ορίστε, µια πρόταση. Ελάτε, λοιπόν, να την ψηφίσουµε αύριο το πρωί και, πραγµατικά, όλοι µαζί
να βγούµε µε πρόσωπο και να πούµε στην κοινωνία «ναι, συγκρουόµαστε µε ένα θύλακα που τόσα χρόνια αρπάζει το χρήµα
του ελληνικού λαού». Υπήρχαν βηµατοδότες όπου έξω είχαν
πέντε και εδώ τους πληρώναµε εκατόν πέντε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πώς έγινε η χώρα; Πώς βιώνει σήµερα αυτός ο τόπος και
αυτός ο λαός αυτό το µαρτύριο; Μεταφυσικά έγινε; Όχι βέβαια.
Με συγκεκριµένες επιλογές έγινε και µε λάθη κ.λπ.. Νοµίζω ότι
είναι ένα θέµα αυτό, το οποίο µπορούµε να συζητήσουµε.
Υπάρχει επίσης ένα µεγάλο ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε. Πριν λίγες
µέρες επισκέφτηκα κάποια νησιά του Αιγαίου. Ο ελληνισµός του
Αιγαίου –και αυτό είναι ένα ζήτηµα που αφορά όλους µας και κανένας δεν είναι πιο πολύ πατριώτης, το τονίζω για να µην παρεξηγηθώ- αισθάνεται ότι η ισοπολιτεία δεν υπάρχει πλέον στο
Αιγαίο, σε έναν ευαίσθητο χώρο, όπως ξέρουµε όλοι πολύ καλά.
Τουλάχιστον κάποια πράγµατα που µπορούµε να κάνουµε, κύριε
Πρόεδρε, να τα κάνουµε.
Είναι δυνατόν η Αστυπάλαια µε χίλιους πεντακόσιους κατοίκους να µην έχει αγροτικό γιατρό και είµαστε Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου και κοιµόµαστε ήσυχοι; Πόσο δύσκολο
είναι δηλαδή να δώσουµε ένα κίνητρο τουλάχιστον στα άγονα ιατρεία; Ας δοθεί ένα κίνητρο, µια µοριοδότηση, να µπορεί κάποιος
να πάει να κάνει την ειδικότητά του πιο γρήγορα. Να βρούµε κάτι
που δεν έχει κόστος και να βοηθήσουµε αυτές τις περιπτώσεις,
να δώσουµε µια ασφάλεια στους ανθρώπους στα µικρά νησιά.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι αεροπορικές διακοµιδές έχουν
πολύ µεγαλύτερο κόστος από το να στελεχώσουµε τα κέντρα
υγείας µε ειδικότητες γιατρών, στο Αιγαίο τουλάχιστον; Είναι µια
πραγµατικότητα αυτή, την οποία αγνοούµε και κατά τα άλλα κάνουµε νοικοκυριό στον τόπο.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το άρθρο 18.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μου άρεσε που
είπατε ότι δεν θα εξαντλήσετε το χρόνο. Τώρα µπαίνετε στο νοµοσχέδιο και τελείωσε ο χρόνος σας. Λυπάµαι πάρα πολύ.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι ένα λεπτό,
κύριε συνάδελφε; Είπατε ότι δεν θα εξαντληθεί ο χρόνος και
τώρα που τελείωσε ο χρόνος, µπαίνετε στο νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Με µαλώνετε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρατηρώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα µου δώσετε ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε ένα
λεπτό µόνο, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η διάταξη
του άρθρου 18 προκαλεί το δηµόσιο αίσθηµα και µάλιστα πληροφορούµαι ότι έχει έρθει µια τροπολογία από έναν αξιότιµο συνάδελφο, που, πραγµατικά, είναι εντυπωσιακό αυτό που
επιχειρείται αλλά θα τη συζητήσουµε αύριο.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω και να απευθυνθώ σε Βουλευτές
όλων των κοµµάτων: Εγώ ήµουν Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ποιοι
αξιοποιούσαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα µεγάλα κανάλια που έρχεστε τώρα να νοµιµοποιήσουµε τα συµφέροντα;
Πολλοί λίγοι από τα µεγάλα κόµµατα. Ανακυκλώνονται οι ίδιοι και
οι ίδιοι άνθρωποι.
Καλούµαστε, λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού
Κοινοβουλίου, επειδή πρέπει να υπακούµε σε κοµµατικές πειθαρχίες κάθε φορά, να ψηφίσουµε διατάξεις, για τις οποίες δεν θα
αισθανόµαστε τουλάχιστον ήσυχοι. Δεν θέλω να πω κάποια µεγαλύτερη κουβέντα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, από τη θέση σας, έχετε τέσσερα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αισθάνοµαι την υποχρέωση να
σχολιάσω το πασιφανές, ότι δηλαδή από όλους τους Υπουργούς
οι οποίοι προσυπογράφουν αυτό το νοµοσχέδιο και είναι πλείστοι αυτοί -Υπουργός Επικρατείας, Υπουργός Υγείας, Υπουργός
Εσωτερικών, Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υπουργός
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργός Τουρισµού- κανένας και καµµία δεν ήρθε στην Αίθουσα κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, ενώ βρισκόµαστε στην επί της αρχής
συζήτηση και έπρεπε να έχουµε ακούσει τους αρµόδιους Υπουργούς να εισηγούνται επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Και το ότι κανένας δεν ήρθε είναι ενδεικτικό του ότι πιστεύουν,
κύριε Μπέζα, κύριε Υφυπουργέ της Υγείας, ότι η Βουλή είναι
«πλυντήριο», ότι η Βουλή είναι στον αυτόµατο πιλότο και «ξεπλένει» και επικυρώνει παντός είδους ανοµήµατα.
Είπατε, απαντώντας στην αρχική µου τοποθέτηση, ότι η Βουλή
δεν ενεργεί «ξέπλυµα». Είπατε ότι «η Βουλή έχει πλειοψηφία».
Αισθάνοµαι πράγµατι την ανάγκη να διορθώσω. Η Βουλή πράγµατι ενεργεί «ξέπλυµα» κατά πλειοψηφία! Και αυτοί που συγκροτούν τις πλειοψηφίες είναι υπόλογοι, όχι στη συνείδησή τους
προφανώς, αφού κάθε φορά ψηφίζουν, είναι όµως υπόλογοι
ενώπιον του ελληνικού λαού.
Οφείλετε να τοποθετηθείτε για το άρθρο 18. Δεν τοποθετηθήκατε. Δεν είπατε λέξη για την ακρίβεια για το άρθρο 18 και δεν
ήρθε κανένας Υπουργός για να πει µια λέξη για το άρθρο 18, για
το άρθρο-σκάνδαλο, µε το οποίο επιχειρείτε να νοµιµοποιηθεί
εκτός πλαισίου συνταγµατικής νοµιµότητας το καθεστώς ανοµίας στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και να µετασχηµατιστεί σε καθεστώς ανοµίας και στο ψηφιακό πεδίο.
Η Κοµισιόν σήµερα, στηλιτεύει την παραβίαση των κανόνων
του ανταγωνισµού µέσα από τις διαδικασίες που εσείς δροµολογείτε.
Αρµόδιος Υπουργός για το ψηφιακό σήµα είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είµαι βέβαιη ότι σε κάποια επόµενη συνεδρίαση
θα έρθει να µας πει ότι δεν διάβασε αυτά τα οποία υπέγραψε.
Εδώ, όµως, είναι η Βουλή. Όφειλαν οι Υπουργοί να είναι εδώ. Και
εσείς οφείλετε, αφού παρίσταστε, κατά τη γνώµη µου αντικανονικά, µε την έννοια ότι έπρεπε να υπάρχει έστω ένας Υπουργός,
αν όχι όλοι οι αρµόδιοι για να εισηγηθούν το νοµοσχέδιο, σε κάθε
όµως περίπτωση -γιατί ως γνωστόν το νοµοσχέδιο το υπογρά-
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φουν Υπουργοί και όχι Υφυπουργοί- θα έπρεπε εσείς που αναπληρώνετε µε αυτόν τον τρόπο τον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη και όλους τους υπόλοιπους Υπουργούς, να µας πείτε τι
είναι το άρθρο 18.
Γιατί επιχειρείτε την ανοµία δεκαετιών να την «ξεπλύνετε» µε
ένα άρθρο νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας; Γιατί αγνοείτε
τις συστάσεις και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αφού µάλιστα επικαλείστε την υποτιθέµενη ευρωπαϊκή διάσταση
της πολιτικής σας; Γιατί δεν κάνατε ένα νοµοσχέδιο για να γίνει
κανονική συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, που είναι η Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, για τα
θέµατα της ραδιοτηλεόρασης; Γιατί δεν επιτρέπετε στην ΕΡΤ να
εκπέµψει αλλά µάλιστα ρίξατε για δεύτερη φορά «µαύρο», παρεµβαίνοντας ως Κυβέρνηση στην ιδιωτική συµφωνία που είχε η
ΠΟΣΠΕΡΤ µε το δορυφόρο και κόβοντας το αναλογικό σήµα,
αποκόπτοντας έτσι τις ακριτικές περιοχές, τους Έλληνες της διασποράς και τους Έλληνες ναυτικούς από την αναµετάδοση της
ΕΡΤ;
Αυτά δεν µπορείτε να τα αντιπαρέλθετε µε διακηρύξεις του
τύπου «δεν κάνουµε εδώ «ξέπλυµα», εδώ είναι η Βουλή και κάνουµε νοµοθεσία κατά πλειοψηφία». Είναι «ξέπλυµα» κατά πλειοψηφία! Και οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις εσείς και κυρίως οι
αρµόδιοι Υπουργοί, για το γεγονός ότι παρεισφρέει σε αυτό το
νοµοσχέδιο εντελώς υποβολιµαία και δολίως, ένα άρθρο το
οποίο αποτελεί την κορωνίδα των σχέσεων διαπλοκής και διαφθοράς που προάγουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ζητήσει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θέλω να το πω το εξής. Παρατηρήσαµε,
πράγµατι, όλοι ότι είχαµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας µε άλλες διατάξεις και είπαµε ότι ενδεχοµένως σήµερα θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ οι Υπουργοί που εισηγούνται και τα υπόλοιπα άρθρα. Όµως, ακριβώς επειδή η
σηµερινή συζήτηση ήταν επί της αρχής και αύριο θα είναι επί των
άρθρων, συµφωνήσαµε ότι αύριο θα είναι εδώ οι Υπουργοί για
να υποστηρίξουν τα άρθρα, αφού αύριο είναι η συζήτηση επί των
άρθρων.
Από εκεί όµως µέχρι να ακούγεται µέσα σε αυτήν την Αίθουσα
ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο είναι «πλυντήριο» υπάρχει πάρα
πολύ µεγάλη απόσταση.
Σ’ αυτό το θέµα έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Γι’ αυτό
παρεµβαίνω, κύριε Πρόεδρε. Τέτοιου είδους εκφράσεις και
αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης του κοινοβουλευτισµού, χωρίς
αµφιβολία ρίχνουν νερό στο µύλο αυτών που εκβάλλουν αυτόν
τον καιρό αντικοινοβουλευτικές κραυγές. Εφόσον, λοιπόν,
έχουµε συµφωνήσει ότι αύριο θα είναι εδώ οι Υπουργοί, για να
υποστηρίξουν αυτές τις διατάξεις, δεν βλέπω γιατί πρέπει να
ακούγονται αυτά µέσα στην Αίθουσα.
Κύριε Πρόεδρε, έχω επανειληµµένα καταγγείλει µία συστηµατική προσπάθεια -που έγινε και σήµερα- ηθικής, πολιτικής και κοινοβουλευτικής νοµιµοποίησης του ναζισµού. Και λυπάµαι που
λέω ότι σήµερα βρέθηκα µπροστά σε ένα τέτοιο φαινόµενο.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επιπόλαιο να αποκαλούµε συνεχώς
τη Βουλή των Ελλήνων «πλυντήριο» και κατόπιν να µην εκπλησσόµεθα µε τίποτε απ’ ό,τι συµβαίνει σε αυτήν τη χώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Και το Προεδρείο θα παρακαλούσε, τέτοιου είδους εκφράσεις
όπως «πλυντήριο» και άλλες να µην ακούγονται, διότι στο πλυντήριο µπαίνει κάτι το βρόµικο. Αλίµονο εάν υιοθετήσουµε την εκδοχή ότι ό,τι βρόµικο είναι έξω, έρχεται στο Κοινοβούλιο και
ξεπλένεται µε την ψήφο των Βουλευτών. Οι αντιπαραθέσεις και
οι διαφορετικές απόψεις είναι θεµιτές. Όχι, όµως, να φτάνουµε
σε αυτά τα ακραία φαινόµενα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, εξηγήστε ποιο είναι το προσωπικό.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µου δώσετε το λεπτό που δικαιούµαι για να πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν δικαιούστε. Έχετε δευτερολογήσει. Έχετε ένα λεπτό, για να εξηγήσετε το προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μη µε διακόπτετε. Ένα λεπτό
θέλω, για να εξηγήσω. Αυτό είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιο είναι το
προσωπικό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω προς πάσα κατεύθυνση
και προς το Προεδρείο ότι εάν περιµένουν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να δώσει διαπιστευτήρια νοµιµότητας στα ανοµήµατα
και στις λογικές ξεπλύµατος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι προσωπικό αυτό. Είναι µία θέση και µία άποψη πολιτική.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, δεν έχω ολοκληρώσει τη
φράση µου. Μάλλον εσείς θίγεστε προσωπικά για το ξέπλυµα,
κύριε Μαρκογιαννάκη, και γι’ αυτό µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
µη γράφεται τίποτε και να µην ακούγεται! Κλείστε το µικρόφωνο,
παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
θα κάνω µία πολύ σύντοµη αναφορά σε δύο-τρία ζητήµατα τα
οποία εθίγησαν. Δεν µπορώ όµως να µη σχολιάσω το γεγονός
ότι η κ. Κωνσταντοπούλου επιµένει ακόµη σε αυτήν τη λογική του
ξεπλύµατος και των «πλυντηρίων».
Σας τα είπε και η κ. Βούλτεψη προηγουµένως. Το µόνο που
κάνετε µ’ αυτήν τη λογική είναι να ρίχνετε νερό στο µύλο αυτών
που στρέφονται ενάντια στον κοινοβουλευτισµό. Σταµατήστε,
λοιπόν, αυτήν την πρακτική.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα θα µου δώσετε τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Και δεν είναι
προσωπική αναφορά. Είναι πολιτική αναφορά αυτή η οποία γίνεται. Συνεχίζω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι φασισµός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν θα µε διακόψετε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιος είναι ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ να βάλει µία τάξη
τουλάχιστον εδώ; Δεν είναι κατάσταση αυτή! Δηλαδή, µόλις εµφανιστείτε στο χώρο, δηµιουργούνται προβλήµατα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είµαστε στο ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Έχω δικαίωµα
να σχολιάζω αυτά που λέτε και δεν είναι φασισµός αυτό.
Σταµατάω και συνεχίζω σε άλλα ζητήµατα.
Πρώτα απ’ όλα, έγινε µία προσωπική αναφορά από τον κ. Κυριακάκη. Να ξεκαθαρίσω, για να µην υπάρχει καµµία παρεξήγηση. Εγώ είπα ότι οφείλουµε -και θα το κάνουµε ως Κυβέρνησηνα στηρίξουµε τον ΕΟΠΥΥ, να προσπαθήσουµε να ενδυναµωθεί
ο ΕΟΠΥΥ και επίσης να στηρίξουµε και να ενδυναµώσουµε την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Διότι δεν µπορεί να υπάρξει αναγέννηση ενός συστήµατος υγείας –αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε
άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί χρόνια µε τα θέµατα της υγείας
και είναι πιο ειδικοί από εµένα και στο επίπεδο της Ελλάδος και
σε επίπεδο διεθνές- εάν δεν υπάρξει αναγέννηση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Αυτό είπα και να µη λέτε ότι είπα κάτι
άλλο διαφορετικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Δεν θα κλείσετε καµµία δοµή, είπατε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Αυτό ναι, ως
προς τον ΕΟΠΥΥ.
Το δεύτερο είναι το εξής. Επιµένετε, κύριε Κουρουµπλή –δεν
είναι εδώ στην Αίθουσα- για το θέµα της επιτροπής διαπραγµάτευσης. Σας λέω, λοιπόν -και µάλιστα µε κάθε επίγνωση- ότι τα
κωλύµατα που έχουν τεθεί στο άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης µε την οποία συγκροτείται η επιτροπή διαπραγµάτευσης
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είναι πολύ ισχυροί.
Ο νόµος, κύριε Καπερνάρο, έχει ψηφιστεί από το 2012. Εµείς
έχουµε εκδώσει την κοινή υπουργική απόφαση και κάνουµε µία
βελτίωση στο νόµο, προκειµένου να προβλέψουµε τη δυνατότητα της επιτροπής να διαπραγµατεύεται και µε τους µελλοντικούς συµβεβληµένους παρόχους, µε τους παρόχους τους
οποίους θα συµβληθεί στο µέλλον. Επίσης –και εδώ έρχοµαι στο
θέµα που έθεσε ο κ. Κουρουµπλής- δίνουµε την εξουσιοδότηση
στον Υπουργό να εγκρίνει κανονισµό λειτουργίας της επιτροπής,
γιατί ακριβώς, επειδή θέλουµε η λειτουργία της επιτροπής να
είναι διαφανής και ξεκάθαρη και επειδή διαπραγµατεύεται συµφωνίες µεγάλων χρηµατικών ποσών, θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριµένο κανονισµό λειτουργίας που να καθορίζει τον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργεί και κάνει αυτήν τη διαπραγµάτευση.
Έχουµε βάλει, λοιπόν, κωλύµατα στο άρθρο 7 της επιτροπής,
για τα µέλη που µετέχουν στην επιτροπή, τα οποία είναι ισχυρά
και επαρκή και δεν υπάρχουν σε καµµία άλλη επιτροπή του
Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, προβλέπουµε εξουσιοδότηση µε
την οποία θα εγκριθεί, µέσω υπουργικής απόφασης, κανονισµός
λειτουργίας που θα καθορίζει λεπτοµερώς τον τρόπο που θα λειτουργεί η επιτροπή.
Έρχοµαι και στο άλλο θέµα, το οποίο εσείς θίξατε, κύριε Καπερνάρο, το θέµα της επίσχεσης των ιδιωτικών κλινικών. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν διέψευσα τις εφηµερίδες. Προφανώς και
ξέρω ότι υπάρχει επίσχεση και δεν είναι σηµερινό, έχει ξεκινήσει
από χθες. Πρέπει να γνωρίζετε, όµως, για να ξέρετε ποίων τα
συµφέροντα επικαλείσθε –δεν είναι κακό αυτό αλλά επικαλείσθε
συγκεκριµένα συµφέροντα- δεν αφορά τις µικρές κλινικές. Η επίσχεση, αφορά τις µεγάλες ιδιωτικές κλινικές που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Αυτές έχουν προχωρήσει σε επίσχεση.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο εγώ θέλω να πω, είναι ότι θεωρούµε ως
Υπουργείο Υγείας πως αυτή η απόφασή τους είναι προσχηµατική. Μπαίνουν µπροστά τα θέµατα της πληρωµής των ληξιπροθέσµων και άλλα είναι από πίσω, είναι τα µέτρα του clawback και
του rebate. Η απόφαση αυτή δεν είναι σύννοµη και είναι εις
βάρος των ασφαλισµένων του οργανισµού, οι οποίοι µε βάση το
Σύνταγµα έχουν αναφαίρετο δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.
Εµείς, λοιπόν, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θέλουµε να τους καλέσουµε να δουν το ζήτηµα µε ψυχραιµία, να
ανακαλέσουν αυτή την απόφαση, στα πλαίσια και του διαλόγου
που υπάρχει µαζί τους -διότι θεσµικά έχουµε δηµιουργήσει µία
επιτροπή η οποία είναι σε διάλογο και µε τις µεγάλες κλινικές και
µε άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ- και µέσα
από αυτό το διάλογο θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε υπαρκτά προβλήµατα.
Ας µην ακολουθούνται, λοιπόν, τέτοιες πρακτικές οι οποίες σε
ένα ήδη βεβαρηµένο περιβάλλον προσθέτουν και άλλα προβλήµατα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν σταµατήσει αυτό το µέτρο
της επίσχεσης, ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας θα λάβει διαφορετικά µέτρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για το άρθρο 18 θα µας πείτε
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ. Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατός σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για το άρθρο 18 δεν ακούσαµε
τίποτε. Θα πει κάτι ο κύριος Υπουργός;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα πει αύριο ο άλλος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι
η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών µε
τίτλο: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστη-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού 648/2012/ΕΕ
περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας:
«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της ΔευτέΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ρας 7 Οκτωβρίου 2013 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Δευτέρας 7 Οκτωβρίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15:25’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα
09:30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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