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Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 31 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.39’ 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 30-10-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
30 Οκτωβρίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµου:
1. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατουµένων σε άδεια και άλλες διατάξεις»,
2. «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».
3. Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003» (Α’ 154)»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 1ης
Νοεµβρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 164/2/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
2. Η µε αριθµό 165/3/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κυρίας Αλέκας Παπαρήγα προς τον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
3. Η µε αριθµό 167/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε το πρόγραµµα προώθησης συνταξιοδότησης των αλιέων.
4. Η µε αριθµό 181/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη-Αβράµη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
κατάργηση του νοσοκοµείου Καλαβρύτων.
5. Η µε αριθµό 171/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευ-

τού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε τη διείσδυση της Χρυσής Αυγής στο χώρο της εκπαίδευσης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 168/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου Βολουδάκη
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την ένταξη του έργου αναβάθµισης του ραντάρ προσέγγισης
του Αεροδροµίου Χανίων στο ΕΣΠΑ.
2. Η µε αριθµό 176/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς–Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας Τριανταφύλλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά τους τρόπους αξιοποίησης της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.».
3. Η µε αριθµό 182/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ.
Αντωνίου Γρέγου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
το «κλίµα αστυνοµοκρατίας και κρατικής τροµοκρατίας των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου».
4. Η µε αριθµό 172/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση στη χορήγηση των αναπηρικών συντάξεων αλλά και των
υπολοίπων προνοιακών επιδοµάτων.
5. Η µε αριθµό 179/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στελέχωσης της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων.
6. Η µε αριθµό 166/29-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθήνας κ. Δηµητρίου Ανδρουλάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη στρατηγική του οικονοµικού επιτελείου στην εσωτερική υποτίµηση και την ανταγωνιστικότητα των τιµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 153/24-10-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση ανενεργών καταθέσεων υπέρ
του δηµοσίου.
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Τον λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 29-4-2013 δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο
ν.4151. Μεταξύ των άλλων ο νόµος αυτός προέβλεπε, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την αξιοποίηση των αδρανών τραπεζικών
καταθέσεων, αυτό που λέµε των αδρανών λογαριασµών. Ήταν
ένας νόµος ο οποίος έγινε αποδεκτός από το σύνολο σχεδόν του
Σώµατος ως µία ευκαιρία, προκειµένου να εξεύρουµε εκείνους
τους πολύτιµους πόρους, κυρίως για τη στήριξη των ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων. Σε αυτόν το νόµο προβλέπονται κάποιες
προθεσµίες και κάποιες υποχρεώσεις, τόσο των τραπεζικών
ιδρυµάτων όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και εσάς
του ιδίου, σε σχέση µε την εποπτεία που πρέπει να κάνετε στις
τράπεζες.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το νόµο, µέσα στις προθεσµίες του προϋπολογισµού θα έπρεπε η Τράπεζα της Ελλάδας να έχει εκτιµήσει κατά προσέγγιση το συνολικό ποσό, το οποίο αυτήν τη στιγµή
εντάσσεται στους όρους του νόµου, ούτως ώστε να περιληφθεί
στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. Επειδή στο προσχέδιο του προϋπολογισµού δεν είδαµε κάποιο τέτοιο ποσό, καταλαβαίνετε ότι η ερώτηση είναι αυτονόητη.
Πρώτον, θα πρέπει αυτήν τη στιγµή να έχετε στα χέρια σας,
τουλάχιστον εσείς, το κατά προσέγγιση ποσό που σας έχει αποστείλει η Τράπεζα της Ελλάδας - που εντάσσεται δηλαδή στις
προδιαγραφές του νόµου- και δεύτερον, θα το εντάξετε στο τελικό στάδιο του προϋπολογισµού; Και επίσης, γνωρίζετε ποιο
είναι το ποσό το οποίο προσεγγίζει τις προδιαγραφές του νόµου,
δηλαδή ποιο είναι το ποσό που βρίσκεται στο όριο της συµπλήρωσης εικοσαετίας;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έχει τον λόγο για να απαντήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, µε την επίκαιρη ερώτησή σας µού δίνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να παρουσιάσω στο Σώµα,
στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου, την πορεία υλοποίησης µιας σηµαντικής πρωτοβουλίας που νοµοθετήθηκε το Νοέµβριο.
Αρχικά να υπενθυµίσω την πρωτοβουλία, για να δούµε ποιες
είναι οι ευθύνες του καθενός. Μια νοµοθετική πρωτοβουλία η
οποία συγκέντρωσε πράγµατι, όπως είπατε, τη συναίνεση µεγάλου µέρους της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Πρόκειται για µια νοµοθετική πρωτοβουλία ενδεικτική της βούλησης της Κυβέρνησης
τον τελευταίο ενάµιση χρόνο να νοµοθετεί και πέραν των όποιων
µνηµονιακών υποχρεώσεων. Και αυτό, διότι επιδίωξη του Υπουργείου Οικονοµικών είναι η διασφάλιση δηµοσίου συµφέροντος
και η εξασφάλιση δηµοσιονοµικών ωφελειών από πεδία αδιαφανή και σκιώδη. Ένα τέτοιο πεδίο ήταν και οι αδρανείς καταθέσεις, καθώς µέχρι τον περασµένο Απρίλιο –τον Απρίλιο της
φετινής χρονιάς- το συγκεκριµένο πεδίο διέπονταν από ένα παρωχηµένο, ασαφές και αναποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο.
Θα θυµόσαστε από τις συζητήσεις που κάναµε τότε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων µε τους αρµόδιους φορείς ότι
δεν ήταν δυνατόν να απαντήσει κανείς πλήρως ότι όλοι οι αδρανείς καταθετικοί λογαριασµοί που έπρεπε να καταλήξουν στο δηµόσιο ταµείο, όντως κατέληγαν και ποιο ήταν το µέγεθος αυτών
των αδρανών πόρων.
Με λίγα λόγια, το νοµικό πλαίσιο δεν επέτρεπε στο δηµόσιο
να έχει πλήρη έλεγχο και εποπτεία αυτού του πεδίου. Αυτή η κατάσταση άλλαξε. Το νέο νοµικό πλαίσιο θέσπισε ξεκάθαρες, διαφανείς, αποτελεσµατικές διατάξεις και διαδικασίες, ώστε οι
πόροι των αδρανών καταθέσεων να αξιοποιούνται προς όφελος
του δηµοσίου συµφέροντος. Έτσι µε απλό, αλλά και λεπτοµερειακό τρόπο ρυθµίστηκε όλη η διαδικασία χρηστής απόδοσης των
κεφαλαίων των τραπεζών που προέρχονται από τους αδρανείς
καταθετικούς λογαριασµούς προς το δηµόσιο.
Πιο συγκεκριµένα και συνοπτικά -για να έρθω στη δευτερολογία και να απαντήσω ακριβώς µε ηµεροµηνίες εκ των ερωτηµά-
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των σας- αποτυπώθηκε µε σαφήνεια ο ορισµός του αδρανούς
καταθετικού λογαριασµού και ορίστηκε ότι µετά την επερχόµενη
παραγραφή των δικαιωµάτων του καταθέτη από την παρέλευση
εικοσαετίας από την τελευταία αποδεδειγµένη συναλλαγή µε την
τράπεζα, τα χρήµατα αποδίδονται στο δηµόσιο και η παραγραφή
δεν επέρχεται µε αιφνίδιο τρόπο, αλλά µετά από τρεις υποχρεωτικές ειδοποιήσεις του δικαιούχου από τις τράπεζες.
Στις περιπτώσεις που δεν παρουσιάζουν κίνηση για πέντε,
δέκα και δεκαπέντε έτη, τα πιστωτικά ιδρύµατα µετά την παρέλευση της δεκαπενταετίας υποχρεούνται να τηρούν ειδικό αρχείο –επαναλαµβάνω τα πιστωτικά ιδρύµατα- το οποίο θα
οριστικοποιείται µε την παρέλευση της εικοσαετίας και θα βρίσκεται στη διάθεση των δικαιούχων και των νόµιµων κληρονόµων
τους για την παροχή πληροφοριών.
Οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει να αποδίδει συγκεντρωτικά το αργότερο µέχρι το
τέλος Απριλίου κάθε έτους -σας θυµίζω ότι ο νόµος ψηφίστηκε
τον Απρίλιο, άρα τον Απρίλιο κάθε έτους- στο δηµόσιο τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων µαζί µε τους αναλογούντες τόκους. Επίσης, θεσπίστηκε η διαδικασία της εποπτείας των
πιστωτικών ιδρυµάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος µε κανόνες
εσωτερικού ελέγχου και µε τη συµµετοχή των ορκωτών λογιστών
–το τονίζω και αυτό- και ελεγκτών, ώστε στους ετήσιους ελέγχους των ισολογισµών των τραπεζών να βεβαιώνουν την τήρηση
του νόµου και την απόδοση υπέρ δηµοσίου των σχετικών πόρων.
Κύριε συνάδελφε, µε την ψήφιση του νόµου ξεκίνησαν όλες οι
προβλεπόµενες διαδικασίες για την πλήρη εφαρµογή του ώστε
οι πόροι από τις αδρανείς καταθέσεις να καταλήξουν στο δηµόσιο ταµείο, ενώ τηρούνται και τα προβλεπόµενα στο πλαίσιο της
κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού, αν και δεν αποτυπώνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού λόγω της συνοπτικής του φύσης.
Στη δευτερολογία µου θα είµαι σαφέστατος µε ηµεροµηνίες
και κωδικούς αριθµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι
αν τα στοιχεία τα οποία ζητούσαµε τα δίνατε στην πρωτολογία,
δεν θα χρειαζόταν να δευτερολογήσω καθόλου, γιατί φαντάζοµαι
ότι κοινή είναι η επιδίωξη, επειδή το ποσό ίσως να είναι και υπερβολικά µεγάλο –λέω ίσως- και από το ποσό αυτό να καλυπτόταν
και να υπερκαλυπτόταν και το έλλειµµα του προϋπολογισµού του
2013. Ίσως να µη συζητούσαµε επ’ αυτής της βάσης.
Να θυµίσω –το διαψεύσατε βέβαια- ότι κατά τη συζήτηση στη
νοµολογία ακούστηκαν εξωφρενικά ποσά, όπως 5 δισεκατοµµύρια κ.λπ. -αλλά εγώ να προσχωρήσω στην άποψη ότι είναι 500
εκατοµµύρια- είναι ποσό το οποίο ίσως να χρειαζόταν να περιλαµβάνεται και στο προσχέδιο.
Πολύ σωστά είπατε ότι το προηγούµενο πλαίσιο του ν. δ.
11095 -κυρία Πρόεδρε, είναι του 1942, κατοχικός νόµος- έκανε
εβδοµήντα ένα, εβδοµήντα δυο χρόνια να τροποποιηθεί. Το ότι
καθυστέρησε τόσο πολύ δεν είναι τυχαίο, γιατί οτιδήποτε έχει να
κάνει µε διαχείριση κεφαλαίων τραπεζών, τα οποία σύµφωνα µε
όσους γνωρίζουν -παροικούν στην Ιερουσαλήµ- είναι γνωστό ότι
χρησιµοποιήθηκαν για λόγους αδιαφανείς ή και ακόµα –διαχρονικά αναφέροµαι- και για πλουτισµό υπαλλήλων. Αυτά είναι γνωστά. Ευτυχώς που άλλαξε -και άλλαξε προς το καλό.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά περιµένω τη δευτερολογία
σας, γιατί οι ψίθυροι αυτοί που ανέφερα εξακολουθούν να
ισχύουν, να υπάρχουν και σήµερα, παραδείγµατος χάριν, ότι
υπάρχει αντίδραση των τραπεζών στην υλοποίηση του συγκεκριµένου πλαισίου, γιατί όπως καταλαβαίνετε το να αφαιρεθούν από
τα διαθέσιµά τους κάποιες δεκάδες εκατοντάδες εκατοµµυρίων
ευρώ, σήµερα είναι για αυτούς επώδυνο.
Επειδή υπάρχει αυτή η φηµολογία, σας παρακαλώ στη δευτερολογία σας να είστε συγκεκριµένος, ούτως ώστε και εµείς να
έχουµε τη δυνατότητα να παρακολουθούµε την πορεία υλοποίησης του νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, θεωρώ
ότι στην Αίθουσα αυτή συµφωνούµε όλοι στην αναγκαιότητα
ύπαρξης ενός σαφούς πλαισίου που θα επιτρέψει στο δηµόσιο
να αξιοποιεί τους πόρους από αδρανείς καταθετικούς λογαριασµούς. Νοµίζω ότι συγκλίνουµε τόσο στις οπτικές µας όσο και
στην τελική στόχευση.
Εξηγούµαι: Στο πλαίσιο του σχετικού νόµου και για τις ανάγκες της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε
επιστολές του προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και προς διακριτά πιστωτικά ιδρύµατα ζήτησε στοιχεία σχετικά µε τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που εκτιµάται ότι θα περιέλθουν
στο δηµόσιο µέχρι τον Απρίλη του 2014 όπως προβλέπεται και
από το νόµο.
Οι επιστολές αυτές εστάλησαν στις 10 Ιουλίου και στις 24
Οκτωβρίου. Η καταληκτική ηµεροµηνία για την αποστολή των
σχετικών στοιχείων είναι η 1η Νοεµβρίου, δηλαδή η αυριανή
µέρα. Ο λόγος που εστάλη η δεύτερη επιστολή είναι γιατί δεν
είχαν απαντήσει όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα στην πρώτη. Η
πρώτη σας θυµίζω ότι εστάλη στις 10 Ιουλίου και η δεύτερη στις
24 Οκτωβρίου.
Συνεπώς, µέχρι την κατάθεση του προϋπολογισµού θα έχουµε
µία ασφαλή εικόνα γα τους πόρους των αδρανών καταθέσεων
που θα αποδοθούν στο ελληνικό δηµόσιο το 2014, µε βάση κατ’
αρχάς -σήµερα που µε ρωτάτε- τα στοιχεία που έχουν δώσει τα
πιστωτικά ιδρύµατα. Για να υπάρξει µια τάξη µεγέθους, οι αρµόδιες υπηρεσίες εκτιµούν -επαναλαµβάνω µε βάση κατ’αρχάς τα
στοιχεία που έχουν δώσει µόνο τα πιστωτικά ιδρύµατα- ότι οι εν
λόγω πόροι θα ανέλθουν κοντά στα 15.000.000 ευρώ.
Όσον αφορά στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2014 που κατατέθηκε ήδη στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όπως σας προανέφερα, δεν γίνεται ειδική αναφορά
στη συγκεκριµένη κατηγορία εσόδων, δεδοµένου ότι δεν περιέχεται ανάλυση των εσόδων σε επίπεδο κωδικών αριθµών. Η σχετική
πληροφορία θα περιέλθει µε σαφήνεια στον τόµο του κρατικού
προϋπολογισµού 2014, ο οποίος καταρτίζεται προκειµένου να κατατεθεί προς ψήφιση εντός των προσεχών εβδοµάδων.
Για να απαντήσω τώρα στο δεύτερο ερώτηµά σας, τα σχετικά
ποσά θα εµφανιστούν στον Κωδικό Αριθµό Εσόδου του κρατικού
προϋπολογισµού 3824 µε τίτλο: «Έσοδα από την περιέλευση
αδρανών καταθέσεων στο ελληνικό δηµόσιο» που δηµιουργήθηκε κατ’ εφαρµογή του νόµου αυτού, µε σκοπό την πληρέστερη
παρακολούθηση των εν λόγω εσόδων.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί -και το επαναλαµβάνω
για την πλήρη αποσαφήνιση του θέµατος- ότι σε όλα τα παρελθόντα µέχρι σήµερα έτη τα έσοδα από τις αδρανείς καταθέσεις
δεν εµφανίζονταν σε ξεχωριστό Κωδικό Αριθµό Εσόδου, µε συνέπεια να ήταν από δυσχερής έως αδύνατη η διακριτική µεταχείρισή τους. Από φέτος όχι µόνο έχουµε εικόνα για τους πόρους
αυτούς αλλά θα ενηµερώνεται, όπως προβλέπεται από το σχετικό νόµο, µε ειδική έκθεση σε ετήσια βάση η Βουλή για το ύψος
των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις.
Αναφορικά µε το επόµενο ερώτηµά σας, όπως προανέφερα,
ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος περιγράφεται µε
σαφήνεια στο νόµο και ασκείται µέσω της αρµοδιότητάς της αφ’
ενός να επιβάλει στα πιστωτικά ιδρύµατα συστήµατα και εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, αξιολογώντας παράλληλα τις υποβαλλόµενες εκθέσεις ελέγχου, και αφ’ ετέρου µέσω της
δυνατότητας της ίδιας να ασκήσει επιτόπιους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.
Περαιτέρω ως ασφαλιστική δικλίδα προβλέπεται και η σχετική
βεβαίωση των ορκωτών λογιστών από δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών για το ύψος του αποδιδόµενου
ποσού των αδρανών καταθετικών λογαριασµών στο δηµόσιο.
Ο ρόλος του Υπουργείου Οικονοµικών εστιάζεται στην υπενθύµιση προς την Τράπεζα της Ελλάδος της δυνατότητας που
αυτή έχει για τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο
θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιµο η εν λόγω ενέργεια του Υπουργείου
Οικονοµικών να ασκηθεί στην περίπτωση που τυχόν εκτιµηθεί ότι
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η εφαρµογή του νόµου δεν αντανακλά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Προς το παρόν οι σηµαντικές αποκλίσεις –επαναλαµβάνω,
αποκλίσεις- που διαφαίνεται να υπάρχουν µεταξύ των ποσών που
εκτιµάται ότι θα αποδοθούν από τις τράπεζες, σύµφωνα πάντα
µε τα πρώτα στοιχεία που οι ίδιες έχουν δώσει, φαίνονται να χρήζουν αξιολόγησης από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, ιδίως αφού
πρόκειται για το πρώτο έτος εφαρµογής του νέου θεσµικού πλαισίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Προφανώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Από την πλευρά µας παρακολουθούµε το ζήτηµα και θα
κινηθούµε άµεσα, όταν έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα, πάντα µε
γνώµονα τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Τέλος, για να απαντήσω και στο τελευταίο σας ερώτηµα, όπως
γνωρίζετε και έχει υπογραµµιστεί από την πρώτη στιγµή, στόχος
του Υπουργείου Οικονοµικών είναι τα κεφάλαια που θα προκύψουν από τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασµούς να καλύψουν ανάγκες του δηµοσίου µε απώτερο σκοπό τη στήριξη
κοινωνικών οµάδων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.
Δεν είναι όµως εφικτό –και το γνωρίζετε, το συζητήσαµε κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού σχεδίου νόµου- για λογιστικούς λόγους που σχετίζονται µε την κατάρτιση του προϋπολογισµού να συνδεθεί µε κάποια συγκεκριµένη παροχή ή
κοινωνική πολιτική.
Ωστόσο, νοµίζω ότι έχει καταστεί σαφής ο προσανατολισµός
της Κυβέρνησης για διανοµή κοινωνικού µερίσµατος ανάλογα µε
τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες. Προς αυτήν την κατεύθυνση
θα συνεχίσουµε την προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στην τρίτη µε αριθµό 158/24-10-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στο Κέντρο Υγείας
Σαµοθράκης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς σας καταγγέλλω για το διορισµό
διοικητού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
του κ. Λαζόπουλου, ότι διορίστηκε δηλαδή µε καθαρά κοµµατικά
κριτήρια. Είναι πρώην υποψήφιος που απέτυχε µε το ΠΑΣΟΚ επί
Γεωργίου Παπανδρέου και ήταν και πρώην υποψήφιος σε δηµοτικές εκλογές, στηριζόµενος από το ΠΑΣΟΚ.
Εν έτει 2013 –και επειδή βγαίνετε συχνά, πυκνά στις τηλεοράσεις- κάποια στιγµή θα πρέπει οι προσλήψεις ή να γίνονται µε τις
σωστές διαδικασίες, όπως κάνετε την προκήρυξη, ή να γράφετε
στην προκήρυξη ότι πρέπει αυτός που θα προσληφθεί να είναι
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτήν την καταγγελία µου την κάνουν και οι άλλοι υποψήφιοιµέλη της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά οφείλω και εγώ να το καταγγείλω υπερασπιζόµενος τους νέους επιστήµονες, τα δραστήρια
νέα παιδιά που έχουµε, γιατί αυτός ο κοµµατικός µηχανισµός επί
χρόνια δεν δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να εργαστούν και να πάρουν µια θέση που δικαιούνται. Αυτό το είχα
ζήσει κι εγώ.
Εποµένως, για µένα είναι ξεκάθαρο ότι η πρόσληψη έχει γίνει
µε καθαρά κοµµατικά κριτήρια. Σε ερώτηση που σας έχω κάνει
ακόµη δεν µου απαντήσατε.
Έρχοµαι στο θέµα τώρα της ερώτησής µου. Το νησί της Σαµοθράκης –εάν το γνωρίζετε- ανήκει στο Νοµό Έβρου. Ο Νοµός
Έβρου από την Αλεξανδρούπολη µέχρι το Ορµένιο έχει απόσταση εκατόν ογδόντα χιλιοµέτρων συν η Σαµοθράκη κι εγώ δεν
ξέρω στα πόσα χιλιόµετρα πηγαίνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επί ένα χρόνο και παραπάνω –έχω κάνει ξανά ερώτηση- δεν
υπάρχει παιδίατρος. Πρόσφατα γιόρτασαν την απελευθέρωση της
Σαµοθράκης και πρέπει να υπάρχουν γύρω στα διακόσια παιδιά.
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Εποµένως, παιδίατρος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων στο νησί της Σαµοθράκης και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν το ίδιο δικαίωµα όπως κι
εµείς που ζούµε στη στεριά. Ό,τι παρέχει το κράτος σε κάποιον ο
οποίος ζει σε µια πόλη, έτσι θα πρέπει κάποια στιγµή να δώσει τη
δυνατότητα και στους ανθρώπους αυτούς που ζουν στο νησί.
Το κτήριο που στεγάζεται το κέντρο υγείας είναι παµπάλαιο,
στο οποίο –σας έχω εδώ και φωτογραφίες, τις οποίες θα σας τις
προσκοµίσω- δεν υπάρχει πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Εκτός από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν µπορεί και ο
παππούς και η γιαγιά να ανέβουν τριάντα σκαλοπάτια. Το ίδιο και
ένα παιδί ή ένας ηλικιωµένος, οι οποίοι θα είναι τραυµατισµένοι.
Οι τοπικές εφηµερίδες συνέχεια κάνουν την κριτική τους, αλλά
φαίνεται δεν ιδρώνει το αυτί του σηµερινού διοικητού για να σας
µεταφέρει τα προβλήµατα.
Υπάρχει εφηµερίδα η «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» η οποία προχθές
ανάφερε ότι νοσεί το Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης µε ένα
σωρό ελλείψεις. «Σοβαρές ελλείψεις στα νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας του Έβρου» πάλι από την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ». Από
τη γνώµη µιας από τις δυο µεγάλες τοπικές εφηµερίδες: «Ακόµα
περιµένει τον Άδωνη. Ένα µήνα περιµένει απάντηση από τον
Υπουργό Υγείας για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού ο Ιατρικός Σύλλογος».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας. Τα είπατε τα βασικά
νοµίζω. Ρωτάτε τι θα γίνει µε το κέντρο υγείας.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης για να απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αν και είχα προετοιµαστεί να απαντήσω στην ερώτηση, κατά
πρώτον, µια και αποφασίσατε να ξεκινήσετε µε διαπρύσιες καταγγελίες, καλύτερα να απαντήσω πρώτα σε αυτές.
Η απάντηση µου, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, είναι: Αιδώς, Αργείοι. Είστε µέλος ενός κόµµατος που ο Πρόεδρος του διορίστηκε
στα είκοσι τρία του χρόνια πρόεδρος διοικητικού συµβουλίου.
Εσείς λέτε να ξύπνησε µια µέρα η τότε Κυβέρνηση και να διαπίστωσε τις ηγετικές ικανότητες του κ. Καµµένου για να τον κάνει
πρόεδρο διοικητικού συµβουλίου;
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Τι σχέση έχει ο κ. Καµµένος;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Να
φύγετε από το κόµµα αυτό αν διαφωνείτε και καταγγέλλετε µε
τέτοιο ύφος. Να παραιτηθείτε από το κόµµα αυτό. Να καταγγείλετε τον Αρχηγό σας.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Εσάς καταγγέλλω!
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: ...(δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αφήστε, κυρία Γιαταγάνα, τώρα. Δεν συµµετέχετε στη συζήτηση.
Κυρία Πρόεδρε, η κ. Γιαταγάνα δεν έχει δικαίωµα να πάρει τον
λόγο.
Λοιπόν, άρα να είστε πιο µετρηµένος. Να πάτε να βρείτε τον
Πρόεδρό σας και να του πείτε: «Γιατί, κύριε, δέχτηκες να διοριστείς κοµµατικά στα είκοσι τρία σου χρόνια;»
Δεύτερον, ο συγκεκριµένος διοικητής ξεχάσατε να αναφέρετε
ότι υπήρξε διοικητής σε γειτονικό νοσοκοµείο µε εξαιρετικά καλά
αποτελέσµατα, αλλά αυτό διέλαθε της προσοχής σας και θεωρήθηκε από όλους ο πιο επιτυχηµένος διοικητής της περιοχής.
Δεν κατάλαβα, δηλαδή! Αν κάποιος έχει υπάρξει ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε οποιοδήποτε κόµµα, αυτός είναι
λόγος να αποκλείεται από δηµόσιες θέσεις; Δηλαδή θέλετε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων στην Ελλάδα του 2013 και
δεν ντρέπεστε να το λέτε µέσα στη Βουλή των Ελλήνων;
Λοιπόν, ο συγκεκριµένος διοικητής επελέγη µε τη σύννοµη διαδικασία, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιτροπής του ΑΣΕΠ, έχοντας
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όλα τα κριτήρια και έχοντας στην προϋπηρεσία του πολύ επιτυχηµένη διοίκηση νοσοκοµείου. Άρα, να είστε πιο µετρηµένος µαζί
µου.
Τρίτον, πάµε στο θέµα του νοσοκοµείου, στο Κέντρο Υγείας
Σαµοθράκης. Είναι δόκιµη η αγωνία σας, κύριε συνάδελφε, αλλά
και σφόδρα υποκριτική, διότι διέλαθε της προσοχής σας ότι
έχουµε προκηρύξει όλο αυτό το διάστηµα και επί υπουργίας Ανδρέα Λυκουρέντζου και επί δικής µου υπουργίας δύο και τρεις
και τέσσερις φορές τις συγκεκριµένες θέσεις και ότι δεν υπήρξε
ενδιαφέρον για την κάλυψή τους! Ή αυτό το ξεχάσατε; Και οι πιστώσεις έχουν υπάρξει και οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί.
Πράγµατι, θα ήταν ειλικρινές το ενδιαφέρον σας, αν ερχόσασταν εδώ να µου πείτε: «Κύριε Υπουργέ, τι πρέπει να κάνουµε
για να µην µένουν κενές οι προκηρύξεις και να πληρώνονται οι
θέσεις»; Αυτό θα ήταν το ειλικρινές ενδιαφέρον του Βουλευτού,
όχι να κουνάει αποκόµµατα από εφηµερίδες! Γιατί ξέρετε ως τοπικός Βουλευτής ότι έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις και δεν έχουν
πληρωθεί λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος. Τι θέλετε; Να πάει ο
Υπουργός Υγείας να επιβάλει σε ένα γιατρό να πάει σε ένα ιατρείο; Με το ζόρι να τους πάµε;
Αν θέλετε τώρα στη δευτερολογία σας ευπρεπέστερα να µιλήσουµε για το τι µπορούµε να κάνουµε για να πληρώνονται οι
θέσεις, πολύ ευχαρίστως να σας εξηγήσω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Ουζουνίδη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, είστε λίγος για να κάνετε κριτική στον Πρόεδρό µου.
Σε ό,τι αφορά τη σαπίλα των διορισµών που συνεχίζεται θα την
καταγγείλω. Η σαπίλα άρχισε πριν από τέσσερα χρόνια στο Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου, όπου ο κ. Λαζόπουλος πήγε µαθητευόµενος. Το Νοσοκοµείο του Διδυµοτείχου σήµερα είναι εγκαταλειµµένο στο έλεος του Θεού και είµαι εκατό και χίλιες φορές
πιο ενήµερος και πιο άριστος γνώστης της περιοχής µου απ’ ό,τι
εσείς.
Καλά θα κάνετε, επειδή είστε τρεις και επειδή το κράτος µάς
προσφέρει δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, ένας εκ των τριών σας
να επισκεφθεί και τα άλλα νοσοκοµεία βέβαια, αλλά και το τεράστιο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Αλεξανδρούπολης του
Έβρου για να δείτε τα χάλια σας. Τα χάλια σας εγώ τα βλέπω, τα
γράφουν και οι τοπικές εφηµερίδες και τα βλέπει και ο κόσµος.
Και να ανεβείτε µια µέρα στο Τρίγωνο, στα Δίκαιο, στο Ορµένιο όπου ο παππούς και η γιαγιά δεν µπορούν να µετακινηθούν.
Το Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου σχεδόν δεν λειτουργεί, υπολειτουργεί. Σύµφωνα δε µε τα λεγόµενα του Προέδρου των εργαζοµένων, του Στάθη Στάµου –και σηµειώστε αυτά που σας λέωο παππούς και η γιαγιά –που επί χρόνια έχουν βοηθήσει εµάς και
αυτό το κράτος και οι περισσότερο εκεί είχαν πάει έξω και έφερναν λεφτά και σήµερα αυτό το άχρηστο κράτος µε τη σηµερινή
άχρηστη Κυβέρνηση δεν µπορεί να προσφέρει τις βασικές υπηρεσίες υγείας για τις οποίες µιλάµε- αναγκάζονται να κάνουν
εκατόν ογδόντα χιλιόµετρα από το Ορµένιο και από τα Δίκαια
στην Αλεξανδρούπολη.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και όλα τ’ άλλα είναι «να ’χαµε
να λέγαµε» και στη θεωρία είστε πρώτος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώσατε,
κύριε συνάδελφε;
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, όλη η δευτερολογία δεν έχει καµµία
σχέση µε την ερώτηση. Για άλλες περιοχές ρώτησε ο κύριος συνάδελφος και σε άλλες καλεί τον Υπουργό να απαντήσει. Όπως
καταλαβαίνετε, αφού εχαρακτηρίσθην και πάρα πολύ λίγος για
να µπορώ να απαντήσω στον κύριο συνάδελφο και στον αξιοσέβαστο Πρόεδρό του και αφού βρέθηκε εντελώς εκτός θέµατος,
µπορεί να επαναλάβει την ερώτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω τον λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Λυκουρέντζο, δεν µπορείτε να λάβετε τον λόγο, δεν προβλέπεται
από τον Κανονισµό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Πρόκειται για την ερώτησή µου
που θα εκφωνήσετε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Λυκουρέντζο, να γίνει πρώτα η εκφώνησή της.
Η πρώτη µε αριθµό 155/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου 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
δεν συζητείται λόγο κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.Ορίστε, κύριε συνάδελφε, εφόσον την εκφώνησα, µπορείτε να λάβετε το λόγο. Με συγχωρείτε, δεν το κατάλαβα πριν.
Νόµιζα ότι θέλατε να απαντήσετε ως πρώην Υπουργός Υγείας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Προφανώς, δεν ήθελα να απαντήσω στην προηγούµενη ερώτηση, διότι ο Υπουργός απήντησε µε αξιοπιστία και µε επιχειρήµατα.
Όµως, θέλω να σας ενηµερώσω ότι χθες το βράδυ πληροφορήθηκα ότι έχει κώλυµα ο κύριος Υπουργός. Εγώ θα επανακαταθέσω την ερώτηση τώρα, διότι τη θεωρώ µείζονος σηµασίας
για την ασφάλεια των εργαζοµένων, αλλά και την προοπτική του
ορυχείου της περιοχής Μεγαλοπόλεως, διότι, όπως γνωρίζετε,
προσφάτως είχαµε µία σηµαντική κατολίσθηση και απαιτείται να
δοθούν απαντήσεις στο θέµα αυτό.
Επίσης, έγινε συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
προ ηµερών. Ήρθε σύσσωµη η διοίκηση της ΔΕΗ και µας παρουσίασε ιδεατές καταστάσεις, οι οποίες δεν ισχύουν. Ευτυχώς, ο
κύριος Υπουργός δεν τοποθετήθηκε και κράτησε αποστάσεις
από τα λεγόµενα της ΔΕΗ. Όµως, παρέθεσαν ένα χρονοδιάγραµµα, το οποίο δεν τηρείται και το οποίο αφορά το µέλλον του
ορυχείου και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Παρακαλώ, λοιπόν, γνωστοποιώ µέσω υµών, αξιότιµη κυρία
Πρόεδρε, ότι θα καταθέσω εκ νέου την ερώτηση και ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, µε όλο το σεβασµό, θα µε φέρετε στη δύσκολη θέση να
πω ότι υπήρξατε Υπουργός πριν από λίγους µήνες και έχετε βιώσει την απουσία σας από το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, η ζωή αλλάζει, είναι τροχός και έρχεται η ώρα που κάνετε αυτήν την
παρατήρηση, η οποία είναι και σεβαστή και θεµιτή και πραγµατική.
Το Προεδρείο, προφανώς, την κάνει αποδεκτή και γι’ αυτό σας
έδωσα το λόγο να τα πείτε, ενώ εκ της διαδικασίας και του Κανονισµού δεν έχετε το δικαίωµα. Όµως, ως Διάσκεψη, πήραµε
την απόφαση, τουλάχιστον στις ερωτήσεις που δεν παρίστανται
οι Υπουργοί, οι Βουλευτές τουλάχιστον να µπορούν να παρουσιάζουν τη θέση τους και να εκφράζουν την αντίρρησή τους, εν
πάση περιπτώσει.
Γι’ αυτό σας λέω ότι είναι δεκτό αυτό που λέτε και προφανώς
έπρεπε ο κύριος Υπουργός να είναι εδώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Παρακαλώ, θα µπορούσα να διευκρινίσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Δεν αποδίδω µοµφή στον κύριο
Υπουργό. Καταλαβαίνω τους λόγους, αλλά οφείλω να γνωστοποιήσω στον αρκαδικό λαό, ο οποίος µε εµπιστεύεται για να είµαι
εδώ, ότι θα επιµείνω στη θέση µου αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας είπα ότι
έγινε δεκτό. Πολύ καλά θα κάνετε. Νοµίζω ότι και το Προεδρείο,
αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι Υπουργοί δεν έρχονται εύκολα στο
Κοινοβούλιο για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, οι οποίες είναι σοβαρές, ενδιαφέρουσες και «καίνε» τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες
εκφράζει ο κάθε ο Βουλευτής, γι’ αυτό σας δίνει το δικαίωµα να
εκφραστείτε έστω και εκτός διαδικασίας και Κανονισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βου-
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λής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 3ο Γυµνάσιο της Γλυφάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η δεύτερη µε αριθµό 159/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Λαρίσης 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 δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 157/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου 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, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 161/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου 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», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 162/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου 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», δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 156/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 160/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς–Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας
Διακάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την κατάργηση ή την υποβάθµιση των καταστηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Κρήτη, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Παράλληλα, η τέταρτη µε αριθµό 154/24-10-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή ολοκληρωµένου αµφίπλευρου κόµβου στον Πυργετό Λάρισας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος, η πέµπτη µε αριθµό 163/24-10-2013 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Αυτά τα σχολεία είναι κατασπαρµένα σε όλη την Ελλάδα και
έχουν σοβαρά προβλήµατα. Το διαβεβαιώνω και εγώ ως Βουλευτής Σερρών από το εκεί υπάρχον µουσικό σχολείο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι απελπιστική η κατάσταση, να συζητιούνται µόνο δύο ερωτήσεις από τις
έντεκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, γι’ αυτό τις
διαβάζουµε, κύριε συνάδελφε, για να καταλάβουν τι γίνεται όσοι
παρακολουθούν. Το έχουµε πει επανειληµµένα, κύριε συνάδελφε,
το είπα και στη Διάσκεψη. Όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής το µεταφέρουν αυτό και την αγωνία τους. Και
ο Πρόεδρος κ. Μεϊµαράκης έχει κάνει τα διαβήµατά του. Είναι
θέµα της Κυβέρνησης και της παρουσίας της γενικότερα.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του σχεδίου νόµου ως µία ενότητα.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ λάβαµε την ενηµέρωση ότι ειδικός αγο-

ρητής του ΠΑΣΟΚ θα είναι σήµερα ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός Υγείας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να καταθέσω στο Σώµα νοµοτεχνικές βελτιώσεις και
προσθήκες στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Παρακαλώ πολύ να
µοιραστούν στους κυρίους συναδέλφους, για να τις έχουν υπ’
όψιν τους στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κυριακάκης Βασίλειος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχει έρθει
η κυρία συνάδελφος. Τι να κάνουµε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Μα, τι γίνεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Εν
πάση περιπτώσει, τόσο πολύ σας ενοχλεί; Μπείτε στην ουσία.
Πάρτε τη θέση σας στο Βήµα για να µας µιλήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Όλα λειτουργούν ανώµαλα. Τι να
κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, αυτό
δεν το θεωρώ και τόσο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» στην κατ’ άρθρο συζήτηση.
Από τη χθεσινή συζήτηση επί της αρχής αναδείχθηκε από
όλους τους οµιλητές από όλα τα κόµµατα ένα σοβαρό πρόβληµα
που έχει να κάνει µε τον τρόπο νοµοθέτησης της Κυβέρνησης.
Και πριν λίγο εδώ γίναµε µάρτυρες µιας ακόµα συµπεριφοράς
απαξίωσης του Κοινοβουλίου από την Κυβέρνηση, αφού δύο από
τους έντεκα Υπουργούς που έπρεπε να είναι εδώ για να απαντήσουν σε επίκαιρες ερωτήσεις απουσίαζαν.
Η κυρία Πρόεδρος είπε ότι έχουν γίνει διαβήµατα, έχουν γίνει
ενέργειες. Κάποια στιγµή πρέπει, όµως, να αλλάξει αυτή η κατάσταση και η Κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτήν τη συµπεριφορά της. Δεν είναι δυνατόν να λέµε συνέχεια τα ίδια
πράγµατα!
Το ίδιο συµβαίνει και µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Χθες ήταν παρών εδώ µόνο ο κύριος Υφυπουργός. Σήµερα,
κύριε Γεωργιάδη, έρχεστε αφού απουσιάζατε από όλες τις διαδικασίες, από τις τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής και από
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου επί της αρχής στην Ολοµέλεια,
και µας φέρνετε καινούργιες βελτιώσεις και τροποποιήσεις. Γι’
αυτήν τη φύση του νοµοσχεδίου έγινε χθες κριτική, για το τι συζητάµε επί της αρχής. Αυτή είναι η αρχή: Ένα νοµοσχέδιο µε
«φωτογραφικές» διατάξεις, διατάξεις από έξι- επτά Υπουργεία.
Όσον αφορά τα θέµατα υγείας, αντί να λύσετε σοβαρότατα ζητήµατα, εκρηκτικά που έχουν δηµιουργηθεί στη δηµόσια υγεία,
αφού διαλύετε το δηµόσιο σύστηµα υγείας, ασχολείστε µε τα
κέντρα αδυνατίσµατος, στο άρθρο 1, τα οποία λέτε ότι υπάρχει
ανάγκη να συστεγαστούν στον ίδιο χώρο µε πολυιατρεία, οδοντιατρεία κ.λπ.. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα της υγείας!
Το νοµοσχέδιο αυτό, όµως, το φέρατε µε τέτοιον τρόπο για να
κρύψετε υπό αυτόν τον τίτλο το πιο σηµαντικό άρθρο του, από
το οποίο και θα αρχίσω την τοποθέτησή µου.
Πρόκειται για το άρθρο 18, µε το οποίο ουσιαστικά καταργείτε
τις τηλεοπτικές άδειες και νοµιµοποιείτε το πέρασµα των διαπλεκόµενων ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών στην επίγεια ψηφιακή
τηλεόραση.
Είπαµε χθες ότι δεν ακούσαµε µία απάντηση από τον παρόντα
Υφυπουργό Υγείας για όλα τα ερωτήµατα που θέσαµε και σήµερα
βλέπουµε ότι πάλι απουσιάζει από την Αίθουσα ο αρµόδιος
Υπουργός. Είναι κατάσταση αυτή; Ξεπουλάτε τις ψηφιακές συχνότητες, σβήνετε το τηλεοπτικό παρελθόν της διαπλοκής και χαρίζετε για τα επόµενα δεκαπέντε χρόνια ασυλία από
οποιονδήποτε θεσµικό έλεγχο στα κανάλια της διαπλοκής, διότι
σύµφωνα µε το άρθρο 18 θα ελέγχονται από εδώ και πέρα µόνο
για το πρόγραµµά τους και όχι για όλες τις άλλες υποχρεώσεις
που προκύπτουν από την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ν.
3592/2007, δηλαδή του «νόµου Ρουσόπουλου». Οι άλλες υποχρεώσεις ήταν αυτές που αφορούσαν την πληρωµή των συχνοτήτων,
τον έλεγχο του προσωπικού, τη διαδικασία αδειοδότησης κ.λπ..
Εφόσον έρθει ο αρµόδιος Υπουργός, επιφυλάσσοµαι να πω
περισσότερα στη δευτερολογία µου γι’ αυτό το άρθρο, όπως και
οι υπόλοιποι συνάδελφοι, για να πάρουµε συγκεκριµένες απαντήσεις.
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Παίρνω από την αρχή τα άρθρα:
Όσον αφορά το άρθρο 1, σαφώς διαφωνούµε µε αυτήν τη
«φωτογραφική» διάταξη.
Για το άρθρο 2, που αφορά το χρόνο αναγνώρισης και αποζηµίωσης δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, το κύριο ζήτηµα δεν είναι κατά
πόσον είναι εύλογη η προθεσµία των είκοσι ηµερών, αλλά εάν
θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να ανταποκριθεί έγκαιρα και σωστά στις ανάγκες ελέγχου, βεβαίωσης και εκκαθάρισης των δαπανών στους δικαιούχους. Σαφώς, βέβαια, είναι µια
θετική διάταξη.
Με το άρθρο 3 για τη σύσταση Επιτροπής Διαπραγµάτευσης
στον ΕΟΠΥΥ διαφωνούµε κατηγορηµατικά. Θεωρούµε ότι αυτή η
επιτροπή είναι ένα εργαλείο για να περάσουµε στο σχέδιο της
Task Force, που λέει ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να είναι αγοραστής υπηρεσιών υγείας και όχι πάροχος. Αυτό αποκρύπτετε τόσο καιρό µε
τις δήθεν διαβουλεύσεις, κύριε Υπουργέ, γύρω από τον ΕΟΠΥΥ.
Το άρθρο 4 το ψηφίζουµε διότι αφορά την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρµακεία ύψους 75 εκατοµµυρίων ευρώ. Ανάλογη ρύθµιση, βέβαια, θα πρέπει να γίνει
και για τις οφειλές προς τους γιατρούς, αλλά και για τις εφηµερίες των νοσοκοµειακών γιατρών.
Για το άρθρο 5 αναφέρθηκαν διεξοδικά συνάδελφοι χθες.
Αφορά ρύθµιση θεµάτων για υπηρεσίες µίας στάσης, αρµοδιότητα για χορήγηση - ανανέωση της άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχει µεταφερθεί στις Υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Δίνετε αναγκαστικά παράταση διότι κινδυνεύετε να πάρετε
πρόστιµο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο άρθρο 6 ουσιαστικά ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το
ανταποδοτικό τέλος στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων για διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων και οµαδικών επισκέψεων σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε
µέρες εκτός ωραρίου λειτουργίας ή σε µέρες ανάπαυσης του
προσωπικού, για την κάλυψη των εκτάκτων λειτουργικών δαπανών και της αποζηµίωσης του προσωπικού. Το άρθρο αυτό το
ψηφίζουµε.
Με το άρθρο 7 διαφωνούµε επίσης κατηγορηµατικά. Πρόκειται
για άλλη µια «φωτογραφική» διάταξη, την οποία αναλύσαµε διεξοδικά χθες, µε την παραχώρηση µέχρι το 2026. Ουσιαστικά,
είναι η συνέχιση της παραχώρησης προς το Ίδρυµα του Όρους
Σινά, µιας περιοχής που βρίσκεται στην Τραγάνα Φθιώτιδας, µάλιστα µε ρύθµιση µε την οποία δεν θίγεται το καθεστώς των παραχωρούµενων εκτάσεων, ακόµα και από µεταγενέστερο
χαρακτηρισµό αυτών ως δάση.
Το άρθρο 8 του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη προβλέπει την προκαταβολή εξόδων µετακίνησης,
διαµονής και σίτισης αστυνοµικού προσωπικού που µετακινείται
στα σύνορα. Θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει αυτή η ρύθµιση, αλλά
θα έπρεπε να αφορά και το προσωπικό που µετακινείται εκτός
έδρας για λόγους δίωξης του οργανωµένου εγκλήµατος.
Το άρθρο 9 προβλέπει ότι το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης εξαιρείται από το σχεδιασµό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και λειτουργεί ως αυτοτελής αρχή πιστοποίησης.
Το άρθρο 10 αφορά το ποσό που αποδίδεται από το ΚΕΜΕΑ
στον κρατικό προϋπολογισµό. Εδώ θεωρούµε σαφώς ότι θα πρέπει τα χρήµατα αυτά -επειδή καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες της
Αστυνοµίας- να αποδίδονται όλα προς αυτήν την κατεύθυνση και
όχι µε τη σχέση 40 προς 60 προς την Αστυνοµία και τον κρατικό
προϋπολογισµό. Στα τρία αυτά άρθρα δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Το άρθρο 11 αφορά µια µεταβατική ρύθµιση για το Υπουργείο
Τουρισµού όσον αφορά τις τέσσερις ειδικότητες που έχουν καταργηθεί. Πρόκειται για ειδικότητες ΕΠΑΣ…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
Υπάρχει εδώ η ρύθµιση αυτοί οι σπουδαστές να µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ωστόσο, στη δεύτερη παράγραφο επιµένετε ότι θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι σχολές ΕΠΑΣ, ακόµα
και του Υπουργείου Τουρισµού. Εδώ ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Θα µπω τώρα στα άρθρα του Υπουργείου Επικρατείας που
αφορούν οργανωτικά και διοικητικά θέµατα αρµοδιότητας της Γε-
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νικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάµηνο του 2014. Από τις διατάξεις αυτές λείπουν ρυθµίσεις για δηµοσιογράφους αφού αγνοείται η πλευρά
της ενηµέρωσης και ουσιαστικά ταυτίζετε την ενηµέρωση µε την
επικοινωνία, πράγµα που δεν είναι σωστό. Και εδώ δηλώνουµε
«ΠΑΡΩΝ», όπως και στο άρθρο 12 -παρέλειψα να πω- για την
εφαρµογή της απόφασης του Πρωθυπουργού, σχετικά µε τον περιορισµό κατά 20% των θέσεων µετακλητών υπαλλήλων.
Το άρθρο 16 αφορά θέµατα του περιφερειακού Τύπου. Αντί
εδώ να γίνει µια συνολική αντιµετώπιση του όλου θεσµικού πλαισίου που εκκρεµεί για χρόνια, έχουµε µια αποσπασµατική τροποποίηση κάποιων διατάξεων που κινούνται βέβαια προς σωστή
κατεύθυνση, όπως η ρύθµιση της παραγράφου 1, που επιχειρεί
να διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του νόµου του 2007 σε όλες
τις υποχρεωτικές κρατικές δηµοσιεύσεις. Υπάρχει ένα σηµείο
εδώ που πρέπει να διορθωθεί και να διευκρινιστεί για να αφορά
και τις δηµοσιεύσεις πρόσληψης προσωπικού. Αυτό µάλιστα το
επισηµαίνει και το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής.
Και στο άρθρο 3 βέβαια πρέπει να γίνουν σαφώς βελτιώσεις
για να µπορεί να είναι λειτουργικό.
Το άρθρο 17 αφορά την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών και παρατείνει απλώς το καθεστώς οµηρίας, θα λέγαµε, των
ραδιοφωνικών σταθµών, ζήτηµα που είναι προβληµατικό.
Θα κλείσω µε τις τροπολογίες του Υπουργείου Υγείας, που
αφορούν θέµατα υγείας βέβαια, αλλά θα έπρεπε να είχαν περιληφθεί στο νοµοσχέδιο. Με το άρθρο 1 ουσιαστικά δίνετε πολλές
αρµοδιότητες στον Εθνικό Συντονιστή κατά των Ναρκωτικών,
που είχε θεσπιστεί µε το άρθρο 49 του ν. 4139/2013, νόµος που
ψηφίστηκε την άνοιξη.
Με τη διάταξη αυτή είχαµε συµφωνήσει, καθώς ο Εθνικός Συντονιστής θα αναλάµβανε το συντονισµό της Εθνικής Επιτροπής
Συντονισµού και Σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών, που ήταν το άρθρο 50, και τώρα δίνετε υπεραρµοδιότητες
στον Εθνικό Συντονιστή, ο οποίος µπορεί να ορίζει επταµελή ή
εννεαµελή συµβουλευτική επιτροπή και τελικά καταργείται στην
πράξη ή, αν θέλετε, µπαίνει σε διακοσµητικό ρόλο η Εθνική Επιτροπή Συντονισµού κατά των Ναρκωτικών.
Ως προς το άρθρο 2 της τροπολογίας, για τις νοσοκοµειακές
λοιµώξεις, θα ήθελα να πω ότι είναι αστείες αυτές οι ρυθµίσεις.
Προσπαθείτε µε διοικητικά µέσα, τα οποία δεν είναι καν νοµοθετική διάταξη, να λύσετε ένα πρόβληµα που έχει στον πυρήνα του
τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, αναλώσιµων, πράγµα που
διαπίστωσε και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Λοιµώξεων πέρυσι στην επίσκεψή του και εδώ έχουµε το ΚΕΕΛΠΝΟ να
λέει οδηγίες του τύπου «πλύνετε τα χέρια σας» και όλα αυτά
προς τους νοσηλευτές και τους γιατρούς και µε ευχολόγια…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):…ή χρησιµοποιήστε το χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρακαλώ.
Ως προς το άρθρο 3 της τροπολογίας, για την υπηρεσία υπαίθρου: Την καθιστάτε υποχρεωτική. Είναι µια λύση αυτήν τη
στιγµή για πολλές άγονες και νησιωτικές περιοχές στις οποίες
όντως υπάρχει επείγον πρόβληµα για την κάλυψή τους.
Όµως, κύριε Υπουργέ, η κάλυψη δεν µπορεί να γίνει µόνο από
αγροτικούς γιατρούς. Είναι ένα «µπάλωµα» αυτό που κάνετε, ενώ
οι ανάγκες είναι τεράστιες σε δοµές πρωτοβάθµιας υγείας σε
αυτές τις περιοχές, που πρέπει να στελεχωθούν µε µόνιµο προσωπικό. Πρέπει να δώσετε κίνητρα γι’ αυτό και όχι όπως είπατε
πριν και άκουσα για το Κέντρο Υγείας Σαµοθράκης, όπου έχετε
δίκιο: Έχει προκηρυχθεί θέση παιδιάτρου δυο και τρεις φορές.
Ήταν, όµως, επικουρική θέση. Ποιος επικουρικός θα πάει µε την
οικογένειά του και να φύγει σε ένα χρόνο από εκεί;
Πρέπει, λοιπόν, να δώσετε κίνητρα και µε τη διάταξη αυτή για
τους αγροτικούς ιατρούς, και οικονοµικά κίνητρα αλλά και κίνητρα που έχουν να κάνουν µε την ειδικότητά τους, και όχι απλώς
να µένουµε σε µια προσπάθεια να «µπαλώσουµε» τα πράγµατα.
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Ως προς το άρθρο 5 της τροπολογίας θα ήθελα να πω ότι σίγουρα είναι, επίσης, µια µεροληπτική διάταξη υπέρ των ιδιωτικών
κλινικών.
Ως προς το άρθρο 4, µε το οποίο και κλείνω: Παρατείνετε
µέχρι τέλος του χρόνου -και εξηγήστε µας τι σηµαίνει αυτό- δηλαδή, για ενάµιση-δυο µήνες τις συµβάσεις των γιατρών του
ΕΟΠΥΥ που έληξαν το καλοκαίρι. Θα τους προσλάβετε για ένανδυο µήνες; Τι αφορά αυτή η διάταξη; Διότι προφανώς δεν έχετε
ξεκαθαρίσει και εσείς τι ακριβώς νοµοθετείτε.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Ασπασία
Μανδρέκα.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, καθώς και από
τους συναδέλφους µου συγγνώµη για την αργοπορία. Χθες,
όπως η κυρία Πρόεδρος σας είπε, µου παρουσιάστηκε ένα σηµαντικό προσωπικό πρόβληµα, το οποίο συνεχίζεται και σήµερα.
Όµως, πέραν αυτού, σήµερα το δικό µου πρόγραµµα από την
Κοινοβουλευτική µας Οµάδα έγραφε ώρα έναρξης συζήτησης
10.30’. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από τις 10.15’ τουλάχιστον.
Σας ζητώ πραγµατικά συγγνώµη.
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 εµφάνιζε ιδιαιτερότητα, γεγονός που επισηµάνθηκε από πολλούς συναδέλφους, αλλά και από
εµένα, στη χθεσινή συνεδρίαση κατά την εισήγησή µου έκρινα
σκόπιµο ή και αναπόφευκτο να αναφερθώ στις κατ’ ιδίαν διατάξεις, καθώς και στη λογική καθεµιάς από αυτές.
Έτσι, σήµερα, τόσο για την αποφυγή επαναλήψεων όσο και για
την ουσία της συζήτησης, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ µόνο
στην υπουργική τροπολογία. Ειδικότερα δε, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 3 αυτής, µε το οποίο προστίθεται στις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής
ειδικότητας η βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόµιµης απαλλαγής από αυτήν. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει µε τη
δηµοσίευση του παρόντος και καταλαµβάνει τους ιατρούς που
θα αποφοιτήσουν από την έναρξη ισχύοςτου νόµου.
Περαιτέρω, οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε
µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν
σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσµατα της προκήρυξης για
τις θέσεις που δεν καλύπτονται και σε νησιωτικές ή άγονες ή
προβληµατικές περιοχές, σύµφωνα µε το π.δ. 131/1987, καθώς
και στα χαρακτηρισµένα ως «άγονα περιφερειακά ιατρεία», ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία.
Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόµενη από την
υπ’ αριθµόν 18757/2011 υπουργική απόφαση διαδικασία διενέργειας έκδοσης αποτελεσµάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.
Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο κέντρο υγείας ή σε
περιφερειακό ιατρείο ή σε πολυδύναµο περιφερειακό ιατρείο της
ευθύνης του.
Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό µπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού, µετά από εισήγηση του
νοσοκοµείου στο οποίο υπάγεται το κέντρο υγείας ή το περιφερειακό ιατρείο ή το πολυδύναµο ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε µέγιστη
διάρκεια δώδεκα µήνες και λήγει µε την ανάληψη υπηρεσίας από
τον ιατρό που επιλέγεται µε βάση την επόµενη προκήρυξη.
Επιπλέον, στις άγονες και προβληµατικές περιοχές, σύµφωνα
µε το προεδρικό διάταγµα, στις νησιωτικές περιοχές και στα χαρακτηρισµένα ως «άγονα περιφερειακά ιατρεία», αν η θέση που
προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί να παραταθεί η θητεία του
ιατρού που υπηρετεί στο κέντρο υγείας ή στο περιφερειακό ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα µηνών και µέχρι να
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καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης µπορεί να
παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστηµα η θητεία του υπηρετούντος, µε παράταση ιατρού σε άλλο περιφερειακό ιατρείο η
πολυδύναµο ιατρείο ευθύνης του ιδίου κέντρου υγείας, που έχει
παραµείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που
ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη έµειναν κενές από αιφνίδια
παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται
οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε
άγονες και νησιωτικές περιοχές θα υπηρετούν στο κέντρο υγείας
ή σε περιφερειακό ιατρείο ή σε πολυδύναµο ιατρείο της ευθύνης
του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η µετακίνησή τους
σε άλλα περιφερειακά ιατρεία της ευθύνης του µόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και µετά από απόφαση του διοικητή
του νοσοκοµείου που υπάγονταν.
Η θέσπιση της προαναφερθείσας διάταξης κρίνεται αυτονόητη, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα κάλυψης των ιατρείων
υπαίθρου που µέχρι σήµερα παραµένουν κενά, είτε δεν καλύπτονται από ιατρούς λόγω αναστολής περί εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η πληρότητα όλων των ιατρείων θα επιφέρει την άµεση και καλύτερη παροχή υπηρεσιών των υπηρετούντων ιατρών προς τον
πληθυσµό των συγκεκριµένων περιοχών. Με την προτεινόµενη
διάταξη θα υπάρξει συνεχής και άµεση πληρότητα όλων των ιατρείων στις άγονες και νησιωτικές περιοχές από ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, λόγω της πρακτικής ευελιξίας στην προκήρυξη
των κενών θέσεων και της επίλυσης των δυσλειτουργικών προβληµάτων. Στόχος βεβαίως όλων αυτών είναι η άµεση, συνεχής
και καλύτερη παροχή υπηρεσιών των υπηρετούντων ιατρών
προς τον πληθυσµό των συγκεκριµένων περιοχών.
Διευκρινιστικά αναφέρω ότι µε το π.δ. 131/1987, στο οποίο παραπέµπει η νέα διάταξη, ορίζονται οι πόλεις και τα χωριά που
έχουν το χαρακτήρα της άγονης και προβληµατικής περιοχής.
Αυτές, δε, διαχωρίζονται σε α’ και β’ κατηγορίας, λόγω των κοινωνικών, γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών τους συνθηκών.
Περαιτέρω, ο χαρακτηρισµός ως άγονης και προβληµατικής
πόλης ή κωµόπολης που είναι έδρα κέντρου υγείας, επεκτείνεται
αντίστοιχα και για την πόλη ή το χωριό που είναι έδρα περιφερειακού ιατρείου εικοσιτετράωρης ετοιµότητας, που υπάγεται
στο κέντρο υγείας.
Κύριε Υπουργέ, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι οι
προτεινόµενες διατάξεις που εισάγονται µε την τροπολογία σας
στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου δεν είναι µόνο σηµαντικές, αλλά
υπό τις σηµερινές συνθήκες χαρακτηρίζονται απόλυτα αναγκαίες.
Αυτήν τη στιγµή, δυστυχώς, σε όλη τη χώρα και κυρίως στην
περιφέρεια, παρουσιάζεται εντονότατη υποστελέχωση, κυρίως
από ιατρικό προσωπικό, τόσο στα νοσοκοµεία όσο και στα περιφερειακά ιατρεία. Είναι αδιανόητο σε ένα κράτος πρόνοιας, σε
ένα κράτος µε κοινωνικό πρόσωπο, όχι µόνο στις νησιωτικές ή
παραµεθόριες περιοχές, αλλά και σε µέρη που ελάχιστα απέχουν
από την Αθήνα, όπως είναι ο δικός µας νοµός, ο Νοµός Φωκίδας,
να υπάρχουν στα χωριά µας αποκλεισµένοι γέροντες, οι οποίοι
δεν δύνανται όχι µόνο να τύχουν της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης, αλλά και να συνταγογραφήσουν τα απαραίτητα για τη
ζωή τους φάρµακα. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την κατάσταση αυτών των ανθρώπων, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι µεγάλες και δύσκολα µπορούν να καλυφθούν.
Έτσι, όπως προανέφερα, η προτεινόµενη διάταξη µε την υπουργική τροπολογία είναι σηµαντική, ενώ η εφαρµογή της παρουσιάζεται ως αδήριτη ανάγκη και θα την ψηφίσουµε δίχως άλλο.
Όµως, έχω να κάνω µια παρατήρηση. Κατά το γράµµα της
προτεινόµενης διάταξης και µε σκοπό να προσέλθουν στα ιατρεία υπαίθρου ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ακόµα
περισσότεροι γιατροί, τίθεται ως προϋπόθεση για την απόκτηση
άδειας χρησιµοποίησης ιατρικής ειδικότητας η βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Το ερώτηµα που τίθεται στο σηµείο
αυτό είναι ποιες ειδικότητες χρειάζονται για την άσκησή τους
άδεια χρησιµοποίησης αυτής. Αν γνωρίζω καλά, αυτές είναι οι
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εργαστηριακές ειδικότητες, όπως για παράδειγµα η µικροβιολογία ή η ακτινοδιαγνωστική. Γιατί, λοιπόν, να «υποχρεώνονται» σε
υπηρεσία υπαίθρου µόνο οι γιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων ή
µόνο οι γιατροί που επιθυµούν να υπηρετήσουν στο ΕΣΥ ή να συνάψουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ και όχι όλοι;
Αντιλαµβάνοµαι ότι µε τις προϋποθέσεις που τίθενται από την
τροπολογία ανοίγει πολύ ο κύκλος των υποχρεούντων γιατρών σε
σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα, αλλά το ερώτηµα δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει, δηλαδή γιατί όχι όλοι. Η υπηρεσία υπαίθρου
µέχρι και πριν από λίγα χρόνια ήταν υποχρεωτική για όλους τους
απόφοιτους των ιατρικών σχολών, ενώ στη συνέχεια απαλλάχθηκαν απ’ αυτήν την υποχρέωση οι γιατροί που κάνουν την ειδικότητά τους στο εξωτερικό. Αυτό το «status», όµως, δηµιούργησε
την ανεπίτρεπτη, όπως προανέφερα, κατάσταση της υποστελέχωσης των περιφερειακών ιατρείων της χώρας µε αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες, οι οποίες έρχονται να προστεθούν σ’ αυτές
τις µεγάλες κρίσεις που διέρχεται η πατρίδα µας.
Κατά την άποψή µου, λοιπόν, θα έπρεπε να ανοίξει ακόµα περισσότερο ο κύκλος των ιατρών που θα πρέπει να υπηρετήσουν
στα ιατρεία υπαίθρου, ακόµα και µε τη θέσπιση κινήτρων, όπως
γινόταν παλαιότερα. Θα έπρεπε –και θα σας παρακαλούσα να το
δείτε ακόµα και τώρα, κύριε Υπουργέ- όλοι οι αποφοιτούντες ιατροί, τόσο από τις ιατρικές σχολές του εσωτερικού, όσο και του
εξωτερικού, να είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και όχι µόνο
των εργαστηριακών ειδικοτήτων, αλλά και όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Αυτό δεν είναι µόνο δίκαιο, αλλά συνάδει και µε το
χαρακτήρα της άσκησης της ιατρικής ως λειτουργήµατος.
Εδώ θα πρέπει να πω ότι µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι,
παρά τις πολύωρες τέσσερις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων που έλαβαν χώρα για το θέµα,
δεν αναφέρθηκε ούτε µια φορά η φράση «ιατρικό λειτούργηµα».
Και δεν αναφέρθηκε ούτε από εµάς τους Βουλευτές αλλά και
ούτε από τους εκπροσώπους των φορέων των ίδιων των ιατρών
που προσήλθαν για ακρόαση στην επιτροπή. Ξεχάσαµε, λοιπόν,
το ύψιστο λειτούργηµα του ιατρού ή το θυµόµαστε µόνο κατά
περίπτωση και κυρίως όταν θέλουµε να διεκδικήσουµε προνόµια;
Αν θέλουµε να ξεφύγουµε πραγµατικά από την κρίση, η οποία
δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά κοινωνική και ηθική, θα πρέπει
να καταλάβουµε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουµε την άσχηµη νοοτροπία µας. Θα πρέπει να αρχίσουµε να προσεγγίζουµε ξανά τις
αρχές και τις αξίες της ελληνικής παιδείας. Θα πρέπει να κατανοήσουµε, όσο δύσκολα και αν περνάµε τούτες τις ώρες, ότι δεν
έχουµε σε αυτή τη ζωή µόνο δικαιώµατα, αλλά έχουµε και υποχρεώσεις.
Είναι τουλάχιστον αντιφατικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης, να υποστηρίζουµε µόνο τα δικαιώµατα κάθε
επαγγελµατικής τάξης –άλλωστε είναι εύκολο να χαϊδεύουµε
αυτιά- και ταυτόχρονα να υπερασπιζόµαστε δήθεν την κοινωνική
αλληλεγγύη και την προσφορά προς το συνάνθρωπο. Πρέπει και
οι γιατροί που δεν προσέρχονται στα ιατρικά περιφερειακά ιατρεία
ή δεν εµφανίζονται στις προκηρύξεις για επικουρικούς γιατρούς,
παρ’ ότι διαµαρτύρονται για την ανεργία τους, όπως ορθά έθιξε
χθες ο κ. Κουτσούκος, να αντιληφθούν ότι έχουν υποχρέωση εκ
της θέσεώς τους, του όρκου που έδωσαν, αλλά και της κοινωνικής
συνευθύνης να προσφέρουν και αυτοί –όπως, άλλωστε, όλοι µαςσ’ αυτήν τη µατωµένη κοινωνία και στο συνάνθρωπό τους.
Τέλος, εισηγούµαι να γίνει δεκτή η τροπολογία και το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας κατ’ άρθρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω το
Σώµα ότι µε την υπ’ αριθµόν 10368/6998 από 30 Οκτωβρίου 2013
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής
Διαρκείς Επιτροπές.
Η σχετική απόφαση θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα ήθελα
ακόµα να σας ανακοινώσω ότι ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών και ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο
νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, ειδικός
αγορητής του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα κατ’ άρθρον το νοµοσχέδιο το οποίο δέχτηκε µεγάλη κριτική -κατά την άποψή µου λογική κριτική- σε σχέση µε τον τίτλο
του και τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Αν µπορούµε να καταλήξουµε κάπου, κυρία Πρόεδρε, και να
καταλήξουµε νοµίζω µε µεγάλη συναίνεση, είναι ότι όταν υπάρχει
ανάγκη να υπάρχουν τέτοιου είδους νοµοσχέδια τα οποία είναι
διατοµεακά -δηλαδή διαπερνούν περισσότερα Υπουργεία, αλλά
κυρίως διαπερνούν περισσότερες αρµοδιότητες επιτροπών- θα
ήταν χρήσιµο να γίνει µία τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής ούτως ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να συνεδριάζουν από
κοινού οι αρµόδιες επιτροπές. Με αυτόν τον τρόπο νοµίζω ότι θα
µπορέσει να γίνει σοβαρότερη, πιο εµπεριστατωµένη, πιο αποτελεσµατική και πιο αναλυτική δουλειά, σε σχέση µε την προετοιµασία του νοµοσχεδίου πριν αυτά φτάσουν στην Ολοµέλεια.
Με αυτό θα ήθελα να κλείσω το ζήτηµα του τίτλου και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και να µπω στα άρθρα του σηµερινού νοµοσχεδίου. Νοµίζω ότι το κύριο άρθρο αυτού του
νοµοσχεδίου προφανώς δεν έχει να κάνει µε το Υπουργείο
Υγείας. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, την ελληνική πολιτική ζωή και γενικότερα την Ελλάδα ως
χώρα τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Είναι το ζήτηµα της ρύθµισης των κανόνων που µπορούν να µπουν στους τηλεοπτικούς
σταθµούς και στην τηλεοπτική επικοινωνία µε έναν τρόπο ο
οποίος θα είναι καθαρός και θα µπορεί να δηµιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο, όχι µόνο να φαίνεται, αλλά να είναι στην πραγµατικότητα ένα περιβάλλον διαφανές.
Όπως γνωρίζετε, ήµουν στο εξωτερικό χθες και ερχόµενος
διάβασα ένα άρθρο στην Εφηµερίδα «INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES», το οποίο είναι τραγικά επίκαιρο. Το άρθρο αυτό
αναφέρεται ακριβώς σε αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης της ελληνικής κοινής γνώµης απέναντι στις παλιές µορφές των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω ότι πάνω σ’ αυτό ο πολιτικός κόσµος της χώρας και
σήµερα µέσα από αυτήν τη συζήτηση πρέπει να δώσει µία καθαρή απάντηση, η οποία δεν θα είναι φοβική απέναντι στο νέο
και απέναντι στα νέα µέσα τα οποία αναπτύσσονται ραγδαία
µέσω του διαδικτύου, αλλά θα είναι καθαρή, σταθερή και αποφασιστική απέναντι στη λογική της τηλεοπτικής επικοινωνίας, ότι
δηλαδή µπαίνουν καθαροί κανόνες µε αρχή, µέση και τέλος.
Όπως είπα και στην επιτροπή, υπάρχει µία µεταβατικότητα στη
συγκεκριµένη διάταξη, όπως υπάρχει και ένας διαγωνισµός σε
εξέλιξη. Υπάρχει και µία νέα εποχή στην τηλεοπτική επικοινωνία,
η ψηφιακή εποχή. Αυτά είναι ζητήµατα τα οποία απασχόλησαν τον
Έλληνα νοµοθέτη, τα οποία όµως δεν έχουν επιλυθεί οριστικά. Με
αυτήν την έννοια περιµένουµε εξηγήσεις από τον αρµόδιο
Υπουργό που εισηγείται αυτήν τη διάταξη. Θα έλεγα ότι πρέπει να
καθορίζεται ρητώς ο µεταβατικός χαρακτήρας της διατάξεως, δηλαδή, να προστεθεί η ηµεροµηνία στην οποία θα µπορεί να ολοκληρωθεί όλη αυτή η µεταβατική περίοδος και να µπούµε στη νέα
εποχή της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο
να µπορέσουµε επιτέλους στη χώρα να έχουµε κανόνες, πραγµατικό ανταγωνισµό, ποιοτική τηλεόραση και δηµοσιογραφικά -αν
θέλετε- να έχουµε αντικειµενική και διαυγή ενηµέρωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχοµαι στο πρώτο άρθρο, κύριε Υπουργέ. Θα τα διατρέξω
πολύ γρήγορα τα άρθρα, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν θα εµείνω σε
αυτά τα οποία συµφωνούµε.
Στο άρθρο 1, όπως γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, διατυπώσαµε
από την πρώτη συνεδρίαση στην επιτροπή ότι αντιλαµβανόµαστε
το πρόβληµα που έχουν οι νέοι επιστήµονες, οι νέοι γιατροί, αντιλαµβανόµαστε το οικονοµικό ζήτηµα του να ξεκινά κάποιος να
ασκεί το επάγγελµά του, ιδιαιτέρως όταν προέρχεται από µία
σχολή η οποία επιβάρυνε οικονοµικά πάρα πολύ τις οικογένειες.
Αντιλαµβανόµαστε ότι αυτός ο νέος άνθρωπος δεν µπορεί να
πληρώσει µόνος του ένα ενοίκιο, δεν µπορεί να επιβαρυνθεί όλα
τα έξοδα και ενδεχοµένως να θέλει συνέργειες και συνεργασίες,
τις οποίες δεν επέτρεπε το παλαιό νοµικό καθεστώς.
Όµως, κύριε Υπουργέ -και εδώ θέλουµε λίγο την προσοχή
σας, γιατί είναι από τα λίγα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο
σας- πρέπει να είναι σαφές ότι, όταν έχουµε συστέγαση ή κοινούς χώρους αναµονής, όπως αναφέρει η συγκεκριµένη διάταξη,
θα πρέπει η πόρτα του γιατρού να γράφει πάνω «ιατρείο»
ή «µονάδα αδυνατίσµατος µε διαιτολόγο, µε γιατρό». Θα πρέπει,
δηλαδή, να είναι ξεκάθαρο στον κοινό χώρο πού υπάρχει ο γιατρός, πού υπάρχει ο διαιτολόγος και πού υπάρχει ο φυσιοθεραπευτής, ούτως ώστε να µην υπάρχει καµµία σύγχυση σε σχέση
µε τις ειδικότητες και σε σχέση µε τους βαθµούς εκπαίδευσης
του κάθε χώρου. Αυτό θα πρέπει να είναι καθαρό. Βέβαια, γνωρίζω ότι δόθηκε απάντηση σχετικά µε τις διατάξεις. Όµως, αυτό
θα πρέπει να είναι καθαρό -διότι πρόκειται για συστέγαση- σε
κάθε ξεχωριστό χώρο ο οποίος συστεγάζεται. Ακριβώς έξω από
την πόρτα θα πρέπει να υπάρχει µία καθαρή σήµανση.
Μ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, θεωρούµε ότι αυτή η διάταξη
µπορεί να αποτελέσει λύση, µπορεί να αποτελέσει απάντηση σε
µία επείγουσα οικονοµική ανάγκη που έχουν οι νέοι επιστήµονες.
Όµως, από την άλλη µεριά, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο κανόνας
της δηµόσιας υγείας και να µπορέσουµε µε αυτόν τον τρόπο να
προστατεύσουµε τους πολίτες οι οποίοι εισέρχονται σε αυτά τα
συστεγαζόµενα ιατρεία και στις άλλες µονάδες.
Όσον αφορά στα άρθρα 2, 3 και 4, νοµίζω ότι είναι σε θετική
κατεύθυνση. Είναι αντιληπτό ότι χρειάζεται επιτέλους να λυθεί
το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών και να εξορθολογιστεί ο
τρόπος µε τον οποίο υποβάλλουν τις δαπάνες οι συµβαλλόµενοι
και µε αυτόν τον τρόπο να υπάρξει άµεση επίλυση θεµάτων τα
οποία, δυστυχώς, επιβαρύνουν ιδιώτες.
Όσον αφορά τώρα στο άρθρο 5, εµείς καλυφθήκαµε από την
πρώτη στιγµή που ήρθε ο Υπουργός Εσωτερικών στην επιτροπή
και είπε ότι είναι ανάγκη –και το διαπιστώσαµε και εµείς στις τροποποιούµενες διατάξεις- να υπάρξει παράταση της προθεσµίας,
προκειµένου να µην υπάρξει εµπλοκή στην εξυπηρέτηση των
υπηκόων τρίτων χωρών. Εποµένως, θα πρέπει να έχουµε αυτές
τις ρυθµίσεις στα σηµεία υποδοχής Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Χαλκιδικής.
Όσον αφορά στο άρθρο 6, όπως είπα και στην επιτροπή, όταν
νοµοθετούµε, είναι καλό πολλές φορές να είµαστε λιγάκι πιο περιγραφικοί, ούτως ώστε όταν έχουµε ανασχηµατισµούς να µη
χρειάζονται τροποποιήσεις σε διατάξεις, όπως είναι η παρούσα,
η οποία ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτε άλλο παρά µόνο τον τίτλο
του Υπουργείου λόγω του ανασχηµατισµού.
Όσον αφορά στο άρθρο 7, ειπώθηκε και χθες καθαρά από τον
εισηγητή µας –και περιµένουµε να έρθει ο Υπουργός για να
δώσει εξηγήσεις και ενδεχοµένως να κάνει και τις διορθώσεις επί
της διατάξεως- ότι θα πρέπει να είναι καθαρό ότι θα ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, αλλά
υπήρξαν γραφειοκρατικά και άλλα προβλήµατα και γι’ αυτό το
λόγο δεν έχει περατωθεί. Όµως, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη
καθαρότητα και απόλυτη σαφήνεια ότι δεν πάµε για αποχαρακτηρισµούς, για περαιτέρω παραχωρήσεις και για άλλου είδους
πράξεις οι οποίες οδηγούν την ελληνική κοινωνία σε συνειρµούς,
οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτήν την περίοδο.
Μάλιστα, σ’ αυτούς τους συνειρµούς και σ’ αυτές τις διατάξεις
εµείς ως πολιτικός κόσµος θα πρέπει να απαντάµε µε φως, διαφάνεια και σαφήνεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ για λίγο την ανοχή σας.
Όσον αφορά στα άρθρα 8, 9 και 10, συµφωνούµε, διότι πρόκειται για διατάξεις οι οποίες επιλύουν ζητήµατα στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, όπως επίσης και στο άρθρο 11 του
Υπουργείου Τουρισµού και στο άρθρο 12.
Όσον αφορά στα άρθρα 13, 14 και 15 που αφορούν την Ελληνική Προεδρία, νοµίζω ότι πρέπει να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση από όλες τις πτέρυγες ούτως ώστε να
επιτύχουµε µία Προεδρία η οποία θα αναβαθµίσει τη χώρα, θα
προσθέσει ισχύ και κύρος στο εξωτερικό και η οποία θα επιτελέσει ρόλο, ούτως ώστε η χώρα να είναι σηµείο αναφοράς τα επόµενα χρόνια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσον αφορά στο άρθρο 17, όπως είπαµε και στην τελευταία
συνεδρίαση της επιτροπής, αντιλαµβανόµαστε ότι χρειάζεται
αυτή η παράταση, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία
του διαγωνισµού για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών και προφανώς πρέπει να ολοκληρωθεί προς όφελος της ενηµέρωσης.
Τέλος, θα ήθελα να µπούµε, κύριε Υπουργέ, στις τροπολογίες.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι ορθή η πολιτική επιλογή σας να αποσύρετε το άρθρο που αφορά τις ιδιωτικές κλινικές.
Ως προς τους αγροτικούς ιατρούς -ζήτηµα το οποίο κατέθεσε
ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κρεµαστινός και το οποίο επίσης
υποστηρίχθηκε από όλες τις πτέρυγες- νοµίζουµε ότι πρέπει να
είναι σαφές αυτό που είπε προηγουµένως και η εισηγήτρια της
Νέας Δηµοκρατίας, ότι δηλαδή δεν πρέπει να γίνεται διάκριση
ανάµεσα στους απόφοιτους των ιατρικών σχολών άλλων χωρών
και να επιβάλλονται περισσότερες υποχρεώσεις στους αποφοίτους των εθνικών ιατρικών σχολών, των σχολών της Ελλάδας.
Εµείς έχουµε κάνει µία διατύπωση στην τροπολογία που έχει
καταθέσει ο κ. Κρεµαστινός, η οποία είναι πιο σαφής. Ενδεχοµένως να δούµε τις διορθώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειµένου να µην υπάρχει καµµία σκιά.
Ως προς τον Εθνικό Συντονιστή κατά των ναρκωτικών: Ακριβώς
επειδή τον συντονισµό της πολιτικής τον έχει ο ΟΚΑΝΑ, νοµίζω
πως πρέπει να υπάρξει ένα πάντρεµα. Να υπάρξει, δηλαδή, ένας
συνδυασµός, ούτως ώστε να µην υπάρξουν επικαλύψεις. Αυτό
µπορεί να γίνει µε έναν τρόπο, ο οποίος διοικητικά είναι απλός
και ο οποίος χρησιµοποιείται σε διεθνές επίπεδο σε πολλές
χώρες: Ο Εθνικός Συντονιστής, ο οποίος σωστά διορίζεται από
τον Πρωθυπουργό -γιατί ο πόλεµος κατά των ναρκωτικών είναι
ένα ζήτηµα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία- µπορεί να
προκύπτει µέσα από µία εισήγηση του ΟΚΑΝΑ προς τον Πρωθυπουργό. Αυτή η εισήγηση µπορεί να περιλαµβάνει τρία πρόσωπα,
εκ των οποίων το ένα –ανάλογα µε το βιογραφικό προφανώς, την
εµπειρία και το κύρος- να το επιλέγει και να το διορίζει ο Έλληνας
Πρωθυπουργός. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουµε να έχουµε
και τη συµµετοχή του κατ’ εξοχήν αρµόδιου φορέα, αλλά και βεβαίως τον αναβαθµισµένο ρόλο που θέλουµε για τον Εθνικό Συντονιστή, ούτως ώστε να επιτελέσει ορθότερα και το καθήκον που
του αναθέτει ο ελληνας νοµοθέτης.
Είναι σηµαντικό να δούµε και δύο ακόµη ζητήµατα, κύριε
Υπουργέ, ενδεχοµένως και µε τη µέθοδο των νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
Το πρώτο αφορά την υποχρέωση των ειδικευµένων γιατρών
να επισκέπτονται τουλάχιστον µία φορά το µήνα τα αγροτικά ή
περιφερειακά ιατρεία, την οποία προβλέπει µια τροπολογία η
οποία έχει κατατεθεί πάλι από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουµε να
έχουµε στα χωριά, στα νησιά, στις ορεινές περιοχές, ειδικευµένους γιατρούς, παραδείγµατος χάριν καρδιολόγους, οι οποίοι θα
κάνουν εξετάσεις κοντά στις τοπικές κοινωνίες και µε έναν τρόπο
που δεν θα επιβαρύνει το ελληνικό δηµόσιο.
Τέλος, να επαναλάβω αυτό που είπα και στην επιτροπή, ότι
είναι σηµαντικό στις επιτροπές του Υπουργείου Υγείας να καθοριστεί ότι δεν υπάρχει δεύτερη θητεία. Έτσι, θα αποφύγουµε τα
αιώνια µέλη των επιτροπών και θα υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στις επιτροπές του Υπουργείου
Υγείας.
Με αυτές τις σκέψεις και αυτές τις προτάσεις, κυρία Πρόεδρε,
κλείνω, λέγοντας το εξής: Εάν σε κάτι µπορούµε να φανούµε
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χρήσιµοι, είναι στο να µπορούµε να διορθώνουµε κάθε φορά ζητήµατα τα οποία ενδεχοµένως να µας απασχολήσουν ξανά. Γι’
αυτό είναι χρήσιµο να µπορέσει να υπάρξει µία πρόταση από
όλες τις πτέρυγες, από όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, η
οποία να λέει ότι στην περίπτωση διατοµεακών νοµοσχεδίων αρµόδιες θα είναι οι κοινές συνεδριάσεις των επιτροπών της Βουλής. Με αυτόν τον τρόπο θα πάµε σε καλύτερη νοµοθέτηση, κάτι
που έχει ανάγκη η χώρα ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς σας
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Μελάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο επί των άρθρων.
Πριν, όµως, αρχίσω την τοποθέτησή µου επί των άρθρων, θέλω
να πω –το είπα και χθες- ότι δεν επιτρέπεται να έρχεται ένα νοµοσχέδιο, όπως αυτό του Υπουργείου Υγείας, που έχει τέσσερα
άρθρα του Υπουργείου Υγείας και δεκαέξι άρθρα άλλων Υπουργείων. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να έρχεται µία τροπολογία µε
πέντε άρθρα, δηλαδή περισσότερα από αυτά που έχει το ίδιο το
νοµοσχέδιο. Δεν νοµίζω πως αυτό διαχρονικά έχει ξαναγίνει. Και
δεν καταλαβαίνω –και αν µπορεί, να µας το εξηγήσει ο Υπουργός- γιατί ακολουθείται αυτή η τακτική και τι σκοπιµότητες εξυπηρετεί.
Επιβάλλεται, λοιπόν, η Βουλή –το τονίζω, το είπα και στη Διάσκεψη των Προέδρων- να λειτουργήσει µε σοβαρό και υπεύθυνο
τρόπο και όχι να έρχονται συνεχώς πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ή νοµοσχέδια, τα οποία έρχονται µε τον τρόπο που σας
είπα.
Έρχοµαι τώρα στη συζήτηση επί των άρθρων.
Στο πρώτο άρθρο, που αφορά τη συστέγαση ενός ή περισσότερων ιατρείων ή οδοντιατρείων, µονάδων αδυνατίσµατος, κ.λπ.,
είµαστε αντίθετοι, διότι δεν διευκρινίζετε τι σκοπιµότητες εξυπηρετεί αυτή η συστέγαση. Γι’ αυτό το καταψηφίζουµε.
Στο άρθρο 2 που αναφέρεται στις µειώσεις του ΕΟΠΥΥ, επιφυλασσόµεθα και γι’ αυτό ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Το ίδιο πράττουµε και για το άρθρο 3, που προβλέπει τη σύσταση από τον ΕΟΠΥΥ της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, προκειµένου να διαπραγµατεύεται µε όλους τους συµβαλλόµενους
παρόχους για τις αµοιβές τους. Ψηφίζουµε και σε αυτό
«ΠΑΡΩΝ».
Όσον αφορά το άρθρο 4, που αναφέρεται στην εξόφληση του
συνόλου των υφισταµένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρµακεία για τα έτη 2010, 2011 και 2012, το ψηφίζουµε, διότι όπως
σας είπα και στην εισήγησή µου, οι φαρµακοποιοί µέχρι σήµερα
έχουν υποστεί µεγάλη οικονοµική πίεση, έχουν υποστεί µία οικονοµική εξαθλίωση. Εκείνο που τονίζω και επιβάλλεται να γίνει
στην πράξη είναι η εξόφληση να γίνει το ταχύτερο δυνατό, για
να µπορέσουν οι φαρµακοποιοί να πάρουν µία ουσιαστική
ανάσα.
Στο άρθρο 5, που αναφέρεται στη µεταφορά της έκδοσης ή
σε ανανέωση της άδειας διαµονής των αλλοδαπών από τους δήµους, τις περιφερειακές ενότητες, δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Το άρθρο 6 αναφέρει ότι όταν πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις, επισκέψεις στα µουσεία, αρχαιολογικούς τόπους και µνηµεία, εκτός του προκαθορισµένου ωραρίου λειτουργίας τους, οι
ενδιαφερόµενοι διοργανωτές θα προκαταβάλουν στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό. Το
ποσό αυτό θα διατίθεται για την κάλυψη των εκτάκτων λειτουργικών αναγκών και για την αποζηµίωση του απασχολούµενου
προσωπικού. Με το άρθρο αυτό προστατεύονται τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων, όταν εργάζονται εκτός επισήµου ωραρίου.
Ταυτόχρονα, δεν αυξάνεται το κόστος των µουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Γι’ αυτό το ψηφίζουµε.
Στο άρθρο 7, που αναφέρεται στις δηµόσιες δασικές εκτάσεις
που παραχωρήθηκαν σε κοινωφελή ιδρύµατα των Ελληνορθόδοξων Πατριαρχείων της Ανατολής, στην Ιερά Μονή και στην Αρχιεπισκοπή του Όρους Σινά, δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στο άρθρο 8, που αναφέρεται στην κάλυψη µε πληρωµή των
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απαραιτήτων δαπανών µετακίνησης και διαµονής εκτός έδρας
των αστυνοµικών που µετακινούνται για την αντιµετώπιση των
µεταναστευτικών ροών στα σύνορα της χώρας, ψηφίζουµε
«ΝΑΙ», διότι επιβάλλεται να στηριχθούν οι αστυνοµικοί.
Όσον αφορά το άρθρο 9, που προβλέπει ότι το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εξαιρείται από το σχεδιασµό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λειτουργεί ως αυτοτελή αρχή
πιστοποίησης, δεν έχουµε αντίρρηση και το ψηφίζουµε.
Με το άρθρο 10, που επιβάλλεται η απόδοση ποσοστού 60%
του θετικού αποτελέσµατος της διαχείρισης κάθε χρήσης του
Κέντρου Μελετών Ασφαλείας στον κρατικό προϋπολογισµό και
το υπόλοιπο 40% παραµένει στο ΚΕΜΕΑ και µέρος αυτού µπορεί
να διατίθεται στην Ελληνική Αστυνοµία για την κάλυψη των αναγκών τους, συµφωνούµε. Ψηφίζουµε «ΝΑΙ», αν και θα θέλαµε να
αποδίδεται µεγαλύτερο ποσοστό στην Αστυνοµία. Το λέω αυτό
διότι σήµερα η Αστυνοµία έχει πολλαπλές ελλείψεις και πρέπει
να λειτουργήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για το καλό
των αστυνοµικών και για το καλό της κοινωνίας.
Στο άρθρο 11 που αναφέρεται στους σπουδαστές των ΙΕΚ σε
ειδικότητες τουριστικών επαγγελµάτων όπου οι καταργούµενες
ειδικότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους µέχρι και το σπουδαστικό έτος 2014-2015 και δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές
ώστε να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στα τµήµατα που καταργήθηκαν, ψηφίζουµε «ΝΑΙ».
Το άρθρο 12 αναφέρεται στην κατάργηση θέσεων µετακλητών
υπαλλήλων των υπηρεσιών δηµόσιου τοµέα. Αντιδρούµε κάθετα
και το καταψηφίζουµε, διότι η απόλυση σήµερα των δηµόσιων
υπαλλήλων γίνεται σε µία περίοδο κατά την οποία όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης προσωπικού,
αλλά και λόγω της µισθολογικής εξαθλίωσης των εργαζοµένων.
Γι’ αυτό, όπως σας είπα, το καταψηφίζουµε. Είµαστε κάθετα αντίθετοι στις απολύσεις, διότι καµµία δηµόσια υπηρεσία σήµερα
δεν αποδίδει όπως απέδιδε παλαιότερα.
Με τα άρθρα 13, 14 και 15 ρυθµίζονται θέµατα αξιοποίησης
των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Επειδή
πολλά θέµατα δεν διευκρινίζονται επαρκώς, γι’ αυτό δηλώνουµε
κι εδώ «ΠΑΡΩΝ».
Επίσης, τα άρθρα 16, 17 και 18 που αναφέρονται στον περιφερειακό Τύπο, στη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών
καθώς και σε ρυθµίσεις που αφορούν τη µετάβαση στην επίγεια
ψηφιακή τεχνολογία των προγραµµάτων τηλεοπτικών σταθµών,
είµαστε αντίθετοι και το καταψηφίζουµε. Ψηφίζουµε «ΟΧΙ».
Στο άρθρο 19, που αναφέρεται ότι οι δαπάνες λειτουργίας για
τον Εθνικό Συντονιστή κατά της διαφθοράς θα καλύπτονται από
το Υπουργείο Οικονοµικών κι όχι από τη Γενική Γραµµατεία του
Πρωθυπουργού, θα το ψηφίσουµε µε την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας του Πρωθυπουργού θα µειωθούν κατά τα αντίστοιχα ποσά.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, εµείς ψηφίζουµε όσες λειτουργούν προς θετική κατεύθυνση για το καλό του ελληνικού λαού.
Ψηφίζουµε αυτές, δηλαδή, που αναφέρονται στην κάλυψη αγροτικών ιατρείων, κυρίως των ορεινών και αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών, αλλά και άλλων περιοχών που δεν έχουν
αγροτικούς ιατρούς, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Με αυτόν τον
τρόπο θα προσφερθεί καλύτερη πρωτοβάθµια περίθαλψη στους
κατοίκους των περιοχών αυτών και δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς µε το να µεταφέρονται σε νοσοκοµείο ή σε
άλλο -µεγάλης απόστασης- αγροτικό ιατρείο, το οποίο θα τους
εξαθλιώνει και οικονοµικά.
Επίσης, στηρίζουµε ειδικευµένοι ιατροί που υπηρετούν σε νοσοκοµεία να επισκέπτονται, έστω και µία φορά το µήνα, ασθενείς
των αγροτικών αυτών περιοχών, προκειµένου να τους εξυπηρετήσουν.
Θα ήθελα να αναφερθώ στα πέντε άρθρα της τροπολογίας, τα
οποία, όπως είδα σήµερα, έγιναν τέσσερα. Είναι ίσος ο αριθµός
µε τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Δεν έχουµε αντίρρηση να δηµιουργηθεί ένας συντονιστής για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών µε την προϋπόθεση, όµως, να λειτουργήσει όσο το δυνατόν
καλύτερα και αποτελεσµατικά για την καταπολέµηση της εξά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλωσης των ναρκωτικών.
Η εξάπλωση των ναρκωτικών είναι ένα µεγάλο πρόβληµα, όχι
µόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και παγκόσµιο, διότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Φυσικά πρέπει να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα και ο ΟΚΑΝΑ για την απεξάρτηση από τα
ναρκωτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το δεύτερο άρθρο –τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- αναφέρεται
στις νοσοκοµειακές λοιµώξεις. Σήµερα, δυστυχώς, οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις εξαπλώνονται ακόµα περισσότερο, λόγω της
υποβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Σε πολλά νοσοκοµεία πολλοί ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόµους. Πρέπει να καταπολεµηθεί η εξάπλωση των λοιµώξεων,
αλλά στην πράξη, µε τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών
υγείας.
Όσο για την κάλυψη των ιατρείων υπαίθρου που σας ανέφερα,
που αναφέρεται και στο άρθρο 3 και σε άλλες τροπολογίες, είµαστε απόλυτα σύµφωνοι. Εάν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλα
τα αγροτικά ιατρεία, ούτως ώστε οι αγρότες να έχουν µία στοιχειώδη περίθαλψη.
Το πέµπτο άρθρο, το οποίο αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας παλαιών ιδιωτικών κλινικών, το φέρατε και στη συνέχεια το
αποσύρατε. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ…Δεν είναι κανείς στα
υπουργικά έδρανα; Έφυγαν όλοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε, κύριε Μελά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ξέρετε ότι σήµερα οι ιδιωτικές κλινικές, επειδή έχουν να πληρωθούν µεγάλο χρονικό διάστηµα,
επειδή τους χρωστάει το κράτος 800 εκατοµµύρια ευρώ, προβαίνουν σε επίσχεση; Οι ασθενείς, δηλαδή, οι οποίοι έχουν
ΕΟΠΥΥ ή ασφαλιστικό ταµείο δεν θα µπορούν να πηγαίνουν σε
ιδιωτικές κλινικές.
Όσον αφορά στην τροπολογία, και κλείνω µε αυτό, που αφορά
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δέχτηκα µία επιστολή από το Σύλλογο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, σύµφωνα µε τους οποίους, για
να ξαναπεράσουν από επιτροπή, κάνουν οχτώ, δέκα, δώδεκα
µήνες. Άνθρωποι µε αναπηρία. Υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση και
στο διάστηµα αυτό δεν παίρνουν ούτε σύνταξη ούτε επιδόµατα,
αλλά και καµµιά ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Επιτρέπεται να
γίνεται αυτό; Μάλιστα, όταν κάποιος περάσει και πραγµατικά του
δώσουν πάλι αναπηρία, δεν παίρνει τα προηγούµενα, αυτά έχουν
χαθεί.
Είναι δυνατόν σήµερα, ακόµα και στα άτοµα µε αναπηρία, στα
άτοµα που δεν µπορούν να βγουν έξω, να υπάρχει αυτή η πολιτική; Δεν θα έπρεπε να βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους;
Αντίθετα, καθυστερούν να περάσουν από επιτροπή και στο διάστηµα αυτό δεν τους δίνετε τίποτα, ούτε χρήµατα για τη διατροφή τους ούτε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Αυτή η πολιτική για µένα είναι απαράδεκτη και δεν δείχνει καµµία ευαισθησία προς τους πολίτες και ιδίως προς τους αναπήρους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μελά.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κουκούτσης, από το Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός λείπει. Έχει σύσκεψη, από ό,τι είδα, µε παλαιά στελέχη της Δεξιάς, τους συγκροτήµατος Λαµπράκη.
Μιλώντας σήµερα επί των άρθρων, θα ήθελα να πω ότι, όσον
αφορά το άρθρο 1, για τη συστέγαση των ιατρείων-οδοντιατρείων µε µονάδες αδυνατίσµατος, θεωρούµε ότι δεν µπορεί να
γίνει κάτι τέτοιο. Αν και εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβληµα, κανένας δεν θα µετατρέψει το ιατρείο µε διαιτολόγο. Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε «OXI».
Στο άρθρο 2, όπου µπαίνει µία σχετική τάξη, δηλώνουµε
«ΠΑΡΩΝ».
Στο άρθρο 3, για την επιτροπή διαπραγµάτευσης, λέµε «ΟΧΙ»,
γιατί δεν βλέπουµε ποια είναι η σύνθεσή της και ποιος θα είναι ο
ουσιαστικός χαρακτήρας της επιτροπής.
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Επί του άρθρου 4, για την εξόφληση των φαρµακείων, συµφωνούµε.
Στο άρθρο 5, για την παράταση της άδειας παραµονής αλλοδαπών, λέµε «ΟΧΙ».
Στο άρθρο 6, που αφορά την προπληρωµή των αρχαιολογικών
χώρων εκτός ωραρίου, λέµε «ΝΑΙ».
Στο άρθρο 7, για τη Τραγάνα Φθιώτιδας, λέµε «ΟΧΙ», γιατί µιλάµε για την παραχώρηση στο ιδρυµα του Όρους Σινά.
Επί του άρθρου 8 του σχεδίου νόµου, για τον ειδικό λογαριασµό για τους αστυνοµικούς, λέµε «ΝΑΙ».
Για το άρθρο 9, την εξαίρεση του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη από της διοικητικής µεταρρυθµίσεως, δηλώνουµε
«ΠΑΡΩΝ».
Για το άρθρο 10, σχετικά µε το ΚΕΜΕΑ και το 60% που αποδίδεται στην Αστυνοµία, δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Για το άρθρο 11 και τις τέσσερις ειδικότητες των ΙΕΚ, λέµε
«ΝΑΙ».
Για το άρθρο 12, για τις απολύσεις, δηλώνουµε «ΟΧΙ».
Για τα άρθρα 13, 14, 15 θεωρούµε ότι είναι καθαρά γραφειοκρατικά και δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ».
Όσο για τα άρθρα 16, 17 και 18, λέµε κάθετα «ΟΧΙ». Για τις ραδιοφωνικές συχνότητες συνεχίζεται το ίδιο έργο που παίζεται
στην πατρίδα µας τα τελευταία τριάντα, σαράντα χρόνια µε την
ιδιωτική ραδιοφωνία, να νοµιµοποιείται το πέρασµα στην επίγεια.
Μιλάµε για ακόµα δεκαπέντε χρόνια ασυλίας σε ελέγχους. Είµαστε κάθετα αντίθετοι.
Όσον αφορά την τροπολογία, εµείς θα δηλώσουµε «ΝΑΙ» για
έναν και µόνο λόγο. Είναι κάποιες διατάξεις οι οποίες βοηθούν
πραγµατικά.
Όσον αφορά τα ναρκωτικά, είµαστε κάθετοι. Όλοι γνωρίζετε
ποιες είναι οι θέσεις µας και κυρίως ότι εµείς πιστεύουµε –για να
το πω στη γλώσσα των ναρκοµανών- στην ξηρή, στη στεγνή θεραπεία.
Σχετικά µε τις ενδονοσοκοµοιακές λοιµώξεις, πιστεύουµε ότι
το άρθρο 2 δεν βοηθά σε τίποτα. Είναι περισσότερο ευχολόγιο.
Αυτήν τη στιγµή είναι σε έξαρση οι ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις. Άλλωστε, έχουµε εµφάνιση αγνώστων ή ξεχασµένων ασθενειών, λόγω της παρουσίας αλλοδαπών, οι οποίοι τις έχουν
επανεµφανίσει στη χώρα µας.
Είναι πολύ σωστό το άρθρο που αφορά τους αγροτικούς ιατρούς, αλλά δεν δίνεται και κάποιο αντάλλαγµα. Δηλαδή, να
δοθεί κάτι σε αυτούς τους νέους επιστήµονες. Είχαµε πει και
στην επιτροπή ότι θα µπορούσε να δοθεί κάποια προτεραιότητα
στην ειδικότητά τους. Θεωρούµε ότι η επικούρηση είναι οµηρία.
Όσον αφορά το άρθρο 5, για την επαναλειτουργία των οριζόµενων ιδιωτικών κλινικών των οποίων οι ιδιοκτήτες, λόγω ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαίτερους λόγους, δεν έχουν
επαναλειτουργήσει ως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, εδώ
µπορεί να είναι κάτι το φωτογραφικό, µπορεί να είναι και κάτι το
πονηρό.
Εµείς θα το υπερψηφίσουµε στο σύνολο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουκούτση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Γλυφάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μάρκου από τη Δηµοκρατική
Αριστερά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για το πρώτο
άρθρο διατυπώσαµε την επιφύλαξή µας. O ιδιωτικός τοµέας πρέπει και µπορεί να λειτουργεί, αλλά µε κανόνες.
Με τα άρθρα 2 ως 4 συµφωνούµε. Θέλω όµως να τονίσω ξανά
-και χαίροµαι γιατί συµφώνησε µαζί µου χθες και ο κ. Κουρουµ-
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πλής- ότι πρέπει να ελέγχεται το «πόθεν έσχες» των µελών της επιτροπής. Είναι συµβουλευτικό όργανο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι
δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος. Να επαναλάβω ότι η διαδικασία της
εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών πρέπει να ολοκληρωθεί
άµεσα για όλους: φαρµακεία, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές. Κάθε
κίνηση για µείωση της γραφειοκρατίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αρκεί να ολοκληρωθεί άµεσα και η οριστική εκκαθάριση.
Συµφωνούµε ακόµα στο άρθρο 5, µε τη σηµείωση ότι πρέπει
να ολοκληρωθεί η διαδικασία οπωσδήποτε µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους.
Συµφωνούµε και µε το άρθρο 6. Είναι σηµαντικό που επιτέλους
έρχεται αυτή η ρύθµιση και µε σωστό τρόπο, σε συµφωνία και
µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να εφαρµοστεί επιτέλους προς όφελος και της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και του
προσωπικού των χώρων αυτών.
Για το άρθρο 7 διατυπώσαµε την επιφύλαξή µας και ζητήσαµε
κάποιες διευκρινίσεις. Η παρουσία της Ιερής Μονής Σινά στην
Ελλάδα είναι σηµαντική. Αλλά ο τρόπος µε τον οποίο έρχεται το
θέµα αυτό, µετά από δεκαπέντε χρόνια, είναι τουλάχιστον αδιευκρίνιστος και απαιτούνται πειστικές εξηγήσεις από τον αρµόδιο Υπουργό, που δεν έχει έρθει ούτε στην επιτροπή ούτε στην
Ολοµέλεια µέχρι στιγµής. Τίθεται ουσιαστικά ζήτηµα σχετικά µε
την προστασία του περιβάλλοντος. Προς τούτο η έκθεση της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας στη Βουλή θέτει κάποιους σοβαρούς
προβληµατισµούς ως προς τη συνταγµατικότητα της διάταξης.
Γιατί δεν επανέρχεται η διάταξη αυτή στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, που επίκειται για να συζητηθεί από
την αρµόδια επιτροπή και µε τη συµµετοχή του Υπουργού;
Στα άρθρα 8 και 10 είπαµε «ΝΑΙ». Ειδικά για το άρθρο 8 σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνοµικοί έβαζαν τα έξοδα από την τσέπη τους, ενώ έχουν παρατηρηθεί
πολύµηνες καθυστερήσεις στην καταβολή των εξόδων κίνησης
και των εκτός έδρας. Για το ΚΕΜΕΑ ζητούµε να εξετάσετε την
αντιστροφή των ποσοστών.
Με το άρθρο 11, που αφορά την τακτοποίηση εκκρεµοτήτων
στην τουριστική εκπαίδευση λόγω του ν. 4186, συµφωνούµε.
Αυτές οι ρυθµίσεις έπρεπε να έχουν συµπεριληφθεί στο νόµο
από την αρχή, προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία
των ΙΕΚ και η νοµιµότητα των εισακτέων για το 2013 και 2014,
για τους οποίους έχει ήδη βγει η σχετική προκήρυξη και είχαν
βρεθεί στον αέρα. Μιλάµε περίπου για δύο χιλιάδες άτοµα. Το
ίδιο ισχύει και για τη ρύθµιση σχετικά µε τις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Τουρισµού.
Στα άρθρα 12 ως 15 λέµε «ΝΑΙ». Η ανάληψη της Προεδρίας
συνεπάγεται αυξηµένες απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η χώρα µας, ώστε να µπορέσει να αναδείξει και τα συγκεκριµένα θέµατα που αποτελούν προτεραιότητα για µας. Είναι
θετικό ότι οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις στοχεύουν στην αξιοποίηση του υπάρχοντος εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού της
Δηµόσιας Διοίκησης και όχι σε πελατειακές προσλήψεις.
Με το άρθρο 16 συµφωνούµε. Υπάρχει όµως ένα µεγάλο
«αλλά». Τα προβλήµατα στον περιφερειακό Τύπο είναι πολλά και
σοβαρά. Εδώ αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά µε αναπροσαρµογή προς τα κάτω κάποιων αριθµητικών προϋποθέσεων. Μην
ξεχνάµε ότι οι συγκεκριµένες πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί
τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει πολλά περιφερειακά έντυπα
σε κλείσιµο, µε αποτέλεσµα την απώλεια θέσεων εργασίας. Χρειάζεται, λοιπόν, µια ολοκληρωµένη πρόταση για την ενίσχυση και
υποβοήθηση του επαρχιακού και περιφερειακού Τύπου και των
θέσεων εργασίας που προσφέρει, µακριά από τη λογική της
εξάρτησης από το κράτος.
Ως προς το άρθρο 17, που αφορά στους ραδιοφωνικούς σταθµούς, θα συναινέσουµε αυτήν τη φορά. Αλλά πρέπει άµεσα να
ολοκληρωθεί η διαδικασία που παραµένει σε εκκρεµότητα. Το
θέµα πρέπει να τελειώνει εδώ, µε ρητή δέσµευση ότι πρόκειται
για την τελευταία παράταση. Δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται
µια παρανοµία.
Για το άρθρο 18 ισχύει το ίδιο. Επιφυλασσόµαστε, µέχρι να
ακούσουµε τον κύριο Υπουργό, γιατί όπως είπα και στην επιτροπή, αν η ρύθµιση αυτή είναι προσωρινή, αυτό πρέπει να φαίνεται και στη διατύπωση.
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Το Συµβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η παράταση
του 2002 ήταν αντισυνταγµατική για δύο λόγους: πρώτον, γιατί
βασίστηκε στο συµπτωµατικό γεγονός της λειτουργίας των σταθµών σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή και, δεύτερον, γιατί δεν είχε
περιορισµένη χρονική ισχύ. Τα ίδια επαναλαµβάνονται κι εδώ.
Εµείς διατηρούµε επιφυλάξεις για τον τρόπο και για το χρόνο
στον οποίο ήρθε αυτή η διάταξη. Στο άρθρο 19 λέµε «ΝΑΙ» και
θα περάσω τώρα στις τροπολογίες.
Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει καταθέσει δύο τροπολογίες.
Η µία τροπολογία αφορά την παράταση των αναπηρικών συντάξεων µέχρι την έκδοση της γνωµάτευσης αναπηρίας. Προσέξτε όµως, ακόµα και αφού πάρουν τη γνωµάτευση αυτή,
υπάρχουν ασφαλισµένοι που πρέπει να περιµένουν έξι µέχρι
οκτώ µήνες, όπως στον ΟΑΕΕ, χωρίς κανένα εισόδηµα µέχρι την
έκδοση της νέας συνταξιοδοτικής απόφασης. Και νέα παράταση
να δοθεί στο άρθρο 66, οι άνθρωποι αυτοί δεν καλύπτονται, παρ’
όλο που έχουν πιστοποιηµένη αναπηρία. Θα πάρουν τα χρήµατα
αυτά αναδροµικά, φυσικά, κάποια στιγµή, αλλά µέχρι τότε πώς
θα επιβιώσουν;
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι δοµές κοινωνικής φροντίδας και στήριξης -τώρα που είναι και πιο
αναγκαίες από ποτέ- έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση.
Εµείς προτείνουµε και καλούµε και τα άλλα κόµµατα να στηρίξουν την πρότασή µας, να στηρίξουν αφ’ ενός την παράταση της
προγραµµατικής σύµβασης και αφ’ ετέρου τη ρύθµιση της χρηµατοδότησης των κέντρων και των µελών µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται η βιωσιµότητά τους.
Όσον αφορά την υπουργική τροπολογία και το άρθρο 1 δεν
έχουµε ουσιαστική αντίρρηση, αλλά πρέπει να τονίσω ότι, για να
έχει νόηµα και ουσία η ύπαρξη ενός Εθνικού Συντονιστή για τα
ναρκωτικά πρέπει αυτός να έχει τις απαραίτητες οριζόντιες εκτελεστικές και αποφασιστικές αρµοδιότητες. Να µπορεί να επεµβαίνει στις υπηρεσίες που ασχολούνται µε το ζήτηµα των
ναρκωτικών και να ζητά ενέργειες κι εξηγήσεις. Να επισπεύδει,
δηλαδή, δράσεις. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται στη συγκεκριµένη
διάταξη.
Για το άρθρο 2, οφείλω να αναγνωρίσω ότι πρόκειται για µία
εξαιρετική διάταξη για την αντιµετώπιση ενός κρίσιµου θέµατος
δηµόσιας υγείας. Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
των Λοιµώξεων, για τα έτη 2012 και 2013, δείχνουν ότι η χώρα
µας παρουσιάζει αυξηµένα ποσοστά νοσοκοµειακών λοιµώξεων
και θνησιµότητας, λόγω αυτών και κυρίως λόγω της αυξηµένης
µικροβιακής ανοχής.
Ακολουθώντας και τη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2009, επιτέλους, µπαίνουν οι βάσεις για µία συστηµατοποιηµένη παρακολούθηση του φαινοµένου σε κεντρικό
επίπεδο αλλά και σε επίπεδο µονάδας υγείας.
Στο άρθρο 3, όπως και οι δύο από τις τροπολογίες του κ. Κρεµαστινού, γίνεται προσπάθεια να δοθεί λύση στα κενά που παρατηρούνται σε πολλά νοσοκοµεία και κέντρα υγείας της χώρας,
ιδίως στα νησιά και σε αποµακρυσµένες περιοχές. Γενικά, η κάλυψη κενών µε ανειδίκευτους γιατρούς, µέσα από την επέκταση
της υπηρεσίας υπαίθρου, δίνει προσωρινή µόνο λύση στο µεγαλύτερο πρόβληµα, που είναι η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης
σε δηµόσιες δοµές υγείας, όχι µόνο στον τοµέα της γενικής ια-
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τρικής, αλλά και στις αναγκαίες ειδικότητες.
Εν πάση περιπτώσει, όλοι βλέπουµε καθηµερινά την κρισιµότητα της κατάστασης και µπορούµε να συναινέσουµε σε αυτήν
τη λύση. Θα θέλαµε, όµως, να προτείνουµε και το εξής. Δεδοµένου ότι κατά καιρούς σε διάφορες ειδικότητες δεν εκδηλώνεται
ενδιαφέρον από τους γιατρούς και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται
η εκάστοτε ειδικότητα «άγονη», µε αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία
των νοσοκοµείων, θα µπορούσε ως κίνητρο για τη δήλωση αυτής
της ειδικότητας να µπει η πρόβλεψη ότι, όταν µία ειδικότητα αναγνωρίζεται ως «άγονη», µπορεί να γίνεται αναστολή της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου µε υπουργική απόφαση. Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, να το δείτε αυτό.
Για το άρθρο 4, που αφορά την παράταση των συµβάσεων γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ, αντιλαµβανόµαστε ότι διαφορετικά µένουν
στον αέρα και οι ασφαλισµένοι αλλά και οι γιατροί. Πρέπει, όµως,
άµεσα η επιτροπή διαπραγµάτευσης, που θα αρχίσει επιτέλους
να λειτουργεί, να ξαναδεί το θέµα των συµβάσεων κα ιδίως το
θέµα της αµοιβής των γιατρών.
Για το θέµα των εφηµεριών, που τέθηκε στην επιτροπή και το
βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ µε τροπολογίες, όλες οι δεδουλευµένες εφηµερίες αλλά και οι δικαιολογηµένες υπερβάσεις πρέπει να καταβάλλονται στους γιατρούς το πρώτο δεκαήµερο του επόµενου
µήνα. Ας βρουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Οικονοµικών τον τρόπο και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις διαδικασίες, για να διεκπεραιώνεται εγκαίρως κάθε µήνα αυτή η
ιστορία.
Τέλος, για το θέµα των διασυνδεδεµένων νοσοκοµείων, η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσµευθεί ότι θα φέρει
ρύθµιση, η οποία βέβαια δεν ήρθε ποτέ. Πρέπει να µας πείτε
πότε θα λυθεί το θέµα αυτό. Το ζητούν οι τοπικές κοινωνίες, το
ζήτησε το ίδιο το ΚΕΣΥΠΕ, µας ενηµερώνουν και οι δήµαρχοι
στην επιτροπή κάθε φορά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κλείσει
άµεσα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός συνοδός από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
Αιγάλεω.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Δηµήτριος Σταµάτης ζήτησε τον
λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Καταθέτω µια νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 18 και παρακαλώ
πολύ για τη διανοµή της στις κυρίες και τους κυρίους Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Δηµήτριος Σταµάτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να διανεµηθεί,
παρακαλώ πολύ.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης, ειδικός αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τοποθετηθήκαµε χθες επί της αρχής αλλά και για τα άρθρα
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Οι Υπουργοί δεν ήταν. Σήµερα
αρχίζουν και παρελαύνουν, µπαινοβγαίνουν.
Όπως κλείσαµε χθες την τοποθέτηση, θα αξιοποιήσουµε το
χρόνο τοποθετούµενοι στις τροπολογίες του Υπουργείου που
κατατέθηκαν αλλά και στην τροπολογία που καταθέσαµε ως Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Συνεπώς για το Κοµµουνιστικό Κόµµα, που έγκαιρα έχει διατυπώσει την αντίθεσή του στην πολιτική αλλά και τα µέτρα των
καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στο χώρο της υγείας, πρόκειται
για µια πολιτική που έχει συναποφασιστεί αρκετά χρόνια πριν,
από όλες τις κυβερνήσεις των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και υπηρετεί τη στρατηγική της δραστικής µείωσης των
κρατικών δαπανών στη δηµόσια υγεία, την παραπέρα εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίησή της.
Η κρατική υποχρηµατοδότηση συνοδεύεται µε την ενίσχυση
της επιχειρηµατικής λειτουργίας των δηµόσιων νοσοκοµείων και
των κέντρων υγείας, προκειµένου να γίνουν βιώσιµα. Πάνω σ’
αυτήν τη βάση πραγµατοποιούνται οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις κλινικών, δηµόσιων κρεβατιών και εργαστηρίων, η υποστελέχωση των δηµόσιων µονάδων υγείας, η αύξηση των
πληρωµών από τους ασθενείς για την ιατροφαρµακευτική τους
περίθαλψη αλλά και τη νοσηλεία.
Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία της στρατηγικής της καπιταλιστικής ανάπτυξης στο χώρο της υγείας και όχι αποτέλεσµα
των ανορθολογικών συγχωνεύσεων, που παραπέµπουν στην παραπλάνηση ότι µπορούν να αποφευχθούν από ένα άλλο µείγµα
διαχείρισης.
Το ΚΚΕ υποστηρίζει την πλήρη αυτοτέλεια των νοσοκοµείων.
Ταυτόχρονα, όµως, επισηµαίνουµε ότι αυτό από µόνο του δεν
επαρκεί για τη λύση των οξυµένων προβληµάτων στις δηµόσιες
υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης που αντιµετωπίζει ο λαός µας.
Υπενθυµίζουµε ότι τα προηγούµενα χρόνια οι κυβερνήσεις
χρησιµοποίησαν την οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια των
δηµόσιων νοσοκοµείων ως όχηµα για να µειώσουν την κρατική
χρηµατοδότηση και να αυξήσουν τα έσοδα, πουλώντας τις υπηρεσίες στους ασθενείς πελάτες και στα λεηλατηµένα από το κράτος και το κεφάλαιο ασφαλιστικά ταµεία. Για την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας προχώρησαν, επίσης, σε µέτρα µείωσης του λειτουργικού κόστους, µε µείωση του προσωπικού, µε µείωση του
αριθµού των γιατρών στις εφηµερίες κ.λπ.. Καθιερώθηκαν οι
προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, τα ιδιωτικά συνεργεία που
πληρώνονται από τα έσοδα του νοσοκοµείου και έτσι απαλλάσσεται το κράτος από τις αντίστοιχες δαπάνες.
Επισηµαίνουµε ότι η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα δηµόσια
νοσοκοµεία, των οποίων δεν αµφισβητήθηκε ποτέ η πλήρης αυτοτέλεια. Λείπει και σε αυτά προσωπικό, υπάρχουν κλειστά κρεβάτια µονάδων εντατικής θεραπείας, τα ραντεβού για εξετάσεις
είναι µακρόχρονα, όπως επίσης και σε αυτά πληρώνουν οι ασθενείς για εξετάσεις και θεραπείες, συµµετοχές, χαράτσια κ.λπ..
Υποστηρίζουµε ότι απαιτείται η πλήρης κρατική χρηµατοδότηση για τη στελέχωση των δηµόσιων νοσοκοµείων, ο επαρκής
και σύγχρονος εξοπλισµός τους, η ανάπτυξη αντίστοιχα δηµόσιων δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, κέντρων υγείας,
περιφερειακών ιατρείων και δηµόσια υπηρεσία επείγουσας ιατρικής, δηλαδή η ανάπτυξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους γεωγραφικούς, πληθυσµιακούς, επιδηµιολογικούς παράγοντες για την έγκαιρη, ασφαλή και
απολύτως δωρεάν παροχή των υπηρεσιών υγείας σε όλους,
χωρίς προϋποθέσεις. Να µην εξαναγκάζονται οι ασθενείς σε πληρωµές, είτε στις δηµόσιες µονάδες υγείας είτε αλλού, λόγω των
παντός είδους ελλείψεων στο δηµόσιο να πληρώνουν στους ιδιώτες επιχειρηµατίες της υγείας.
Επιπλέον, οι όλο και περισσότεροι άνεργοι, ανασφάλιστοι, άπο-
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ροι να µη στερούνται τις υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη από
τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία. Κριτήριο πρέπει να είναι η πλήρης και δωρεάν κάλυψη
όλων των κοινωνικών αναγκών στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη του λαού και η ευθύνη του κράτους να την εξασφαλίσει.
Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις και λαµβάνοντας υπ’
όψιν την επείγουσα και άµεση ανάγκη για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στα Νοσοκοµεία -που αφορά και τη συγκεκριµένη
τροπολογία- Σάµου, Ικαρίας, Μυτιλήνης και Λήµνου, προτείνουµε
την αυτοτελή λειτουργία των συγκεκριµένων νοσοκοµείων.
Έρχοµαι στα άρθρα του νοµοσχεδίου και των τροπολογιών
του Υπουργείου.
Το άρθρο 1 της υπουργικής τροπολογίας αφορά τη λειτουργία
του θεσµού του Εθνικού Συντονιστή. Κατά τη γνώµη µας δεν είναι
η λειτουργία του θεσµού ή του προσώπου που θα πρέπει να έχει
τα προσόντα που ειπώθηκαν και στην επιτροπή αλλά και εδώ στην
Ολοµέλεια χθες, αλλά το τι πολιτική θα κληθεί και καλείται να υλοποιήσει στο ζήτηµα της αντιµετώπισης των ναρκωτικών και η συγκεκριµένη επιτροπή, µια πολιτική διαχείρισης, από την παρούσα
αλλά και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, της τοξικοεξάρτησης, βασισµένη στην αντιδραστική άποψη πως η εξάρτηση είναι
βιολογικό, ιατρικό, φαρµακευτικό πρόβληµα, αποσιωπώντας τα
κοινωνικά αίτια που γεννούν την τοξικοεξάρτηση.
Είναι µια επιλογή πολιτική, στρατηγική, εντελώς αντιεπιστηµονική, που «ιατρικοποιεί» το πρόβληµα των ναρκωτικών και στερεί
από χιλιάδες νέους ανθρώπους το δικαίωµα στην απεξάρτηση,
µοιράζοντας απλόχερα τη συντήρηση της εξάρτησης, µέσω των
δοµών ακόµη και του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, στραγγαλίζοντας παράλληλα και υπονοµεύοντας τα προγράµµατα πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.
Συνεπώς, εµείς το λέµε ξεκάθαρα, η τοξικοεξάρτηση, το ζήτηµα, το πρόβληµα των ναρκωτικών είναι γέννηµα-θρέµµα του
ίδιου του κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος του καπιταλισµού
και µπορεί να αντιµετωπισθεί µόνο µε την ανατροπή του.
Ωστόσο, υπάρχουν –και αυτό το έχουµε καταθέσει επανειληµµένως, το λέµε για µία ακόµη φορά- άµεσες, ρεαλιστικές λύσεις,
που µπορούν να την περιορίσουν, µε πλήρη χρηµατοδότηση και
επαρκές επιστηµονικό, µόνιµο προσωπικό, δηµιουργία πανελλαδικού δηµόσιου φορέα µε αποκλειστικά δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε τρεις τοµείς: πρόληψη, απεξάρτηση-στεγνά προγράµµατα
-επανένταξη.
Στο άρθρο 2 της τροπολογίας, σε ό,τι αφορά τις ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις, πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβληµα, για την
αντιµετώπιση του οποίου διαχρονικά υπάρχουν κατευθύνσεις και
αποφάσεις. Υπάρχουν στα νοσοκοµεία επιτροπές ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, ενώ δεν λείπουν οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Παρ’ όλα αυτά διαπιστώνεται ότι το
πρόβληµα παραµένει.
Για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα, αξιοποιώντας τις επιστηµονικές µελέτες και τις καταγραφές, απαιτείται και ανάλογη πολιτική, η οποία θα δηµιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις
προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πολιτική όµως που ασκείται χρόνια τώρα, όπως και από την παρούσα Κυβέρνηση, όχι µόνο δεν
είναι σε κατεύθυνση αντιµετώπισης του προβλήµατος, αλλά οδηγεί στην επιδείνωσή του.
Οι πλευρές που αναδεικνύει η Κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας για το συγκεκριµένο θέµα των νοσοκοµειακών λοιµώξεων είναι αποκαλυπτικές, όσον αφορά τις επιδιώξεις
και τους στόχους. Δεν πρόκειται απλά για µία τροπολογία στην
οποία µπορεί κάποιος να επισηµάνει κάποιες ανεπάρκειες και ελλείψεις. Το πρόβληµα είναι η συνολική κατεύθυνση της τροπολογίας.
Για παράδειγµα, το πρόβληµα των νοσοκοµειακών λοιµώξεων
δεν µπορεί να προσεγγίζεται µε όρους κόστους και δείκτες,
όπως η σύγκριση των δαπανών για την πρόληψη µε τις δαπάνες
για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων. Αποτελούν δείκτες που
µπορεί να οδηγούν στην υποεκτίµηση και στη µη καταγραφή των
νοσοκοµειακών λοιµώξεων, προκειµένου να παρουσιάζεται θετικό έργο από τα νοσοκοµεία, όπως επίσης να συνδέεται η λήψη
των απαραίτητων µέτρων και οι δαπάνες γι’ αυτά µε το κριτήριο
της ανταποδοτικότητας, δηλαδή µε επιχειρηµατικά κριτήρια κι
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όχι µε κριτήρια οφέλους για την ασφάλεια των ασθενών και των
εργαζοµένων.
Η Κυβέρνηση ουσιαστικά θέτει τους κανόνες που θα αξιολογούν τα νοσοκοµεία για τον έλεγχο των νοσοκοµειακών λοιµώξεων. Δεν παίρνει και δεν χρηµατοδοτεί τα µέτρα αυτά που
πρέπει να αξιοποιήσουν τα δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση προβλήµατος και µεταθέτει την ευθύνη στις ίδιες διοικήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ λίγη ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν σας είπα
τίποτα, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ουσιαστικά υποστηρίζετε ότι η
πολιτική και τα µέτρα που εφαρµόζονται είναι επαρκή και το πρόβληµα υπάρχει στη διαχείρισή τους. Όµως τα ίδια δηµόσια νοσοκοµεία λειτουργούν στο πλαίσιο των κεντρικών πολιτικών
κατευθύνσεων.
Για παράδειγµα, για να µην έχουν ράντζα ή να βελτιώσουν την
αναλογία προσωπικού-ασθενών, θα πρέπει να προσλάβουν προσωπικό, που δεν χρηµατοδοτούνται γι’ αυτό. Με τη µείωση εισαγωγών ασθενών στις κλινικές και στις ΜΕΘ, οι επιπτώσεις για
τους ασθενείς είναι αντιληπτές.
Το γεγονός ότι συνδέει το άρθρο της τροπολογίας την αντιµετώπιση των νοσοκοµειακών λοιµώξεων µε τη φήµη των ελληνικών
νοσοκοµείων, τη διασυνοριακή υγεία και τον ιατρικό τουρισµό
αποδεικνύει ότι ο προσανατολισµός της βρίσκεται όχι κυρίως
στην αντιµετώπιση ενός προβλήµατος που αφορά το σύνολο των
νοσοκοµείων και των ασθενών, αλλά κυρίως στις περιπτώσεις
αυτές που η εξασφάλιση της σωστής αξιολόγησης θα συνδέεται
µε τους σκοπούς της ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δράσης
των νοσοκοµείων, την προσέλκυση πελατών-ασθενών των ασφαλιστικών εταιρειών, τις βιοµηχανίες του ιατρικού τουρισµού κ.λπ..
Το γεγονός ότι τα δηµόσια νοσοκοµεία προσαρµόζουν τη λειτουργία τους ως αυτοχρηµατοδοτούµενες οικονοµικές µονάδες,
σηµαίνει ότι ουσιαστικά µέτρα, που απαιτούν αντίστοιχες δαπάνες -προσωπικό, υποδοµές, υλικά- θα πάρουν εκείνα που θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν έσοδα από την πώληση των υπηρεσιών
υγείας.
Εποµένως ο έλεγχος των νοσοκοµειακών λοιµώξεων, όπως
διακηρύσσει η τροπολογία, έρχεται σε αντίθεση µε την πολιτική
στρατηγική της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι’
αυτό δεν µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα µε ουσιαστικό
και καθολικό τρόπο. Η πλειοψηφία των νοσοκοµείων και των
άλλων µονάδων υγείας µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
λειτουργίας τους, η οποία καθορίζεται από την πολιτική της εµπορευµατοποίησης της υγείας και της δραστικής κρατικής υποχρηµατοδότησης, το περισσότερο που θα µπορούν να κάνουν
θα είναι απλά η καταγραφή των δεικτών ελέγχου των νοσοκοµειακών λοιµώξεων, οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν στο µέλλον
σύµφωνα µε την τροπολογία, και όχι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για τον τερµατισµό τους. Συνεπώς εµείς καταψηφίζουµε
και αυτό το άρθρο της τροπολογίας.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3, γίνεται υποχρεωτική η υπηρεσία
υπαίθρου, για να χορηγηθεί η 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 εφαρµογή του µέτρου αυτού αναδεικνύει και 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. Αναδεικνύονται τα όρια του ίδιου του καπιταλιστικού κράτους αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που
τόσο ένθερµα στηρίζετε, όσον αφορά την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε υπηρεσίες υγείας. Συνεπώς εµείς καταψηφίζουµε και το άρθρο 3 της τροπολογίας.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 4 για την παράταση συµβάσεων µισθώσεων έργων των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, εδώ προτείνει µέχρι το
τέλος του 2013. Οι συµβάσεις έληξαν. Ρωτήθηκε και από άλλους
συναδέλφους. Ρωτήσαµε και στην επιτροπή, αλλά απάντηση δεν
πήραµε. Τι θα γίνει προοπτικά; Τελειώνει το 2013. Τι θα γίνει; Θα
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επαναπροσληφθούν αυτοί οι υπάλληλοι; Ας τοποθετηθεί ο
Υπουργός γι’ αυτό. Εµείς το στηρίζουµε, παίρνοντας υπ’ όψιν ότι
µε τη συγκεκριµένη τροπολογία αφ’ ενός διασφαλίζεται η δουλειά των υγειονοµικών µε την παράταση των συµβάσεων µέχρι
το τέλος του 2013, αφ’ ετέρου θα διευκολυνθούν οι ασφαλισµένοι να βρίσκουν γιατρό και να µην πληρώνουν την ιατρική επίσκεψη, τουλάχιστον ένα µέρος των ασθενών.
Βεβαίως, θα τη στηρίξουµε. Την ψηφίζουµε. Όµως, επειδή
είναι ενιαία η τροπολογία και τα άρθρα, βαραίνει το «κατά» και
συνολικά την καταψηφίζουµε. Είχαµε θέσει και στην επιτροπή και
στον Υφυπουργό κ. Μπέζα το ζήτηµα του συµψηφισµού όλων
αυτών των άρθρων, που θα έπρεπε να είναι ξεχωριστά, για µην
τσουβαλιάζεται και η ψήφος µε βάση την τοποθέτηση κάθε κόµµατος ή, αν θέλετε, γίνεται λόγος για εµάς.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών, µε πρώτο οµιλητή
τον κ. Ηλία Βλαχογιάννη.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να είστε συνεπής στους χρόνους, γιατί είναι εγγεγραµµένοι πολλοί συνάδελφοι. Να µη δηµιουργηθεί πρόβληµα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα είµαι σύντοµος και θα τηρήσω το χρόνο, όπως πάντα το κάνω
εξάλλου.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, πολύ θετικές τις διατάξεις τις οποίες
φέρνετε σήµερα στο Σώµα για ψήφιση. Πραγµατικά, διευκολύνουν τους ασφαλισµένους και γενικά τους πολίτες, για να έχουν
καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και λύνουν µία σειρά
από εκκρεµότητες που, λόγω της γραφειοκρατίας αλλά και της
οικονοµικής ανέχειας η οποία υπάρχει στο κράτος µας, µέχρι
τώρα παρέµεναν σε εκκρεµότητα.
Θεωρώ θετικό ότι επιτρέπεται η συστέγαση ιατρείων µε άλλα
οµοειδή επαγγέλµατα, αλλά καλό θα είναι να υπάρχει η πινακίδα,
αυτό που ελέχθη από συναδέλφους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
και το ιατρικό απόρρητο, δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος για να
µη δηµοσιοποιούνται στοιχεία που παραβιάζουν τα προσωπικά
δεδοµένα.
Η δεύτερη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, αφορά στους γιατρούς υπαίθρου. Είδα ότι παραπέµπετε σε αυτούς που θα υπηρετούν κατά προτεραιότητα και θα υπολογίζεται πενταπλάσιος
ο χρόνος, µόνο στην υπουργική απόφαση του 2011. Αυτή η
υπουργική απόφαση δεν ξέρω αν είναι ορθή, γιατί τα ορεινά του
Νοµού Τρικάλων δεν τα περιλαµβάνει. Για να πάει κανείς από τα
Τρίκαλα στην Άρτα, θέλει περίπου τρεις ώρες µε το αυτοκίνητο,
όσο περίπου από τα Τρίκαλα στην Αθήνα. Και εκεί δεν θεωρείται
δυσµενής για έναν ιατρό υπαίθρου η υπηρεσία και δεν µπορούν
να την καταλαµβάνουν.
Θα ήθελα να το δείτε αυτό, γιατί µιλάµε συνέχεια για τις άγονες και προβληµατικές περιοχές, αλλά ποτέ δεν έχουµε καθορίσει ποιες είναι αυτές στην πραγµατικότητα και αδικούνται
κάποιες περιοχές, όπως είναι όλα τα ορεινά της Πίνδου, όπου η
πρόσβαση ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες είναι αδύνατη,
επειδή δεν ανοίγουν οι δρόµοι από τα χιόνια. Ο γιατρός πρέπει
να είναι εκεί όµως, για να παρέχει την υπηρεσία. Θέλω να το
δείτε αυτό, κύριε Υπουργέ.
Μία δεύτερη παρατήρηση, για την οποία έκανα και ερώτηση.
Είχαµε τώρα από το Υπουργείο Παιδείας τη διαδικασία πλήρωσης
των θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τα άτοµα µε αναπηρία
έχουν προτεραιότητα στην πρόσληψη, αρκεί να έχει πιστοποιηθεί
η αναπηρία τους. Πλην, όµως, ενώ κάθε χρόνο η επιτροπή πήγαινε
έγκαιρα, φέτος δεν πήγε η επιτροπή να πιστοποιήσει την αναπηρία
τους. Αυτά τα άτοµα, ενώ δικαιούνταν κανονικά να προσληφθούν,
κατ’ εξαίρεση, στο Υπουργείο Παιδείας, δεν έχουν προσληφθεί,
όχι µε δική τους υπαιτιότητα ούτε επειδή δεν πληρούσαν τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα να πιστοποιηθούν από τα ΚΕΠΑ, αλλά
επειδή οι επιτροπές δεν πήγαν να τους πιστοποιήσουν. Σε ερώτηση που απηύθυνα στο Υπουργείο Εργασίας, µου απάντησαν:
«Δεν είναι δική µας αρµοδιότητα οι επιτροπές, αλλά του Υπουργείου Υγείας. Εµείς απλώς ελέγχουµε και εποπτεύουµε». Υπάρχει
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ένα θέµα. Θα πρέπει να το δείτε και κυρίως να αποκαταστήσετε
αυτά τα άτοµα, τα οποία έχασαν ένα δικαίωµα, που είναι το ελάχιστο που οφείλει η πολιτεία να τους δώσει.
Είναι θετική η παράταση των συµβάσεων των γιατρών που κάνετε. Είναι θετικό το ότι πληρώνετε αµαρτίες και οικονοµικά βάρη
του παρελθόντος, γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε τις δικές σας διατάξεις.
Μερικές ακόµα παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, κύριε
Υπουργέ. Λέµε για την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους ότι,
αν είναι εκτός ωραρίου, θα πρέπει να καταβάλλουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι φορείς, ένα αντίτιµο στο Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων. Θέλω να το ξαναδείτε.
Είχαµε πρόσφατα, πριν από δύο µήνες, µία µεγάλη εκδήλωση
στο Ζάππειο από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Βλάχων. Με παρακάλεσαν οι άνθρωποι απ’ όλη την Ελλάδα να πάνε
να δούνε την Ακρόπολη. Έρχονται απ’ όλα τα µέρη της Ελλάδος
και εκτός Ελλάδος µε τις παραδοσιακές στολές τους για να
δούνε την Ακρόπολη και δεν µπορούσαν να τη δουν. Έπρεπε να
µεσολαβήσω στο Υπουργείο Πολιτισµού -και τους υποχρέωσε να
πάνε µε τις στολές τους τις βλάχικες- για να µπορέσουν να επισκεφτούν τα µνηµεία.
Πιστεύω ότι για ανθρώπους που προσφέρουν στον πολιτισµό
θα πρέπει να µην εισπράττεται τέλος και ας βρει έναν τρόπο το
Υπουργείο Πολιτισµού να καλύψει αυτές τις απώλειες εσόδων.
Όσον αφορά το κεφάλαιο Δ’ του νοµοσχεδίου δεν ξέρω γιατί
πρέπει να υπάρξει ευνοϊκότερη ρύθµιση για τα θρησκευτικά
ιδρύµατα σε ό,τι αφορά την έκταση που τους παραχωρείται για
να κτίσουν κάποια κτίσµατα, εάν αυτή η έκταση έχει χαρακτηριστεί ή µπορεί δυνάµει να χαρακτηριστεί «δασική», απ’ ό,τι για
οποιονδήποτε πολίτη. Να ισχύσει και γι’ αυτά τα ιδρύµατα ό,τι
ισχύει για όλους τους πολίτες, ό,τι λέει το Σύνταγµα και ό,τι προβλέπουν οι νόµοι.
Όσον αφορά τα έσοδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το 60%
-λέει- των εσόδων, αν υπάρχει περίσσευµα, θα πάει στον κρατικό
προϋπολογισµό, ενώ το 40% θα παραµένει σε αυτό το κέντρο
και θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µέρος του για τις ανάγκες
της Αστυνοµίας. Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, να το δείτε και το
40% να πάει για τις ανάγκες της Αστυνοµίας. Η Αστυνοµία είναι
παντού, είναι το παιδί για όλα τα θελήµατα. Τα ακούει απ’ όλους
µας. Όταν κάνει τη δουλειά, λέµε και κάπου κάπου ένα
«µπράβο», αλλά µε υποσηµειώσεις. Αυτοί, όµως, καλούνται να
αντιµετωπίσουν όλα τα προβλήµατα της κοινωνίας µας και βάζουν κι από την τσέπη τους για να σιτίσουν τους κρατουµένους,
ηµεδαπούς και αλλοδαπούς, που σωρεύονται στα αστυνοµικά
κρατητήρια. Ας δώσουµε από αυτά τα χρήµατα ένα περίσσευµα,
για να µπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αστυνοµικές υπηρεσίες.
Διαφωνώ µε το καθεστώς που υπάρχει, όπως πιστεύω ότι διαφωνούν όλοι οι συνάδελφοι σε αυτήν την Αίθουσα, όσον αφορά
τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα µε τις δηµόσιες συχνότητες. Τελικά
δεν ξέρουµε τι ακριβώς ισχύει. Όποιος είναι δυνατός βρίσκει
τρόπο να έχει ένα ραδιοφωνικό ή έναν τηλεοπτικό σταθµό.
Όποιος τηρεί τη νοµιµότητα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει
ένα µέσο, ακόµη και να το θέλει. Ερχόµαστε συνέχεια και παρατείνουµε –µακάριοι οι κατέχοντες!- επιβραβεύοντας τους παρανοµούντες και δίνοντάς τους επιπλέον κίνητρα και επιπλέον
δηµόσια αγαθά µε την ψηφιακή τηλεόραση.
Θα πρέπει όλοι να το δούµε και να βάλουµε ένα τέλος στην
ανοµία. Λέµε «όχι» στην ανοµία, θέλουµε καθεστώς νοµιµότητας,
αλλά καθαρά πράγµατα για όλους και για όλες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θέλω να σας κουράσω. Επαναφέρω απλώς, κύριε
Υπουργέ, για να το δείτε, το θέµα των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών, που δεν είναι απλώς δυσπρόσιτες, αλλά είναι
απρόσιτες, απροσπέλαστες έξι µήνες το χρόνο. Εννοώ το θέµα
του αγροτικού γιατρού, του γιατρού υπαίθρου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω
να πω προς τον κύριο συνάδελφο ότι έχουµε ζητήσει µε τον κ.
Μπέζα από την υπηρεσία να επανεξετάσουµε όλο το καθεστώς
του ποιες χαρακτηρίζονται άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Δέχοµαι ότι αυτό που λέτε είναι σωστό. Θέλει, όµως, πρώτα µία
µελέτη, γιατί έχει και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.
Πάντως, είναι σωστό και το εξετάζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή την
τροπολογία 901/43 της 24ης Οκτωβρίου, την παράγραφο µε την
οποία παρατείνετε τις συµβάσεις των ιατρών του ΕΟΠΥΥ µέχρι
31 Δεκεµβρίου 2013, θέλω να υποστηρίξω τη µεταρρύθµιση, η
οποία έχει σχεδιαστεί για την πρωτοβάθµια φροντίδα στο πλαίσιο του προγράµµατος «Υγεία σε Δράση», το «Health in Action»,
το οποίο προσφάτως ετιµήθη, εξ όσων γνωρίζω, και στις Βρυξέλλες ως πολύ καλή πρακτική και θέλω να υποστηρίξω ενθέρµως τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια υγεία.
Δεν είναι δυνατόν να έχουµε εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων, κέντρα υγείας, πολυιατρεία του ΙΚΑ, ιατρεία του ταµείου
των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών του ΟΑΕΕ, ιατρεία ΔΕΗ κ.λπ.,
µε αποτέλεσµα απώλεια πόρων, µη ορθολογική αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού και τεράστιες αναµονές των ασθενών για
τα ραντεβού. Είναι µία µεγάλη πρόκληση. Έχετε τη στήριξή µου
και τη στήριξη, πιστεύω, της πλειοψηφίας των συναδέλφων, για
να µπορέσουµε να προσφέρουµε καλύτερες υπηρεσίες υγείας
στους πολίτες µε άµεσο και αποτελεσµατικό τρόπο. Προχωρήστε, αξιοποιήστε τη δυνατότητα που έχετε να ανανεώσετε τις
συµβάσεις, απαιτήστε αυτό που δικαιούται το Υπουργείο Υγείας.
Δεν θέλω να σας κάνω υποδείξεις. Γνωρίζω τη δύσκολη θέση
στην οποία ευρίσκεστε, λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής
συγκυρίας, αλλά η µεταρρύθµισή σας είναι στο σωστό δρόµο.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, το ίδιο ισχύει µε τα πορίσµατα της αντιστοίχου επιτροπής µε το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσετε τη µεταρρύθµιση του ΕΟΠΥΥ. Η µετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε καθαρά
ασφαλιστικό οργανισµό, σε οργανισµό ο οποίος αγοράζει υπηρεσίες, πιστεύω ότι θα είναι µία µεταρρύθµιση µακράς πνοής,
που θα ωφελήσει τους πολίτες.
Τώρα έρχοµαι πολύ σύντοµα σε µία τροπολογία εκπρόθεσµη,
την οποία έχω υποβάλει, για τη δυνατότητα χορήγησης ολίγων
νέων αδειών λειτουργίας φαρµακείων µε βάση τη νέα διοικητική
δοµή της χώρας, τις δηµοτικές ενότητες. Αυτό γιατί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι; Όπως είναι η διατύπωση στην υφιστάµενη
διάταξη, κάνει αναφορά στις κοινότητες, στα δηµοτικά διαµερίσµατα, ενώ µε τον «Καλλικράτη» η µονάδα διοίκησης στην τοπική
αυτοδιοίκηση είναι πλέον η δηµοτική ενότητα, οι πρώην δήµοι οι
οποίοι γεωγραφικά εξακολουθούν να υπάρχουν. Εκεί σας δίνεται
η δυνατότητα, µε την κατανοµή των αδειών ανά χιλίους κατοίκους, να µπορούν να δοθούν κάποιες λίγες ακόµη άδειες λειτουργίας φαρµακείων, ούτως ώστε κάποιοι νέοι επιστήµονες να
µπορούν να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν µπορούν οι φαρµακευτικοί σύλλογοι να αξιώνουν µε τόσο αυστηρό τρόπο να είναι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κλείνουν φαρµακεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αναγνωρίζω ότι έχουµε τη µεγαλύτερη αναλογία λειτουργίας φαρµακείων ανά µονάδα πληθυσµού. Σύµφωνοι, αλλά αυτό δεν µπορεί να αναιρεί το δικαίωµα,
µε βάση την ισχύουσα διάταξη ότι «µία άδεια δίδεται ανά χιλίους
κατοίκους». Δεν µπορεί, επειδή η διατύπωση της διάταξης είναι
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τέτοια, ουσιαστικά να ακυρώνει το «ανά χιλίους κατοίκους δίδεται άδεια».
Δηλαδή, αν σε µία δηµοτική ενότητα υπάρχει τώρα µία άδεια
λειτουργίας φαρµακείου, δεν εφαρµόζεται το «ανά χιλίους κατοίκους µπορεί να δοθεί και δεύτερη». Γιατί; Διότι είναι έτσι διατυπωµένη η διάταξη. Είναι δίκαιο; Δεν είναι. Γιατί πρέπει να
αλλάξει; Σε ένα δήµο µε τέσσερις χιλιάδες κατοίκους υπάρχει
µία άδεια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Άρα έχουν το αποκλειστικό
προνόµιο να κατέχουν τη µία άδεια. Μπορεί να το δέχεται η
Βουλή αυτό; Νέοι επιστήµονες, παιδιά µας, σπουδάζουν στη
Φαρµακευτική Σχολή και τους λέµε «περάστε τώρα στην ανεργία,
τζάµπα πήρατε το πτυχίο».
Επίσης, κύριε Υπουργέ, διάβασα σήµερα µετ’ απογοητεύσεως
µια απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, που εµποδίζει ουσιαστικά
το ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των φαρµακείων. Ανοίγουµε τα
καταστήµατα τις Κυριακές, αλλά οι σύλλογοι κλειδώνουν τα φαρµακεία και τριακόσιοι εβδοµήντα που τόλµησαν στην Αττική να
ανοίξουν τα φαρµακεία, µε βάση το νόµο που ισχύει στη χώρα
µας, είναι υπό διωγµόν από τα προεδρεία των συλλόγων. Επέβαλαν και πρόστιµα, τα οποία παρακρατούσαν από τα χρήµατα τα
οποία έπρεπε να εισπράξουν οι φαρµακοποιοί από τον ΕΟΠΥΥ.
Τα ξέρετε αυτά; Συµφωνείτε µε αυτές τις πρακτικές, µε το να
υπάρχει ένας σύλλογος ο οποίος εµποδίζει την εφαρµογή του
νόµου στη χώρα και καταργεί ουσιαστικά την απόφαση της Βουλής; Πού ακούγονται αυτά; Ποια είναι η φιλελευθεροποίηση της
οικονοµίας; Πώς θα δώσουµε ευκαιρίες σε απασχόληση; Δύο
φαρµακεία στην Αθήνα αύξησαν κατά τέσσερις έως έξι τους εργαζοµένους τους. Είναι υπαρκτά φαρµακεία και έχω τα ονόµατα
στη διάθεσή σας. Είναι στην περιοχή Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Άρα τι θέλουµε; Να δουλεύουν οι περισσότεροι φαρµακοποιοί ή να είναι άνεργοι; Να εξυπηρετούνται οι πολίτες ή όχι;
Ληξιπρόθεσµες οφειλές. Κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο έχει
κάνει σηµαντικά βήµατα και έχει σηµαντικά επιτεύγµατα στην
εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Άλλες υπηρεσίες άλλου
Υπουργείου υστερούν. Να αποδώσουµε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Το Υπουργείο Υγείας µε ταχύτατους ρυθµούς αποπληρώνει. Γιατί δεν µπορεί να αποπληρώσει ο ΕΟΠΥΥ οφειλές;
Όσον αφορά τα ταµεία, θα ήθελα να πω ότι τα ταµεία δεν ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας. Ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας.
Αίρει το σταυρό του µαρτυρίου ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας.
Κάθε Παρασκευή έκανα σύσκεψη µε τους διοικητές των ταµείων,
για να επισπεύσουµε την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Δείτε τα στοιχεία, µπορεί να τα παραθέσει ο κύριος Υπουργός. Ποιοι είναι οι ρυθµοί εξόφλησης ληξιπρόθεσµων από το
Υπουργείο Υγείας; Θεαµατικοί. Με τα νοσοκοµεία σχεδόν έχουµε
εξαντλήσει ό,τι οφείλαµε να πληρώσουµε. Άλλοι φταίνε. Δεν
θέλω να καταλογίσω ευθύνες –προς Θεού- στην πολιτική ηγεσία,
αλλά να αντιληφθούµε όλοι ότι, εάν δεν εκσυγχρονιστεί ο µηχανισµός διαχείρισης των νοσηλίων από τα ταµεία, θα έχουµε αυτά
τα προβλήµατα. Έχουµε τώρα νέα γενιά ληξιπρόθεσµων. Γιατί;
Διότι δεν λειτουργούν οι µηχανισµοί ελέγχου, διότι δεν έχουν τη
δυνατότητα να επισπεύσουν όταν εισπράττουν τις αποδείξεις
των νοσηλίων, για να µπορέσουν να πληρώσουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, το νοµικό σας
σύµβουλο κ. Πλεύρη και το συνάδελφο κ. Τσαβδαρίδη. Ακούστε,
κυρίες και κύριοι, γιατί. Διότι χθες σε τηλεοπτική εκποµπή εκατηγορήθην ότι υπέγραψα την ανακαίνιση του Υπουργείου µε 2,7
εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να έχει γίνει η παραµικρή δαπάνη. Και
να επιµένουν ότι όντως υπάρχει σκάνδαλο µέχρι προσφυγής
στον εισαγγελέα. Ποιοι; Εκείνοι οι οποίοι σιωπούσαν, όταν ελάµβαναν χώρα κραυγαλέα σκάνδαλα στη χώρα και σήµερα κάποιοι
βρίσκονται και στη φυλακή. Δεν εννοώ τους δηµοσιογράφους,
εννοώ κάποιους εκ των συνοµιλητών.
Το Υπουργείο Υγείας έχει ένα κτήριο το οποίο, για να ολοκληρωθεί, θέλει 6,4 εκατοµµύρια ευρώ. Εκ παραλλήλου, το ΤΑΙΠΕΔ
θέλει να αξιοποιηθεί και να πουληθεί. Εµείς, αφού µαζέψαµε από
τα διάφορα κτήρια όπου ήταν υπηρεσίες του Υπουργείου τις περισσότερες στο κεντρικό Υπουργείο, στην Αριστοτέλους, αφού
µειώσαµε τα ενοίκια που πληρώναµε κάτω από το 50%, όπως στο
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κτήριο που είναι το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας, κρίθηκε µε εισήγηση του γενικού γραµµατέα ότι έπρεπε να υπάρξει πρόβλεψη
στους επόµενους προϋπολογισµούς αυτής της δαπάνης για ενδεχόµενη ανακαίνιση του κτηρίου που, ειρήσθω εν παρόδω, είναι
πριν από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο ηλεκτροτεχνολογικός, µηχανολογικός του εξοπλισµός αφήστε σε τι κατάσταση είναι.
Ήρθα στη Βουλή να απαντήσω, γιατί σας το έχω πει και άλλη
φορά, δίπλα στο όνοµά µου η λέξη «σκάνδαλο» και οι λέξεις «διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος» δεν θα υπάρξουν ποτέ. Γι’ αυτό
είµαι σίγουρος και γι’ αυτό ήταν σίγουροι και οι συνάδελφοι που
έδωσαν τις απαντήσεις και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε να µιλήσετε
ή να κάνετε παρέµβαση;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Για
ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Υπουργέ, πρώτον, ως προς το τελευταίο, έχετε απόλυτο δίκιο και
µε δικές µου υποδείξεις παρενέβησαν οι συνάδελφοι, διότι δεν
πρέπει να αφήνουµε να αιωρούνται εντυπώσεις. Καµµία απολύτως δαπάνη δεν έχει καταβληθεί από το ελληνικό δηµόσιο, αλλά
πρέπει να σας πω ότι η απόφασή σας ήταν ορθή και την υποστηρίζω και εγώ –θα την υπέγραφα και εγώ, αν ήµουν στη θέση σαςδιότι το κτήριο της οδού Αριστοτέλους είναι κτήριο του Υπουργείου Υγείας και του ελληνικού δηµοσίου, χρήζει ανακαινίσεως
και άρα κάθε δαπάνη που γίνεται σε αυτό το κτήριο µένει ως περιουσία του ελληνικού λαού, για να το απολαµβάνει το ελληνικό
δηµόσιο. Άρα ασφαλώς το κτήριο κάποια στιγµή πρέπει να φτιαχτεί και να ανακαινιστεί και να γίνει όπως πρέπει να είναι.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι στο θέµα της µεταρρυθµίσεως της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, όπως αντιλαµβάνεστε –και πρέπει να το πω για να καταγραφεί στα Πρακτικά- η
παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνεχίζει την καλή προσπάθεια που κάνατε εσείς. Εµένα, ξέρετε, µου αρέσει να αναγνωρίζω πάντοτε στους προκατόχους µου αυτά τα οποία έχουν
κάνει. Πρέπει, λοιπόν, να σας πω, διότι είµαι βέβαιος ότι θα χαρείτε για αυτό, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραµµα
“Health in Action” -για το οποίο θα µιλήσω στην κανονική µου οµιλία, γιατί εδέχθην και κριτική από κάποιους συναδέλφους- θεωρείται πρότυπο ευρωπαϊκής πρακτικής και προτείνεται να
ακολουθηθεί και από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα, όχι
µόνο δεν πρέπει να δεχόµαστε κριτική γι’ αυτό, αλλά µάλιστα πηγαίνουµε έξω και δεχόµαστε έπαινο γι’ αυτό. Ερχόµαστε, όµως,
εδώ και ακούµε µια σειρά κατηγοριών! Είναι σωστό, λοιπόν, το
πρόγραµµα και εµείς συνεχίζουµε τη µεταρρύθµιση και θα την
ολοκληρώσουµε προς όφελος του Έλληνα πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κυρία Ξηροτύρη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ένα λεπτό, κυρία Ξηροτύρη.
Κύριε Ουζουνίδη, έχετε δίκιο, αλλά ζήτησε η συνάδελφός σας
από το κόµµα σας, η κ. Γιαταγάνα, σε συνεννόηση µε την κ. Ξηροτύρη –όπως µε ενηµέρωσαν- να κάνουµε αλλαγή, για να µη
χάσει τη θέση της. Εποµένως δεν έχετε πρόβληµα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Κανένα πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Ξηροτύρη,
έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, κατά την επικεφαλίδα
του ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, αφού από τα δεκαεννέα άρθρα
–το είπαν όλοι- µόλις τα τέσσερα αφορούν το Υπουργείο Υγείας.
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Ειδικά γι’ αυτά, είναι µεν αποσπασµατικές οι ρυθµίσεις -ξέρουµε
όλοι ότι ο τοµέας της υγείας πάσχει ιδιαίτερα στη χώρα µας και
ότι χρειαζόµαστε πιο ολοκληρωµένες προσπάθειες και νοµοθετήµατα- παρ’ όλα αυτά εµείς ψηφίζουµε αυτές τις ρυθµίσεις.
Εγώ πήρα το λόγο περισσότερο για δύο θέµατα. Πρώτον, για
το άρθρο 7, µε το οποίο δίδεται αναδροµική παράταση της υπ’
αριθµόν 41/1993 πράξης Υπουργικού Συµβουλίου µέχρι τις 248-2021, η οποία προέβλεπε τη χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση
έκτασης διακοσίων ενενήντα στρεµµάτων στην Ιερά Μονή Σινά.
Κύριοι συνάδελφοι, όπως έχουµε αναφέρει και όπως αναφέρεται και στην Επιστηµονική Έκθεση της Βουλής και ο νόµος και
το Σύνταγµά µας είναι σαφέστατοι πάνω στα θέµατα προστασίας
των δασικών εκτάσεων. Κατ’ αρχάς, το άρθρο 13 του ν.1734 λέει
ότι για εθνικούς λόγους επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση για ορισµένο χρόνο δηµόσιες δασικές
εκτάσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που χαρακτηρίζονται ως κοινωφελή ιδρύµατα κ.λπ. και µάλιστα ότι η αναδροµικότητα επιβάλλεται, όταν πρόκειται να ικανοποιηθούν ανάγκες
που αφορούν το δηµόσιο ή το κοινωνικό ή το υπέρτατο εθνικό
συµφέρον.
Έτσι όπως αποτυπώνονται στην αιτιολογική έκθεση οι ανάγκες, δεν συνάδουν µε αυτό το οποίο λέει ο νόµος, δηλαδή δεν
αφορούν ένα δηµόσιο κοινωνικό ή υπέρτατο εθνικό συµφέρον.
Άλλωστε, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Συντάγµατος
η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωµα του καθενός.
Υπάρχουν αρκετές επεξηγήσεις. Γι’ αυτό, όπως και στο κείµενο της Έκθεσης της Επιστηµονικής Επιτροπής αναφέρεται,
«υπό το φως των ανωτέρω» -γράφει ακριβώς- «εφόσον η αρχική
παραχώρηση σε θρησκευτικά καθιδρύµατα αφορούσε δηµόσιες
δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις και όχι δηµόσια δάση, των
οποίων η παραχώρηση επιτρέπεται µόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.1743», δηµιουργείται προβληµατισµός. Με την προτεινόµενη προσθήκη στην
παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου µε επίκληση κυρίως της αξιοποίησης κεφαλαίων και των όποιων δαπανών ανέγερσης των εγκαταστάσεων να πάρουν αυτήν την παράταση δεν συµφωνούµε.
Στο κάτω-κάτω θα έρθει το νοµοσχέδιο για την προστασία των
δασικών οικοσυστηµάτων και ας ξαναέρθει η διάταξη εκεί, ούτως
ώστε να τη συζητήσουµε και να έχουµε και χρόνο να πούµε τις
αντιρρήσεις µας πάνω σε αυτό το θέµα, γιατί, αν αρχίζουµε και
ανοίγουµε την κερκόπορτα, θα καταστρατηγήσουµε σιγά-σιγά
το άρθρο 24, που πολλοί το επιβουλεύονται.
Η κύρια τοποθέτησή µου αφορά το άρθρο 18, δηλαδή τα θέµατα των παρατάσεων που δίδονται για τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. Ξέρετε ότι και το άρθρο αλλά και η
διόρθωση που έγινε γράφει τη λέξη «των νόµιµα λειτουργούντων».
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν λειτουργούν
νόµιµα. Είκοσι πέντε χρόνια στη χώρα µας, από τότε που δηµιουργήθηκε η τηλεόραση, οι τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουργούν παράνοµα. Λειτουργούν µε συνεχείς παρατάσεις και πρόχειρες
αδειοδοτήσεις. Αυτό το άναρχο τοπίο πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Γι’ αυτό η διάταξη αυτή συµπληρώθηκε µεν –και θα πω
παρακάτω- προς το καλύτερο, αλλά πρέπει να συµπληρωθεί
ακόµη περισσότερο. Δεν πρέπει να µιλάµε άλλο για µεταβατικό
στάδιο.
Τα θέµατα της ψηφιακής τηλεόρασης, που δηµιουργήθηκε
στις µέρες µας έναντι της αναλογικής, είναι πάρα πολύ σηµαντικά. Έχει ήδη καθυστερήσει πολύ στη χώρα µας να ρυθµιστούν
αυτές οι καταστάσεις. Η τεχνολογία προχωράει αλµατωδώς και
οι υποχρεώσεις µας είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Κυρίως όµως
µέσα από τη διαδικασία των διαγωνισµών και στη συνέχεια των
πλειστηριασµών για τις αδειοδοτήσεις των συχνοτήτων περιεχοµένου πρέπει να διασφαλιστεί το κοινωνικό αγαθό της ενηµέρωσης µε τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων της χώρας,
δίκτυα που να υπενθυµίσουµε σε όλους ότι αποτελούν δηµόσια
κτήση, άρα είναι δηµόσιο αγαθό.
Πρέπει να διασφαλιστεί η αµερόληπτη διαδικασία του διαγωνισµού παρόχου συχνοτήτων και να ολοκληρωθεί αυτή µέχρι τέλους του 2013. Αυτό πρέπει να διατυπώνεται και µέσα στο
κείµενο του άρθρου 18. Από την άλλη πλευρά, να ισχύσει ένα
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σφιχτό χρονοδιάγραµµα, ούτως ώστε µέχρι τον Οκτώβριο του
2014, που είναι οι υποχρεώσεις µας να γίνουν και οι πλειστηριασµοί, να γίνουν δηλαδή τα επόµενα βήµατα των αδειοδοτήσεων
για τους παρόχους περιεχοµένου. Να διασφαλιστούν επίσης όλα
τα θέµατα της δηµόσιας τηλεόρασης, η οποία έχει τη δυνατότητα να είναι η ίδια και πάροχος συχνοτήτων και πάροχος περιεχοµένου δωρεάν, επειδή είναι δηµόσια τηλεόραση. Στην
κατάσταση που βρίσκονται σήµερα τα θέµατα της δηµόσιας τηλεόρασης, εµείς θεωρούµε ότι αυτό ακόµη δεν έχει διασφαλιστεί
και πρέπει να διασφαλιστεί.
Στη συνέχεια, υπάρχει µεγάλο πρόβληµα µε το θέµα της λειτουργίας και του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου και της
ΕΕΤΤ, η οποία έχει την αρµοδιότητα να διενεργήσει τους διαγωνισµούς του ψηφιακού παρόχου που θα µεταφέρει το σήµα, τις
συχνότητες και τα προγράµµατα, που θα τα µεταφέρει µετά και,
µέσω του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου, θα γίνουν οι
αντίστοιχες αδειοδοτήσεις.
Στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
έγινε µία αλλαγή -µε κρύα καρδιά την κάνανε και άλλοι δεν την
κάνανε- για τον καθορισµό του διοικητικού της συµβουλίου. Δεν
χρειάζεται τώρα η Διάσκεψη των Προέδρων, δεν χρειάζονται τα
τρία τέταρτα, απλή πλειοψηφία και έγκριση από την Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας.
Παρ’ όλα αυτά δεν έχει οριστεί ακόµη η ΕΕΤΤ. Πώς θα διεξάγει
όλο αυτό το πλαίσιο; Αυτή έχει την κύρια ευθύνη να ολοκληρώσει
αυτό το πρόγραµµα. Τι γίνεται τέλος πάντων; Δεν τα βρίσκετε
στον πρόεδρο; Δεν ξέρω τι κάνετε. Απλοποιήσατε τη διαδικασία
εκλογής των µελών της επιτροπής. Όµως, παρ’ όλα αυτά, δεν
ολοκληρώθηκε η σύνθεσή της και υπολειτουργεί.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι αυτό το χρονοδιάγραµµα το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Μεταφορών στη σχετική συζήτηση που
έγινε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, δηλαδή ότι τέλος
του 2013 θα λήξουν και θα έχουµε αποτέλεσµα για τον πάροχο
του δικτύου, δεν είναι τόσο εύκολο να ολοκληρωθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει η µεγάλη απραξία των δύο οργάνων, των κατ’ εξοχήν οργάνων που θα προχωρήσουν στις αδειοδοτήσεις. Να τονίσω εδώ ότι, εκτός όλων των άλλων, είναι πάρα
πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι επί είκοσι πέντε χρόνια το δηµόσιο
χάνει τεράστια ποσά. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί δεν πληρώνουν αυτήν τη στιγµή, παρ’ όλο που ισχυρίζονται ότι 1% ή 2% των
εσόδων τους πηγαίνει στο κράτος. Δεν πληρώνουν τα νόµιµα.
Το κράτος πρέπει να διεκδικήσει τα έσοδά του. Με το διαγωνισµό που θα κάνει, ο οποίος πρέπει να είναι αµερόληπτος, για
τον πάροχο του δικτύου, θα έχει έσοδα. Βέβαια δεν θα είναι και
πολλοί αυτοί που θα έρθουν και δεν ξέρω και τι ανταγωνισµός
θα υπάρξει. Όµως θα έχει έσοδα από εκεί και µετά, µε τους επιµέρους πλειστηριασµούς για τις συχνότητες, θα έχει και από εκεί
συνεχώς έσοδα, τα οποία πρέπει να εισπράττει το κράτος.
Παράλληλα, όλο το σύστηµα θα πρέπει να διακρίνεται πλέον
από διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα, ούτως ώστε από τη µία
πλευρά να κατοχυρώνει πράγµατι το δηµόσιο τα οφέλη του απέναντι στα δηµόσια δίκτυα που παραχωρεί στους ιδιώτες και από
την άλλη πλευρά οι πολίτες να απολαµβάνουν αυτό το δηµόσιο
κοινωνικό αγαθό που λέγεται ενηµέρωση µέσω των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων.
Για αυτό, κύριε Πρόεδρε, εµείς επισηµαίναµε ότι ήταν ατελέστατο το άρθρο 1ο, γιατί δεν εξηγούσε αν ήταν µεταβατικό το
στάδιο. Αυτήν τη στιγµή συµπληρώθηκε ως εξής: «Μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, όπως προβλέπεται στο νόµο» τάδε κ.τ.λ.. Εµείς
θεωρούµε ότι µπορεί να συµπληρωθεί, διαδικασία η οποία πρέπει
να περατωθεί µέχρι τις 31-12-2013.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε, ξεπεράσατε τα δέκα λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
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Όσον αφορά τη λέξη «νόµιµα», ας την αφήσουµε, αν µπορούµε, να µην την έχουµε, γιατί δεν λειτουργούν νόµιµα αυτήν
τη στιγµή στη χώρα µας οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Φώτης Κουβέλης και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση νόµου: «Τροποποίηση εκλογικού νόµου (ν.3636/2008,
ΦΕΚ 11 Α , ν. 3231/2004, ΦΕΚ 45 Α ) και καθιέρωση απλής αναλογικής».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, ανακοινώνεται στο Σώµα ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή Πολύβιος Ζησιµόπουλος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής ενηµερώνει ότι για τη ΙΖ’ συνεδρίαση της Ολοµέλειας, µε
θέµα τη µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και
άλλες διατάξεις» ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή τον Βουλευτή Αττικής Ηλία Κασιδιάρη.
Κύριε Ουζουνίδη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα που ανέφερα πριν από λίγο στην ερώτηση, σε ό,τι αφορά το πρόβληµα των ανθρώπων µε ειδικές
ανάγκες στη Σαµοθράκη, θέλω να πιστεύω ότι το λαµβάνετε υπ’
όψιν και ότι κάποια στιγµή θα λυθεί αυτό το θέµα.
Σε ό,τι αφορά το ποιοι είναι επιτυχηµένοι σε κάποιες θέσεις
που διορίζονται, αυτό το κρίνει ο κόσµος. Και ο κόσµος του
Έβρου έχει κρίνει. Κάποτε η Νέα Δηµοκρατία έπαιρνε 48%, σήµερα πιθανόν έχει φθάσει γύρω στο 18%. Εποµένως είναι αποδεδειγµένο ότι πραγµατικά αναγνωρίζει ο κόσµος τη µεγάλη
προσφορά των ανθρώπων που εσείς διορίζετε.
Η Νέα Δηµοκρατία -όπως και το ΠΑΣΟΚ- έχει πολλά αξιόλογα
στελέχη. Αυτήν όµως την τακτική, του να διορίζετε συνέχεια ανθρώπους που ήταν υποψήφιοι και απέτυχαν, αυτή ζήτησα εγώ
να αλλάξει.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα υγείας –είναι εδώ και ο συνάδελφός
µου ο κ. Δερµετζόπουλος- θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγµή
τον ρωτάτε αν υπάρχουν πολλά προβλήµατα σε όλη την περιοχή.
Πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήµατα και σε άλλες περιοχές.
Καλό είναι να συµβουλεύεστε τους Βουλευτές οι οποίοι ζουν
στην περιοχή. Πρέπει να ακούσετε τουλάχιστον τους Βουλευτές
και να µπορείτε να λύσετε κάποια από τα προβλήµατα.
Η δική µου η ενηµέρωση είναι ότι κάθε µέρα τα προβλήµατα
των ακριτικών περιοχών –και όχι µόνο- αυξάνονται. Εάν εσείς
έχετε άλλη άποψη, τότε κάνω εγώ λάθος ή ο κόσµος µε πληροφορεί λάθος.
Σε ό,τι αφορά τις άλλες διατάξεις του σχεδίου νόµου, κάπου
αναφέρετε σε ένα άρθρο την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών
σταθµών. Τα ελληνικά κανάλια δεν πιάνουν, ούτε τα κρατικά ούτε
τα ιδιωτικά, στις περιοχές Μεταξάδες, Αµµόβουνο, Ορµένιο και
αλλού. Πιάνουν κανάλια Βουλγαρίας και Τουρκίας.
Ο υπεύθυνος, νοµίζω, Υπουργός για την τηλεόραση είναι ο κ.
Καψής. Εποµένως ας κοιτάξει το θέµα αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί
είναι Έλληνες, ζουν εντός της Ελλάδος και έχουν όλα τα δικαιώµατα. Όπως ο κάθε πολίτης απολαµβάνει την ελληνική τηλεόραση, έτσι και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωµα να βλέπουν τα
κανάλια. Τα λέµε συνέχεια αυτά. Για να δούµε, πότε θα ευαισθητοποιηθεί αυτό το κράτος να δώσει και κάποια βαρύτητα στις
ακριτικές περιοχές της χώρας µας.
Επειδή είναι ένα επίκαιρο θέµα η φορολόγηση των ακινήτων δεν ξέρω χθες στη συνάντηση µε τον κ. Στουρνάρα αν βρισκόταν
και οι συνάδελφοί µου από τον Έβρο- πρέπει να πούµε κάποια
πράγµατα.
Κάποτε στο χωριό Βρυσικά ήρθε κι έφτιαξε µια µεγάλη ψησταριά ένα νεαρό ζευγάρι, τότε –σήµερα πρέπει να είναι γύρω στα
πενήντα- και υπήρχαν εκεί στρατόπεδα, όπου ο στρατός πήγαινε
και άφηνε πέντε φράγκα. Οι άνθρωποι µπορούσαν και να ζήσουν
και να συντηρήσουν την ψησταριά τους.
Σήµερα έκλεισαν τα στρατόπεδα. Στα Βρυσικά έχουν µείνει
δέκα οικογένειες. Το καφενείο αυτό το µεγάλο το κατασκεύασαν
τότε. Τώρα, τι να κάνουν; Να το κατεδαφίσουν;
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Εποµένως υπάρχουν ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή
είναι η καθηµερινότητα για την οποία θα πρέπει να ενηµερωθούν
οι κυβερνώντες. Να ενηµερωθεί αυτός ο κ. Καραβίτης –πώς λέγεται- που βγαίνει τώρα τελευταία στην τηλεόραση και είναι ο
σύµβουλος του Στουρνάρα και να περπατήσει λίγο έξω να δει
πώς είναι η πραγµατικότητα.
Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι σήµερα είναι στη σύνταξη. Δούλεψαν κάποτε οι άνθρωποι, πλήρωσαν ό,τι τους ζητούσε το κράτος και κατασκεύασαν κάποιες αποθήκες, οι οποίες σήµερα είναι
ουσιαστικά φαντάσµατα. Κρατούν αυτές τις αποθήκες, γιατί οι
άνθρωποι είναι δεµένοι, και έρχεται σήµερα ο κ. Καραβίτης να
τους φορολογήσει και αυτούς;
Ακούστε, λοιπόν, και συµβουλευτείτε τους τοπικούς σας Βουλευτές. Δεν µπορεί τώρα ο άλλος να κάθεται εδώ στα υπουργικά
γραφεία και να αποφασίζει για τον Εβρίτη, για αυτόν από τη Ροδόπη, για τον Ξανθιώτη, για τον Κιλκισιώτη. Δεν γίνεται. Συµβουλευτείτε αυτούς τους ανθρώπους.
Και κάποια στιγµή µαζέψτε επιτέλους κάποια χρήµατα, για να
διευκολυνθούν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι ηλικιωµένοι, οι µισθωτοί. Μαζέψτε από τους κλέφτες. Οι άνθρωποι λένε και το τονίζουν: «Για αυτούς που καταχράστηκαν, που κλέψανε τα
χρήµατα, φέρτε νόµους µε συνοπτικές διαδικασίες, να πάρουµε
τα λεφτά». Όταν µία υπόθεση του κ. Τσοχατζόπουλου έχει δεκαπέντε χρόνια κι αιωρείται, ο κόσµος έχει αγανακτήσει, θέλει
ουσία.
Επειδή έχουν φτάσει όλοι στα όρια, µε τάση κάθε µέρα να χειροτερεύουν κι εγώ, επειδή είµαι νέος, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι που βλέπω εδώ δεν θέλουµε στους ανθρώπους που
µας στηρίξανε, µας έδωσαν τη δυνατότητα να µεταφέρουµε εδώ
τα προβλήµατά τους, να τους εκπροσωπήσουµε, να ωραιοποιούµε τα πράγµατα. Η πραγµατικότητα είναι αυτή. Κάθε µέρα οι
άνθρωποι δυσκολεύονται. Κάθε µέρα οι άνθρωποι ζορίζονται.
Κάθε µέρα προβληµατίζονται όλο και περισσότερο.
Η άποψή µου είναι αυτή. Ακούστε τους ανθρώπους. Εσείς
φαντάζοµαι πηγαίνετε στην επαρχία, γιατί είστε από επαρχιακή
πόλη, αλλά αυτοί οι επιστηµονικοί συνεργάτες που υπάρχουν,
αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να συµβουλευτούν περισσότερο τους δικούς σας τοπικούς Βουλευτές, γιατί ο κόσµος
έχει φτάσει στα όριά του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Ζερδελής για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επί των άρθρων µίλησε ο εισηγητής µας
εκτενώς και θα αναφερθώ σε ένα µόνο άρθρο, το οποίο νοµίζω
µπορεί να συµβάλει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και στον προβληµατισµό. Είναι το άρθρο 1, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα
συστέγασης, µε αδιευκρίνιστη την εργασιακή και επαγγελµατική
σχέση ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος µε επάγγελµα
µη ιατρικό, αυτό του διαιτολόγου, πράγµα που γίνεται για πρώτη
φορά.
Κύριοι συνάδελφοι, εύλογο είναι το ερώτηµα: «Γιατί όχι σε φυσικοθεραπευτές, σε λογοθεραπευτές και σε ψυχολόγους;». Με
τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικές ιατρικές µονάδες ή και σε ιδιώτες ιατρούς µεµονωµένους, ιδίως σε αυτούς
µε αντικείµενο αισθητικές αποκαταστάσεις προσώπου, γναθοπροσωπικής περιοχής και σώµατος, να διευρύνουν το επαγγελµατικό τους αντικείµενο µε την προσφορά, κάτω από
αδιευκρίνιστες επαγγελµατικές σχέσεις και συνεργασίες, πέραν
των όσων αναφέρονται στο σχέδιο νόµου, στον κύκλο των προσφεροµένων υπηρεσιών.
Αν η διάταξή αυτή, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι φωτογραφική,
µε ευρυγώνιο µάλιστα φακό και πιθανόν µετά από απαίτηση των
ιδιωτικών ιατρικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνται στο
χώρο αυτό, τότε ο όρος «φωτογραφική διάταξη» πρέπει να καταργηθεί.
Επί των τροπολογιών των οποίων κατέθεσε το Υπουργείο, θα
ήθελα την προσοχή σας, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τις ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις, για τις οποίες ο όρος λέει ότι είναι
αυτές που εµφανίζονται δύο µέρες µετά την εισαγωγή ασθενούς
σε νοσοκοµείο ή µία µέρα µετά την έξοδό του από αυτό.
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Μια και µιλάµε για το κόστος αυτών των ενδονοσοκοµειακών
λοιµώξεων, τα στοιχεία τα οποία εγώ έχω στη διάθεσή µου, όσον
αφορά µόνο τη νοσηλεία των ατόµων αυτών, είναι στις Ηνωµένες
Πολιτείες 4,5 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο και στην Αγγλία
1,5 δισεκατοµµύριο, χωρίς να αναφερόµαστε στις επιπτώσεις,
διότι ξέρουν όλοι -και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι γιατροί- ότι οι λοιµώξεις αυτές είναι θανατηφόρες, µε πολύ υψηλό ποσοστό θνητότητας, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει το 75% και δεν
έχουν µετρηθεί ακριβώς οι οικονοµικές επιπτώσεις, πέραν βέβαια
από τις κοινωνικές, της απώλειας ενός ανθρώπου.
Στοιχεία για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν διαθέτω και
θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό, αν διαθέτει το Υπουργείο
στοιχεία για τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις
τις οικονοµικές και κοινωνικές των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, να µας τα δώσει.
Στην τροπολογία αυτή γίνεται αναφορά µιας ακόµα αρνητικής
πρωτιάς της Ελλάδος, αυτής της αποµόνωσης ανθεκτικών στη
καρβαπενέµη στελεχών κλεψιέλας στα νοσοκοµεία, που δεν περιορίζεται πλέον στις µονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά βρίσκεται και σε άλλα τµήµατα των νοσοκοµείων, όπως είναι τα
κέντρα φυσικής αποκατάστασης.
Η µεγάλη συχνότητα αποµόνωσης των ανθεκτικών αυτών στελεχών του ιδίου κλώνου σε νοσηλευόµενους ασθενείς του ιδίου
νοσοκοµείου πάλι αποδεικνύει και τον ανεπαρκή έλεγχο ενδονοσοκοµειακής διασποράς επικίνδυνων στελεχών.
Οι πρωτιές αυτές των ελληνικών νοσοκοµείων, κύριοι συνάδελφοι, κάνουν και τον πολυδιαφηµιζόµενο ιατρικό τουρισµό να
συναντά εµπόδια σοβαρά, για τα οποία την ευθύνη έχουν οι
µέχρι τώρα ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Η διαπίστωση ότι χρειάζεται εξειδικευµένο και αποκλειστικό
ιατρικό προσωπικό, που θα µπορεί να συµβάλλει στον περιορισµό των λοιµώξεων, µας βρίσκει σύµφωνους. Όµως, πρέπει να
πούµε ότι τα σηµερινά νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας είναι αποδεκατισµένα από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Η εµµονή της συγκυβέρνησης, κύριε συνάδελφε, στην εφαρµογή µιας σκληρής µνηµονιακής πολιτικής στο χώρο της υγείας
κάνει την παραπάνω διαπίστωση περί εξειδικευµένου προσωπικού ευχή του απροσδιόριστου µέλλοντος.
Το νοµοσχέδιο περιορίζεται σε καταγραφή περιστατικών, κύριε
Υπουργέ, και συλλογή δεδοµένων ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων και δαπανών για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό τους.
Δεν αναφέρεται στις συνθήκες λειτουργίας που ευνοούν την εµφάνιση και µετάδοση ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, όπως
αυτές οι εικόνες ντροπής από τον «Ευαγγελισµό» πρόσφατα, και
δεν προβλέπει κανένα µέτρο για τη βελτίωσή τους. Δεν αναφέρεται σε προσλήψεις εξειδικευµένου και απαραίτητου προσωπικού. Δεν αναφέρεται σε µέτρα περιορισµού της αλόγιστης
χρήσης αντιβιοτικών σε νοσοκοµειακούς και εξωνοσοκοµειακούς
ασθενείς και της σωστής χρήσης επενδύσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία ανθεκτικών
στελεχών είναι η επαφή του µικροοργανισµού µε το αντιβιοτικό.
Όπως ήταν αναµενόµενο, µετά την απουσία αναφοράς περί
προσλήψεων, εκπαίδευσης, βελτίωσης των συνθηκών νοσηλείας
και προγραµµάτων πρόληψης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, ακολουθεί και σιγή για την κατασκευή στα νοσοκοµεία θαλάµου αρνητικής πίεσης, για την αποτροπή της διασποράς των
λοιµώξεων που µεταδίδονται διά του αέρος.
Για τους αγροτικούς γιατρούς η τροπολογία του Υπουργείου
έγινε µε σηµαντική καθυστέρηση και έγινε και αντιληπτό στο
Υπουργείο κάτι, για το οποίο οι τοπικές κοινωνίες των χωριών και
των κωµοπόλεων διαµαρτύρονταν από καιρό, διεκδικούσαν και
διεκδικούν ακόµη, να τυγχάνουν δηλαδή, τουλάχιστον, παροχής
υπηρεσιών υγείας από αγροτικό γιατρό.
Με τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας οι αγροτικοί γιατροί,
ιδιαίτερα στα νησιά και την ορεινή ηπειρωτική Ελλάδα, έγιναν
είδος απειλούµενο µε εξαφάνιση. Με την τροπολογία αυτή, το
µείζον αυτό πρόβληµα επιχειρείται να αντιµετωπιστεί, µε την καθιέρωση υποχρεωτικής θητείας του αγροτικού γιατρού. Απουσιάζει θεσµοθέτηση κινήτρων. Πριν από λίγο µάς δόθηκε µία
νοµοτεχνική βελτίωση και προσθήκη από τον κύριο Υπουργό, ο
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οποίος µοριοδοτεί πενταπλάσια τους αγροτικούς γιατρούς που
θα υπηρετήσουν σε νησιωτικές και άγονες περιοχές.
Μένει να διευκρινιστεί, όµως, κύριοι συνάδελφοι, ποιες είναι
αυτές οι άγονες περιοχές και νησιωτικές, γιατί νησί είναι και η
Μύκονος, νησί είναι και ο Άγιος Ευστράτιος και καταλαβαίνετε
τη διαφορά.
Θα µπορούσαν να έχουν, όµως, τα κίνητρα αυτά και άλλο χαρακτήρα, όπως, παραδείγµατος χάριν, η κατάληψη θέσης για ειδίκευση στο διορισµό –αν ποτέ γίνουν διορισµοί στο ΕΣΥιδιαίτερα σε δοµές µε ελλείψεις απαραίτητου ιατρικού προσωπικού.
Όσον αφορά τους επικουρικούς γιατρούς, άκουσα την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας να επικαλείται κατά κάποιον
τρόπο τη φιλανθρωπία τους. Πρέπει να σας πω ότι ειδικευµένος
γιατρός µού παρατήρησε το εξής µε την καθυστέρηση που
υπάρχει στη λήψη των ιατρικών ειδικοτήτων στην Ελλάδα:
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας θα ήθελα για λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Σκεφθείτε έναν άνθρωπο σε µία ηλικία που έχει δηµιουργήσει
οικογένεια. Όταν, λοιπόν, καλείται να υπηρετήσει επικουρικός
γιατρός την ιατρική σε ένα αποµακρυσµένο περιφερειακό νοσοκοµείο, το οποίο απέχει από τον τόπο κατοικίας του, και έχει
κάνει οικογένεια, στην καλύτερη λύση είναι να την πάρει µαζί του
και άλλες φορές να την αφήσει.
Καταλαβαίνετε τι προβλήµατα είναι αυτά, όταν οι άνθρωποι
αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα σήµερα και όταν οι µισθολογικές ρυθµίσεις δεν δηµιουργούν και κίνητρα για να πάνε.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία την οποία καταθέσαµε την οποία σάς παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να µε αφήσετε να την
υπερασπιστώ- για τα Νοσοκοµεία Λήµνου και Ικαρίας, η υπουργική απόφαση του ΦΕΚ 1681/28-7-2011, µε την οποία διασυνδέθηκαν τα Νοσοκοµεία Λήµνου και Ικαρίας µε αυτά της Λέσβου
και Σάµου, στόχευε στο ότι θα εξορθολογίζονταν οι παροχές
υπηρεσιών υγείας µε βάση τη διασφάλιση στην ποιότητα αυτών
και την προσβασιµότητα του πολίτη σε αυτές. Στην πραγµατικότητα υπηρετούσε µια ακόµα επιταγή της τρόικας για τη συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα υγείας.
Η απόφαση αυτή έλαβε υπ’ όψιν της ως µόνο κριτήριο την
ύπαρξη δύο νοσοκοµείων στον ίδιο νησιωτικό νοµό και προσπέρασε τη νησιωτικότητα, την εδαφική ασυνέχεια, τις ανάγκες του
ντόπιου πληθυσµού και των καλοκαιρινών επισκεπτών και την κατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών µεταξύ των νησιών Λήµνου, Λέσβου, Σάµου και Ικαρίας, που θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί µε τα σηµερινά δεδοµένα ως συγκοινωνιακός
αποκλεισµός µε σποραδική σύνδεση.
Τα νοσοκοµεία της ηπειρωτικής Ελλάδας θα µπορούσαν να
είναι διασυνδεδεµένα, αν είναι κοντά. Είναι, όµως, ολοφάνερο
ότι αυτό δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην περίπτωση των
νησιωτικών νοσοκοµείων.
Το διάστηµα λειτουργίας των Νοσοκοµείων Λήµνου και Ικαρίας
ως διασυνδεδεµένων ανέδειξε µια σειρά από προβλήµατα λειτουργίας, µε σοβαρές επιπτώσεις στις παρεχόµενες υπηρεσίες
υγείας. Επίσης, η προσδοκώµενη µείωση του λειτουργικού κόστους δεν υπήρξε. Αντίθετα, παρατηρήθηκε αύξηση του κόστους
και χρονοτριβή στη λήψη αποφάσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτά προκάλεσαν την καθολική αντίδραση
των νησιωτών, που είδαν την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών
υγείας να υποβαθµίζεται και ξεκίνησαν συνεχείς παρεµβάσεις και
κινητοποιήσεις µε συµµετοχή όλων των φορέων και της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
ολοκληρώνω.
Ήρθε και η απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ στις 28-2-2013, κύριε
Υπουργέ –και παρακαλώ να το προσέξετε- που πρότεινε την αποσύνδεση των νοσοκοµείων και την αυτόνοµη λειτουργία τους και
έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν όλα τα εκτιθέµενα παραπάνω.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΖ’ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Η τροπολογία, λοιπόν, που καταθέσαµε έρχεται να διορθώσει
µία άδικη και παράλογη απόφαση. Με την τροπολογία αυτή ανακαλείται η απόφαση του Υπουργείου Υγείας και τα Νοσοκοµεία
Λήµνου και Ικαρίας εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις του άρθρου 2
του ν. 4052/2012.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Αγνή Καλογερή.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, συζητάµε
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για ρυθµίσεις στα θέµατα
υγείας. Όπως παρατήρησαν και οι προηγούµενοι οµιλητές από
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα νοµοσχέδιο «σκούπα», στο
οποίο ελάχιστα είναι αυτά τα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο
Υγείας και µάλιστα µε αποσπασµατικές και πολλές φορές φωτογραφικές διατάξεις.
Την ώρα που στην κοινωνία µας συντελείται ένα δράµα, την
ώρα που η εφαρµογή των µνηµονίων προκαλεί συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικής γενοκτονίας, αυτήν την ώρα που
οι υγειονοµικοί, οι γιατροί όλης της χώρας µε τους αγώνες τους
αλλά και µε την καθηµερινή -πάνω από τα ανθρώπινα όρια- προσφορά τους κρατούν τα νοσοκοµεία ανοιχτά, το Υπουργείο
Υγείας περί άλλα τυρβάζει.
Σήµερα, λοιπόν, όταν έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 35% η ζήτηση παροχών υγείας από τα δηµόσια νοσοκοµεία και από τα δηµόσια ιδρύµατα, λόγω της οικονοµικής κρίσης, σήµερα στην
Ελλάδα του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων, στην Ελλάδα των
τριάµισι περίπου εκατοµµυρίων ανασφάλιστων συµπολιτών µας,
θα έπρεπε όχι να συζητάµε µπαλώµατα για τα θέµατα της υγείας,
αλλά να συζητάµε επείγοντα µέτρα για τη στήριξη των δοµών
υγείας και µάλιστα για τη στήριξη των δοµών υγείας που αφορούν και τους ανασφάλιστους συµπολίτες µας.
Για τα συγκεκριµένα πράγµατα αναφέρθηκαν και θα αναφερθούν και άλλοι συνάδελφοι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει και αφορά την αποσύνδεση των Νοσοκοµείων της Ικαρίας
και της Λήµνου από αυτά της Σάµου και της Μυτιλήνης αντίστοιχα. Αναφέρθηκε πριν από λίγο και ο συνάδελφος κ. Ζερδελής σε αυτό.
Η ιστορία του Νοσοκοµείου της Ικαρίας, για παράδειγµα, είναι
µια ενδιαφέρουσα και µεγάλη ιστορία. Σε ένα νησί, όπως η Ικαρία, στα χρόνια της πολιτικής της αποµόνωσης οι ντόπιοι κάτοικοι και οι Ικαριώτες της Διασποράς µε δικά τους χρήµατα και µε
δικά τους µεροκάµατα -την επικουρία, όπως λέγεται εκεί- έφτιαξαν µε προσωπική εργασία το νοσοκοµείο.
Είναι ένα νοσοκοµείο, το οποίο στην αρχή λειτούργησε υπό
την εποπτεία του «Ερυθρού Σταυρού» και αργότερα εντάχθηκε
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το
νοσοκοµείο αναπτύχθηκε και δηµιούργησε ένα αίσθηµα ασφάλειας στο, κατά τα άλλα, αποµονωµένο νησί.
Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχουν
ιδιώτες γιατροί, δεν υπάρχουν ιδιωτικές µονάδες νοσηλείας ή
άλλες δοµές, µε δεδοµένο τον ακτοπλοϊκό αποκλεισµό, ιδιαίτερα
τους χειµερινούς µήνες -ελέω και της πολιτικής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και των εφοπλιστών αλλά και ελέω καιρού-, η επιβίωση
των νησιωτών αλλά και η ανάπτυξη του τουρισµού -και ιδιαίτερα
για την Ικαρία του ιαµατικού τουρισµού-, ένα βασικό εργαλείο
για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ένα βασικό συγκριτικό
πλεονέκτηµα αυτού του τόπου, εάν δεν υπάρχει σήµερα σωστή
και αναβαθµισµένη λειτουργία ενός νοσοκοµείου, δεν µπορεί να
υπάρξει.
Η Κυβέρνησή σας, υλοποιώντας τις µνηµονιακές δεσµεύσεις
της, προχώρησε στη συγχώνευση των νοσοκοµείων. Αυτό έγινε
στο τέλος της προηγούµενης χρονιάς –η ολοκληρωτική συγχώνευση- και δηµιούργησε πολύ µεγάλη ανησυχία και µεγαλύτερους κινδύνους και σαφώς αύξησε το αίσθηµα ανασφάλειας των
κατοίκων.
Οι κάτοικοι, λοιπόν, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήµοι, οι επιτροπές
αγώνα, όλοι µαζί –όλοι µαζί όµως-, µε µία φωνή, ήταν αυτοί που
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αντέδρασαν και αντιδρούν, αυτοί που µε το συνεχή αγώνα τους
προσπαθούν να αναστρέψουν αυτήν την κατάσταση.
Τα προβλήµατα δεν αφορούν µόνο τη λειτουργία του ενιαίου
οργανισµού. Είναι προφανώς πολύ µεγαλύτερα και πολύ περισσότερα. Έχουν να κάνουν µε ελλείψεις σε προσωπικό, µε µονήρεις ειδικότητες σε γιατρούς και µε τη λειψή χρηµατοδότηση των
νοσοκοµείων.
Παρ’ όλα αυτά η εµπειρία του ενιαίου οργανισµού απέδειξε
στην πράξη προβλήµατα που µέχρι τώρα δεν υπήρξαν, προβλήµατα που αφορούν στην αδυναµία των καθηµερινών προµηθειών
του νοσοκοµείου, για την ικανοποίηση των καθηµερινών αναγκών, από την τοπική αγορά, προβλήµατα που αφορούν την τοπική µεταφορά προσωπικού και γιατρών από το ένα νοσοκοµείο
στο άλλο –και για την Ικαρία και τη Λήµνο, στη Μυτιλήνη και στη
Σάµο αντίστοιχα- προβλήµατα που αφορούν την αποδυνάµωση
ουσιαστικά ενός οργανισµού που σήµερα έτσι και αλλιώς δουλεύει στα όριά του, προβλήµατα, τέλος, που µπορεί να αφορούν
την κατανοµή των χρηµάτων, των πόρων, των δαπανών ανάµεσα
στα νοσοκοµεία του ίδιου νοµού.
Αυτό το θέµα είναι γνωστό. Λάβαµε την υπόσχεση –και οι Ικαριώτες και οι Ληµνιοί- από τον προηγούµενο Υπουργό Υγείας κ.
Λυκουρέντζο. Λάβαµε την ίδια υπόσχεση και από τον νυν
Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη: ότι καταλαβαίνετε τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου, ότι θα προσπαθήσετε και ότι θα φέρετε στη Βουλή. Εδώ και ένα χρόνο το συζητάµε, εδώ και ένα
χρόνο το λέµε, εδώ και ένα χρόνο παίρνουµε πάντα την ίδια υπόσχεση.
Μάλιστα, εκτός όλων των άλλων υπήρχε και η θετική εισήγηση
των υπηρεσιακών οργάνων του ΚΕΣΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας,
την οποία µάλιστα έχουµε ζητήσει σε κατάθεση εγγράφων από
τον προηγούµενο Απρίλιο και ακόµα δεν την έχουµε πάρει στα
χέρια µας.
Παρ’ όλα αυτά υπήρχε η θετική σας άποψη, η θετική σας γνωµάτευση, ότι θα έπρεπε να προχωρήσετε σε αυτήν την αποδέσµευση. Μάλιστα, ο κύριος Υπουργός µάς είχε πει ότι στο
επόµενο νοµοσχέδιο –σε αυτό, λοιπόν, που συζητάµε σήµεραθα έκανε δεκτή την τροπολογία που έχουµε καταθέσει ή αλλιώς
θα έπεφτε από το παράθυρο. Αυτό υποσχέθηκε στους κατοίκους
της Λήµνου. Εµείς ζητάµε σήµερα ο κύριος Υπουργός να τηρήσει
την υπόσχεσή του, να κάνει δηλαδή δεκτή την τροπολογία ή να
πέσει από το παράθυρο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η κ. Διακάκη Μαρία
έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ελληνική κοινωνία ζει την τραγωδία των µνηµονίων. Η πρωτόγνωρη πραγµατικότητα γίνεται κάθε µέρα και χειρότερη. Ο κόσµος βρίσκεται
στους δρόµους, σε κατάσταση απελπισίας και απόγνωσης, να
διαµαρτύρεται και να διαδηλώνει την αντίθεσή του στα απάνθρωπα µέτρα λιτότητας που του επιβάλλονται. Οι πολιτικές
δήθεν διάσωσης, που διατάσσουν οι δανειστές και εφαρµόζει βεβαίως η Κυβέρνηση, έχουν γονατίσει τη χώρα και έχουν φτάσει
στο µη παρέκει.
Μέσα σε αυτό το κλίµα κατάρρευσης των πάντων, έρχεται και
πάλι ένα νοµοσχέδιο «σκούπα», µε τις γνώστες βιαστικές διαδικασίες και τη γνωστή νοµοθετική πρακτική της Κυβέρνησης, που
δεν αφορά µόνο ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας, αφού σε
αυτό εµπλέκονται ούτε ένα ούτε δύο, αλλά εφτά Υπουργεία. Εδώ
θεωρώ σηµαντικό να επισηµάνω ότι παρά την ποικιλία των άρθρων δεν υπάρχει η ανάλογη παρουσία Υπουργών που συνυπογράφουν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Εγώ θα αναφερθώ σε ένα άρθρο, που αφορά το Υπουργείο
Υγείας -και είµαι τυχερή µάλλον- και συγκεκριµένα στο άρθρο 4,
που περιλαµβάνει οικονοµικές ρυθµίσεις ταχύτερης εξόφλησης
των φαρµακείων από τον ΕΟΠΥΥ. Θα αναφερθώ σε τέσσερα σηµεία.
Πρώτον, οι οφειλές προς τα φαρµακεία είναι για τα έτη 2010,
2011 και 2012. Εδώ δεν πρόκειται για ρύθµιση µιας αστοχίας ή
αρρυθµίας του συστήµατος, αλλά για µία συστηµατική και συ-
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νεχή διαδικασία εσωτερικής στάσης πληρωµών.
Οι χρονοβόρες και δυσχερώς εφαρµόσιµες στην πράξη διαδικασίες εκκαθάρισης και εξόφλησης των φαρµακείων από τον
ΕΟΠΥΥ δεν οδηγούν σε µία ουδέτερη, λογιστικής φύσης, καθυστέρηση καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών, αλλά µεταλλάσσουν τη ζωή των φαρµακοποιών σε µία διαρκή περιπέτεια
αγωνίας.
Οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των φαρµακοποιών είναι άκαµπτες και αδιαπραγµάτευτες. Η καθυστέρηση
στην είσπραξη των νοµίµων εσόδων τους οδηγεί σε προσαυξήσεις και πρόστιµα που δεν υπολογίζονται, ΦΠΑ, υστέρηση εσόδων, αναγκαστική φορολογική ασυνέπεια κ.λπ..
Δεύτερον, η έλλειψη προσωπικού, ως αιτία των καθυστερήσεων στις διαδικασίες εκκαθάρισης και εξόφλησης των φαρµακείων από τον ΕΟΠΥΥ, δεν προέκυψε εξ ουρανού, αλλά αποτελεί
πολιτική επιλογή των µνηµονιακών πολιτικών που εξορθολογίζουν τις δηµόσιες λειτουργίες µέσω της απορύθµισής τους. Αντί
να επιλυθεί το πρόβληµα του προσωπικού –το οποίο παραδέχεστε ότι είναι ελλιπές- νοµιµοποιείτε τη διαδικασία των καθυστερήσεων και µονιµοποιείτε την πρακτική των πυροσβεστικών
λύσεων.
Τρίτον, η ρύθµιση της µη απαίτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αποτελεί µία µικρή αναγνώριση της πραγµατικότητας, δεν λύνει όµως το πρόβληµα. Το βασικό φαινόµενο
των µη ενήµερων ασφαλιστικά και φορολογικά φαρµακείων δεν
οφείλεται σε ένα γενικευµένο σύνδροµο παραβατικότητας, δεν
σηµαίνει ότι οι φαρµακοποιοί είναι επιρρεπείς στις παρανοµίες.
Είναι απλά το αυθεντικό αποτέλεσµα της παρακράτησης των
οφειλών του κράτους προς τους φαρµακοποιούς.
Η ασυνέπεια του κράτους είναι αυτή που δηµιουργεί την οικονοµική αδυναµία των φαρµακοποιών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Έπρεπε να περάσουν χρόνια, για να
αντιληφθείτε την προφανή δυσχέρεια των φαρµακοποιών να
έχουν την τυπική δυνατότητα να εισπράξουν τα όσα τούς οφείλονται. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ!
Τέταρτον, ολόκληρη η παράγραφος β’ σκηνοθετεί ένα δύστροπο σενάριο προκαταβολών, απόδοσης του rebate, εκκαθαρίσεων. Διευκολύνει µεν, δεν λύνει δε το πρόβληµα. Αντί να
νοµοθετούνται µέσα και διαδικασίες εφαρµογής των συµβατικών
υποχρεώσεων του κράτους έναντι των φαρµακοποιών, νοµοθετούνται διευκολύνσεις διαδικαστικές και εισπρακτικές έναντι της
προφανούς άρνησης του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Οι µόνες δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που αναγνωρίζει η Κυβέρνηση και ειδικά ο Υπουργός είναι έναντι της τρόικας, όχι
έναντι των πολιτών και των κοινωνικών αναγκών. Στραγγαλίζετε
έναν ολόκληρο επιστηµονικό κλάδο αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
Μια απλούστερη διαδικασία θα ήταν η απόδοση των οφειλών
του ΕΟΠΥΥ εντός του συµβατικά οριζόµενου χρόνου και η άµεση
παρακράτηση του rebate, επιτρέποντας ταυτόχρονα την έγκαιρη
και συνεπή είσπραξη φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων.
Όµως, θα πρέπει να πω στον κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι
απών, ότι οι φαρµακοποιοί είναι επιστήµονες και ως επιστήµονες
έχουν και ένα σηµαντικότερο ρόλο να διατελέσουν, για τον οποίο
ποτέ δεν είχατε κάτι να µας πείτε, αφού µας θεωρείτε εκ προοιµίου παραβάτες. Καταλήγουµε σήµερα στο σηµείο δεκαπέντε χιλιάδες περίπου φαρµακοποιοί αυτής της χώρας να κοιµούνται
και να ξυπνούν µε µια αγωνία, να ασχολούνται µόνο µε ένα
πράγµα, πώς θα πληρώσουν προµηθευτές και πώς θα πληρώσουν εισφορές προς το κράτος, ώστε να είναι συνεπείς.
Ο ρόλος τους πρωτίστως είναι να βρίσκονται κοντά, να εξυπηρετούν και να συµβουλεύουν τον ασθενή που τους εµπιστεύεται,
να προσπαθούν να του εξασφαλίσουν τη θεραπεία του µε όλους
τους τρόπους, ακούραστα και σε συνθήκες αντίξοες, όπως είναι,
παραδείγµατος χάριν, οι ελλείψεις των φαρµάκων.
Αντί να αναγνωριστεί αυτός ο ρόλος και να τύχει στήριξης από
την πολιτεία, περιορίζεστε µόνο σε επιδερµικές οικονοµικές ρυθµίσεις και υποχρεώνετε έναν κατ’ ουσία, λειτουργό της δηµόσιας
υγείας να µετατρέπεται σε λογιστή, που θα ασχολείται µόνο µε
τις οικονοµικές υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η προστασία της δηµόσιας υγείας, που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και µε το φαρµακοποιό και τον επιστηµονικό του ρόλο,
είναι πρωταρχικός στόχος και υποχρέωση µιας κυβέρνησης που
θέλει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Αυτό δεν είναι, βέβαια,
εφικτό από τη δική σας Κυβέρνηση, που µόνο στο χώρο της
υγείας καταργεί οργανικές θέσεις ιατρών στα νοσοκοµεία, κλείνει κλινικές και υιοθετεί όλο και περισσότερες συρρικνώσεις και
απαξίωση γενικότερα του συγκεκριµένου χώρου. Μια Κυβέρνηση
που απλά εκτελεί εντολές µνηµονίων και ξένων δανειστών, απαξιώνοντας το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, είναι καταδικασµένη να υποστεί και τις συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές
συνοψίζονται σε µια και µόνο λέξη: ανατροπή. Και η δική σας
ανατροπή -να είστε βέβαιοι- είναι προ των πυλών.
Ένα λεπτό µόνο για να απαντήσω σε όσα µάς είπε πριν ο κ.
Λυκουρέντζος, στον οποίο θέλω να πω ότι µάλλον του διαφεύγει
ότι αυτήν τη στιγµή στη χώρα µας κλείνουν φαρµακεία, σε όλη
την επικράτεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εντός δευτερολέπτων τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ στην Αθήνα, αν κάνετε µια βόλτα στις γειτονιές, θα δείτε
τι ακριβώς συµβαίνει. Αυτοί που προσλαµβάνουν προσωπικό,
όπως λέει, είναι η συντριπτική µειοψηφία. Ο νόµος αυτός που επικαλέστηκε εξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα. Διότι, αν θέσουµε το θέµα γενικά στους συναδέλφους φαρµακοποιούς όλης
της χώρας, πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί δεν αντέχουν ούτε καν τα
λειτουργικά τους έξοδα, όχι να προσλάβουν και προσωπικό.
Το ελληνικό φαρµακείο ασφυκτιά. Οι φαρµακοποιοί είναι σε
απόγνωση και όλο αυτό γίνεται µόνο και µόνο για να ανακινείται
ο κοινωνικός αυτοµατισµός και τίποτε άλλο. Όµως, δεν είναι δυνατόν να ασκείται πολιτική στο φάρµακο στις πλάτες των φαρµακοποιών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πάρις Μουτσινάς για οκτώ
λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δράττοµαι της ευκαιρίας µε το νοµοσχέδιο αυτό να µιλήσω για
την ποιότητα του νοµοθετικού έργου και για τη λειτουργία του
Κοινοβουλίου. Η κατάθεση του προς ψήφιση νοµοσχεδίου αποτυπώνει ανάγλυφα την αδιέξοδη πολιτική της Κυβέρνησης, η
οποία προσαρµόζεται βίαια προς τις µνηµονιακές δεσµεύσεις.
Είναι δυστυχώς και αυτό το νοµοσχέδιο µια απτή απόδειξη της
υποβάθµισης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου και του νοµοθετικού έργου.
Το νοµοθετικό έργο αντιµετωπίζεται σπασµωδικά -όπως και
άλλοι συνάδελφοι έχουν αναδείξει εδώ- µε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου ή µε νοµοσχέδια «πασπαρτού» -γονατογραφήµατα
θα έλεγα, δυστυχώς- µε τα οποία επιχειρείται η συρραφή πρόσκαιρων νοµοθετικών διευθετήσεων και άσχετων τροπολογιών,
µε αρµοδιότητες πέντε, έξι και οκτώ ακόµη Υπουργείων, χωρίς
σοβαρό σχέδιο ή όραµα ή προοπτική για τη χώρα αλλά και χωρίς
την παρουσία των αρµόδιων Υπουργών να απαντήσουν σε έναν
υγιή και διεξοδικό διάλογο µε τους Βουλευτές.
Το Κοινοβούλιο καλείται κάθε φορά εκβιαστικά να ψηφίσει τα
νοµοθετήµατα αυτά, παρά τις σοβαρές διαφωνίες των Βουλευτών, ακόµα και των κυβερνητικών, αλλά και των κοµµάτων που
απαρτίζουν ή συµµετείχαν παλαιότερα στην Κυβέρνηση. Έχω
την αίσθηση µερικές φορές ότι στο Κοινοβούλιο παίζεται το θέατρο του παραλόγου και φυσικά αυτό πρέπει να σταµατήσει,
γιατί δεν τιµά τη χώρα και το ρόλο του Κοινοβουλίου µας.
Μετά από έξι χρόνια βαθιάς κρίσης, κύριοι συνάδελφοι, 30%
συνεχιζόµενη ύφεση, 27% ανεργία, η οποία στους νέους αγγίζει
και ξεπερνάει το 60% , θα έλεγα, 25% µείωση του ΑΕΠ, τίποτα
δυστυχώς δεν έχει διδαχθεί αυτή η Κυβέρνηση, που συνεχίζει
ακάθεκτη το καταστροφικό της έργο, της δηµιουργικής λογιστικής και της πολιτικής του «σοκ» σε βάρος πάντοτε των ίδιων υποζυγίων, των µισθωτών, των συνταξιούχων και των µικροµεσαίων
επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών.
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Δεν αντέχει πια άλλο η κοινωνία, κύριοι Υπουργοί! Αυτό το µήνυµα το παίρνετε και από τους δικούς σας Βουλευτές πια. Έχει
εγκαταλειφθεί, θεωρώ, κάθε προσπάθεια από το κυβερνητικό
επιτελείο να κατανοηθεί η σηµερινή πραγµατικότητα και κατάσταση και τα πραγµατικά αίτια της πρωτόγνωρης κοινωνικοοικονοµικής κρίσης που περνά η χώρα µας. Αυτό είναι το χειρότερο
και συνεχίζει την ίδια λογική!
Θα περίµενε, λόγου χάριν, κανείς, για να αναφερθώ στο νοµοθετικό έργο που ξεκίνησα, να εφαρµοστεί µια απλοποίηση, κωδικοποίηση και ουσιαστικοποίηση της νοµοθετικής εργασίας, ένα
νοµοθετικό νοικοκύρεµα, µε βάση και τις δεσµεύσεις της τρικοµµατικής προγραµµατικής συµφωνίας, η οποία δυστυχώς έµεινε
στα συρτάρια.
Δεν δικαιολογείται η άγνοια του νόµου – το ξέρετε - από τους
πολίτες και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι σε απόγνωση τα λογιστικά γραφεία και οι λογιστές από την πληθώρα νόµων και διατάξεων που εισάγονται και ψηφίζονται στη Βουλή. Δεν
προλαβαίνουν να µελετούν και να παρακολουθούν τους νόµους
αυτούς. Δεν είναι δυνατόν να παραχθεί κοινωνικό έργο έτσι προς
τον πολίτη.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει τίτλο: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», έχει δεκαεννιά άρθρα και τροπολογίες και θέµατα υγείας αναφέρονται µόνο σε τέσσερα
άρθρα και σε µία τροπολογία. Τα υπόλοιπα άρθρα και τροπολογίες διευθετούν υποθέσεις και ζητήµατα έξι Υπουργείων.
Αντί, λοιπόν, να έρχονται προς ψήφιση ολοκληρωµένα νοµοσχέδια ανά Υπουργείο για την αντιµετώπιση των κρίσιµων προβληµάτων, µε στόχο την ανακούφιση των ευρύτερων κοινωνικών
στρωµάτων, συνεχίζεται η ίδια προκλητική προχειρότητα, που –
εκτός των άλλων – στοχεύει κάθε φορά στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων, επιχειρηµατικών κύκλων και κρατικοδίαιτων επιχειρηµατιών, όπως είναι το άρθρο 18, το άρθρο 7, που
παραβιάζει θύρες ανοιχτές και περιέχει δευτερευόντως αποσπασµατικές ρυθµίσεις για τη διευθέτηση χρονιζουσών καταστάσεων, όπως είναι το άρθρο 4 για τους φαρµακοποιούς - που είναι
λογικό - και µία τροπολογία για τους αγροτικούς γιατρούς, που
και εγώ ο ίδιος υποστήριξα µε ερώτηση προς τον Υπουργό και
πιστεύω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Όµως, θέλω εδώ να τονίσω ότι τελικά αυτές οι αποσπασµατικές ρυθµίσεις δεν µπορεί
να είναι κανόνας, παρά µόνο εξαίρεση. Εδώ, γίνονται κανόνας.
Θα επαινούσαµε, για παράδειγµα, µια πρωτοβουλία του
Υπουργείου Υγείας, κύριε Υφυπουργέ, να εισάγει προς ψήφιση
ένα νοµοσχέδιο που θα αφορά την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση
και διαχείριση προβληµάτων υγείας, που είναι ιδιαίτερα οξυµένα
και έχουν σχέση µε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, τον οικογενειακό γιατρό, την αναβάθµιση της λειτουργίας των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας, την στήριξη του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού, το ξεκαθάρισµα των αρνητικών σηµείων του ΕΟΠΥΥ, το σεβασµό των ασφαλισµένων στα άλλα
ασφαλιστικά ταµεία, την αξιοποίηση των πολυιατρίων – αναφέροµαι και στο πολυιατρείο του ΤΥΠΑΤΕ της Αγροτικής Τράπεζας
που µένει αυτήν τη στιγµή κλειστό- την αντιµετώπιση του κινδύνου ιδιωτικοποίησης της υγείας και της εξυπηρέτησης των παραϊατρικών συµφερόντων, όπως γίνεται µε το άρθρο 1.
Δράττοµαι δε της ευκαιρίας σήµερα να πω ότι θα ήθελα – δεν
είναι άσχετο µε την ουσία της οµιλίας µου - και θα ήθελαν και
πάρα πολλοί από εδώ- την επεξεργασία και κατάρτιση ενός προσχεδίου για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του πρωτογενούς
τοµέα παραγωγής, που δεν έχει έρθει στη Βουλή ενάµιση χρόνο
τώρα. Δεν ήρθε ένα νοµοσχέδιο για την πρωτογενή παραγωγή!
Και όλοι σήµερα από το κυβερνητικό επιτελείο ορκίζεστε µε
ηχηρά λόγια στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, όταν η πραγµατικότητα σάς διαψεύδει κατηγορηµατικά γιατί
επαφίεται ο σοβαρός αυτός τοµέας και ελπιδοφόρος για το µέλλον, στον αυτόµατο πιλότο των επιδοτήσεων, όπως γινόταν χρόνια τώρα σε αυτήν τη χώρα, χωρίς καµµιά προοπτική.
Ο Υπουργός βρίσκεται συνεχώς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε συνέδρια αναψυχής, αλλά η ελληνική φέτα κινδυνεύει
να χαθεί. Η δε επιθυµία –όπως αυτή εκφράστηκε σε µία τελευταία δηµοσκόπηση- χιλιάδων µορφωµένων νέων να ασχοληθούν
µ’ αυτόν τον κλάδο αντιµετωπίζεται µε ηχηρά λόγια, χωρίς σχέ-
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δια και συγκεκριµένα µέτρα.
Δεν έχω την ευκαιρία σήµερα να αναφερθώ περαιτέρω, γιατί
ο χρόνος δεν µου το επιτρέπει, αλλά θα αναφερθώ σ’ αυτό κάποια άλλη στιγµή, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό
θέµα.
Επίσης, δεν έχει κατατεθεί ένα νοµοσχέδιο για τον τουρισµό
και την αντιµετώπιση του συνεχώς µεταβαλλόµενου αισχρού τουριστικού τοπίου και τουριστικού προϊόντος σε διεθνή κλίµακα.
Τελικά, το τουριστικό ρεύµα δεν έρχεται από αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στη χώρα µας, αλλά από αποτυχίες
άλλων χωρών, όπως είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία. Αυτό είναι
απαράδεκτο. Αυτή η τουριστική βιοµηχανία πρέπει να αξιοποιηθεί και πρέπει, επιτέλους, αυτή η χώρα να αφυπνιστεί.
Όµως, για να µην είµαι άδικος, θα ήθελα να πω ότι µία σοβαρή
προσπάθεια γίνεται από το ΥΠΕΚΑ και από τον Υφυπουργό κ. Καλαφάτη, ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει τα δύσκολα προβλήµατα του Υπουργείου µε σοβαρή επεξεργασία και σοβαρό
διάλογο. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγµα.
Κύριοι, η χώρα έχει ανάγκη από την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδίου, ρεαλιστικού και τεκµηριωµένου, για την έξοδο
από την κρίση και την ανάπτυξή της, για την αντιµετώπιση πρώτα
απ’ όλα των νοσηρών φαινοµένων της ελληνικής κοινωνίας, όπως
αυτό της παραοικονοµίας. Πού είναι το στρατηγικό σχέδιο του
κ. Στουρνάρα για την παραοικονοµία και τη διαφθορά; Γιατί δεν
γίνονται δεκτές οι προτάσεις της Γενικής Γραµµατείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του κ. Σούρλα, για το λαθρεµπόριο καυσίµων ή το παραεµπόριο, για τα τελωνεία, για τις
λίστες Λαγκάρντ, για τους πίνακες της Τράπεζας της Ελλάδος,
για τη φοροδιαφυγή; Γιατί αυτή η χώρα δεν αποκτά, επιτέλους,
ένα φορολογικό νόµο αναπτυξιακό, φορολογικά δίκαιο και µε
ορίζοντα δεκαετίας;
Οι µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο ταυτίζονται µε τις απολύσεις.
Εκτός των ζηµιών που υφίσταται σήµερα η χώρα, έχουµε ακριβώς απαξιώσει και τη γλώσσα µας και έχουµε χάσει τις έννοιες.
Μιλάµε για την εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος, το πολιτικό
χρήµα, τη διαφάνεια στη λειτουργία των κοµµάτων του πολιτικού
µας συστήµατος. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία, αλλά δεν
ήρθε ένας νόµος για το νόµο περί ευθύνης Υπουργών.
Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, καταλήγω µε το
εξής: Χρειαζόµαστε αλλαγή φιλοσοφίας και πρακτικής από την
Κυβέρνηση και πρώτα απ’ όλα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό,
ο οποίος απέχει προκλητικά από τις κοινοβουλευτικές ευθύνες
και δεν βρίσκεται εδώ να ηγηθεί, να συντονίσει το νοµοθετικό
έργο που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αλλά να ακούσει και τις αγωνίες των Βουλευτών.
Οι Βουλευτές της µικρής πολιτικής παράταξης «Κοινωνία
Πρώτα», στην οποία συµµετέχω και εγώ, θα αγωνιστούµε για τα
παραπάνω, όπως ανέφερα, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε
πραγµατικά αυτά τα κοµβικά ζητήµατα µε σοβαρότητα και επάρκεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μουτσινά.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Στρατούλης για
οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα ζήτηµα, αλλά διευκρινίζοντας
πρώτα ότι συµφωνώ µε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις πολιτικές εκτιµήσεις που εξέφρασε για το παρόν νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα να µιλήσω για µία τροπολογία την οποία κατέθεσε
η ΔΗΜΑΡ και η οποία θεωρούµε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Ζητάµε από τον Υπουργό να τη λάβει υπ’ όψιν του και να
την αποδεχθεί. Είναι η τροπολογία που έχει να κάνει µε τα κέντρα
πρόληψης και τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας
τους.
Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, το θέµα της πρόληψης και
της θεραπείας των εξαρτήσεων στη χώρα µας αντιµετωπίζεται
από τα εβδοµήντα δύο κέντρα πρόληψης που υπάρχουν σε όλη
την εδαφική επικράτεια. Αυτό το έργο τους στηρίζεται και χρη-
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µατοδοτείται από µία προγραµµατική συµφωνία, η οποία κρατά
πέντε χρόνια και υπογράφεται µεταξύ των συναρµόδιων Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και άλλων φορέων που
έχουν να κάνουν µε την πανελλαδική δικτύωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αυτήν τη στιγµή, κύριε Υπουργέ, λήγει η πενταετής προγραµµατική συµφωνία και συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις για την
καινούργια. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις για τη
νέα προγραµµατική συµφωνία για τα εβδοµήντα δύο κέντρα πρόληψης.
Αυτό που σας ζητάµε είναι να δεχτείτε αυτήν την τροπολογία,
µε την οποία και εµείς συµφωνούµε. Με την τροπολογία αυτή
διασφαλίζεται η λειτουργία των κέντρων πρόληψης, κατά συνέπεια και οι θέσεις εργασίας όσων είναι σ’ αυτά, αλλά και το κοινωνικό, το ιατρικό και το προληπτικό έργο που κάνουν για
συµπολίτες µας που ανήκουν σε ευαίσθητες κατηγορίες και που
έχουν ανάγκη τη στήριξη τους.
Ταυτόχρονα ζητάµε το ταχύτερο δυνατό να υπογραφεί η προγραµµατική αυτή συµφωνία και µέχρι τότε να υπάρξει και να διασφαλιστεί η λειτουργία των εβδοµήντα δύο κέντρων πρόληψης
από εξαρτήσεις.
Επιπλέον, ζητάµε στη νέα προγραµµατική συµφωνία, επιτέλους, να περιγραφεί µε σαφήνεια πόση θα είναι η δηµόσια χρηµατοδότηση και πότε θα δίνεται, µε ακριβές χρονοδιάγραµµα. Και
για το πόση θα είναι η χρηµατοδότηση και το πότε θα δίνεται πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι πραγµατικές ανάγκες των κέντρων
πρόληψης, οι πραγµατικές ανάγκες δηλαδή των συµπολιτών µας
που έχουν ανάγκη να καλυφθούν από τις υπηρεσίες τους.
Πιστεύω να την έχετε δει σοβαρά, κύριε Υπουργέ, και περιµένω να σας ακούσω να αποδεχτείτε αυτήν την τροπολογία.
Μία δεύτερη τροπολογία που είναι αλήθεια ότι δεν είναι της
αρµοδιότητάς σας, κύριε Υπουργέ, άπτεται όµως του Υπουργείου Υγείας, έχει να κάνει µε τα άτοµα µε αναπηρία. Και επειδή
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης έχουµε δει να είναι πάρα
πολλά άρθρα από διαφορετικά Υπουργεία, νοµίζω ότι σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Εργασίας και µέχρι να τελειώσει η συνεδρίασή µας, θα πρέπει να την αποδεχτείτε.
Γνωρίζετε καλά ότι τα άτοµα µε αναπηρία αυτά βρίσκονται σε
πανελλαδική συγκέντρωση-διαδήλωση που ξεκίνησε από το
Υπουργείο Εργασίας και αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Υπουργείο
Οικονοµικών. Διαµαρτύρονται για τις περικοπές τις οποίες έχουν
υποστεί στις συντάξεις τους, στους µισθούς τους και στις παροχές τους όλο αυτό το διάστηµα, αφού γνωρίζετε ότι δεν εξαιρέθηκαν από τις σκληρές, βάρβαρες και ανθρωποκτόνες, για εµάς,
ιδιαίτερα για αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µνηµονιακές
πολιτικές.
Είναι σε διαµαρτυρία γιατί θέλουν να προλάβουν νέα µέτρα σε
βάρος τους. Ήδη κυκλοφορεί στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ότι
η τρόικα συζητά µε την Κυβέρνηση να ενοποιηθούν όλα αυτά τα
προνοιακά επιδόµατα, τα οποία ουσιαστικά παίρνουν για την επιβίωσή τους, σε 500 ευρώ το µήνα και µάλιστα µε αυστηρά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Ζητούν την αξιοπρέπειά
τους, ζητούν τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής τους.
Το κυριότερο, όµως, και το πιο εξωφρενικό για τα άτοµα µε
αναπηρία είναι ότι έχουν εγκλωβιστεί, έχουν κυριολεκτικά φυλακιστεί εξήντα χιλιάδες από αυτούς περιµένοντας τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα περιβόητα ΚΕΠΑ, να βγάλουν
γνωµοδότηση για την πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας τους. Έχουν εγκλωβιστεί σ’ αυτά δέκα και δώδεκα µήνες.
Για όλο αυτό το διάστηµα, κύριε Υπουργέ, δεν παίρνουν τη
σύνταξή τους, εφόσον ήταν συνταξιούχοι, και δεν παίρνουν τα
προνοιακά τους επιδόµατα. Και το πιο φοβερό και πιο εξωφρενικό είναι ότι για όλο αυτό το διάστηµα δεν έχουν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, που ιδιαίτερα τα άτοµα µε
αναπηρία την έχουν περισσότερο ανάγκη από όλους µας.
Με το άρθρο 66 του ν. 4144/2013, δόθηκε η δυνατότητα στα
άτοµα µε αναπηρία µε τροπολογία που ψήφισε η Βουλή να παίρνουν για έξι µήνες τη σύνταξή τους, αν καθυστερούν να βγάλουν
αποφάσεις τα ΚΕΠΑ χωρίς δικής τους υπαιτιότητα. Αυτό το διάστηµα, όµως, που δόθηκε, λήγει σήµερα, κύριε Υπουργέ, στις
31-10-2013.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρέπει να δοθεί παράταση, ώστε, αν καθυστερεί λόγω µη
υπαιτιότητάς τους να βγει απόφαση για την πιστοποίηση αναπηρίας τους, τουλάχιστον να παίρνουν τη σύνταξή τους για το διάστηµα µέχρι να βγει η γνωµοδότηση.
Ταυτόχρονα µε την τροπολογία µάς λέµε ότι για αυτό το διάστηµα θα πρέπει να έχουν το στοιχειώδες, που είναι η υγειονοµική τους περίθαλψη, είτε µέσω ασφαλιστικών ταµείων είτε µε
τα χαρτιά απορίας των δήµων, και να εξακολουθούν να παίρνουν
τα προνοιακά τους επιδόµατα, τα αναπηρικά, τα εξωιδρυµατικά
και µία σειρά επιδόµατα που παίρνουν και είναι απαραίτητα για
τη ζωή τους.
Επίσης, επειδή καθυστερούν πάρα πολύ τα ΚΕΠΑ να βγάλουν
αυτές τις αποφάσεις και αναγκάζονται τα άτοµα µε αναπηρία να
έρχονται σε επαφή µε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες που τους ζητούν αυτή την πιστοποίηση και δεν την έχουν, ζητάµε να ισχύουν
τουλάχιστον οι προηγούµενες –αυτές που βγήκαν πριν από το Σεπτέµβρη του 2011, όταν πρωτολειτούργησαν τα ΚΕΠΑ- γνωµοδοτήσεις των υγειονοµικών υπηρεσιών των νοµαρχιών και της
περιφέρειας, προκειµένου να µπορούν οι άνθρωποι και στην εφορία και στις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και στους δήµους να κάνουν τη δουλειά τους µέχρι να βγει αυτή η περιβόητη απόφαση.
Το πρώτο βεβαίως είναι ότι θα πρέπει να παρθούν µέτρα στελέχωσης και στήριξης των ΚΕΠΑ, ώστε να βγαίνουν έγκαιρα οι
αποφάσεις και να µην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Όµως, µέχρι
να βγουν, θα πρέπει τα άτοµα µε αναπηρία να µπορούν να επιβιώνουν.
Επιµένω πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει κατεπειγόντως
να συνεννοηθείτε µεταξύ σας. Άλλωστε, ενιαία Κυβέρνηση είστε.
Εννοώ ότι είστε στην ίδια Κυβέρνηση και µε το Υπουργείο Εργασίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να λυθεί το πρόβληµα, δεδοµένου µάλιστα ότι σήµερα τελειώνει η προθεσµία.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε και εσείς, όπως και όλοι, ότι ένα από
τα µέτρα αξιολόγησης του πολιτισµού µιας κοινωνίας και µιας
πολιτείας είναι το πώς αυτή σέβεται τα δικαιώµατα, τη ζωή και
την υγεία των ατόµων µε αναπηρία. Αν δεν δοθεί λύση σε αυτό
το πρόβληµα, είναι σαφές ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συµπολίτες µας, οδηγούνται σε κοινωνική γενοκτονία. Πρόκειται, λοιπόν, για κάτι που θα πρέπει να προλάβουµε και να αποτρέψουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Στρατούλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Στρατούλη, θα ήθελα να ξεκινήσω µε το τελευταίο. Έχετε
απόλυτο δίκιο ότι η Κυβέρνηση είναι ενιαία. Αντιλαµβάνεστε ότι
εµείς δεν µπορούµε να κάνουµε δεκτή την τροπολογία που αφορά
το Υπουργείο Εργασίας χωρίς προηγούµενη συνεννόηση.
Επειδή όµως η αγωνία η δική σας, όπως και της κ. Μάρκου,
είναι σωστή, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σήµερα ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε µία σειρά ασθενειών για τις οποίες δεν θα χρειάζεται πια οι πολίτες να περνούν από τα ΚΕΠΑ. Και αυτό έγινε,
προκειµένου να απεγκλωβιστούν χιλιάδες άνθρωποι που ήταν εγκλωβισµένοι. Παρά ταύτα, εγώ να δεχτώ ότι αυτό είναι το µισό
βήµα. Όµως, χρειάζεται και το άλλο µισό και εγώ θα προσπαθήσω να δω αν µπορώ να επιταχύνω τη σχετική διαδικασία, γιατί
προσυπογράφω ότι όσα είπατε ήταν αληθή.
Πριν πάω, λοιπόν, στην ουσία της οµιλίας µου, θα ήθελα να ξεκινήσω µε τα τεχνικά ζητήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω άλλη µία νοµοτεχνική
βελτίωση στο άρθρο 3 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 901.
Σε ό,τι γράφουµε οι λέξεις «άγονες και νησιωτικές περιοχές» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «άγονες ή αποµακρυσµένες ή νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές», προκειµένου να πιάσουµε και
διάφορες άλλες από τις περιπτώσεις που µπορεί να εξαιρούνται
από τη συγκεκριµένη πρόθεση της Κυβέρνησης, που είναι να
βοηθήσει αυτές τις περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθέντα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όσον
αφορά τώρα τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, θα ήθελα να
πω από τώρα ποιες κάνουµε δεκτές, προκειµένου να το ξέρουν
και οι συνάδελφοι.
Κάνουµε δεκτή, λοιπόν, την τροπολογία του κ. Γιακουµάτου
µε αριθµό 913, η οποία αφορά την άδεια λειτουργίας ταχύπλοου
σκάφους από το ΕΚΑΒ για την υγειονοµική µεταφορά ασθενών.
Επίσης, γίνεται δεκτή η τροπολογία της κ. Ασηµακόπουλου και
του κ. Γκόκα που αφορά το θέµα της πληρωµής των εργαζοµένων που θα δουλεύουν τις Κυριακές.
Ακόµα, γίνεται δεκτή η τροπολογία του συναδέλφου κ. Παύλου
Βογιατζή που αφορά το να ξεκαθαρίσουµε το πώς θα µπορούν
να διατίθενται και ποιός είναι ο υπεύθυνος για τα ακίνητα και τις
εκτάσεις ιδιοκτησίας του ελληνικού δηµοσίου από τα υπόλοιπα
των στεγαστικών προγραµµάτων.
Κύριε Βογιατζή, φαντάζοµαι ότι τη συγκεκριµένη τροπολογία
θα την υποστηρίξετε στη συνέχεια.
Κύριε Κρεµαστινέ, κάνουµε δεκτή την τροπολογία µε αριθµό
853 που αφορά την υποχρέωση του διοικητού του νοσοκοµείου,
οι ειδικευόµενοι γιατροί µία φορά το µήνα να επισκέπτονται τα
κέντρα υγείας που υπάρχουν στο νοσοκοµείο, έτσι ώστε να λύσουµε προβλήµατα που δηµιουργούνται στα νοσοκοµεία, γιατί
κάποιοι αρνούνται να πάνε κ.λπ..
Επίσης, όσον αφορά την προσθήκη που κάνατε στην τροπολογία µας για τους αγροτικούς γιατρούς, συνεννοηθήκαµε µε
τον κ. Μπέζα και ενσωµατώσουµε µέσα στην τροπολογία µας και
αυτή τη φιλοσοφία, ώστε να µην εξαιρείται κανένας.
Όσον αφορά τώρα το θέµα του αγροτικού γιατρού, θα ήθελα
να υπενθυµίσω ότι εµείς δεν θέλουµε να εξαιρέσουµε κανέναν.
Η βούλησή µας είναι να µην εξαιρεθεί κανένας από αυτό. Όµως,
υπάρχει πρόβληµα µόνο γι’ αυτούς που παίρνουν ειδικότητα στο
εξωτερικό, για τους οποίους, βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας,
είµαστε υποχρεωµένοι να αναγνωρίσουµε την ειδικότητά τους
και στην Ελλάδα.
Ας δούµε όµως πώς εµείς τώρα διασφαλίζουµε τη βούλησή
µας.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω ότι η τροπολογία δεν έχει αναδροµική ισχύ. Ισχύει πάντα γι’ αυτούς που παίρνουν πτυχίο από
την Ιατρική Σχολή από εδώ και πέρα. Δεν έχει να κάνει µε αυτούς
που κατά το µεσοδιάστηµα που δεν ήταν υποχρεωτικό έχουν
µπει και κάνουν ειδικότητα. Μιλάµε πάντα για αυτούς που αποφοιτούν από τώρα και στο εξής.
Όσον αφορά, λοιπόν, τώρα το πώς το διασφαλίζουµε αυτό,
δεν θα µπορούν να κάνουν σύµβαση µε το ΕΣΥ –αυτό λέτε εσείς
και αυτό βάζουµε και εµείς- αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει την
υπηρεσία του αγροτικού ιατρείου, δεν θα µπορούν να γίνονται
γιατροί του ΕΣΥ, δεν θα µπορούν να κάνουν συµβάσεις µε τα
ασφαλιστικά ταµεία, δηλαδή µε τον ΕΟΠΥΥ.
Άρα, αν κάποιος θέλει να έχει σύµβαση µε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και µε τα ασφαλιστικά µας ταµεία, θα πρέπει προηγουµένως να έχει υπηρετήσει τη θητεία του στα αγροτικά ιατρεία και
να έχει προσφέρει στους συµπολίτες µας σε αποµακρυσµένες
περιοχές αυτό που χρειάζονται. Γιατί καταλαβαίνουµε όλοι ότι
εκεί είναι πολύ µεγάλο το πρόβληµα.
Στην τροπολογία σας τώρα για τους επικουρικούς γιατρούς που
θα πρέπει να έχουν και το επιπλέον προσόν, δηλαδή το ειδικό προσόν που ζητάει το κάθε νοσοκοµείο: Επί της ουσίας θέλουµε να
την κάνουµε δεκτή. Επειδή την Τρίτη θα φέρουµε µία συνολική
τροπολογία για τους επικουρικούς γιατρούς, θα την ενσωµατώσουµε εκεί, για να έχει συνέχεια η νοµοθεσία και να µην ψάχνει
όποιος ενδιαφέρεται δεξιά και αριστερά. Θα την ενσωµατώσουµε
την Τρίτη στην επιτροπή, που καταθέτουµε τις τροπολογίες.
Επίσης, η τροπολογία σας για το θέµα των ληξιπρόθεσµων
οφειλών θα δοθεί τώρα από εµάς στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, για να δει την περίπτωση της δαπάνης. Και αµέσως
µόλις θα έχουµε αυτή την έκθεση, θα γίνει και αυτή δεκτή. Είναι
σωστή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κι εµείς έχουµε φέρει µία τροπολογία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τις
παίρνω µε τη σειρά, κύριε συνάδελφε. Μιλάω για κάθε µία ξεχω-
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ριστά, για να µην φανεί ότι αδικώ κάποιον.
Το θέµα των επιτροπών θα ήθελα να το συζητήσουµε εκ νέου
στη Βουλή -εννοώ για το θέµα της ετήσιας µόνο δυνατότητας να
είναι οι επιτροπές και µετά να αλλάζουν- απλώς και µόνο για να
ακούσουµε και µία άλλη γνώµη.
Ως προς το θέµα των τροπολογιών της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ανέφερα προηγουµένως ότι, επειδή αφορούν τα ΚΕΠΑ, θα
πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση µε το Υπουργείο Εργασίας, για να µπορέσω να σας απαντήσω. Ασφαλώς αγγίζουν ένα
πολύ ευαίσθητο θέµα. Το αναγνωρίζουµε. Το µισό πρόβληµα
προσπάθησε να το λύσει ο κ. Βρούτσης µε το θέµα της εξαιρέσεως πολλών ασθενειών, που δεν θα πρέπει να περνάνε πλέον
καθόλου από τα ΚΕΠΑ και αυταπόδεικτα θα προχωράει η διαδικασία. Θα συνεννοηθούµε και µε το αρµόδιο Υπουργείο για να
σας απαντήσουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Πείτε µας για τις εφηµερίες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Για
τις εφηµερίες θα πρέπει να το δούµε. Δεν είµαστε σε θέση να
σας απαντήσουµε αυτήν τη στιγµή. Θα πρέπει να δούµε αν και
κατά πόσο το θέµα της εφηµερίας δεν έχει δαπάνη, όπως λέτε.
Αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί µε επίσηµο τρόπο. Δεν έχουµε
αντίρρηση να λύνουµε προβλήµατα. Ξέρετε ότι ήδη εγώ είχα
φέρει µε τον κ. Μπέζα τις µικτές εφηµερίες σε προηγούµενο νοµοσχέδιο. Σκοπός µας είναι να κάνουµε τα νοσοκοµεία να λειτουργούν γρηγορότερα, αλλά χρειάζεται µία µελέτη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για τα κέντρα πρόληψης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
όχι αυτήν τη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι δόκιµο όλο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πειράζει εµένα, αν
δεν πειράζει εσάς. Πειράζει το Προεδρείο.
Να τηρείται η διαδικασία, κύριε Οικονόµου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι σας πειράζει, κύριε Πρόεδρε; Θα απαγορεύσετε το διάλογο; Αφού δέχεται ο Υπουργός
τον διάλογο, αφήστε να γίνει διάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον διάλογο µπορείτε να τον κάνετε έξω. Αφήστε τα αυτά, κύριε Κουρουµπλή,
όπως και όλοι µας. Να πηγαίνουµε σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να µην βλέπουµε µόνο το
γράµµα του νόµου, αλλά και το πνεύµα του νόµου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: ... (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον ξέρω τον κ. Κουρουµπλή. Μην ανησυχείτε, κύριε Στρατούλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφήστε τα εσείς αυτά, αν δεν
ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γνωριζόµαστε πολλά
χρόνια µε τον κ. Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, µας πείσατε, κύριε
Πρόεδρε. Πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επανέρχοµαι στην ουσία της οµιλίας µου. Θέλω να απαντήσω
λίγο στην κριτική, την οποία έχει δεχθεί η Κυβέρνηση από σειρά
συναδέλφων, για το ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο
πολλών Υπουργείων και κατά συνέπεια για ποιο λόγο εισάγεται
από το Υπουργείο Υγείας και όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν.
Κοιτάξτε να δείτε. Ως Βουλευτής δεν µπορώ να µην συνηγορήσω και να πω ότι είναι καλό να τηρούµε τη διαδικασία. Η χώρα
µας, όπως ξέρετε, βρίσκεται σε µία έκτακτη συνθήκη. Και πρέπει
να σας πω ότι στην παρούσα διαδικασία, ενώ έχουµε δει κατά το
παρελθόν η Κυβέρνηση να χρησιµοποιεί τη διαδικασία του κατεπείγοντος ή και του επείγοντος, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολο να συζητηθούν όλα αυτά τα άρθρα, αυτήν τη φορά έγινε
κανονική συζήτηση νοµοσχεδίου. Δόθηκε άπλετος χρόνος και
έγινε και πρώτη και δεύτερη ανάγνωση και στις επιτροπές, µπό-
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ρεσαν να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι, ακριβώς γιατί η Κυβέρνηση δεν θέλει να νοµοθετήσει εν κρυπτώ και παραβύστω, αλλά
θέλει να νοµοθετήσει µε τον κανονικό τρόπο. Ταυτόχρονα, όµως,
να λύσουµε προβλήµατα. Γιατί από αυτά που κάνουµε εµείς εδώ,
λύνονται προβλήµατα ανθρώπων.
Όσον αφορά τώρα το Υπουργείο Υγείας, δέχθηκα κριτική από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι δεν µίλησα και ότι δεν λύνουµε
θέµατα. Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε, αλλά πιστεύω ότι η
κριτική σας είναι εξαιρετικά άδικη –και αναφέροµαι στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρώτα απ’ όλα, δεν λύνουµε θέµατα εµείς στο Υπουργείο
Υγείας σήµερα; Δεν βάλαµε τους αγροτικούς γιατρούς, που ήταν
ένα αίτηµα όλων σχεδόν των Βουλευτών της περιφέρειας, για να
µπορέσουµε να καλύψουµε τις ανάγκες των αποµακρυσµένων
περιοχών; Δεν είναι αυτό λύση ενός συγκεκριµένου θέµατος; Δεν
έχουµε βάλει µέσα την τροπολογία για τα ληξιπρόθεσµα στα
φαρµακεία; Δεν λύνουµε θέµατα δι’ αυτού του τρόπου; Όλες τις
τροπολογίες που κάναµε τώρα δεκτές δεν είναι επίλυση συγκεκριµένων θεµάτων, για να προχωρήσει ταχύτερα η διαδικασία
µέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Νοµίζω πως είναι εξαιρετικά
άδικο και γίνεται µόνο για λόγους εντυπώσεων. Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει: Λύνουµε πάρα πολλά θέµατα.
Και όσον αφορά την κριτική, η οποία ετέθη για την επιτροπή
διαπραγµάτευσης του ΕΟΠΥΥ, θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν
µπορώ να καταλάβω πραγµατικά πώς είναι δυνατόν η Αριστερά
να είναι αντίθετη στη θεσµοθέτηση της επιτροπής διαπραγµατεύσεως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Έχει νοµοθετηθεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Γιατί η
επιτροπή διαπραγµατεύσεως τι στόχο έχει; Να µειώσει τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, να στριµώξει τους ιδιώτες, ώστε να πληρώνει το
ελληνικό δηµόσιο λιγότερα λεφτά στους ιδιώτες πάσης φύσεως.
Και σας ερωτώ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν είπαµε αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Κουρουµπλή, µη µε διακόπτετε συνέχεια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είπαµε να εφαρµοσθεί το
«πόθεν έσχες».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Και σας
ερωτώ: Είναι δυνατόν η Αριστερά να έρχεται εδώ και να λέει ότι
δεν θέλει να υπάρχει αυτή η διαδικασία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Παραποιείτε αυτά που είπαµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντάξει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είπαµε να εφαρµοσθεί το
«πόθεν έσχες» στην επιτροπή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν είπαµε για την επιτροπή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντάξει.
Όσον αφορά το πρώτο άρθρο για τη συστέγαση, για το οποίο
έγινε κριτική για να υπάρξει ξεχωριστή σήµανση στον ιατρό κ.λπ.,
µα η τροπολογία, το συγκεκριµένο άρθρο δεν καταργεί την κείµενη νοµοθεσία. Προσθέτει τη δυνατότητα της συστεγάσεως,
µέσα όµως από την κείµενη νοµοθεσία. Μέσα στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η ξεχωριστή σήµανση, έτσι ώστε να µπορεί
να ξεχωρίζει τι δουλειά κάνει ο καθένας. Άρα αυτό προφανώς
υπάρχει µέσα στη νοµοθεσία και δεν χρειάζεται να τεθεί εκ νέου.
Θα ήταν απλώς επανάληψη νόµου.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
απαντήσω σε δύο θέµατα.
Το ένα είναι η ανανέωση των συµβάσεων των ιατρών του
ΕΟΠΥΥ. Δεχθήκαµε κριτική –φαντάζοµαι την υπερψηφίζετε τη
σχετική τροπολογία από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν την καταψηφίζετε, δεν
κατάλαβα κατά την οµιλία σας- για το ότι είναι, λέει, µέχρι το
τέλος του χρόνου. Πρώτα απ’ όλα, έχει αναδροµική ισχύ γιατί
κάποιων έχουν λήξει µήνες κατά το προηγούµενο διάστηµα και
πρέπει να µπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σύννοµη σχέση
µε τον ΕΟΠΥΥ. Άρα, τι θέλετε; Να µην το κάνουµε;
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Δεύτερον, γιατί µέχρι τέλος του χρόνου; Μα, νοµίζω ότι ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
καλώς γνωρίζουν ότι είµαστε σε µία διαδικασία συνολικής αναµορφώσεως και µεταρρυθµίσεως της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Θα ήταν πιστεύετε εσείς σοφό και δίκαιο να έχουµε πιο
µακροχρόνια παράταση της συµβάσεως, την ίδια στιγµή που
πάµε να κάνουµε τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας;
Πρώτα θα κάνουµε τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, που –ειρήσθω εν παρόδω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- παρά τις κορώνες και τις κατηγορίες από τον κ. Τσίπρα
ότι πουλάω βιβλία κι όλα αυτά τα οποία τα προσπερνώ ως ανάξια
απαντήσεως, η συγκεκριµένη τοποθέτηση του κ. Τσίπρα για τη
µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας γίνεται εξαιρετικά ευµενώς αποδεκτή από το Υπουργείο Υγείας.
Γιατί τι λέει το πρόγραµµα, σηµειωτέον και το πρόγραµµα της
Task Force, κύριε Στρατούλη και κύριε εισηγητά; Τι λέει αυτό το
πρόγραµµα; Είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υγείας. Όποιος θέλει µπορεί να το δει. Λέει ότι πρέπει να έχουµε
µία ενιαία δηµοσίου χαρακτήρα, καθολική πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας υπό τις ΥΠΕ, τις Υγειονοµικές Περιφέρειες και άρα,
να γίνει ο ΕΟΠΥΥ µόνο αγοραστής υπηρεσιών υγείας και όλες
οι παροχές να έχουν ενοποιηθεί υπό τις υγειονοµικές περιφέρειες. Μάλιστα.
Τι ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας ως σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας; Ακριβώς αυτό!
Δηλαδή, να έχουµε µία ενιαία δηµοσίου χαρακτήρα πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας υπό τις υγειονοµικές περιφέρειες.
Δεν κατάλαβα! Άµα το λέει κάποιος που τυγχάνει να έχει
σχέση εργασίας µε την Task Force –δηλαδή µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, για να το καταλάβουµε- είναι κακό, ενώ άµα λέει το
ίδιο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως είναι καλό; Δηλαδή έχει φτάσει η Αριστερά στην Ελλάδα, κύριε συνάδελφε,
κύριε Κοντονή, να έχει τέτοιου είδους συµπλέγµατα που να κατηγορεί κάτι µόνο και µόνο γιατί έχει υπογραφή –λέει- από κάτω
«Task Force», χωρίς να µπαίνει καθόλου στην ουσία;
Εγώ θεωρώ ότι η οµιλία του κ. Τσίπρα και η παρουσίαση των
θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας είναι επί της αρχής θετική ψήφος...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): …εις
την προσπάθεια την οποία κάνουµε.
Υπό την έννοια αυτή –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- είµαι εξαιρετικά ευτυχής που και εµείς και ο ΣΥΡΙΖΑ συµφωνούµε στο µείζον,
δηλαδή µία ενιαία πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας υπό τις υγειονοµικές περιφέρειες. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει µονίµως να
διαφωνούµε, αφού συµφωνούµε κιόλας!
Όµως θα µου επιτρέψετε εδώ -για να κλείσω- να πω ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και ο εισηγητής, επειδή τώρα είναι εκπρόσωποι της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, θα πρέπει να είναι
πάρα πολύ προσεκτικοί όταν υιοθετούν δηµοσιεύµατα του
Τύπου. Ξέρετε, υπήρξε ένα δηµοσίευµα –κι εγώ δεν έχω σκοπό
να το κρύψω- από την εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», όπου
έγινε άκριτα αποδεκτό ως θέµα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε σχετικό σχόλιο του συναδέλφου. Τι έλεγε το δηµοσίευµα; Ότι δήθεν το Υπουργείο Υγείας δίνει – µάλιστα έγραψε
«έδωσε» - 4,5 εκατοµµύρια ευρώ στην Task Force.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µας κρίνετε «εν πνεύµατι δικαίω». Ας πούµε, λοιπόν, ότι ο «κακός» µνηµονιακός Υπουργός
Υγείας θέλει να δώσει 4,5 εκατοµµύρια ευρώ στην Task Force.
Απευθύνοµαι σε εσάς, κύριε Κοντονή, που είστε νοµικός. Μπορεί; Δηλαδή, αν υπογράψω εγώ να πάρει η Task Force 4,5 εκατοµµύρια, θα τα πάρει;
Η απάντηση είναι όχι! Πρώτον, διότι ο Υπουργός δεν µπορεί
να υπογράψει για 4,5 εκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε ότι για πάνω
από 20 χιλιάδες ευρώ –άντε µέχρι 60 χιλιάδες ευρώ, αν πρόκειται
περί µνηµονιακών υποχρεώσεων- χρειάζεται διαγωνισµός. Άρα
τα 4,5 εκατοµµύρια ευρώ τα µαθηµατικά µου λένε ότι είναι πάνω
από τις 20 χιλιάδες και χρειάζεται διαγωνισµός. Άρα και να υπογράψω, δεν θα τα πάρουν.
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Φεύγουµε από αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ξεπερνάµε τη διαδικασία και βρίσκουµε τον
τρόπο να τα δώσουµε. Μπορούµε να τα δώσουµε στην Task
Force; Έχει καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι η Task Force; Η Task
Force είναι η Κοµισιόν, είναι η τεχνική βοήθεια που έχει ζητήσει
η χώρα µας και στην οποία συµµετέχουν υπάλληλοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίοι µάλιστα πληρώνονται εξ ολοκλήρου από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από το ελληνικό δηµόσιο.
Ερωτώ τώρα τον κ. Κοντονή: Υπάρχει έννοµος τρόπος να
δώσει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος 1 ευρώ στην Task Force; Η
απάντηση είναι όχι. Γιατί δεν µπορούµε; Διότι η Task Force είναι
η Κοµισιόν και δεν υπάρχει τρόπος να δώσουµε λεφτά στην Κοµισιόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα τα πάρει από την τεχνική
βοήθεια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το
δηµοσίευµα της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» δεν κατάλαβε αυτά τα
απλά πράγµατα. Το να µην τα καταλάβει µία δηµοσιογράφος δεν
τρέχει και τίποτα. Το να µην τα καταλαβαίνει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όµως, µε συγχωρείτε είναι πάρα πολύ
σοβαρό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Δεκαπέντε εκατοµµύρια έδωσαν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με τη
σειρά, κύριοι. Τα 15 εκατοµµύρια είναι η σύµβαση της Ελληνικής
Δηµοκρατίας µε τον WHO, µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.
Δεν είναι µε την Task Force! Τι δουλειά έχει η Task Force; Είναι
δυνατόν ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως να µην
καταλαβαίνει αυτά τα πράγµατα; Πως θα κυβερνήσετε αύριο, αν
δεν τα καταλαβαίνετε αυτά;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα προσπαθήσουµε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι
σαν ανεβαίνει τις τάξεις ένα παιδί δηµοτικού και να µην ξέρει
πόσο κάνει «1+1».
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Άρα, λοιπόν, «ευτυχώς δεν θα κυβερνήσετε», είναι η σωστή
απάντηση, αλλά αυτό είναι αρµοδιότητα του ελληνικού λαού που
ευτυχώς είναι σοφός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εσείς θα κλείσετε, κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι
πάρα πολύ ωραίο πράγµα η Αντιπολίτευση να ασκεί κριτική και
εγώ δεν κρύβοµαι, κύριε συνάδελφε. Και στην επιτροπή, στην
πρώτη συνεδρίαση, ήµουν και µετά µε αντικατέστησε ο κ. Μπέζας. Έρχοµαι και απαντάω σχεδόν σε όλες τις επίκαιρες ερωτήσεις ο ίδιος. Νοµίζω ότι είµαι ένας πολιτικός που δεν κρύβεται,
απαντάω σχεδόν σε όλα, περισσότερο και από ό,τι πρέπει.
Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι η κριτική η οποία εδέχθηµεν δεν είναι
κακή για εµάς, είναι κακή για εσάς γιατί δείχνει παντελή άγνοια
των θεµάτων –παντελή άγνοια!- απαράδεκτη για κόµµα Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως.
Εγώ ελπίζω και εύχοµαι ότι σιγά-σιγά σε αυτήν την Αίθουσα
θα µπορέσουµε να συνεννοηθούµε και θα συνεννοηθούµε µε σοβαρό τρόπο, γιατί τα προβλήµατα του ελληνικού λαού είναι µεγάλα και για να τα λύσουµε, θα χρειαστεί πνεύµα εθνικής
οµοψυχίας, πνεύµα διαφάνειας αλλά και πνεύµα συνεννοήσεως.
Καλώ, λοιπόν, κι εσάς να προστατεύσετε τον πολιτικό κόσµο
από λιβελογραφήµατα. Να τον προστατεύσετε! Η δηµοκρατία
µας χρειάζεται όλους εµάς να µπαίνουµε µπροστά και ας είναι
πολιτικοί µας αντίπαλοι αυτοί που δέχονται τέτοιου είδους λιβελογραφήµατα και όχι να τα υιοθετεί άκριτα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Παρακαλώ να προηγηθεί ο κ.
Κρεµαστινός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχει η διαδικασία
του λόγου και του αντιλόγου και την ξέρετε. Τον λόγο έχει η Κυβέρνηση, τον αντίλογο έχει η Αντιπολίτευση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχε υπάρξει
συνεννόηση να προηγηθεί ο κ. Κρεµαστινός. Αλλιώς, µπορώ να
µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Θα µιλήσει ο κ. Κρεµαστινός, ο κ. Κουρουµπλής και η κ. Βούλτεψη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση
να µιλήσω. Αν όµως τίθεται θέµα από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε σας παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πρόβληµα που τίθεται κάθε φορά για το ποιος θα µιλήσει πρώτος και
ποιος δεύτερος.
Μίλησε η Κυβέρνηση, πρέπει να µιλήσει η Αντιπολίτευση. Δηλαδή µπορεί η Κυβέρνηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το είπα, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά αυτό το πρόβληµα τίθεται κάθε φορά. Τι θα κάνουµε; Κλεφτοπόλεµο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχει ο λόγος και
ο αντίλογος. Τι να κάνουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα µιλήσω µετά τον κ. Κρεµαστινό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μιλήστε όποτε θέλετε, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Βούλτεψη, ο
κ. Κουρουµπλής επικαλέστηκε µία συνεννόηση µε τον κ. Κρεµαστινό την οποία έχει κάνει αποδεκτή ο κ. Κρεµαστινός. Πάντως
έτσι είναι, υπάρχει ο λόγος και ο αντίλογος και αυτό πρέπει να
το ξεκαθαρίσουµε µια και καλή.
Ορίστε, κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο, το διαχρονικό πρόβληµα της υγείας
είναι δυσεπίλυτο, όπως γνωρίζετε, και είναι εκείνο το πρόβληµα
που πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει τα µέλη του Κοινοβουλίου. Αυτό θα ήταν ευκταίο, αλλά δυστυχώς στην πράξη είναι
ακατόρθωτο.
Θα ήθελα όµως να επιµείνω σε κάτι και θα παρακαλούσα όλη
την Αντιπολίτευση να το ακούσει: Μία τροπολογία που είναι πάνω
και από τις πολύ χρήσιµες τροπολογίες που έχουν υιοθετηθεί,
είναι για το ρόλο των επιτροπών του Υπουργείου Υγείας. Επ’
αυτού θα καταθέσω την προσωπική µου µαρτυρία. Υπάρχουν
ακόµα άνθρωποι στις επιτροπές που παρέλαβα εγώ ως Υπουργός οι οποίοι εξακολουθούν ακόµα να είναι µέλη των επιτροπών
αυτών. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας-δύο. Ουσιαστικά οι Υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα µέλη των επιτροπών παραµένουν.
Επειδή χθες δεν ήταν παρών ο Υπουργός, θα το πω για να το
ακούσει: Όταν ανέλαβα εγώ το Υπουργείο, είδα ότι για να κάνει
κάποιος αγγειογραφία του ενός ποδιού, πλήρωνε 150.000 ευρώ
το δηµόσιο και για το άλλο πόδι άλλες 150.000, ενώ για την αγγειογραφία της καρδιάς, επειδή δεν υπήρχαν ενδιαφερόµενοι,
30.000 ευρώ. Αυτό είναι κανόνας σε όλες τις επιτροπές, οριζοντίως και καθέτως. Τώρα, για να τις αλλάζετε κάθε χρόνο, δεν θα
βρείτε εύκολα «αγγέλους», αυτό είναι βέβαιο, αλλά δεν θα προλαβαίνουν να ενεργοποιούνται τα κυκλώµατα τα οποία –εκ πείρας το λέω- είναι αυτά που πολλές φορές φτάνουν µέχρι τον
Υπουργό, δηλαδή να δεχθεί τηλεφώνηµα ο Υπουργός ότι «το
τάδε εξέχον µέλος µην το βγάλετε από την επιτροπή, να το αφήσετε εκεί» και αυτό από παράγοντες του δηµόσιου βίου. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα, γι’ αυτό το ταχύτερο δυνατόν, αν θέλετε
να προχωρήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση θετικά, πρέπει να
το κάνετε.
Το δεύτερο που κατά τη γνώµη µου πρέπει να κάνετε και είναι
διαχρονικό, είναι η περίφηµη εφαρµογή των κατευθυντήριων
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οδηγιών, αλλά µε ποινή. Αν, παραδείγµατος χάριν, ένα νοσοκοµείο, µία κλινική, ένας γιατρός παραβιάζει τις κατευθυντήριες
οδηγίες συστηµατικά, πρέπει να αποµακρύνεται από το σύστηµα
και όχι µόνο να αποµακρύνεται, αλλά και να κοινοποιείται, διότι
στην Αµερική, την καπιταλιστική Αµερική, όπως τονίζουν όλοι, τι
γίνεται; Βγάζουν και τη φωτογραφία του γιατρού, όχι µόνο το
όνοµά του, αλλά και τη φωτογραφία του, γιατί εκεί υπάρχει ένας
εξυγιαντικός µηχανισµός, προστατευτικός του συστήµατος.
Όταν βέβαια εδώ αποκρύπτουµε και µιλάµε για εκατό γιατρούς,
για πεντακόσιους δηµοσιογράφους, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει
να είµαστε ακριβείς, µε ονοµατεπώνυµα, όταν θέλουµε πραγµατικά να κάνουµε το σωστό.
Από πλευράς ουσίας, το νοµοσχέδιο απέκτησε ουσία κατά τη
γνώµη µου από τις τροπολογίες του, οι οποίες είναι ουσιαστικές
και επιλύουν προβλήµατα που επί χρόνια εκκρεµούσαν. Συγκεκριµένα, την πρωτοβουλία την πήρα εγώ µε την ιδιότητα του
Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και µε τον προηγούµενο Υπουργό και µε τον κ. Γεωργιάδη τώρα. Κάλεσα όλους
αυτούς που µονίµως διαµαρτύρονται στις τηλεοράσεις –και δικαίως πολλές φορές- για την κατάσταση της υγείας και για τα
αγροτικά ιατρεία στα αποµακρυσµένα νησιά και στις ορεινές περιοχές της χώρας. Αυτοί κατέθεσαν τις απόψεις τους οι οποίες
έγιναν τροπολογίες, τις οποίες κατέθεσα και τις οποίες ο Υπουργός έκανε αποδεκτές. Αυτές, λοιπόν, είναι τροπολογίες οι οποίες
θα µας βοηθήσουν.
Πρέπει όµως να πω ότι πολλοί θυµούνται τον παλιό δρόµο.
Κύριε Υπουργέ, θα φέρω ένα παράδειγµα µίας ανακοίνωσης σήµερα ενός δηµάρχου τον οποίο συνάντησα -αφού µου έκανε την
τιµή να µε καλέσει ο κ. Λυκουρέντζος- για να του εκφράσω τη
γνώµη µου στο γραφείο του Υπουργού.
Του είπα ότι αυτό το πολύ σηµαντικό θέµα χρειάζεται, πρώτα
από όλα, συζήτηση, γιατί δεν αφορά ένα κέντρο υγείας κάποιου
δήµου. Αφορά εβδοµήντα περίπου κέντρα υγείας σε όλη τη
χώρα που έγιναν χωρίς οργανισµούς, που έχουν υλικοτεχνική
υποδοµή, αλλά δεν υπάρχει θέµα να προσληφθεί κανένας, γιατί
δεν υπάρχει οργανισµός και το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως
γνωρίζετε, δεν εγκρίνει.
Είναι, λοιπόν, µείζον θέµα και αυτό δεν αφορά ένα δήµο. Παρ’
ότι τού το εξήγησα προσωπικά, ακολούθησε την ίδια διαδικασία
ερχόµενος στον κύριο Υπουργό για να του πει αυτά τα πράγµατα.
Είναι, λοιπόν, θέµα πολύ ουσιαστικό, διότι αφορά περίπου
εβδοµήντα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Είναι ακόµα και το τελευταίο, αυτό της Σαντορίνης, που είναι πολυτελέστατο. Ειδικά,
δε, για την περιοχή αυτή της Λίνδου -που έχει παγκόσµια αναφορά, διότι είναι κέντρο τουρισµού- και της Ολύµπου, είναι στην
ίδια κατηγορία.
Πρέπει, λοιπόν, όλα αυτά να επιλυθούν κατά τέτοιο τρόπο που
να µην αφήνουν σκιές. Και οι σκιές είναι τα συµφέροντα. Πώς
µπορεί να αναλάβει και µε πιο καταστατικό ένας δήµος το να
ανανεώνει τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό που έχει φέρει το κράτος;
Πώς µπορεί να κάνει τις επισκευές ένας δήµος; Πώς µπορεί ένας
δήµος να αναλάβει οικονοµική –κατά κάποιο τρόπο- σχέση µε
ιδιώτες χωρίς την εποπτεία του κράτους, εφόσον λειτουργεί το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
Βεβαίως, τότε µας είπε ο νοµικός σύµβουλος ότι τίθεται και
θέµα απιστίας. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, αν τίθεται ή όχι τέτοιο
θέµα, γιατί δεν είµαι νοµικός, αλλά γνωρίζω τα ηθικά θέµατα, που
πολλές φορές είναι υψηλότερα από τα νοµικά.
Μου κάνει εντύπωση ότι ο δήµαρχος δεν απευθύνθηκε στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για να δηµοσιοποιήσουµε το
θέµα. Επίσης, µου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο ενδιαφέρεται
ειδικά για αυτό το ειδικό κέντρο και δεν ενδιαφέρεται για το νοσοκοµείο της περιοχής του, όπου κατέβηκε ο τότε Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου –µε κουστωδία Υπουργών- και τους είπα
–από τότε- ότι δεν έχετε οικόπεδο. Για να είµαι ειλικρινής εγώ
δεν πήγα. Είπα ότι δεν µπορώ να πάω κάπου όταν ξέρω ότι δεν
θα γίνει νοσοκοµείο. Και το νοσοκοµείο του νησιού αυτού είναι
κατασκευασµένο επί ιταλοκρατίας. Εάν, λοιπόν, δεν έχεις οικόπεδό για το νοσοκοµείο σου, ενδιαφέρεσαι να αναλάβεις το κέντρο υγείας της περιοχής σου;
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Είναι σοβαρά θέµατα, κύριε Υπουργέ, που µετά χαράς θα σας
ενηµερώσω κατ’ ιδίαν, αλλά και δηµόσια στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί πραγµατικά το θέµα είναι µείζον. Αφορά
πάνω από εβδοµήντα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, τα οποία
δυστυχώς δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Θα πρέπει νοµοθετικά να αντιµετωπιστεί το θέµα κατά τη γνώµη µου για να υπάρχει
και η σχετική διαφάνεια.
Επίσης, προσυπέγραψα µία τροπολογία του κ. Γιακουµάτου,
υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει διαφάνεια όσον
αφορά το ΕΚΑΒ και πώς αυτό θα δώσει το κινητό πλωτό, αν θα
το δώσει, σε ποιους θα το δώσει, ποιοι διαγωνισµοί θα γίνουν και
τι θα πληρώνεται ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να το δείτε προσωπικά, γιατί προσυπέγραψα αυτήν την τροπολογία και θέλω να είµαι ξεκάθαρος. Το έκανα αυτό, γιατί
πράγµατι υπάρχει πρόβληµα στα νησιά, όσον αφορά την ταχεία
διακίνηση των αρρώστων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω γρήγορα. Θα ήθελα να µου δώσετε µία λογική παράταση όπως κάνατε σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Την έχετε, κύριε Κρεµαστινέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Θα ήθελα να κλείσω, λέγοντας
ότι πολλά αυτονόητα πράγµατα στην υγεία δεν γίνονται, γιατί δεν
µπορούµε να συνεννοηθούµε σε αυτήν την Αίθουσα. Τα αυτονόητα πράγµατα στην υγεία αφορούν δύο µεγάλες κατηγορίες
–όπως είπα στην αρχή- τη διαφάνεια, την περιστολή των δαπανών και βεβαίως την περίφηµη αξιοκρατία.
Έχω την εντύπωση ότι –και έχετε δείγµα γραφής- εµείς τουλάχιστον στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συνεργαζόµαστε διακοµµατικά. Εγώ διαπιστώνω ένα πνεύµα διακοµµατικής
συνεργασίας και χαίροµαι για αυτό.
Είναι ένας θεσµός που βοήθησε διαχρονικά το Υπουργείο
Υγείας και έχει τη διάθεση να βοηθήσει και εσάς, διότι η βοήθεια
προς εσάς δεν είναι προσωπική –εάν θέλετε δείτε το και έτσιαλλά εγώ το βλέπω γενικότερα. Είναι θέµα του να λειτουργήσει
καλύτερα το περίφηµο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το οποίο λόγω
της οικονοµικής κατάστασης της χώρας πρέπει όλοι να δούµε
πως θα λειτουργήσει καλύτερα.
Αν δεν υπάρχουν οι πόροι, κανένα εθνικό σύστηµα υγείας στον
κόσµο δεν λειτουργεί σωστά. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει κατανόηση απ’ όλες τις πλευρές οι οποίες πρέπει να καταλάβουν ότι
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι εθνικό σύστηµα για τους εαυτούς µας και τις οικογένειές µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
ήθελα να απαντήσω στον κύριο Πρόεδρο.
Δέχοµαι, κύριε Πρόεδρε, τις ενστάσεις σας για το θέµα τις Αντιµάχειας. Η πολιτική µας βούληση, κύριε Πρόεδρε, είναι να λύσουµε όλα αυτά τα ζητήµατα –που όπως σωστά είπατε είναι
περίπου εβδοµήντα- τα οποία µένουν αναξιοποίητα.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ άσχηµο και σε τέτοιες
εποχές πολύ µεγάλης κρίσης να βλέπει ο ελληνικός λαός να έχει
δώσει δεκάδες εκατοµµύρια, να έχει φτιάξει καταπληκτικές υποδοµές, όπως η συγκεκριµένη στην Αντιµάχεια, στην Κω και να
είναι άδειες, απλώς να παλιώνουν, να φθείρονται χωρίς να τις
κάνουµε τίποτα.
Σ’ αυτό το πνεύµα µίλησα µε τον κύριο δήµαρχο –δεν µπαίνω
στα άλλα γιατί δεν τα ξέρω- ο οποίος µου είπε ότι θέλει η τοπική
αυτοδιοίκηση να αναλάβει την ευθύνη. Αν υπάρχουν άλλες προτάσεις ή µπορούµε να κάνουµε µία συνολική συζήτηση στην επιτροπή µας για µία συνολική διευθέτηση, είµαστε παντελώς
έτοιµοι να την κάνουµε αυτή τη συζήτηση.
Ο στόχος µας είναι να µην µένουν αναξιοποίητες δοµές που
έχουν χτιστεί µε τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
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Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα βόρεια θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση µας, δεκατρείς Σουηδοί
Βουλευτές µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας φιλίας ΕλλάδαςΣουηδίας οι οποίοι πραγµατοποιούν επίσηµη επίσκεψη στη
Βουλή.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται καλή διαµονή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Κρεµαστινέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Εκείνο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι εκλήθη ο δήµαρχος και στις δύο συναντήσεις
που είχαµε εδώ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου
ήρθαν όλοι οι άλλοι δήµαρχοι, να θέσει κι αυτός το πρόβληµά
του και δεν προσήλθε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κρεµαστινέ και
κύριε Υπουργέ, θα τα πείτε και στην επιτροπή.
Κύριε Κουρουµπλή, µου επιτρέπετε να δώσω τον λόγο για δύο
λεπτά στον παριστάµενο Υπουργό Πολιτισµού, λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης, για να υποστηρίξει µία τροπολογία.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον
κύριο Κουρουµπλή για την κατανόηση που δείχνει.
Βρίσκοµαι εδώ για να στηρίξω κοινοβουλευτικά και πολιτικά
το άρθρο 6 του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, το οποίο αποτελεί
µία ρύθµιση που εισάγεται προς ψήφιση στην Ολοµέλεια της
Βουλής από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι σ’ αυτή τη ρύθµιση. Έχει γίνει σε συνεργασία µε τις
οργανώσεις και τα συνδικάτα των εργαζοµένων. Εξυπηρετεί µαζί
µε τη δυνατότητα πλέον νοµίµως, µε νόµιµες αµοιβές που θα καταβάλλονται στους εργαζοµένους και µε νόµιµες αµοιβές που θα
καταβάλλονται στα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους για
τα λειτουργικά έξοδα, επιτέλους να έχουµε για πολλές ώρες ανοιχτά τα µουσεία µας, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους αρχαιολογικούς τόπους και τα Σαββατοκύριακα αφού θα τηρούνται οι
νόµοι και αφού θα καταβάλλονται οι προβλεπόµενες αµοιβές,
εφόσον κάποιος µε µία οργανωµένη αποστολή θέλει να τα χρησιµοποιήσει. Μιλάµε για οργανωµένες εκδηλώσεις, µιλάµε για οργανωµένες επισκέψεις από επιβάτες κρουαζιεροπλοίων, µιλάµε
για οργανωµένες αποστολές. Είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Για σχολεία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σχολεία, πανεπιστήµια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα σχολεία θα πληρώνουν; Να
εξαιρεθούν.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Οτιδήποτε οργανωµένο είναι µέσα.
Σε ό,τι αφορά τις ειδικές πληρωµές έχουµε πρόνοια για τα
σχολεία και τα πανεπιστήµια.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τα σχολεία δεν πληρώνουν.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, κύριε Καπερνάρο και κύριε Οικονόµου.
Έχουµε την ίδια ευαισθησία και το ίδιο ενδιαφέρον. Αυτό στοχεύει στο να ανοίξουµε τους αρχαιολογικούς µας χώρους. Δεν
αφορά µόνο την εθνική µας ταυτότητα και την εθνική µας αξιοπρέπεια. Είναι διαβατήριο για την εξωστρέφεια της Ελλάδας.
Είναι εργαλείο για την ανάπτυξη. Είναι πολύτιµο εργαλείο για τον
τουρισµό. Με σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων θέλουµε να
ανοίξουµε αυτούς τους χώρους, να τους έχουµε ανοιχτούς για
πολλές ώρες ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Βεβαίως όποιος κάνει
χρήση θα καλείται νοµίµως να καταβάλλει τα προβλεπόµενα και
στο δηµόσιο αλλά και στους εργαζοµένους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και τα σχολεία, δηλαδή;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ξαναλέω ότι για τα σχολεία, κύριε Καπερνάρο, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας υπάρχει πρόβλεψη. Αν είναι σχολείο της
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Αυστραλίας, θα πληρώσει. Για τα σχολεία και για τα πανεπιστήµια της Ελληνικής Δηµοκρατίας υπάρχει πρόβλεψη. Δεν θα υποστούν αυτό το εξοδολόγιο. Είναι σαφές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί δεν το λέτε;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Μα, υπάρχει άλλη διάταξη, κύριε Καπερνάρο, που
το κανονίζει. Θα ήταν εκ του περισσού. Και όπως ξέρετε, ως
καλός νοµικός, καλός νοµοθέτης είναι αυτός που αφήνει τα περιττά έξω και περιορίζεται στα εξόχως απαραίτητα.
Λοιπόν, θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους, κυρίες και
κυρίους, να στηρίξουν αυτήν τη διάταξη. Πολύ σύντοµα θα πάµε
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για να
έχουµε µία πλήρη ενηµέρωση γι’ αυτά που ετοιµάζουµε και αυτά
που είναι σε εξέλιξη. Γιατί εγώ αποδέχοµαι -και το λέω ειλικρινά,
δεν είναι κουβέντα κοινοβουλευτική ή πολιτική- ότι υπάρχει µεγάλη αγωνία αλλά και µεγάλο ενδιαφέρον για το πώς µπορούµε
να αναπτύξουµε δηµιουργικά τον πολιτισµό µας αυτήν την πολύ
δύσκολη περίοδο, εντός κι εκτός Ελλάδος. Γιατί, όπως είπα, ο
πολιτισµός µας είναι η εθνική ταυτότητα και η εθνική µας αξιοπρέπεια, αλλά πέραν αυτού είναι το πολύτιµο διαβατήριο που
χρειάζεται η Ελλάδα για τη µεγάλη εξόρµησή της στις τέσσερεις
άκρες της γης. Χωρίς πολιτισµό, µε συγχωρείτε, όλα τ’ άλλα
πάνε στην άκρη.
Σας καλώ, λοιπόν, να το στηρίξετε. Θα έρθω στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων για να ενηµερώσω τους συναδέλφους,
κυρίες και κυρίους, για όλα όσα αφορούν το συγκεκριµένο
τοµέα, του οποίου έχω την τιµή να προΐσταµαι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ. Κουρουµπλής, για οκτώ λεπτά και µε την ανοχή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πληροφορήθηκα ότι δεν µας κάνει την τιµή ο κύριος Υπουργός να είναι εδώ.
Θα ήθελα, λοιπόν, να του πω ότι όταν απευθύνεται στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα είναι και µετρηµένος και διαβασµένος.
Διότι, επιχείρησε µε ιαχές να επιτεθεί κατά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για την πληρωµή της συγκεκριµένης Επιτροπής
Task Force.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν δύο επιτροπές που συνεστήθησαν,
η µία είναι υπό τον κ. Σουλιώτη και η δεύτερη επιτροπή είναι η
συγκεκριµένη.
Η επιτροπή του κ. Σουλιώτη έκανε ένα πόρισµα για το οποίο
δεν πληρώθηκε. Θα µας πει, όµως, ο κύριος Υπουργός -και «θα
το πιει το ποτήρι»- τα 14,5 εκατοµµύρια που έχουν εγκριθεί από
ευρωπαϊκά προγράµµατα γι’ αυτές τις επιτροπές, πού θα πάνε.
Και τότε θα δούµε. Για φιλανθρωπικούς σκοπούς -ας πούµε- για
πατριωτικούς σκοπούς η συγκεκριµένη επιτροπή εργάστηκε και
προσέφερε αυτό το πόρισµα για την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας;
Είναι ένα ζήτηµα, λοιπόν, για το οποίο ζητάµε κάποιες εξηγήσεις αλλά θα έρθει η ώρα να τα πούµε αυτά, καθώς έχουµε και
άλλα πράγµατα που πρέπει να συζητήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι συζητούµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε τα προβλήµατα της
υγείας, αλλά σε αυτά ο κύριος Πρόεδρος δεν είδα να κάνει κανένα σχόλιο ούτε είδα να πάρει πρωτοβουλία, ώστε τα δεκαέξι
αυτά άρθρα να έρθουν σε ξεχωριστό νοµοσχέδιο καθώς δεν
έχουν καµµία σχέση µε τον Κανονισµό. Τον Κανονισµό τον βλέπετε µόνο όταν θέλετε να τον εφαρµόζετε για τους Βουλευτές
που έχουν το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το συζητήσαµε χθες,
κύριε Κουρουµπλή. Τα είπαµε χθες, ήσασταν δεν ήσασταν εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς δεν είπατε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και τα είπαµε και στη
Διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι, αλλά ο Κανονισµός παραβιάστηκε σήµερα ή δεν παραβιάστηκε; Και µου κάνετε παρατήρηση εµένα ότι παραβίασα τον Κανονισµό γιατί ζήτησα να γίνει
διάλογος µε τον Υπουργό. Αφού το ήθελε ο Υπουργός. Περί
αυτού πρόκειται.
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Ζητήσαµε λοιπόν -και βεβαίως θα πούµε θετικά λόγια, γιατί έρχεται έπειτα από πολύµηνες προσπάθειες- να επανέλθει το καθεστώς των αγροτικών γιατρών και µάλιστα µε κίνητρα, ιδιαίτερα
στις άγονες περιοχές, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, γιατί
αισθάνονται οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές ότι δεν ανήκουν
στο ελληνικό κράτος. Περί αυτού πρόκειται.
Επίσης, χαιρετίζουµε, γιατί επιτέλους η Κυβέρνηση άκουσε
αυτά τα αιτήµατα της αντιπολίτευσης -και της µείζονος και της
ελάσσονος- αλλά και Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν θέλουµε εµείς να οικειοποιούµεθα την προσπάθεια κανενός ανθρώπου. Είναι, λοιπόν, ένα γενικότερο αίτηµα και ανταποκρίθηκε
θετικά η Κυβέρνηση.
Επαναφέρουµε όµως το θέµα, το οποίο έθεσε και ο κ. Κρεµαστινός, σε ό,τι αφορά έναν θύλακα διαπλοκής που είναι οι µόνιµες επιτροπές όπου επί είκοσι χρόνια κατέχουν τις ίδιες θέσεις
οι ίδιοι άνθρωποι, εξυπηρετώντας συγκεκριµένα συµφέροντα
εταιρειών.
Επειδή ο κύριος Υπουργός θέλει να είναι όλα στη διαφάνεια
θα τον παρακαλέσω την επόµενη φορά που θα έρθει στη Βουλή
να µας ενηµερώσει τι γίνεται µε αυτήν την περίφηµη ιστορία των
ορθοπεδικών που δικάστηκαν στην Αγγλία και είχαν σχέση µε την
ιστορία ορθοπεδικών στην Ελλάδα. Δεν µας µιλάει κανείς, αποφεύγουν και οι προκάτοχοι και οι σηµερινοί να µιλήσουν γι’ αυτό
το θέµα. Για πείτε µας, λοιπόν, για να δούµε τη διαφάνεια και να
καταλάβουµε περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κοινωνία ζει µαρτυρικές στιγµές.
Τριάµισι εκατοµµύρια Έλληνες είναι ανασφάλιστοι. Δείτε σήµερα
δύο πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Η µία εφηµερίδα µιλάει για τη φοροδιαφυγή των offshore εταιρειών.
Πήγα προχθές, κύριε Πρόεδρε, µαζί µε άλλους συναδέλφους
όλων των κοµµάτων στη Βόρεια Ήπειρο σε µία πολύ συναισθηµατικά φορτισµένη τελετή για τους πεσόντες στον ελληνοϊταλικό
πόλεµο. Τι µας είπαν οι άνθρωποι εκεί; Μας είπαν ότι για 15.000
ευρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταµάτησαν τα φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας, όταν εδώ µένουν ατιµώρητοι οι ληστές
και οι λήσταρχοι των διαφόρων λιστών, που περιφέρονται, είτε
αφορούν τα χίλια εξακόσια φυσικά πρόσωπα µε µεγάλη εµπορική ακίνητη περιουσία, είτε αφορούν τη λίστα Λαγκάρντ, είτε
αφορούν το Λουξεµβούργο.
Να µας πει ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών το εξής: Ο κ. Γιούνκερ είχε προσφερθεί να συνδράµει σε αίτηµα της Ελλάδος για
τις καταθέσεις στο Λουξεµβούργο. Έχει υποβληθεί τέτοιο αίτηµα;
Ως πολιτικό προσωπικό, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, δεν µπορούµε να δούµε κατάµατα την κοινωνία και να πούµε ότι ναι,
υπάρχουν δυσκολίες αντικειµενικές, γι’ αυτό λαµβάνονται αυτά
τα µέτρα, γιατί έχουµε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες δίκαιης
κατανοµής των βαρών, πράγµα το οποίο δεν έχει γίνει όταν
αυτήν τη στιγµή υπάρχουν αυτές οι µεγάλες εκκρεµότητες.
Εδώ έβγαλαν κάποιοι λεφτά στο εξωτερικό και ακόµα δεν µπορεί να µας πει κανείς ποιοι τα έβγαλαν νοµίµως και ποιοι παρανόµως. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι η σηµερινή
Ελλάδα. Και διαµαρτύρεστε επειδή η Αντιπολίτευση θέτει το ένα
ή το άλλο θέµα.
Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε και αυτό το ζήτηµα που τέθηκε από
τον κύριο Υπουργό και από τον κ. Κρεµαστινό, για ένα µικρό νησί
δίπλα στην Κω, την Αντιµάχεια. Εµείς στηρίζουµε την πρόταση
που έχει να κάνει µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Εµείς πιστεύουµε
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Τα άλλα είναι εκ του πονηρού, από
κάποιους που θέλουν εν όψει δηµοτικών εκλογών να παίξουν κάποια παιχνιδάκια. Περί αυτού είναι η υπόθεση που συζητούµε και
εκεί πρέπει να τοποθετηθούµε.
Υπάρχει, επίσης, ένα µεγάλο ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε, που
αφορά τις περίφηµες υποκλοπές. Δεν ακούµε την Κυβέρνηση να
παίρνει µία πρωτοβουλία. Εµείς καταθέσαµε µία ερώτηση -θα
επανέλθουµε βέβαια- και ζητούµε να διερευνηθεί η υπόθεση, να
ασχοληθούµε µε αυτό το θέµα, διότι είναι ένα θέµα κρίσιµο. Ξέρουµε πολύ καλά ότι η υπόθεση παρακολούθησης ενός εν ενεργεία Πρωθυπουργού είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτηµα για την
πατρίδα και τη χώρα. Γι’ αυτά που ακούγονται από εδώ και από
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εκεί κάποιοι πρέπει να επιληφθούν. Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη
απέναντι σε αυτό το ζήτηµα. Είναι ζήτηµα εθνικής ασφαλείας.
Ξεκίνησε η ιστορία από το αν παρακολουθείται ο ΣΥΡΙΖΑ και
έχουµε φτάσει τώρα σε εκρηκτικές καταστάσεις σε παγκόσµιο
επίπεδο και κανείς δεν µιλάει γι’ αυτό το θέµα.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, είναι και το ζήτηµα που αφορά το
φόρο ακινήτων. Είναι ένα ζήτηµα πάρα πολύ λεπτό και χρειάζεται
προσοχή από την Κυβέρνηση. Πρέπει να διερευνηθούν όσο το
δυνατόν οι επιµέρους περιπτώσεις, γιατί µπορεί να προκύψουν
πολύ µεγάλες αδικίες εις βάρος οικογενειών λαϊκών στρωµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µία τροπολογία –και
νοµίζω ότι όλη η Αίθουσα της Βουλής θα συµφωνήσει σε αυτό
το ζήτηµα- που αφορά την παράταση του χρόνου για τις αναπηρικές συντάξεις, όταν –το τονίζω- η ευθύνη µη εξέτασης των αναπήρων από τα ΚΕΠΑ δεν είναι των ιδίων και είναι καθυστέρηση
του κράτους, αν θέλετε, για να µην πω της Κυβέρνησης. Άρα,
γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τιµωρούνται και όχι µόνο οι
συνταξιούχοι, αλλά και οι επιδοµατούχοι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φανταστείτε έναν τετραπληγικό
πολίτη που δεν έχει ασφάλιση και παίρνει αυτό το επίδοµα και
που µπορεί οκτώ, εννέα και δέκα µήνες να µην έχει ούτε 1 ευρώ.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, να το δούµε µε µία λογική αυτό το θέµα. Δεν φταίνε οι άνθρωποι. Αν φταίνε οι ίδιοι, να
πληρώσουν. Εγώ νοµίζω ότι σε αυτή την τοποθέτηση συνηγορούν όλες οι πλευρές της Βουλής.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την περίφηµη ιστορία του άρθρου
18. Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτήν την
πρωτοβουλία της για άλλη µία φορά εκθέτει και τον εαυτό της
και τον πολιτικό κόσµο. Δηλαδή η διαπλοκή, πολιτικού προσωπικού και µίντια καλά κρατεί, όταν κλείσαµε την ΕΡΤ, για να µη συµµετάσχει η ΕΡΤ σε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις που
γίνονται για τις ψηφιακές συχνότητες κι αφήσαµε την ακριτική
Ελλάδα οπουδήποτε, είτε στην ανατολική πλευρά είτε στη δυτική, να κατακλύζεται και να κατακλύζονται οι ελληνικές συχνότητες από ξένες παρουσίες, άλλων χωρών. Αντιλαµβάνεστε πόσο
κρίσιµο είναι το θέµα και πόσο περήφανοι µπορούµε να είµαστε
εµείς όλοι εδώ γι’ αυτήν την κατάσταση.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση να στηρίξει ένα διαπλεκόµενο
µιντιακό σύστηµα, που ξέρουµε πολύ καλά πώς έχει λειτουργήσει, ποιους προωθεί, αν θέλετε και µέσα στα ίδια τα κόµµατα.
Διότι δεν αφορά συλλήβδην τη Νέα Δηµοκρατία αυτό ή άλλα
κόµµατα. Ξέρουµε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια πώς ανακυκλώνονταν συγκεκριµένα πρόσωπα από το κάθε κόµµα. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Τους δίνετε, λοιπόν, απλόχερα αυτές τις συχνότητες, ενώ
οφείλουν εκατοντάδες εκατοµµύρια στο ελληνικό δηµόσιο, το
οποίο περικόπτει δαπάνες στην πρόνοια. Ξέρετε ότι αυτήν τη
στιγµή πενήντα πέντε γηροκοµεία µε τρεις χιλιάδες κατάκοιτους
απειλούνται να κλείσουν επειδή το Υπουργείο σκέφτεται να µη
δώσει παράταση στην παροχή νοσηλείας σε αυτούς τους ανθρώπους; Μιλούµε για 40 εκατοµµύρια, όταν 400 εκατοµµύρια χρωστούν κάποιοι κύριοι στον τοµέα αυτόν!
Εδώ, λοιπόν, είµαστε εκτεθειµένοι ως πολιτικό σύστηµα απέναντι στη συνείδηση του ταλαιπωρηµένου και δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεστε
να πληρώσετε τα γραµµάτια, αλλά να βάλετε και στον τόκο.
Διότι ενώ έχει ψηφιστεί ο νόµος το 2007 -και ξέρουµε πολύ
καλά µε παρατάσεις πού φτάσαµε- αυτήν τη στιγµή επιχειρείτε
για άλλη µία φορά, µία διαδικασία που νοµίζω ότι δεν τιµά κανέναν. Πρέπει να σας πω και το εξής: όσο κι αν θεωρείτε ότι ο κόσµος δεν αντιδρά, µη ζείτε µε αυτόν τον εφησυχασµό, γιατί θα
διαπιστώσετε ότι κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. Θα το διαπιστώσετε ότι κάνετε ένα πολύ µεγάλο λάθος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ να καταθέσει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
του παρόντος νοµοσχεδίου για το άρθρο, η οποία θα διεξαχθεί
την Τρίτη.
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Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη για οκτώ λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Από τη σηµερινή συζήτηση προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι
έχουµε όλοι εντοπίσει ένα πρόβληµα από χθες, το ότι δηλαδή
έχουµε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο εµπλέκονται πολλά Υπουργεία, ένα είδος µίνι πολυνοµοσχεδίου, φαίνεται πως δεν πολυδιαφωνούµε σε πολλά, πέραν ζητηµάτων για τα οποία άκουσα
και τώρα ότι ετέθη και ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Γι’ αυτό
προστίθενται, απ’ ό,τι είδα, στη συζήτηση άλλα θέµατα τώρα.
Πράγµατι, λοιπόν, έχουν όλα το ενδιαφέρον τους.
Και θέλω να πω το εξής, επειδή τίθεται και ξανατίθεται το θέµα
της φοροδιαφυγής. Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο έχουµε θέσει και
εµείς πάρα πολλές φορές. Πιστεύω ότι για να λυθεί αυτό το ζήτηµα, πρέπει να πάµε πολύ πίσω. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να
ελεγχθεί η φοροδιαφυγή της περιόδου που στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε το χρέος. Όχι τόσο η σηµερινή, που ενδεχοµένως να
είναι και αποτέλεσµα ανέχειας, όσο της εποχής που στη χώρα
δηµιουργήθηκε αυτό το τεράστιο χρέος.
Ετέθη, για παράδειγµα, και θέµα υποκλοπών. Το λέω, γιατί,
ενώ είναι τόσα πολλά τα άρθρα, φαίνεται ότι τελικά συµφωνήσαµε στα περισσότερα από αυτά. Όµως, θέλω να πω το εξής.
Να γίνει συζήτηση για τις υποκλοπές, να υπάρξει ενηµέρωση.
Σας θυµίζω, όµως, ότι µόλις πρόσφατα πάνω σε αυτό το θέµα ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την Κυβέρνηση και ενδεχοµένως και τον Πρωθυπουργό προσωπικά ότι ο ίδιος παρακολουθείται. Μα, οι εξελίξεις δείχνουν ότι συνέβαινε, όπως φαίνεται,
το ακριβώς αντίθετο. Μπορεί να γίνονται παρακολουθήσεις, αλλά
αυτό δεν σηµαίνει ότι δίνεται από κυβέρνηση συγκεκριµένη εντολή να παρακολουθηθεί αρχηγός κόµµατος. Αυτό το οποίο συµβαίνει, αυτό το οποίο παρακολουθούµε, η ένταση ανάµεσα στις
Ηνωµένες Πολιτείες, στη Γερµανία, στη Γαλλία, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο από αυτό για το οποίο
κατηγορούσατε την Κυβέρνηση. Αποδεικνύει ότι αυτές οι παρακολουθήσεις µπορεί να γίνονται, αλλά πάντως δεν γίνονται σε
εσωτερικό, σε κατώτερο επίπεδο, εντός των χωρών δηλαδή, µεταξύ αρχηγών κοµµάτων. Εποµένως, νοµίζω ότι και εδώ υπάρχει
ένα πρόβληµα του τι λέµε µόλις ακούµε κάτι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Όσον αφορά τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας –έχει τεθεί
και αυτό το ζήτηµα σήµερα- έγιναν σήµερα ανακοινώσεις από
τον Υπουργό Εργασίας και υπενθυµίζω ότι αύριο υπάρχει συζήτηση στη Βουλή γι’ αυτό το θέµα, την οποία έχει προκαλέσει ο
ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, θα τα πούµε εκεί.
Όσον αφορά τα θέµατα της υγείας, έχουν γίνει πολλά δεκτά.
Νοµίζω ότι έχουµε συµφωνήσει στην ανάγκη να καλυφθούν όλες
οι περιοχές της χώρας και να λυθούν προβλήµατα.
Θέλω να πω δύο λόγια για το θέµα της διάταξης που έχει τεθεί
και υπό την βάσανο της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Είναι εύκολο
να λέµε όλα αυτά τα οποία λέµε. Άκουσα πριν και έναν καταγγελτικό λόγο από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
για το ποιους προωθεί το µιντιακό σύστηµα. Αλήθεια, ποιους
προωθεί; Τι γίνεται; Υπάρχει κάποιο παράπονο από την Αντιπολίτευση, ότι δεν προωθείται όσο πρέπει από το µιντιακό σύστηµα; Μήπως ένας αρχηγός κόµµατος, ο οποιοσδήποτε, και ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν κάνει επαφές µε
εκδότες; Είναι πολύ εύκολο να λέµε ότι όλοι οι άλλοι είναι διαπλεκόµενοι µε το σύστηµα κι εµείς είµαστε απ’ έξω, ενώ τελικά
είµαστε συνέχεια µέσα, στις εκποµπές, στις επαφές, στα γεύµατα. Έτσι δεν είναι; Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Θέλω, όµως, να πω επειδή φαίνεται ότι υπάρχουν σκέψεις
γύρω από τα θέµατα της ενηµέρωσης εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι αυτά είναι ζητήµατα τα οποία πρέπει να
τα κοιτάξουµε µε πάρα πολλή προσοχή. Και βέβαια, πρέπει να
εφαρµόζονται τα συγκεκριµένα άρθρα του Συντάγµατος που
σχετίζονται µε τους κατόχους συχνοτήτων, οι οποίες πράγµατι
ανήκουν στον ελληνικό λαό, γιατί αποτελούν δηµόσιο αγαθό, και
πράγµατι δίδονται υπό την αίρεση να δίνεται έµφαση στην ποιοτική και πολιτιστική ανάπτυξη του λαού. Όµως, έχουν τεθεί και
ζητήµατα που πρέπει να τα συζητήσουµε, άσχετα από το θέµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της ψηφιακής, το οποίο είναι ένα άλλο ζήτηµα. Το αν θα εφαρµοστεί το άρθρο 15 είναι δική µας ευθύνη. Το αν θα έχει ψηφιακή
τηλεόραση η χώρα είναι ένα ζήτηµα που δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση.
Επειδή, λοιπόν, έχουν τεθεί κάποια θέµατα σχετιζόµενα µε
αυτό το πολύ κρίσιµο κοµµάτι της ενηµέρωσης και επειδή έχουν
ακουστεί και φωνές ότι υπάρχει πρόθεση να θεσµοθετηθούν κανόνες δηµοκρατικής ρύθµισης και κοινωνικού ελέγχου, θέλω να
πω ότι αυτά δεν επιτρέπονται από το Σύνταγµα. Η ελευθερία του
λόγου και του Τύπου είναι απολύτως κατοχυρωµένη.
Πρέπει, λοιπόν, να ακούσουµε επίσηµα τι σκοπεύει να κάνει η
Αντιπολίτευση, τι θα έκανε η Αντιπολίτευση αν είχε να αντιµετωπίσει αυτό το θέµα. Γιατί λέµε ότι είναι δηµόσιο αγαθό και συµφωνούµε. Λέµε ότι ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο και
συµφωνούµε.
Πώς, όµως, θα δοθούν οι άδειες; Δεν αρκεί αυτό το οποίο λέγεται: «Από µηδενική βάση». Τι θα πει µηδενική βάση; Τι θα ληφθεί υπ’ όψιν; Θα ληφθούν υπ’ όψιν, ας πούµε, επενδύσεις που
έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια; Θα ζητηθούν κάποια χρήµατα,
που ήδη έχουν θεσµοθετηθεί, για τη χρήση αυτών των εναέριων
δρόµων;
Επίσης, λέτε ότι θα µπορούν αυτές οι άδειες να ανακαλούνται
ελεύθερα από το ΕΣΡ. Αυτό, όµως, σχετίζεται και µε το πώς θα
διορίζονται τα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Μέχρι στιγµής υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. Δεν µπορούµε να τα
διορίσουµε αυτά τα µέλη επειδή δεν υπάρχει οµοφωνία, όπως
προβλέπεται.
Συνεπώς, µπορεί να συµφωνούµε σε κάποια, αλλά τελικά δεν
µπορούµε να διορίσουµε Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό. Διαφωνούµε στα πάντα: στις
παρελάσεις, στις κηδείες, στα µνηµόσυνα, στους γάµους, στα
πάντα. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να συµφωνήσουµε. Πώς θα
γίνει δηλαδή αυτό το οποίο λέτε, ότι το ΕΣΡ θα τα αναλάβει όλα
αυτά και άρα εµείς κακώς ασχολούµεθα; Είναι τα ίδια πρόσωπα
και δεν µπορεί ούτε να ανανεωθεί η θητεία τους ούτε να πάνε
καινούργια, επειδή δεν έχει βρει το Κοινοβούλιο πέντε πρόσωπα
στα οποία να συµφωνήσει. Και µου λέτε ότι µπορούµε να προσφέρουµε κάτι στη χώρα;
Θα σας πω και κάτι. Πράγµατι, υπάρχει ένα ζήτηµα ενηµέρωσης. Υπάρχουν ζητήµατα στα οποία δεν δίδεται µεγάλη σηµασία
και εµείς δεν τα αναδεικνύουµε. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πάµε
να επιβάλουµε σε κάποιον να τα πει. Είναι δική µας ευθύνη να τα
αναδείξουµε. Σήµερα συζητήθηκε ένα κρίσιµο θέµα στην κοινή
συνεδρίαση της Επιτροπής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
της Βουλής. Συζητήθηκε το θέµα της εφαρµογής της συνθήκης
της Λισαβόνας, όσον αφορά τη στρατιωτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που ένα κράτος- µέλος δεχτεί
επίθεση.
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Υπάρχει περίπτωση αυτό
να το δείτε στην ειδησεογραφία, να το δείτε στα κανάλια; Το αναδεικνύουµε εµείς αντί να αναδεικνύουµε άλλα πράγµατα; Όλοι
έχουµε ευθύνη για τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνεται ο λαός.
Δηλαδή, εµείς πληρώνουµε δισεκατοµµύρια επί δεκαετίες για
την άµυνά µας και τώρα που έχουµε φτάσει στο σηµείο µηδέν
να φτιαχτεί αυτή η Task Force που θα µπορέσει, ίσως, να µας
απαλλάξει από ένα µέρος αυτών των εξόδων, δεν το συζητά κανείς.
Κάτι ακόµη θα ήθελα να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να συµφωνήσουµε, όπως φαίνεται, σε τίποτα. Τσακωνόµασταν αυτές
τις µέρες για τις παρελάσεις, για το αν θα πάµε στη δοξολογία,
αν θα ανέβουµε στην εξέδρα και ποιος θα είναι εκεί και ποιος δεν
θα είναι.
Χθες στην Επιτροπή Άµυνας –σας το λέω γιατί είναι θέµα ενηµέρωσης- συζητήθηκε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για
να δοθεί ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα στα ΕΑΣ,
ώστε να πληρωθούν οι εργαζόµενοι. Γιατί δεν συµφωνήσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και επιφυλαχθήκατε; Συµφώνησαν όλα τα κόµµατα εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή. Γιατί; Όλοι
συµφώνησαν και είπαν ότι βεβαίως πρέπει να δοθεί και να πληρωθούν οι άνθρωποι.
Άρα µη λέτε ότι κάνετε καλοπροαίρετη κριτική. Δεν συµφω-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΖ’ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

νούµε σε τίποτα, ούτε στο να πληρωθούν οι εργαζόµενοι. Αυτό
είναι το αποτέλεσµα. Δεν µπορούν να οµονοούν όλοι, να λέει ναι
το ΚΚΕ, «διαφωνούµε, πρέπει να είναι δηµόσια η αµυντική βιοµηχανία, πλην όµως πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόµενοι», να
λέει το ίδιο η ΔΗΜΑΡ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ξαφνικά να βγαίνετε δύο κόµµατα και λέτε:
«Όχι. Θα τα πούµε…». Τι είναι αυτό το θέµα;
Συνεπώς –τελειώνω µε αυτό και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρεεδώ τίθεται ένα ζήτηµα: Κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση; Διαφωνούµε σε όλα; Να το πούµε. Δεν χρειάζεται τότε
να κάνουµε τόσο µεγάλη συζήτηση. Αν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε κάποια σηµαντικά ζητήµατα, πρέπει να το κάνουµε. Οι
καιροί ου µενετοί!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Καπερνάρος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, θα επανέλθω επ’ ολίγον υπό µορφήν ρητορικής ερωτήσεως για να απαντήσετε µετά, εάν θέλετε και αν δύνασθε, για το εάν αποσύρατε ή διορθώσατε αυτά που είχαµε
παρατηρήσει χθες ενδεικτικώς, δηλαδή εάν εξακολουθείτε να
λέτε και να ισχυρίζεστε -διότι δηµιουργεί διάφορα ανάκατα συναισθήµατα αυτό το «κοντός µε ύφος ψηλού» που λέω εγώ- ότι
εάν άνθρωποι που δικαιούνται να πληρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ
δεν υποβάλουν τα έγγραφά τους µέχρι τις 20 του µηνός και έρθουν στις 21 ή 22, εσείς δεν θα τους ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις.
Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι αντίθετο στη λογική και αντίθετο στη φύση. Ξέρετε γιατί πιστεύω ότι είναι αντίθετο και στις
δικές σας θεµελιώδεις αρχές που αφορούν, πρώτον, τις αξιακές
σταθερές σας και δεύτερον, τις βάσεις της λογικής σας; Έχω
πολύ στενό συγγενικό µου πρόσωπο, που έχει φυσικοθεραπευτήριο στο Βύρωνα, το οποίο έχει λαµβάνειν από τον ΕΟΠΥΥ ως
φυσικοθεραπευτής από το Μάρτιο. Χρωστάτε λεφτά σ’ αυτόν τον
άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας περιφερειακός φυσικοθεραπευτής. Να τον στείλω, πριν συµπληρωθεί το εικοσαήµερο, να τον
πληρώσετε; Δεσµεύεστε να έρθει, πριν συµπληρωθεί το εικοσαήµερο, για να τον πληρώσετε, αφού του χρωστάτε λεφτά από το
Μάρτιο;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τι είναι αυτά,
κύριε συνάδελφε; Σε όλες τις πληρωµές υπάρχουν προθεσµίες.
Παντού υπάρχουν προθεσµίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λέµε τώρα, στις προθεσµίες που
χρωστάτε εσείς µπορείτε να βάλετε τη δέσµευση ότι «σε αυτούς
που χρωστάµε, στους φυσικοθεραπευτές του Νοµού Αττικής,
στους οποίους χρωστάµε από το Μάρτιο, θα τους δώσουµε τα
λεφτά το Νοέµβριο και να έρθουν µέχρι τις 20 του µηνός, διότι
στις 22 δεν θα τους αναγνωρίζουµε τις αξιώσεις»;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Εσείς δεν θέλετε
να βάλουµε τάξη στον ΕΟΠΥΥ; Εµείς θα βάλουµε τάξη στον
ΕΟΠΥΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ! Δύο λύσεις υπάρχουν: Είτε διατυπώνετε τα ερωτήµατά σας και µετά ο
Υπουργός µπορεί να απαντήσει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Βάλτε τάξη στη συνείδησή σας
και αυτά που λέτε να ισχύουν, και να µην κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό µε τέτοια νοµοθετήµατα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Αυτή η διάταξη
είναι ψηφισµένη εδώ και τέσσερις µήνες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα µου απαντήσετε µετά.
Έχω µία υποσηµείωση στο άρθρο 3. Για τα µέλη της επιτροπής που θα φτιάξετε για να διαπραγµατεύεται -αγνώστων στοιχείων και βιογραφικών στη Βουλή- δεν λέτε καν τι προϋποθέσεις
απαιτούνται για αυτές τις περιπτώσεις. Θα βάλετε όποιον επιλέξετε εσείς. Είναι αυτό που λέγαµε χθες «καλώς τα δικά µας τα
παιδιά». Λέει: «Στα µέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση». Γιατί; Αυτοί για ποιο λόγο θα απασχολούνται; Εθελοντικά; Και γιατί το λέω αυτό; Διότι αυτοί διορίζονται µε κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Αφού δεν θα
πληρώνονται, τι ρόλο παίζει ο Υπουργός Οικονοµικών; Γιατί να

1337

έχει άποψη ο Υπουργός Οικονοµικών στα µέλη της επιτροπής
που θα διαπραγµατεύονται, αφού δηλώνετε ότι σε αυτούς δεν
θα καταβάλλεται αποζηµίωση; Είναι Σαµαρείτες!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Γιατί µέχρι πρότινος γινόταν µπάχαλο
στον ΕΟΠΥΥ. Τώρα υπάρχει µια τακτοποίηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μπορούµε µε σωστά, λογικά νοµοθετήµατα, µε βάση τη λογική του νόµου, να αποκλείουµε αυτά
που λέτε, αλλά όχι µε τέτοια νοµοθετήµατα που εκθέτουν τη νοηµοσύνη των Βουλευτών;
Θέλω να απευθύνω ένα τρίτο ερώτηµα προς τον κ. Κεδίκογλου.
Κύριε Κεδίκογλου, θα σας ρωτήσω και βεβαίως µπορείτε να
µου απαντήσετε και τώρα ανεπισήµως. Εσείς πιστεύετε ότι αυτοί
οι τηλεοπτικοί σταθµοί που αναφέρονται στο άρθρο 18 αυτού
του νοµοθετήµατος, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε το άρθρο τάδε, του νόµου τάδε,
οι τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν νοµίµως σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 και 2 του τάδε άρθρου κ.λπ., πιστεύετε, δηλαδή ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί στην Ελλάδα λειτουργούν νοµίµως, είναι νόµιµοι;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Θα σας απαντήσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο κύριος Υφυπουργός δεν είναι
αρµόδιος, εσείς είστε αρµόδιος και έχετε ψάξει το θέµα. Σας
ερωτά, λοιπόν, ο εκ δεξιών σας κύριος Υφυπουργός: «Τι θα
απαντούσα εγώ χθες; Είναι νόµιµος ο τάδε τηλεοπτικός σταθµός, ναι ή όχι;».
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Θα σας απαντήσω στη συνέχεια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Να µου απαντήσετε. Γιατί εγώ δεσµεύτηκα χθες και λέω ότι λειτουργούν νοµιµοφανώς. Είχαν
πάρει κάποιες προσωρινές άδειες -η προσωρινή άδεια δεν είναι
η άδεια του νόµου- και αυτές οι προσωρινές άδειες αναστέλλονται. Αυτό είναι το καθεστώς που υπάρχει. Λέµε τώρα: Πώς εσείς
δεν προστατεύετε τους Βουλευτές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν νοµικά, αλλά και νοµικά να γνωρίζουν πιθανόν να διαλάθει την προσοχή τους µε τα νοµοθετήµατα όπως τα φέρνετε; Γιατί τους
βάζετε να ψηφίσουν αυτό το νοµοθέτηµα -το οποίο είναι έκνοµο,
κατά την άποψή µου, και άκρως πονηρό- µε τη φράση «στους τηλεοπτικούς σταθµούς που λειτουργούν νοµίµως» και να νοµιµοποιήσουν µε την τυχόν θετική τους ψήφο ότι τώρα, σήµερα οι
όποιοι, οι υπάρχοντες τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουργούν νοµίµως;
Γιατί τους βάζετε να νοµιµοποιήσουν τα νοµιµοφανώς λειτουργούντα τηλεοπτικά κανάλια ως λειτουργούντα νοµίµως, αφού
γνωρίζετε ότι δεν λειτουργούν νοµίµως, αλλά ακόµα περιµένουν
τις άδειες;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Θα σας απαντήσω στην οµιλία
µου. Τα έχω πει στην επιτροπή, θα σας τα ξαναπώ και τώρα. Εάν
κρίνετε ότι υπάρχει κάποια παρανοµία, µπορείτε να προσφύγετε
στη δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υφυπουργέ,
παρακαλώ πολύ, αφού ολοκληρωθούν οι οµιλίες, µπορείτε να
έχετε τον λόγο και να κάνετε κάποια παρέµβαση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κάτι άλλο τώρα. Όταν έγινε ένα
ερώτηµα «γιατί δεν εκτελείται η αµετάκλητη απόφαση του
Αρείου Πάγου, που από το 2000 περιµένει κάποιον γενναίο
Υπουργό Δικαιοσύνης µε το 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας να δώσει άδεια, να υπογράψει δηλαδή για να αρχίσει η εκτέλεση κατά της περιουσίας του γερµανικού δηµοσίου στην
Ελλάδα;», ο κ. Ρουπακιώτης τότε µου είχε απαντήσει, διά του κ.
Καραγκούνη, ότι έδωσε το θέµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να αποφανθεί τι πρέπει να γίνει.
Ακούστε, µε αµετάκλητη απόφαση τι µου είπε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους: «Έχουµε άλλες περιπτώσεις που για διάφορα άλλα νοµοθετήµατα καταφεύγετε -και καλά κάνετε- στο
Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής». Εδώ ούτε στη µια περίπτωση ούτε στην άλλη καταφύγατε να σας ορίσουν κατά πόσο
έχετε δικαίωµα. Εγώ δεν λέω ότι είπα «εκνοµία» και, αν θέλετε,
τη βάζω σε εισαγωγικά. Έχω απαίτηση, όµως, να πείτε ναι ή όχι
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σε αυτό το ερώτηµα. Γιατί δεν προσφύγατε ή δεν καταφύγατε
να σας πουν δι’ ενός, µιας γνώµης, εάν αυτό το «λειτουργούν νοµίµως», θα έπρεπε να το βάλετε ή να βγάλετε το «νοµίµως» και
να αφήσετε το σκέτο «λειτουργούν», αφού νοµίµως δεν λειτουργούν, διότι όλοι περιµένουν πότε θα έρθουν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα ασχοληθείτε –και το ΕΣΡ βέβαια- για να πάρουν
νόµιµες άδειες ένας αριθµός καναλιών για την Αττική, ένας
άλλος αριθµός καναλιών πανελλαδικής εµβέλειας, αυτά όλα τη
συγκατανεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζει και τις
προϋποθέσεις. Γιατί αυτά δεν τα κάνατε, παρά έρχεστε σήµερα
και ζητάτε να ψηφίσουν οι Βουλευτές ότι τα κανάλια λειτουργούν
νοµίµως, αφού δεν λειτουργούν νοµίµως και το ξέρετε;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Δεν αποφασίζει η Κυβέρνηση ή ο εκάστοτε Υπουργός ποιοι λειτουργούν
νόµιµα και ποιοι όχι. Η ανεξάρτητη αρχή αποφασίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θα
έχετε τη δυνατότητα µετά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μετά περιµένω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επειδή έληξε ο χρόνος του κ. Καπερνάρου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δώστε µου παρακαλώ τον λόγο
για µισό λεπτό ακόµη.
Η απάντηση που πρέπει να µου δώσετε είναι ένα ναι ή όχι,
κύριε Υφυπουργέ, ως πλέον αρµόδιος στην Κυβέρνηση, εάν τα
τηλεοπτικά κανάλια αυτήν τη στιγµή που µιλάµε λειτουργούν νοµίµως, έτσι όπως το φέρνετε εσείς για να νοµιµοποιήσουν µε την
τυχόν θετική τους ψήφο οι Βουλευτές ότι τα κανάλια λειτουργούν νοµίµως. Εµείς λέµε ότι λειτουργούν νοµιµοφανώς και το
«νοµιµοφανώς» καµµία σχέση δεν έχει µε το «νοµίµως».
Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Καπερνάρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυµνάσιο Νέου Ηρακλείου Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κασιδιάρης για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ξεκινήσω µε το ζήτηµα των καναλιών
το οποίο άπτεται της λειτουργίας του πολιτεύµατος και θα απαντήσω στο ερώτηµα που έθεσε ο προλαλήσας, εάν τα κανάλια και
ιδίως τα µεγάλα αθηναϊκά κανάλια που εκπέµπουν σε ολόκληρη
την Ελλάδα λειτουργούν νοµίµως ή νοµιµοφανώς. Τίποτε από τα
δύο. Τα κανάλια αυτά λειτουργούν παρανόµως, αλλά είναι λογικό
να λειτουργούν παρανόµως, όταν οι ιδιοκτήτες τους καναλάρχες
είναι οι ίδιοι νταβατζήδες της πολιτικής µας ζωής, είναι οι ίδιοι
που παίρνουν τα δηµόσια έργα. Αυτό που έχω να πω, για να αιτιολογήσω το σκεπτικό µου, είναι ότι οι συχνότητες πάνω στις
οποίες πατούν δεν ανήκουν σε κανένα Μπόµπολα, σε κανένα Κυριακού, σε κανένα Βαρδινογιάννη, είναι συχνότητες που ανήκουν
στον ελληνικό λαό και όταν η χώρα αυτή ευτυχίσει να έχει δηµοκρατία, στον ελληνικό λαό θα επιστραφούν.
Έχω να κάνω µια βαρυσήµαντη καταγγελία από αυτό εδώ το
Βήµα. Έχω να ενηµερώσω τον ελληνικό λαό ότι παράλληλα κινείται και η δικαστική διαδικασία, διότι ήδη σήµερα κατατέθηκαν
οι πρώτες µηνύσεις για το µείζον εθνικό ζήτηµα των υποκλοπών,
το οποίο σχετίζεται µε την απόπειρα της Κυβέρνησης να καταλύσει το πολίτευµα, να καταργήσει οριστικά την Κοινοβουλευτική
Δηµοκρατία.
Καταγγέλλω ότι η παρούσα Κυβέρνηση, την οποία µετά λόγου
γνώσεως αποκαλώ «χούντα Σαµαρά-Βενιζέλου», παρακολουθούσε και παρακολουθεί παρανόµως συνοµιλίες Βουλευτών.
Εγώ οµιλώ πάντοτε µε αποδείξεις και µε ντοκουµέντα, δεν κάνω
διαδόσεις όπως η Αριστερά, ούτε βασίζοµαι σε δηµοσιεύµατα
του Τύπου.
Ντοκουµέντα, λοιπόν, και αποδείξεις και συγκεκριµένη οµολο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γία δικαστικού λειτουργού θα καταθέσω αυτήν εδώ τη στιγµή από
αυτό εδώ το Βήµα. Συγκεκριµένα, λοιπόν, ενώπιον έξι Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής, όταν µας συνέλαβαν µε παράνοµο τρόπο
µετά από το σόου που προβλήθηκε στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, όταν µας πήγαν σιδηροδέσµιους στην προϊσταµένη της Εισαγγελίας –εάν δεν απατώµαι, είναι η κ. Παναγιώτα Φάκου- η
συγκεκριµένη δικαστική λειτουργός δήλωσε ότι υπάρχουν καταγεγραµµένες συνοµιλίες προηγούµενες, από τον παρελθόν, οι
οποίες ελήφθησαν για εθνικούς λόγους. Το ξαναλέω: Υπάρχουν
-είπε η προϊσταµένη της Εισαγγελίας- προγενέστερες συνοµιλίες
Βουλευτών –µιλάµε για Βουλευτές, δεν µιλάµε καν για απλούς
πολίτες- οι οποίες έχουν καταγραφεί για εθνικούς λόγους.
Εν συνεχεία, κατάλαβε η Κυβέρνηση το σφάλµα της και αφαιρέθηκαν από τη δικογραφία αυτά τα στοιχεία. Όχι µόνο αφαιρέθηκαν τα στοιχεία αυτά από τη δικογραφία -διότι µιλάµε για
κακουργήµατα, διότι ξέρουµε πολύ καλά ότι οι υπεύθυνοι για
αυτές τις υποκλοπές πάνε στις φυλακές απευθείας µόλις όλα
αυτά τα πράγµατα έρθουν στο φως και αποδειχθούν- αλλά καρατοµήθηκε και ο υπεύθυνος για τις παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Γι’ αυτόν το λόγο καρατοµήθηκε
ο συγκεκριµένος παράγοντας. Κάποιοι διέρρεαν µέσα από τα παπαγαλάκια τους στα κανάλια ότι είχε δήθεν σχέση µε τη Χρυσή
Αυγή, ενώ γνώριζαν ότι ήταν εµπλεκόµενος στη Νέα Δηµοκρατία,
ήταν άνθρωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Καρατοµήθηκε, λοιπόν,
ο συγκεκριµένος και όχι µόνο αυτό, όχι µόνο τα στοιχεία αφαιρέθηκαν από τη δικογραφία, αλλά είχαµε και την παρουσία του
κ. Ανδρεουλάκου την ηµέρα εκείνη στη Βουλή. Όλοι ξέρουµε
πολύ καλά για ποιο λόγο είχε έρθει εδώ. Μιλάω για το δεξί χέρι
του κ. Δένδια.
Καταγγέλλω, λοιπόν, συγκεκριµένες παρακολουθήσεις Βουλευτών, οι οποίες αποδεικνύονται και από άλλο ένα γεγονός,
διότι αυτοί οι οποίοι διοικούν τις αρχές δεν είναι άνθρωποι έξυπνοι, οι ίδιοι «καρφώνονται». Πριν από µία εβδοµάδα Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής συνοµιλήσαµε µέσω των κινητών µας τηλεφώνων και συνεννοηθήκαµε να κάνουµε µια νόµιµη πολιτική δραστηριότητα, να πάµε στα διόδια να µοιράσουµε έντυπα. Αυτό το
πράγµα, αυτό το γεγονός, αυτήν την κανονισµένη πολιτική
δράση δεν την αναγγείλαµε πουθενά. Δεν κατεγράφη πουθενά,
ούτε στο διαδίκτυο ανέβηκε, ούτε σε γραφεία την είπαµε, ούτε
δηµοσίως την αναγγείλαµε, τίποτα απολύτως. Εκεί, λοιπόν, που
πήγαµε να κάνουµε αυτή την καθ’ όλα νόµιµη πολιτική δράση,
µας περίµεναν διµοιρίες των ΜΑΤ, οι οποίες ήταν ενήµερες για
το γεγονός αυτό από τις παράνοµες παρακολουθήσεις των κινητών µας τηλεφώνων.
Έχει κατατεθεί µήνυση µε ΑΒΜΔ2013/313383 κατά του Υπουργού Δηµοσίας Τάξεως κ. Δένδια, κατά του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας κ. Παπαγιαννόπουλου, κατά παντός άλλου
υπευθύνου, αλλά στο ζήτηµα των υποκλοπών πλέον όπου θα κινηθούµε δικαστικά και περαιτέρω, οι ευθύνες θα φτάσουν στην
κεφαλή αυτής της Κυβέρνησης -της υδροκέφαλης Κυβέρνησηςδιότι τέτοια κακουργήµατα δεν µπορεί να αναλάβει να τα κάνει
από µόνος του ένας παράγοντας της Αστυνοµίας ή του Υπουργείου. Προέρχονται κατόπιν άνωθεν εντολών και αυτό είναι κάτι
που θεωρώ δεδοµένο.
Οι ίδιοι προδοθήκατε, οι ίδιοι διαπράξατε µεγάλα σφάλµατα.
Εισαγγελέας είπε σε Βουλευτές ότι υπάρχουν προγενέστερες
καταγραφές για εθνικούς λόγους. Ο µόνος τρόπος να λυθεί αυτό
το ζήτηµα -γιατί µιλάµε πλέον για κατάλυση του πολιτεύµατος,
για κατάργηση της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας- είναι να
πέσει η χούντα Σαµαρά-Βενιζέλου. Αυτό απαιτεί η Χρυσή Αυγή.
Το µόνο που καταφέρατε µε όλες αυτές τις διώξεις είναι -όπως
δείχνουν και οι τελευταίες έρευνες- να µας φέρετε στην πρώτη
θέση της προτίµησης των Ελλήνων πολιτών. Μόνο αυτό καταφέρατε. Το µέλλον ανήκει σε εµάς. Όλοι αυτοί οι οποίοι παρανόµησαν είναι βέβαιο πως θα λογοδοτήσουν πολύ σύντοµα στη
δικαιοσύνη.
Κλείνω, κάνοντας άλλη µια καταγγελία. Σήµερα βρέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας ο διοικητής της ΕΥΠ.
Περιµέναµε να έρθει ο διοικητής της ΕΥΠ στη Βουλή προτού
προβούµε στη δικαστική διαδικασία, προτού κάνουµε µηνύσεις
και αγωγές κατά παντός υπευθύνου. Η διαδικασία αυτή, όπως
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ξέρετε, στην Επιτροπή Θεσµών είναι απόρρητη. Παρ’ όλα αυτά,
βλέποντας ειδήσεις προηγουµένως, είδα µια αθλιότητα στα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, να έχουν οι ίδιοι οι παράγοντες
διαρρεύσει ότι συνοδευόταν από πράκτορες της ΕΥΠ ο διοικητής, οι οποίοι ήρθαν, έλεγξαν το χώρο –λέει- και έφυγαν. Αυτό
είναι ένα µεγάλο ψέµα. Το δηλώνω µετά λόγου γνώσεως και ενώπιον του ελληνικού λαού. Οι άνθρωποι αυτοί µπήκαν στο Κοινοβούλιο εντελώς παράτυπα και εδώ απαιτώ εξηγήσεις και από τη
φρουρά της Βουλής. Πώς είναι δυνατόν πράκτορες της ΚΥΠ να
µπαίνουν στη Βουλή χωρίς να δίνουν τα στοιχεία τους και να
παίρνουν τη γνωστή κόκκινη καρτέλα που παίρνει ο κάθε πολίτης, τη στιγµή που εµείς οι Βουλευτές είµαστε αναγκασµένοι να
ελεγχθούµε εξονυχιστικά, να περνάµε από ακτίνες Χ, επειδή λέγατε ότι θα βάζαµε αντιαεροπορικά µέσα για να αλώσουµε το
Κοινοβούλιο; Την ίδια ώρα πράκτορες της ΚΥΠ µπαίνουν παράτυπα χωρίς να δώσουν τα στοιχεία τους σε κανέναν, χωρίς να
τους δοθεί το λεγόµενο «κόκκινο καρτελάκι» του επισκέπτη και
τίποτα άλλο.
Και µιλάτε για Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία!
Οι ίδιοι άνθρωποι, λοιπόν, δεν έλεγξαν και έφυγαν, αποπέµφθηκαν από την επιτροπή κατόπιν προτάσεώς µου, διότι δεν είναι
δυνατόν να προσέρχονται σε µία Κοινοβουλευτική Επιτροπή οι
οποιοιδήποτε και να µην δίνουν τα στοιχεία τους, να είναι ανώνυµοι µέσα στο Κοινοβούλιο και να παρακολουθούν µία απόρρητη κοινοβουλευτική διαδικασία. Ψήφισε η επιτροπή και
απεφασίσθη η αποποµπή τους. Έτσι έφυγαν και όχι έτσι όπως
λένε στα κανάλια, ότι δήθεν έλεγξαν το χώρο και αποχώρησαν.
Αυτά έχω να πω.
Οι καταγγελίες θα συνεχιστούν και βέβαια η άθλια αυτή υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και των παρακολουθήσεων
Βουλευτών οδηγείται ήδη στη δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί δεν λέτε από ποια κόµµατα
είµαστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορούµε να το κάνουµε. Αυτό είναι εφικτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για αυτούς που µας ακούνε το
λέω. Μεταξύ µας γνωριζόµαστε.
Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά αν γίνονται παράνοµες παρακολουθήσεις χωρίς εισαγγελική άδεια και εντολή προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε, αυτό η Δηµοκρατική Αριστερά το
στηλιτεύει.
Το κράτος δικαίου θα υφίσταται και θα λειτουργεί, ακόµη και
όταν βρίσκεται η πατρίδα µας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Αυτά είναι θέµατα, τα οποία όπως και από όποιον και αν τίθενται
δεν πρέπει να αµφισβητούνται από κανέναν. Και γνωρίζετε πολύ
καλά τις µεγάλες µας αντιπαραθέσεις και διαφορές. Όµως τα
ζητήµατα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας του κράτους δικαίου δεν πρέπει να αµφισβητούνται από κανέναν.
Ξεκινάω µε το άρθρο 18, αφού σας βλέπω εδώ, κύριε
Υπουργέ. Πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο διαιωνίζει ακόµη
αυτήν την µεταβατικότητα και την σχετικότητα της µεγάλης υπόθεσης που είναι, το πώς λειτουργούν τα ΜΜΕ.
Εµείς θα δώσουµε ακόµη µία ευκαιρία στην Κυβέρνηση, δηλαδή θα είµαστε θετικοί. Θέλουµε όµως και µία διευκρίνιση σχετικά µε το µέχρι πότε θα είναι αυτή η προσωρινότητα και πόσο
θα διαρκέσει. Γιατί προσωρινότητα πάνω στην προσωρινότητα
ήδη πιάσαµε είκοσι χρόνια.
Και δίνετε λαβή για σχόλια, για συζητήσεις, για υποψίες, για
πολλά θέµατα, τα οποία πραγµατικά, όταν µπαίνουν στο Βήµα
της Βουλής, αλλά πολύ περισσότερο όταν γίνεται δηµόσια η συζήτηση, δίνουν αφορµή για πικρόχολες επισηµάνσεις για τον πολιτικό κόσµο. Γιατί ξέρετε ότι µία προσωρινότητα και µία θολή
προσέγγιση των πραγµάτων βολεύει πολλές φορές τις συναλλαγές και τις κάτω από το τραπέζι λειτουργίες.
Πάρα ταύτα, επειδή σήµερα µε την πρότασή σας εδώ δίνετε
ακόµη µία δυνατότητα -θέλουµε να πιστεύουµε- για την ουσιαστική και οριστική λύση του θέµατος, εµείς θα συναινέσουµε.
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Καταθέσαµε δύο τροπολογίες. Σχετικά µε την πρώτη για τις
επιτροπές αναπήρων, άκουσα τον κύριο Υπουργό, τον κ. Γεωργιάδη, να λέει ότι, λόγω συναρµοδιότητας µε τον κ. Βρούτση, θα
χρειαστεί να περιµένουµε τη συνεννόηση των δύο Υπουργείων.
Πρέπει όµως να καταλάβετε ότι δεν µπορούµε να αφήνουµε δυσλειτουργίες της πολιτείας και του κράτους να αποβαίνουν εις
βάρος των πολιτών, έστω και χάριν µίας συνεννόησης που πρέπει να υπάρχει στα δύο Υπουργεία. Άρα περιµένουµε άµεση ανταπόκριση.
Θεωρούµε ως µία δέσµευση της Κυβέρνησης ότι θα λύσει
άµεσα το θέµα. Το πόσο άµεσα θα το κάνει, αυτό είναι κάτι που
θα κριθεί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το κόστος το επωµίζεται η Κυβέρνηση. Άµα θέλει να συνεχίσει να το επωµίζεται, είναι δικό της
θέµα. Υπάρχει όµως και ένας κόσµος τον οποίον πρέπει πραγµατικά να σκεφτούµε.
Σχετικά µε τη δεύτερη τροπολογία που καταθέσαµε, επειδή,
κύριε Μπέζα, είναι και δική σας αρµοδιότητα, δεν ακούσαµε τη
γνώµη σας. Χθες σας άκουσα θετικό. Δεν ξέρω όµως ποια είναι
η προσέγγιση που έχετε και αν την κάνετε δεκτή. Μιλάω για τα
κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής
υγείας. Μιλάµε δηλαδή για τα Κέντρα τα οποία ασχολούνται µε
ένα πολύ ευαίσθητο ζήτηµα και έχουν να κάνουν µε πάρα πολύ
κόσµο.
Εάν δεν υπογραφεί η προγραµµατική σύµβαση, θα υπάρξει
πρόβληµα. Πραγµατικά πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτηµα. Είναι
και τυπικό. Περιµένουµε µία δική σας τοποθέτηση ή να λυθεί σήµερα το θέµα ή τέλος πάντων να µας πείτε τον τρόπο µε τον
οποίο θα λυθεί.
Από εκεί κι έπειτα, επειδή η συζήτηση σήµερα είναι επί των άρθρων, εµείς θέλω να είµαστε λίγο πιο συγκεκριµένοι. Είπαµε χθες
τα γενικά και καταθέσαµε την άποψή µας για πώς πρέπει να λειτουργήσει ένα σύστηµα υγείας και πώς πρέπει να λειτουργεί µια
κυβέρνηση σε σχέση µ’ αυτό.
Εµείς στα ζητήµατα, τα οποία τίθενται για το Υπουργείο Υγείας
–τα τέσσερα άρθρα δηλαδή- είµαστε θετικοί.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το άρθρο 5 για τα θέµατα των
µεταναστών και των κέντρων, τα οποία θα λειτουργήσουν. Βλέπω
και τον υποψήφιο περιφερειάρχη του 2010 τον κ. Κικίλια. Βλέπω
και τον Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, ακούστε, εµείς θα το ψηφίσουµε το άρθρο
που φέρνετε σε σχέση µε τα τρία κέντρα, ειδικά για το Κέντρο
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Αναφέρθηκα στον κ. Κικίλια διότι λόγω περιφέρειας έχει αυτήν την αρµοδιότητα.
Προσέξτε, υπάρχει τεράστιο πρόβληµα -νοµίζω ότι το λαµβάνετε υπ’ όψιν κι εσείς- για το πώς λειτουργεί αυτήν τη στιγµή
αυτό το σύστηµα για τους αλλοδαπούς και τους µετανάστες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τώρα θα
ξεκινήσει να δουλέψει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θέλουµε άµεσες λύσεις.
Εµείς θα το υποστηρίξουµε το άρθρο σας, γιατί πιστεύουµε
ότι πρέπει να δοθεί µια λύση. Λύστε όµως τα θέµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Καλό πάει να κάνει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Προτροπή κάνουµε. Εστιάζουµε
ότι πραγµατικά υπάρχει ένα ζήτηµα.
Αναφορικά µε το άρθρο 6, εµένα µε κάλυψε η δηµόσια δήλωση
του κ. Παναγιωτόπουλου. Εντάξει, υπάρχουν διατάξεις, οι οποίες
καλύπτουν πολλά ζητήµατα. Για να εξαιρούνται, όµως, οι εκπαιδευτικές εκδροµές υπάρχει –λέει- άλλη διάταξη.
Δέκα χιλιάδες διατάξεις υπάρχουν σε αυτήν την χώρα. Τουλάχιστον, υπάρχει η δηµόσια δήλωση ότι το ελληνικό σχολείο που
θα κάνει την εκπαιδευτική του εκδροµή στο µουσείο -ή η πανεπιστηµιακή εκδροµή που θα γίνει σε ένα έτος του πανεπιστηµίουδεν θα πληρώνει. Αυτή είναι µια δέσµευση που υπάρχει και τουλάχιστον έχει γίνει µέσα σε αυτήν την Αίθουσα δηµοσίως. Θα το
ψηφίσουµε λοιπόν.
Θα ψηφίσουµε και τα άρθρα 8, 9 και 10, σε σχέση µε το άµεσο
της καταβολής των επιδοµάτων των αστυνοµικών. Λύνονται τρέχοντα ζητήµατα, τα οποία, όπως είπα και χθες, καλό είναι να λύνονται. Δεν είναι ανάγκη κάθε νοµοσχέδιο να αλλάζει το σύµπαν
του ελληνικού κόσµου.
Το άρθρο 11, θα το ψηφίσουµε. Τα είχαµε πει όταν ψηφίστηκε
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ο νόµος τότε µε τα ΙΕΚ για τα τουριστικά επαγγέλµατα.
Δυστυχώς, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν
άκουγε, αλλά περί άλλα τύρβαζε. Τα προβλήµατα όταν υπάρχουν
έρχονται. Να µην πω την παροιµία που λέει ο ελληνικός λαός,
γιατί είναι και λίγο σόκιν.
Θα ψηφίσουµε και τα άρθρα από το 12 µέχρι και το άρθρο 15
που αναφέρονται στην Προεδρία. Είναι τρέχοντα ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 16 για τον τοπικό περιφερειακό
Τύπο είναι δική σας αρµοδιότητα. Το είπα και χθες: Ουσιαστικά
εκ των υστέρων έρχεται η Κυβέρνηση, πυροσβεστικά να τοποθετηθεί. Δεν είναι δική σας ευθύνη το πώς εξαφανίστηκε ο τοπικός Τύπος. Η πτέρυγα που ευθύνεται λείπει αυτήν τη στιγµή
µέσα από τη Βουλή.
Αυτήν τη στιγµή ουσιαστικά δεν υπάρχει τοπικός περιφερειακός Τύπος. Εγώ το κρίνω από τη δική µου περιφέρεια. Είναι εδώ
και ο κ. Βορίδης και µπορεί να το πιστοποιήσει. Από τις σαράντα,
πενήντα µηνιαίες εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που είχαµε στην Περιφέρεια της Αττικής πριν πέντε χρόνια, ζήτηµα είναι αν υπάρχουν πέντε έξι πλέον. Φρόντισαν κάποιοι αυτά τα έντυπα, τα
οποία ήταν πολύ σηµαντικά για την περιφέρεια, να εξαφανιστούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτές οι ελαφρώς ευεργετικές διατάξεις είναι καλές. Νοµίζω,
όµως, ότι πλέον δεν δίνουν λύση στο ζήτηµα βιωσιµότητας του
τοπικού και περιφερειακού Τύπου.
Νοµίζω ότι τελείωσα. Και για το άρθρο 18 σας είπα την άποψη
µας.
Περιµένουµε µια δική σας δέσµευση για ποια θα είναι αυτή η
διάρκεια της παράτασης, έτσι ώστε να µπούµε σε µια οριστική
επίλυση του θέµατος των αδειών.
Υπό αυτήν την έννοια, η Δηµοκρατική Αριστερά για την πανσπερµία ζητηµάτων που τίθενται σε αυτό το νοµοσχέδιο µε την
τοποθέτηση που έκανα δηλώνει τις δικές της θέσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µιλήσω για τα έξι άρθρα που είναι στον τοµέα
της ευθύνης. Ας αρχίσουµε από τα τρία άρθρα, το άρθρο 13, 14
και 15 που αφορούν την ελληνική Προεδρία.
Το άρθρο 13, περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την αξιοποίηση των
υφιστάµενων υπηρεσιακών δοµών και των στελεχών της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, αρµόδιων για ζητήµατα κρατικής επικοινωνίας που διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία σε θέµατα άσκησης της Ελληνικής
Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, ανατίθενται στη
Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας αρµοδιότητες
σχετικές µε την άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας. Προβλέπονται δυνατότητες παραµονής του προσωπικού των τριών γραφείων σε Βρυξέλλες, Λουξεµβούργο και Στρασβούργο µέχρι τη
λήξη της Προεδρίας και αντίστοιχες ρυθµίσεις για τις αποσπάσεις.
Το άρθρο 14, προβλέπει ότι ο εκπρόσωπος της Ελληνικής
Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Και το άρθρο 15, ρυθµίζει ζητήµατα αποσπάσεων και αξιοποίησης ενός εκλεκτού κοµµατιού της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης, µιλάω για τον κλάδο των συµβούλων και γραµµατέων
επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, έτσι ώστε να µπορέσουν να αξιοποιηθούν ανεξαρτήτως
βαθµού.
Δεν λέω κάτι καινούργιο όταν σας υπογραµµίζω ότι η Προεδρία αποτελεί µείζον διεθνές γεγονός και από επικοινωνιακή
άποψη και γι’ αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων για την αναβάθµιση της διεθνούς εικόνας της χώρας, την
προβολή θεµάτων εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και την προώθηση προτεραιοτήτων και πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο πλαίσιο αυτό, λαµβανοµένης υπ’ όψιν και της δηµοσιονοµικής συγκυρίας, κρίνεται αναγκαία η βέλτιστη αξιοποίηση όλων
των υφιστάµενων υπηρεσιακών δοµών και στελεχών αρµόδιων
για ζητήµατα επικοινωνίας.
Το άρθρο 16, αναφέρεται στον περιφερειακό Τύπο. Όπως είπε
και ο κ. Οικονόµου, είναι όντως πολύ δύσκολοι καιροί, ειδικά για
τον περιφερειακό Τύπο. Γνωρίζετε ότι ο χώρος των µέσων ενηµέρωσης ήταν ίσως ο χώρος που χτυπήθηκε περισσότερο από
την κρίση, γιατί η πρώτη δαπάνη που περικόπτεται είναι η διαφηµιστική δαπάνη, η οποία πρέπει να είναι το κύριο έσοδο των
µέσων ενηµέρωσης και επιπλέον τα περιφερειακά µέσα ήταν σε
χειρότερη µοίρα από τα πανελλαδικά.
Τι προσπαθούµε µε αυτό το άρθρο; Να διευκολύνουµε όσο γίνεται την επιβίωση.
Θα συµφωνήσω µαζί σας, κύριε Οικονόµου. Πρέπει να γίνουν
κι άλλα, γιατί είναι συστατικό στοιχείο της δηµοκρατίας µας τα
περιφερειακά µέσα.
Αυτό που κάνουµε επί του παρόντος είναι ότι ελαστικοποιούµε
τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην υπουργική απόφαση για
τις δηµοσιεύσεις του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
αποσαφηνίζουµε το πεδίο εφαρµογής, αντικαθιστούµε την καταληκτική ηµεροµηνία από την 31η Ιανουαρίου στη 10η Μαρτίου.
Είναι για να συµπληρώνονται αποτελεσµατικότερα οι φάκελοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για µία ρεαλιστικότερη προσέγγιση δεδοµένης της παρούσας οικονοµικής συγκυρίας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της οικονοµικής
βιωσιµότητας ενός µεγάλου αριθµού τοπικών και νοµαρχιακών
εφηµερίδων.
Με το άρθρο 17, που αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθµούς,
δίνεται µία παράταση στην προβλεπόµενη προθεσµία έκδοσης
της προκήρυξης για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου. Υπάρχει ένα ζήτηµα εκεί. Η καθυστέρηση είναι λόγω των προβληµάτων µε το Εθνικό
Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια και εκτενέστερα.
Τώρα, όσον αφορά στο άρθρο 18, που συγκέντρωσε, αδίκως
κατ’ εµέ, τα πυρά σας, γιατί το µόνο που κάνει αυτή η διάταξη
είναι να ρυθµίζει προσωρινά -και το υπογραµµίζω αυτό- το τηλεοπτικό πεδίο για να µη µείνουν περιοχές της Ελλάδας χωρίς τηλεοπτικό πρόγραµµα, να επαναλάβω άλλη µία φορά, ότι µε το
άρθρο αυτό ρυθµίζεται προσωρινά η νόµιµη µεταφορά µε ψηφιακή τεχνολογία από τους παρόχους δικτύου, τους διαχειριστές
φάσµατος δηλαδή, του εκπεµπόµενου από τους τηλεοπτικούς
σταθµούς προγράµµατος µέχρι τη χορήγηση των αδειών παρόχων περιεχοµένου.
Η ρύθµιση είναι προσωρινή, ρυθµίζεται προσωρινά µέχρι τη
χορήγηση των αδειών παρόχου περιεχοµένων η νόµιµη µεταφορά µε ψηφιακή τεχνολογία του εκπεµπόµενου από τους τηλεοπτικούς σταθµούς προγράµµατος από εκείνα τα κέντρα
εκποµπής όπου έχει γίνει σταδιακά η ψηφιακή µετάβαση.
Σε καµµία περίπτωση η ρύθµιση αυτή δεν αποτελεί αδειοδότηση ούτε αποσκοπεί στην αποφυγή αδειοδότησής τους ως παρόχων περιεχοµένου, η οποία θα γίνει κανονικά, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες, από τις οποίες θα προκύψουν και σηµαντικά έσοδα για το δηµόσιο.
Για το µεταβατικό στάδιο, όπως είπαµε, θα λειτουργούν µε
βάση τους κανόνες που λειτουργούν µέχρι σήµερα.
Για να γίνει σαφέστερο αυτό –το ήδη σαφές, αλλά επειδή
ακουγόντουσαν διάφορα κακόπιστα, κατά τη γνώµη µου, σχόλια,
ότι δηλαδή η ρύθµιση του άρθρου 18, αφορά µόνο στο χρονικό
διάστηµα µέχρι τη χορήγηση των αδειών παρόχων περιεχοµένου- κατέθεσε προηγουµένως ο Υπουργός Επικρατείας κ. Δηµήτρης Σταµάτης, σχετική νοµοτεχνική βελτίωση.
Τι κάναµε, δηλαδή; Το επίµαχο άρθρο ήδη στην αρχική του
διατύπωση παρέπεµπε στο άρθρο 8 του ν. 4038 2012 ως προς
τις προϋποθέσεις της νοµίµου λειτουργίας των τηλεοπτικών
σταθµών. Σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη, η νόµιµη λειτουργία τους τελεί υπό τον όρο της συµµετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παρόχου περιεχοµένου
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής.
Με βάση τα παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι οι τηλεοπτικοί
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σταθµοί που δεν θα υποβάλουν αίτηση στη διαγωνιστική διαδικασία ή αυτοί που θα υποβάλουν αίτηση αλλά δεν θα αδειοδοτηθούν, δεν θα µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.
Συνεπώς, δεν πρέπει να υπάρχει καµµία αµφιβολία ως προς την
περιορισµένη και αυστηρά προσδιορισµένη χρονική ισχύ της εν
λόγω προσωρινής ρύθµισης. Πιστεύω ότι αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν υπήρχε καµµία πρόθεση. Το αναφέραµε και ρητά.
Από την παραποµπή στο άρθρο και µόνο προσθέσαµε στη νοµοτεχνική βελτίωση και τη ρητή αναφορά ότι ισχύει µέχρι τη διενέργεια του διαγωνισµού.
Θέλω, επίσης, να σας υπενθυµίσω, ότι την αναγκαιότητα της
ρύθµισης του άρθρου 18 ανέδειξε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιακών µε σχετικό έγγραφό της προς την πολιτική ηγεσία,
προκειµένου να καταστεί νόµιµη µέχρι τη χορήγηση των αδειών
παρόχων περιεχοµένου η ψηφιακή εκποµπή του προγράµµατος,
ώστε να µη µείνει η χώρα χωρίς τηλεόραση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Κυβερνητικού Εκπροσώπου)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μάλιστα, κύριε
Υπουργέ.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Η ρύθµιση είναι αναγκαία, διότι
διαφορετικά δεν µπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη και προσήκουσα µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκποµπή
αλλά και η απρόσκοπτη εκποµπή τηλεοπτικού σήµατος σε όλη
την επικράτεια.
Θέλω να σας επισηµάνω, ότι η οριστική παύση των αναλογικών
εκποµπών σταδιακά σε όλη τη χώρα ολοκληρώνεται µέχρι την 1η
Οκτωβρίου 2014, οπότε και θα περάσουµε στην πλήρη ψηφιακή
τηλεοπτική ευρυεκποµπή, που συνδέεται άµεσα µε την απελευθέρωση και αξιοποίηση του ψηφιακού µερίσµατος, η οποία αφ’
ενός αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας, αφ’ ετέρου θα αποφέρει έσοδα πολλών εκατοµµυρίων ευρώ για το δηµόσιο.
Θα πρέπει δε να επισηµανθεί, ότι για την αδειοδότηση των παρόχων περιεχοµένου –και αυτό αφορά το ερώτηµα που άκουσα
από πολλούς ευλόγως- πρέπει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο να εκδώσει την προκήρυξη, καθώς και να συµπράξει στην
έκδοση µιας σειράς κανονιστικών πράξεων.
Θέλω να επαναλάβω άλλη µια φορά την έκκλησή µου να συνεργαστούµε όλοι µαζί, γιατί υπάρχει πρόβληµα µε τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι οξύτερο στην περίπτωση του Εθνικού
Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου. Έχει λήξει η θητεία του. Οι παρατάσεις έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Απαιτείται πλειοψηφία 4/5
στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και πρέπει να καταλήξουµε σε µία συµφωνία. Γιατί ακούστηκαν πολλά, αλλά πρέπει
να τα λέµε όπως είναι.
Το καθεστώς των νοµίµως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών, όπως και των ραδιοφωνικών, ισχύει επί µακρόν. Θεσπίστηκε
και διατηρήθηκε από προηγούµενες κυβερνήσεις και ισχύει µέχρι
σήµερα. Η παρούσα Κυβέρνηση είναι αυτή που προσπαθεί να
αντιµετωπίσει και να λύσει οριστικά αυτό το ζήτηµα. Μάλιστα,
προσπαθούµε να το κάνουµε σε συνθήκες γενικευµένης οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης. Τώρα προσπαθούµε να δώσουµε
οριστικές λύσεις για πρώτη φορά σε χρόνια προβλήµατα προχωρώντας σε αναγκαίες ρυθµίσεις για προβλήµατα τα οποία
µέχρι τώρα κανείς δεν ήθελε να ακουµπήσει. Τώρα, επιτέλους,
το καθεστώς των αλλεπάλληλων παρατάσεων της διαρκούς προσωρινότητας φυσικά πιστεύω ότι δεν το επιθυµεί κανείς. Έχουµε
τώρα την ευκαιρία όλοι µαζί να το οριστικοποιήσουµε µε τον
σωστό τρόπο.
Θέλω να δώσω µερικές απαντήσεις σε ερωτήµατα που σταχυολόγησα. Πρώτα απ’ όλα στον κ. Καπερνάρο, ο οποίος, δυστυχώς, δεν είναι παρών.
Η αναφορά στο άρθρο 18, σε νοµίµως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθµούς δεν εισάγει για πρώτη φορά το καθεστώς νόµιµης λειτουργίας, αποτελεί απλώς, επανάληψη της διατύπωσης
υφιστάµενων διατάξεων που ίσχυσαν από το 1995 µέχρι σήµερα.
Ας το τελειώνουµε.
Επίσης και η κ. Ξηροτύρη και ο κ. Οικονόµου ρώτησαν πότε
θα αρχίσει η διαδικασία. Μόλις έχουµε Ραδιοτηλεοπτικό Συµβού-
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λιο νοµίµως λειτουργόν! Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Συµφωνούµε όλοι –φαντάζοµαι- σε αυτό.
Σχετικά µε τον κ. Κουρουµπλή και την αναφορά του πρώτα
από όλα για τη δηµόσια τηλεόραση, η δηµόσια τηλεόραση έχει
εξαιρεθεί πολύ πριν το κλείσιµο της ΕΡΤ. Η δηµόσια τηλεόραση
έχει εξασφαλισµένο φάσµα, έχει δύο πολυπλέκτες που αρκούν
για οκτώ τηλεοπτικά κανάλια και είναι ανεξάρτητα από τη διαδικασία αδειοδότησης για τα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης. Συνεπώς,
η δηµόσια τηλεόραση είναι πλήρως κατοχυρωµένη.
Σε ό,τι αφορά τις καλύψεις συχνοτήτων από ξένα κανάλια στις
ακριτικές περιοχές, όπως ανέφερε ο κ. Κουρουµπλής, λυπάµαι,
αλλά η εκποµπή της δηµόσιας τηλεόρασης αυτόν ακριβώς τον
κίνδυνο αντιµετωπίζει για να µην είναι άδειο το φάσµα. Συνεπώς,
δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Παράλληλα -αφού υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον για τις ακριτικές
περιοχές- αυτή η διάταξη για την προσωρινή αντιµετώπιση της
ψηφιακής µετάδοσης, αποσκοπεί κυρίως στο να µη µείνουν οι
ακριτικές περιοχές χωρίς τηλεόραση.
Επίσης, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι καλό είναι όλοι να
συµµετέχουµε σε όλα τα µέσα. Δεν µπορεί να καταγγέλλεις αποκλεισµό σου από τα µέσα ενηµέρωσης, στα οποία ο ίδιος έχεις
επιβάλει εµπάργκο παρουσίας σου.
Στις κριτικές από τη Χρυσή Αυγή δεν έχω να πω τίποτα.
Θεωρώ ότι δεν αξίζει καµµία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μπορώ να κάνω µία ερώτηση για να
διευκρινίσουµε ένα θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατά τον Κανονισµό,
όχι.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Αφήστε τον να κάνει την ερώτησή
του, κύριε Πρόεδρε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ας ρωτήσει, κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όµως, µε την άδεια
του Σώµατος, από ό,τι βλέπω, µπορείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επειδή είναι κρίσιµο το ζήτηµα των
προϋποθέσεων –θα µιλήσω και σε λίγο- αναφέρετε ρητά το θέµα
του προγράµµατος. Είπατε ότι παραπέµπονται στο άρθρο 8 και
τα λοιπά.
Επί της ουσίας, µπαίνουν και άλλες προϋποθέσεις γι’ αυτούς
που θα είναι στην εκκίνηση της διαδικασίας. Υπάρχει η βασική
προϋπόθεση της κεφαλαιακής επάρκειας και της οικονοµικής κατάστασης αυτών που ήταν στο προηγούµενο νοµοσχέδιο και
ήταν και στο Συµβούλιο της Επικρατείας όταν είχε βγάλει παράνοµο το νόµο. Δηλαδή αυτό το βάζετε ως κριτήριο; Αυτήν τη
στιγµή διαµορφώνονται τα ντοσιέ των κυρίων οι οποίοι θα πάρουν αυτήν τη µεταβατική ψηφιακή άδεια; Είναι πολύ κρίσιµο ζήτηµα. Αλλιώς αν µείνουµε µόνο στο πρόγραµµα. Καταλαβαίνω
ότι -εντάξει- το πρόγραµµα είναι το πρόγραµµα. Η οικονοµική,
όµως, κατάσταση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε, κύριε
Υπουργέ, να δώσετε µία σύντοµη απάντηση;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Είναι άλλος ένας λόγος για τον
οποίο χρειαζόµαστε νοµίµως λειτουργόν Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, γιατί ακριβώς δεν είναι ούτε η Κυβέρνηση ούτε
η Βουλή που εγκρίνει τη νοµιµότητα ενός τηλεοπτικού σταθµού.
Είναι το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν αποφαίνοµαι
εγώ. Δυστυχώς, δεν αποφαινόµαστε ούτε όλοι µαζί. Όλοι µαζί,
όµως, µπορούµε να λύσουµε αυτό το ζήτηµα δηµοκρατίας, κατά
τη γνώµη µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Επισηµάνθηκε και ένα κενό που αφορά
και εµάς στη Βουλή, δηλαδή τη Διάσκεψη των Προέδρων. Ίσως
πρέπει µε αφορµή την παρατήρηση του κυρίου Υπουργού να
ανανεωθούν οι διαδικασίες για να καλυφθεί, πράγµατι, αυτό το
κενό το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό.
Πριν προχωρήσουµε, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευ-
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τικοί-συνοδοί από το 6ο Γυµνάσιο Νέου Ηρακλείου Αττικής, 2ο
Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επανερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών.
Πρώτος έχει τον λόγο ο κ. Ζαχαριάς.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί η Κυβέρνηση να φέρει
για σήµερα ένα νοµοσχέδιο µε διατάξεις που αφορούν διοικητικά
ζητήµατα και αιτήµατα του Υπουργείου Υγείας, αφήνει, όµως,
στο περιθώριο της συζήτησης το θεµελιακό ζήτηµα για την υγεία
στη χώρα µας, τις τεράστιες δηλαδή περικοπές στη χρηµατοδότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Να θυµηθούµε ότι στον
τακτικό προϋπολογισµό έχουν περικοπεί 2.660.000.000 ευρώ
από τους τοµείς ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας σε σύγκριση
µε το 2013.
Ξεχνάει, λοιπόν, η Κυβέρνηση την κατάρρευση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, την αδυναµία πρόσβασης στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια υγεία του 1/3 των συµπολιτών µας, την
αδυναµία πρόσβασης στη φαρµακευτική αγωγή. Ξεχνάει δηλαδή
όλες αυτές τις καταστάσεις που οδηγούν σε καταστροφικές δαπάνες τις οικογένειες και σε γενικευµένη ανθρωπιστική κρίση τη
χώρα µας.
Έρχεται, ο Υπουργός, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και στο πλαίσιο της λογικής «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ» µας κατηγορεί –και
µάλιστα τον Εισηγητή µας- ότι ψευδόµαστε όσον αφορά τα κονδύλια που διατίθενται για τις Επιτροπές στις οποίες συµµετέχει
και η Task Force. Γι’ αυτόν το λόγο, επειδή είµαστε σοβαρό
κόµµα, επειδή θα είµαστε η επόµενη Αριστερή κυβέρνηση, σας
καταθέτουµε σήµερα τις δύο αυτές αποφάσεις του Υπουργείου
µε ηµεροµηνία 11-10-2013 και 22-7-2013.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας διαβάζω από την απόφαση: «Η παρούσα πράξη αφορά
ένα σύνολο ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση σηµαντικών και αναγκαίων µεταρρυθµίσεων στον τοµέα υγείας. Οι µεταρρυθµίσεις υλοποιούνται σύµφωνα µε τα σχέδια δράσης που
έχουν αναπτυχθεί από την πρωτοβουλία «Υγεία εν Δράσει», σε
συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, το γερµανικό
Υπουργείο Υγείας ως Domain Leader και την Task Force for
Greece (TFGR) στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας». Ενεγράφησαν στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων γι’ αυτήν τη
δράση 9.890.000 ευρώ και για την προηγούµενη δράση
4.500.000 ευρώ.
Και επειδή ξεχνάει ο κύριος Υπουργός και επειδή έχουµε καταθέσει τροπολογία που δεν την έκανε δεκτή, για την αλλαγή
αποπληρωµής των εφηµεριών των γιατρών και του υπόλοιπου
προσωπικού στα νοσοκοµεία µας, για την οποία είπε «θα τη συζητήσουµε», να του υπενθυµίσω ότι στις 22 Αυγούστου, σε σχετική συζήτηση, υποσχέθηκε σε εµένα προσωπικά ο κύριος
Υπουργός ότι δεν έχει καµµία αντίρρηση στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων να δούµε πόσες είναι οι εκκρεµείς εφηµερίες και να προσπαθήσουµε µε µία σχετική µε τις
παρελθούσες αυτές ιστορίες νοµοθετική διάταξη. Αυτά, λοιπόν.
Και επειδή συζητάµε για εφηµερίες, θα ήθελα να πω ότι στο
προσωπικό των νοσοκοµείων είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές είτε παραϊατρικό προσωπικό, στηρίζεται η παροχή δηµόσιας φροντίδας υγείας στη χώρα µας. Εργαζόµενοι σε συνθήκες
burn out, σε συνθήκες εργασιακής καταπόνησης, προσπαθούν
να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, ούτε από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ούτε µέσα στη Βουλή να καταφερόµαστε εναντίον τους και
να απαξιώνουµε τόσο αυτούς όσο και το δηµόσιο σύστηµα
υγείας στη χώρα µας.
Και µια και η συζήτηση για γιατρούς, θα πάω στην υπουργική
τροπολογία και συγκεκριµένα στο άρθρο 3, που αναφέρεται
στους αγροτικούς γιατρούς. Θέλω να πω ότι επειδή οι γιατροί
στα περιφερειακά ιατρεία της χώρας µας ανήκουν στην πρωτο-
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βάθµια φροντίδα υγείας παρέλκει πιστεύω αυτή η εξαιρετική βιασύνη του Υπουργείου να φέρει µε τροπολογία το ζήτηµα, όταν
πρόκειται άµεσα –απ’ ό,τι έχει πει το Υπουργείο, σύµφωνα µε την
ενηµέρωση που µας έχει κάνει- να φέρει νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωση φροντίδας υγείας σε έναν µήνα περίπου.
Βεβαίως, η υποχρεωτική θητεία των γιατρών στην υπηρεσία
υπαίθρου είναι ένα διοικητικό µέτρο. Δεν υπολογίζει, όµως, το
Υπουργείο τις δοµές των περιφερειακών ιατρείων και τις ανάγκες
ούτε µπορεί συνολικά να δει το ζήτηµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της χώρας. Θέλει να έχει στα περιφερειακά ιατρεία
γιατρούς µε εξευτελιστικούς µισθούς των 850 ευρώ περίπου, µε
κακές συνθήκες εργασίας, σε δυσπρόσιτες, άγονες, αποµακρυσµένες νησιωτικές περιοχές, όπως συµπλήρωσε προηγουµένως
την τροπολογία ο κύριος Υπουργός.
Μεταθέτει το πρόβληµα µε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και θα δηµιουργηθούν λίστες αναµονής στους αγροτικούς
ιατρούς, χωρίς να αναφέρει κάποιο κίνητρο, δηλαδή οικονοµικό
κίνητρο και να γνωρίζουµε ότι δεν πληρώνονται οι γιατροί αυτοί
για τα έξοδα µετακίνησης από την έδρα τους προς τα χωριά, θέλοντας να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισµένους. Διαβιούν σε
αποµακρυσµένα και προβληµατικά σηµεία της χώρας µας και
επίσης δεν έχουν επιστηµονικά κίνητρα. Αυτό το σύνολο των κινήτρων θα έπρεπε να συνοδεύει την τροπολογία σήµερα για την
οποία υπάρχουν αυτές οι σοβαρές ενστάσεις.
Για το άρθρο 1 και τον Εθνικό Συντονιστή, όσον αφορά το σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών, θα ήθελα να πω ότι µόλις πριν
από έξι µήνες ψηφίσαµε το νόµο του Υπουργείου Δικαιοσύνης
για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Εκεί προβλέπεται µία διάταξη
που πιστεύω ότι αφαιρείται φωτογραφικά σήµερα, η οποία προβλέπει ότι ο Εθνικός Συντονιστής δεν µπορεί να είναι και πρόεδρος ή διοικητής των φορέων που απαρτίζουν αυτό το Εθνικό
Συµβούλιο. Αυτή η διάταξη βγαίνει µε την τροποποίηση. Μόνο
γι’ αυτό έγινε σήµερα.
Φθάνουµε, λοιπόν, στο σηµείο να έχουµε τον Εθνικό Συντονιστή που συντονίζει πέντε φορείς και είναι ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ,
τα κέντρα πρόληψης και τα δύο ψυχιατρικά νοσοκοµεία Αθήνας
και Θεσσαλονίκης. Απ’ ό,τι ξέρουµε, όµως, τα δύο ψυχιατρικά
νοσοκοµεία πρόκειται να αναστείλουν τη λειτουργία τους µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Τα κέντρα πρόληψης εξαρτώνται
οικονοµικά από τον ΟΚΑΝΑ.
Άρα, τι θα συντονίζει ο Εθνικός Συντονιστής; Δύο υπηρεσίες,
τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ και µάλιστα µε µία επιτροπή από
πέντε-έξι επιστήµονες, απ’ ό,τι λέγεται, της δικής του επιλογής
και για πέντε χρόνια. Αυτές οι υπερεξουσίες και οι φωτογραφικές
διατάξεις δεν µπορεί να συνιστούν νοµοθέτηση και δεν µπορούν
να έχουν τη σοβαρότητα που πρέπει για να αντιµετωπίζουν τα
προβλήµατα των ναρκωτικών στη χώρα µας.
Να τελειώσω µε µία τροπολογία που αναφέρεται στις νοσοκοµειακές λοιµώξεις. Και εδώ το Υπουργείο, αντιµετωπίζει το ζήτηµα αυτό τελείως διοικητικά. Ενώ στην αιτιολογική έκθεση
αναφέρονται τα συµπεράσµατα ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσηµάτων το ECDC για τη χώρα µας –πρόσφατα µάλιστα, πριν από µερικούς µήνες ήρθε ο Πρόεδρός τουγίνεται επιλεκτική χρήση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, λοιπόν, ενώ αναφέρεται ότι όντως η χώρα µας σε σχέση
µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει κατάχρηση
στα αντιβιοτικά, έχει το υψηλότερο ποσοστό νοσοκοµειακών λοιµώξεων, τη µεγαλύτερη συχνότητα αποµόνωσης πολυανθεκτικών στελεχών και το υψηλότερο ποσοστό χρήσης αντιβιοτικών
στο νοσοκοµειακό χώρο. Ξεχνάει, όµως, η αιτιολογική έκθεση και
το Υπουργείο µας ότι πρέπει να αναφερθεί και στις άλλες διαπιστώσεις του κ. Μαρκ Σπρένγκερ, δηλαδή του Γενικού Διευθυντή
του ECDC.
Ο κ. Μαρκ Σπρένγκερ, απαντώντας σε ενστάσεις του Υπουργού, του κ. Λυκουρέντζου τότε, το εξής: «Δεν είµαι πολιτικός
αλλά γιατρός και γι’ αυτό είµαι πάρα πολύ ανήσυχος». Γιατί είναι
ανήσυχος; Γιατί έγιναν περικοπές, απ’ ό,τι λέει ο ίδιος, στο βασικό εξοπλισµό των νοσοκοµείων λόγω της κρίσης ως προς τη
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µετάδοση των λοιµώξεων. Ποιες είναι αυτές οι προφυλάξεις που
πρέπει να υπάρχουν; Παραδείγµατος χάριν, τα γάντια. Υπάρχει
δηλαδή έλλειψη γαντιών, βασικού εξοπλισµού στα νοσοκοµεία,
διαλυµάτων καθαρισµού των χεριών, ποδιές νοσηλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, δεν υπάρχουν χώροι αποµόνωσης. Υπάρχει ελάχιστο
νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο ασχολείται µε
τους ασθενείς και µεταδίδει αυτά τα νοσήµατα. Υπάρχουν ελάχιστες κλίνες στις ΜΕΘ, άρα γίνεται γρήγορη µεταφορά των
ασθενών σε κοινούς θαλάµους και άρα έχουµε ανάπτυξη και µετάδοση των πολυανθεκτικών στελεχών.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά πρέπει να
αντιµετωπίσει το Υπουργείο Υγείας και να µην ασχολείται µε τις
σωστές επισηµάνσεις του κόµµατός µας, που θα έρθει γρήγορα,
θα ανατρέψει την κατάσταση που επικρατεί σήµερα, της διάλυσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και θα προσδώσει την αξιοπρέπεια στον Έλληνα πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ασχοληθώ µε το άρθρο 16 του νοµοσχεδίου, που αποτελεί
τροποποίηση του ν. 3548 για τον περιφερειακό τύπο και µε την
περίφηµη «DIGEA».
Τι διαπιστώνουµε και µε το άρθρο 16, που επαναλαµβάνω ότι
αποτελεί τροποποίηση του ν. 3548; Βλέπουµε ότι επί της ουσίας,
παρά τις τεκµηριωµένες προτάσεις που έχουν κατατεθεί και στον
κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι παρών εδώ, από τους εκπροσώπους του περιφερειακού Τύπου είτε ιδιοκτήτες είτε δηµοσιογράφους, για µια συνολική αντιµετώπιση του όλου ζητήµατος των
κρατικών καταχωρήσεων στον περιφερειακό τύπο, στην κατεύθυνση της ριζικής τροποποίησης και της πλήρους αντικατάστασης του νοµοθετικού πλαισίου, που σήµερα δεν µπορεί να
αντιµετωπίσει ούτε τα προβλήµατα αλλά και επί της ουσίας διατηρεί µια πελατειακή κατάσταση µικροδιευθετήσεων, φέρνετε
µια πρόχειρη, επιδερµική τροποποίηση ορισµένων διατάξεων,
στη λογική των συµβιβασµών των πελατειακών σχέσεων και των
µικροδιευθετήσεων.
Αυτό επιβεβαιώνει για µια ακόµη φορά το πόσο κοντόφθαλµη
είναι η οπτική σας να αντιµετωπίσετε και να διορθώσετε στοιχειώδη κακώς κείµενα και όπου έστω -για να µην τα λέµε όλα εντελώς µαύρα- έχετε και κάποιο θετικό σηµείο, όπως είναι,
παραδείγµατος χάριν, η ρύθµιση της παραγράφου 1, που κινείται
σε µια σωστή κατεύθυνση να διορθώσει και να διευρύνει το πεδίο
εφαρµογής του νόµου για τις υποχρεωτικές κρατικές δηµοσιεύσεις, ακόµα και εδώ υπάρχει ένα σηµείο που αυτό το θετικό βηµατάκι που κάνετε το τινάζετε στη συνέχεια στον αέρα, γιατί;
Διότι αντικαθιστάτε µόνο το α’ εδάφιο της παραγράφου 3 του ν.
3548 και όχι ολόκληρη την παράγραφο 3, όπως θα έπρεπε. Έτσι
παραµένει η συνέχεια της παραγράφου 3, που ορίζει ποιες ειδικότερα δηµοσιεύσεις, διακηρύξεις, προκηρύξεις, ισολογισµοί
υπάγονται στο νόµο.
Άµεση συνέπεια αυτού, κύριε Υπουργέ, είναι να συνεχίσουν να
εξαιρούνται οι διαγωνισµοί πρόσληψης προσωπικού από τις υποχρεωτικές καταχωρήσεις, παραδείγµατος χάριν.
Αν δεν πρόκειται, λοιπόν, για νοµοτεχνική προχειρότητα και
αβλεψία, είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα στο µέλλον, καθώς είναι βέβαιο ότι οι υπηρεσίες του δηµοσίου θα συνεχίσουν να κινούνται στο πνεύµα της αρχικής
διατύπωσης.
Αυτό δεν το λέµε µόνο εµείς, δεν το είπε µόνο ο εισηγητής
µας, ο οποίος σας το επεσήµανε, αλλά αυτό σας το επισηµαίνει
το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, το οποίο στη σχετική
του έκθεση επί του νοµοσχεδίου επισηµαίνει όσον αφορά την παράγραφο 1 στο άρθρο 16 -και διαβάζω επί λέξει- ότι: «Νοµοτεχνικώς συνεπές προς την ανωτέρω ρύθµιση θα ήταν να
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καταργηθεί και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του ως
άνω νόµου. Αν, παρ’ όλα αυτά, παραµείνει το εδάφιο για ενδεικτική απαρίθµηση, τότε πρέπει να περιληφθούν ενδεικτικά και
µια σειρά άλλες καταχωρήσεις του δηµοσίου που σήµερα είναι
εκτός».
Τι πιο εµπεριστατωµένο απ’ αυτό που το ίδιο το Επιστηµονικό
Συµβούλιο της Βουλής σάς επισηµαίνει;
Τρίτο ζήτηµα: Η αλλαγή της καταληκτικής προθεσµίας υποβολής των φακέλων, η οποία είναι βέβαιο ότι θα γίνει λάστιχο, γιατί
ανά πάσα στιγµή µπορεί να παραταθεί, κάτι που κατά κανόνα
συµβαίνει. Θα είχε αυτή η ρύθµιση νόηµα, αν συνοδευόταν από
ρήτρα απαγόρευσης των παρατάσεων, πλην κάποιας ανωτέρω
βίας βέβαια.
Τέταρτη επισήµανση. Η λογική των µικροδιευθετήσεων που
σας είπα και των πελατειακών εξυπηρετήσεων, αποτυπώνεται
πλήρως και περίτρανα στην παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου. Είναι κάτι χάριν του οποίου προφανώς έγινε η ρύθµιση. Η
καθιέρωση ενός ελάχιστου ορίου πωλήσεων ανά έκδοση είναι βασικό κριτήριο τόσο για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας µιας
εφηµερίδας όσο και για τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής
δηµοσιότητας των κρατικών δηµοσιεύσεων. Ασφαλώς, όχι µόνο
πρέπει να διατηρηθεί αλλά και να αυστηροποιηθεί και να διασφαλισθεί να µην καταστρατηγείται. Φυσικά, το κριτήριο αυτό πρέπει
να αφορά τις πωλήσεις και όχι διάφορες νεφελώδεις διατυπώσεις.
Επίσης, υπάρχουν µεγάλες πληθυσµιακές διαφορές ανάµεσα
στους διάφορους νοµούς, που σήµερα τους λέµε περιφερειακές
ενότητες, όπως και µεταξύ των περιφερειών της χώρας που δεν
καλύπτονται από µια και µοναδική αυθαίρετη κατά τη γνώµη µας
διαφοροποίηση, άνω των ογδόντα χιλιάδων και κάτω των
ογδόντα χιλιάδων. Χρειάζεται µια δίκαιη και αντικειµενική ρύθµιση που να καλύπτει όλους τους νοµούς. Για παράδειγµα, άλλος
ο Νοµός Ευρυτανίας, άλλος ο Νοµός Αρκαδίας, άλλος ο Νοµός
Μεσσηνίας. Τι είναι αυτό το πράγµα «πάνω από ογδόντα και κάτω
από ογδόντα»; Θα µπορούσατε να θεσπίσετε ένα ελάχιστο ποσοστό. Παραδείγµατος χάριν, 0,5% των πωλούµενων φύλλων επί
του πληθυσµού, που είναι µια δίκαιη και εύλογη αναλογία.
Τέλος, συνεχίζετε και επιµένετε στην απαράδεκτη πολιτική σας
σε σχέση µε τη διενέργεια διαγωνισµού παρόχου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης. Σας τα είπαν και οι άλλοι οµιλητές µας και ο εισηγητής µας. Θα λογοδοτήσετε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
γι’ αυτό το ζήτηµα. Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σας πήγε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι µόνο γι’ αυτές τις αθλιότητες που
κάνατε µε την κατάργηση της ΕΡΤ, για να µην µπορεί να συµµετέχει στον διαγωνισµό και να δώσετε στους ιδιώτες που έχουν
συµπτύξει την «DIGEA», αλλά γιατί παραβιάζετε ακόµα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κατά τα άλλα, µας λέτε ότι εσείς είστε ευρωπαϊστές και εµείς δεν είµαστε. Για να δούµε, λοιπόν, ποιος είναι
ευρωπαϊστής; Εκεί που σας συµφέρει;
Όταν θέλετε να εξυπηρετήσετε τους µεγαλοκαναλάρχες, οι
οποίοι σας στηρίζουν µε όλα αυτά που λένε, για να δούµε, πώς
ο πάροχος δικτύου θα είναι ο ίδιος µε τον πάροχο του περιεχοµένου; Και τι θα απαντήσετε, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δεν θα µπορεί να κάνει διαφορετικά και θα δώσει απάντηση στον
Νίκο Χουντή και θα σας βάλει στη θέση σας; Για να δούµε, τι θα
απαντήσετε;
Θα µου πείτε, εδώ έχει καταργηθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αφού δεν την φέρατε στη Βουλή και συνεχίζετε την
αθλιότητα της κατάργησης της ΕΡΤ, σε αυτό θα «κολλήσετε»;
Όµως, θα λογοδοτήσετε στον ελληνικό λαό για όλα αυτά που
κάνετε και έχετε κάνει τόσους µήνες τώρα µε την ΕΡΤ και τόσα
χρόνια µε τις περίφηµες προσωρινές άδεις των ιδιωτών, για να
µπορούν –επαναλαµβάνω – να σας στηρίζουν και να λένε τα παραµύθια που χρησιµοποιείται και τα περίφηµα success story ότι
δήθεν βαδίζει η χώρα στην ανάπτυξη, ενώ βαδίζει στην καταστροφή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχει καταθέσει µια
τροπολογία ο Υπουργός ο κ. Μιχελάκης.
Εάν θέλετε, κύριε Υπουργέ, δώστε τις εξηγήσεις στο Σώµα.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα χρειαστώ ενάµισι λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Έχω καταθέσει µια τροπολογία που λύνει προβλήµατα στο θέµα της µεταφοράς των µαθητών. Με τη ρύθµιση της πρώτης παραγράφου
της προτεινόµενης τροπολογίας, ρυθµίζεται το ζήτηµα της πληρωµής των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών, των οποίων τα σχέδια δεν είχαν σταλεί εγκαίρως στο αρµόδιο κλιµάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον λεγόµενο προσυµβατικό έλεγχο.
Στη δεύτερη παράγραφο, προβλέπεται η παράταση της
ισχύος µέχρι την 30η Ιουνίου 2013 της διάταξης που αναφέρεται
στην εκκαθάριση δαπανών των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών.
Με τις δύο παραπάνω προτεινόµενες διατάξεις, διευκολύνουµε την αποπληρωµή των µεταφορέων, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει δροµολόγια µεταφοράς µαθητών, µε απώτερο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στόχο να διασφαλιστεί η οµαλή συνέχιση του µεταφορικού τους
έργου και για την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Σε αντίθετη περίπτωση, σε ορισµένες περιφέρειες της χώρας
δεν θα καταστεί δυνατή η παράταση των συµβάσεων µεταφοράς
µαθητών, σύµφωνα µε τη σχετική ρύθµιση που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, µε αποτέλεσµα οι µαθητές και οι οικογένειές τους να κινδυνεύουν να υποστούν µεγάλη ταλαιπωρία.
Θα ήθελα να τονίσω µε ιδιαίτερη έµφαση ότι πρόκειται για
αποπληρωµή εκτελεσµένου µεταφορικού έργου και για κονδύλια
τα οποία έχουν ήδη προϋπολογιστεί. Αυτό σηµαίνει ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη είτε στον κρατικό προϋπολογισµό είτε στους προϋπολογισµούς των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Μιχελάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία,
η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΖ’ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΖ’ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζητήσει τον λόγο. Θα θέλατε να µιλήσετε τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος
συνάδελφος που θα ήθελε τώρα τον λόγο, θα επιθυµούσα να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, υπάρχουν κι
άλλοι συνάδελφοι. Όµως, αν θέλετε, µπορείτε να µιλήσετε τώρα
εσείς.
Ο κ. Βούτσης θα έχει µετά τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ συζητούµε ένα νοµοσχέδιο
αρµοδιότητας επτά Υπουργείων αλλά δεν βλέπω κάποιον άλλο
µέσα στην Αίθουσα εκτός από τον Υφυπουργό Υγείας, τον Υφυπουργό Επικρατείας και τον Υπουργό Εσωτερικών. Δεν ξέρω αν
πέρασε στο µεταξύ κάποιος άλλος. Νοµίζω ότι δεν τιµά την Κυβέρνηση και δεν τιµά, επίσης, και οποιονδήποτε Υπουργό να
στέλνει απλώς στη Βουλή µία πρόταση, την οποία δεν έρχεται
καν να υποστηρίξει, να διευκρινίσει, να δεχθεί –όπως λέει ο Κανονισµός µας, όχι όπως τον εφαρµόζουµε- µία αλλαγή στο κείµενο, µία τροπολογία που έχει κατατεθεί στο κείµενο και όχι
εκτός κειµένου, όπως είναι όλες οι τροπολογίες που τα τελευταία
χρόνια καταθέτουν πολλοί Υπουργοί, παραβιάζοντας και το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς οφείλουµε να κάνουµε το καθήκον
µας και ας ελπίζουµε ότι είναι πολλοί και οι Έλληνες πολίτες που
κάνουν το ίδιο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί που αισθάνονται όχι
µόνο τα δικαιώµατα που έχει κάθε πολίτης σε µία δηµοκρατία
αλλά και τις υποχρεώσεις του. Νοµίζω ότι η πρώτη υποχρέωση
κάθε πολίτη είναι να παρακολουθεί τι κάνει αυτός που εκπροσωπεί τα συµφέροντά του. Όπως ο ασθενής δεν πηγαίνει σε οποιονδήποτε γιατρό ή όποιος έχει σχετικά προβλήµατα, δεν
πηγαίνει σε οποιονδήποτε δικηγόρο και όταν πηγαίνει, παρακολουθεί τι κάνει αυτός για την υπόθεσή του.
Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο γι’ αυτόν που µε την ψήφο του
ο πολίτης καθιστά υπεύθυνο για τη διαχείριση του δηµόσιου συµφέροντος. Απευθύνοµαι µέσω υµών στους πολίτες, αυτούς που
παρακολουθούν όχι τα ιδιωτικά κανάλια της δήθεν ενηµέρωσης,
αλλά την τηλεόραση της Βουλής, το κατ’ εξοχήν µέσο άµεσης
και αµφίδροµης σχέσης και ενηµέρωσης του πολίτη για τη Βουλή
και καθένα από τους αντιπροσώπους του.
Πού πηγαίνει ο αντιπρόσωπος αυτός; Πηγαίνει στο Βήµα της
Βουλής ή µήπως αυτοταπεινώνεται ελλείψει επαρκούς αποθέµατος αυτοσεβασµού και ταυτόχρονα εκθέτει και ταπεινώνει και
τους συγκεκριµένους πολίτες, που προφανώς την τιµή να τον
ψηφίσουν δεν την έκαναν για να πάει αντί «πινακίου φακής» δηλαδή να βγει στα «παράθυρά» τους να την εναποθέσει στα πόδια
του οποιουδήποτε καναλάρχη µεγαλοεκδότη, µέσω των υπαλλήλων του που παίζουν το ρόλο του τηλεπαρουσιαστή, της τηλεπαρουσιάστριας κ.ο.κ.;
Σε αυτούς τους πολίτες απευθυνόµαστε και ας ελπίσουµε ότι
θα πληθύνονται συνεχώς εκείνοι που θα αντιληφθούν ότι η πολιτική δεν είναι µια υπόθεση για κάποιους «βαρεµένους» ή «ψεκασµένους», όπως λένε ορισµένοι αλλά είναι υποχρέωση κάθε
πολίτη που θέλει να χαρακτηρίζεται ενεργός, δηλαδή να µην
είναι «ιδιώτης» ή «αχρείος» δηλαδή ανόητος ή άχρηστος όπως
έλεγαν οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι τους απέχοντες από τα κοινά.
Έχουµε, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο όπου, πράγµατι, υπάρχουν κάποιες θετικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Εγώ
θέλω µάλιστα να πω ότι µε πολλή ικανοποίηση παρακολουθώ τον
κ. Μπέζα, ο οποίος προσπαθεί όντως γι’ αυτόν τον θεσµό του
ΕΟΠΥΥ που περνά κρίση, γιατί δυστυχώς οργανώθηκε και λειτούργησε µέσα στην περίοδο αυτή της µεγάλης δηµοσιονοµικής
κρίσης. Έτσι υπάρχουν προβλήµατα και κάποια από αυτά µας
απασχολούν τώρα.
Δεν καταλαβαίνω αίφνης γιατί ο φαρµακοποιός ή ο γιατρός,
στον οποίο χρωστάει ο ΕΟΠΥΥ χρήµατα, θα πρέπει οπωσδήποτε
να έχει τη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, που σηµαίνει ότι ο ΕΟΠΠΥ θα ανταγωνίζεται µε τα ασφαλι-
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στικά ταµεία και το δηµόσια για το ποιος θα πάρει πρώτα κάτι
που δεν υπάρχει για να δοθεί;
Εγώ νοµίζω ότι είναι αφελής αυτή η διάταξη. Δεν λέω ατελής,
λέω αφελής. Θα πληρώσεις ότι οφείλεις και έτσι εκείνος θα εκπληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις. Αν δεν τον πληρώσεις,
«ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος» κι εσύ. Και δεν νοµίζω ότι
ειδικά αυτή η κατηγορία των φορολογουµένων πολιτών έχουν
κανένα λόγο –αν έχουν- να προτιµούν τις κυρώσεις.
Επειδή είναι εδώ και ο Υπουργός Εσωτερικών θα ήθελα να πω
ότι δεν συµφωνώ µε τη διάταξη –βέβαια, εσείς δεν τη φέρατε
αλλά ισχύει και εσείς τώρα την ολοκληρώνετε, για να µεταφερθούν οι αρµοδιότητες από τις υπηρεσίες των δήµων, στην αποκεντρωµένη περιφέρεια. Πέρασε «στο σωρό» όπως πέρασαν
τόσα άλλα εδώ και λέει ουσιαστικά ότι η πολιτεία δεν εµπιστεύεται στους δήµους για την αρµοδιότητά τους να εκδίδουν άδειες
παραµονής σε αυτούς οι οποίοι κατά το νόµο θα τις δικαιούνται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη για να πω τις απόψεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα µου πείτε ότι υπάρχουν ορισµένοι δήµαρχοι που δεν είναι εντάξει. Συµφωνώ. Γι’ αυτό η πολιτεία πρέπει να κάνει τους ελέγχους µε τους επιθεωρητές της.
Βέβαια, όχι υπό τη µορφή ελέγχου εκ µέρους του προϊσταµένου
τους. Δεν είναι δικοί του οι έλεγχοι, είναι των υπ’ αυτόν υπηρεσιών. Τις εκθέσεις τους παίρνει ο Γενικός Επίτροπος Δηµόσιας
Διοίκησης και έχουµε κάθε τρις και λίγο τον κ. Ρακιντζή, στα κανάλια ενώ έχει λήξει η θητεία του εδώ και τόσα χρόνια...
Και δεν το καταλαβαίνω, γιατί θυµάµαι ότι η Νέα Δηµοκρατία
ήθελε να τη διακόψει. Το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Εν συνεχεία, ο κ.
Μανιτάκης επίσης ήθελε να τη διακόψει. Δεν καταλαβαίνω…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Και του Ραδιοτηλεοπτικού, επίσης, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ακόµα χειρότερα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό λέω.
Η αρµοδιότητά του δεν έχει σχέση µε το Ραδιοτηλεοπτικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Έχει, κύριε
Πρόεδρε. Έχει λήξει η θητεία του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας επαναλαµβάνω ότι δεν έχει
καµµία απολύτως σχέση, εκτός κι αν µιλάτε γι’ αυτά τα διακοµµατικά παζάρια, τα οποία εµένα δεν µε εκφράζουν, διότι πιστεύω
ότι και οι ανεξάρτητες αρχές αλλά και οι διάφοροι κρατικοί λειτουργοί θα πρέπει να είναι ευθύνη συγκεκριµένων προσώπων
που έχουν την αντίστοιχη αρµοδιότητα, ώστε εγώ να τους
ελέγχω. Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Δηµόσιας Διοίκησης έχει την αρµοδιότητα να προτείνει τον οποιονδήποτε τον οποίο εγώ θα έχω τη δυνατότητα να ελέγχω ως
Βουλευτής και δεν θα µου λέει «ξέρετε, αυτός συµφωνήθηκε και
µε το κόµµα σας κ.λπ.». Κάτι ανάλογο πήγατε να κάνετε -η Νέα
Δηµοκρατία µε το ΣΥΡΙΖΑ και µε το κόµµα του κ. Καµµένου- µε
τον κ. Παπαγγελόπουλο. Πήγατε, δηλαδή, να βάλετε τον κ. Παπαγγελόπουλο, χάριν, ίσως, των υπηρεσιών που προσέφερε
στον έλεγχο του µεγάλου θέµατος των υποκλοπών και ως διοικητής της ΕΥΠ, ως Πρόεδρο του Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου.
Μην τρελαθούµε!
Με την ευκαιρία, εγώ επιµένω ότι είναι διαφορετική η υπόθεση
των υποκλοπών του 2004, η οποία συνεχίστηκε µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2005, ενώ έληξαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, για τους
οποίους είχε νοµιµοποιηθεί η συνεργασία των δικών µας υπηρεσιών µε τις αµερικάνικες και άλλων χωρών. Μάλιστα, αν δεν βρισκόταν απαγχονισµένος –κατά την άποψή µου, δολοφονηµένοςο µηχανικός της «VODAFONE», οι παρακολουθήσεις αυτές θα
συνεχίζονταν.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι είναι διαφορετική αυτή η ιστορία
και διαφορετική η ιστορία των Αµερικανών. Εδώ φαίνεται ότι
πρόκειται –έτσι έκαναν πάντα- για στρατηγικό δόγµα το οποίο
ισχύει από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Οι Αµερικανοί
παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα, ακόµα και τα παιδιά
τους και τα εγγόνια τους. Όµως, άλλο είναι το ένα θέµα και άλλο
το άλλο. Εµείς δεν θα πρέπει να «καρφώνουµε» τις δικές µας µυ-
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στικές υπηρεσίες και τις δικές µας πολιτικές ευθύνες της τότε
κυβέρνησης, διότι τώρα βρέθηκε ότι παρακολουθείται και η Μέρκελ από τον Οµπάµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα πολύ σύντοµα να
έρθω σ’ αυτό που για µένα είναι εξαιρετικά κρίσιµο. Μάλιστα, θα
ήθελα να απευθυνθώ στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία βάλλει -ευτυχώς και ορθώς- εναντίον της διάταξης του άρθρου 18.
Η διάταξη του άρθρου 18, λοιπόν, παρατείνει το «προσωρινό»
της αναλογικής τηλεόρασης και µάλιστα οδηγεί τους καναλάρχες «προσωρινώς» και στο ψηφιακό τοπίο. Η παράταση των προσωρινών αδειών συνεχίζεται από το 1989-1990, εδώ και τριάντα
χρόνια δηλαδή. Η τελευταία παράταση αυτών των αδειών έγινε
από τον κ. Καψή, ως Υφυπουργό της κυβέρνησης Παπαδήµου
τότε. Και τότε, κάποιος «αφελής» Απόστολος Κακλαµάνης έλεγε
εδώ: «Μα, το Συµβούλιο της Επικρατείας λέει ότι αυτά είναι αντισυνταγµατικά». Τότε, λοιπόν, η «γενναία» αντιπολίτευση δεν
έσπευσε να πει: «Για σταθείτε. Ποιος άλλος συµφωνεί µε τον Κακλαµάνη;». Γιατί αυτή µπορούσε να ζητήσει µια ονοµαστική ψηφοφορία, ώστε να µπορεί ο κάθε Βουλευτής να τοποθετηθεί.
Τώρα, λοιπόν, τους δίνεται κι άλλη παράταση και ισχυρίζονται
ότι το λέει ο νόµος, µέχρι να ακυρωθεί και αυτός ο νόµος από το
Συµβούλιο της Επικρατείας. Ισχυρίζονται, λοιπόν, ότι έχουν το
δικαίωµα από το νόµο του κ. Ρουσόπουλου, από το 2007, να εκπέµπουν, τάχα, δοκιµαστικά –έξι χρόνια δοκιµαστικά!- ψηφιακή
τηλεόραση και εµείς ερχόµαστε αν τους δικαιώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, αν
έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα τελειώσω αµέσως, Πρόεδρέ µου. Μην ανησυχείτε. Τελειώνω αµέσως. Άλλωστε, αυτά
ίσως να ενοχλούν και πολλούς -προς Θεού, δεν εννοώ εσάςόταν ακούγονται.
Όµως, αυτή είναι η αλήθεια. Ή «βάζουµε το δάχτυλο επί τον
τύπον των ήλων» ή γυρίζουµε γύρω από την τρύπα. Στο τέλος
θα µας ρουφήξει όλους αυτή η τρύπα.
Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό είναι
το σύστηµα που επί δεκαετίες συναλλάσσεται µε την κάθε κυβέρνηση, εκβιάζει και εκβιάζεται επίσης. Διότι όλα αυτά είναι
«δούναι και λαβείν». Και εδώ σφυρίζουµε ή βαράµε κάποια ντουφεκιά έτσι στον αέρα, όπως η ονοµαστική ψηφοφορία που ζητάτε, όταν θα έπρεπε τότε να λέγαµε όλοι στον κ. Καψή «Στοπ».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μα, τι λέτε; Εννέα Βουλευτές είχαµε
τότε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εννέα, αγαπητέ. Εννέα. Κι
εσείς και το ΚΚΕ και όλοι, ναι να το κάνατε. Τι λέµε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ολοκληρώσετε,
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δηλαδή, χρειάζονται πολλοί;
Εγώ µόνος µου είµαι. Λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Βούτση, θα
έχετε τον λόγο αµέσως µετά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, να
απαντήσω στο φίλο κ. Βούτση.
Όσον αφορά για την Ελληνική Προεδρία, κάντε κάτι για την
ΕΡΤ να λειτουργήσει, διότι δεν έχετε τίποτα νόµιµο που να λειτουργεί. Εκτός εάν σκοπείται να ανατεθεί σε κάποιον από τους
ιδιώτες να παίξει το ρόλο του ραδιοτηλεοπτικού συντονιστή προβολής της Ελληνικής Προεδρίας αυτό του δηµόσιου φορέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ τον κ.
Βούτση να έρθει στο Βήµα. Έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου διέφυγε, κύριε Πρόεδρε,
όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας να αναφερθώ σε µία σειρά
τροπολογιών του κ. Κρεµαστινού για τους γιατρούς υπαίθρου,
τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας... Τις υποστηρίζω εκθύµως.
Ελπίζω ο κ. Μπέζας να κάνει κάτι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τα κάναµε δεκτά
τα περισσότερα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Βούτση, για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Βάλτε, τον χρόνο, αν θέλετε, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα υπάρξει ανοχή,
κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ναι, το ξέρω.
Θα ήταν ενδιαφέρον, πραγµατικά, να συζητήσουµε για τα είκοσι τέσσερα είκοσι πέντε χρόνια παρανοµίας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Τότε, σε εκείνη τη συζήτηση πλέον και ο αγαπητός
και σεβαστός Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης, που πράγµατι µας συνδέουν πολλά χρόνια γνωριµίας τουλάχιστον, θα είχε να ακούσει
–και θα το πω σήµερα ως προοίµιο εκείνης της συζήτησης, αν
ποτέ γίνει- και τις δικές του ευθύνες και του κόµµατός του όταν
σε πολύ κρίσιµες στιγµές αυτής της εικοσιπενταετίας κρίθηκαν
και χάθηκαν µεγάλες µάχες, σαν αυτή του βασικού µετόχου,
όπου η Αριστερά –και τα δύο κόµµατα της Αριστεράς τότε- σε
συγκεκριµένα άρθρα, όταν δινόταν η µάχη για τα ποσοστά και
όταν έµπαινε το κεφάλαιο για να νοµιµοποιηθεί, πριν από δέκα
περίπου χρόνια σε αυτήν την υπόθεση –και ήταν το µοναδικό, αν
δεν κάνω λάθος της Νέας Δηµοκρατίας- είχαµε υπερψηφίσει και
είχαµε στηρίξει τις διατάξεις περί βασικού µετόχου. Είχε γίνει δηµόσια συζήτηση συγκλονιστική. Είχαν φτιαχτεί λόµπι στις Βρυξέλλες λοµπίστες από εκδότες, που τώρα τους γνωρίζουµε όλοι
–τότε δεν τους γνωρίζαµε ακόµη, ήταν στο έµπα τους- και από
µεγάλα συµφέροντα, που τελικά κατέρριψαν και καταστρατήγησαν το νόµο περί βασικού µετόχου. Και στην Αναθεώρηση του
Συντάγµατος που έγινε ύστερα, ψαλιδίστηκε και πήγαµε στα
απαράδεκτα ποσοστά του 5% κ.λπ.. Είναι µία ολόκληρη συζήτηση. Είµαι σίγουρος ότι τουλάχιστον εσείς τη γνωρίζετε άριστα
και στην οποία τα κόµµατα κρίθηκαν και τότε και κριθήκαµε και
ύστερα. Διότι πέρασε από πολλές γωνιές αυτή η ιστορία.
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε Πρόεδρο τον κ. Λασκαρίδη, ο οποίος βέβαια έχει µία άµεµπτη πορεία και διαδροµή
επαγγελµατική, δεν είχε το πολιτικό θάρρος και την επιστηµονική
και πολιτική οντότητα, όπως έχουν άλλα αντίστοιχα Συµβούλια
στη Γαλλία, στο Βέλγιο κι αλλού, σε αυτές τις κρίσιµες καµπές
να ορθώσει το ανάστηµά του και να βάλει χέρι, αν θέλετε, και
στους πολιτικούς γι’ αυτά τα οποία γίνονταν, αλλά ανέχθηκε µε
τις πολλαπλές παρατάσεις όλο αυτό το τοπίο µέχρι τα τώρα.
Μίλησα κι εγώ για τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν και δικιά σας
επιλογή, κύριε Πρόεδρε, τότε. Επαναλαµβάνω ότι έχει άµεµπτη
επαγγελµατική διαδροµή, πλην, όµως, ως Πρόεδρος του ΕΣΡ
ατύχησε απολύτως, κατά τη δικιά µας εκτίµηση, να βάλει τη
σφραγίδα του επί δέκα χρόνια σε όλα όσα εξελίχθηκαν και στις
µεγάλες εκκρεµότητες που σήµερα έχει µπροστά της και η σηµερινή Κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν δεν τις λύνει, κατά τη γνώµη
µας, µε το σωστό τρόπο.
Έκανα µία εισαγωγή, από την πλευρά µας, στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση -αν πρόκειται ποτέ να γίνει εδώ µέσα- γι’
αυτό πράγµατι το τοπίο, διότι έχει πολλές πλευρές και όχι µόνο
τη µία διάσταση που ακούσαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεπαρµένος από τα νούµερα
που ακούω όλο το πρωί εδώ µέσα, στη συζήτηση για την υγεία,
θα ήθελα να αναφέρω το εξής: Είχα πάει στην Διαρκή Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, από όπου
τρείς Βουλευτές του κόµµατός µας αποχώρησαν για να πάνε σε
µία κηδεία. Ένας φαρµακοποιός, ετών πενήντα δύο, στο Περιστέρι -δεν έχω την άδεια να αναφέρω το όνοµα του- πατέρας
δύο παιδιών, αυτοκτόνησε χτες. Του χρώσταγε το δηµόσιο
140.000 ευρώ, του χρώσταγαν πελάτες άλλες 40.000 ευρώ.
Ήταν µάχιµος άνθρωπος, γνωστός του περίγυρου του κόµµατός
µας. Προφανώς δεν το αναφέρω µε κάποια διάθεση λαϊκισµού ή
οτιδήποτε άλλο. Μη µιλάµε για αριθµούς εδώ, γιατί πλέον κρίνονται ζωές ανθρώπων. Δεν είναι «ανταποκρινόµαστε στο τόσο
τις εκατό των υποχρεώσεων, ο ΕΟΠΠΥ και θα είναι καλύτερα τα
πράγµατα µέχρι το τέλος του έτους». Εδώ πλέον τα πράγµατα
είναι δραµατικά για πάρα πολύ κόσµο.
Επίσης, µε αφορµή αυτό που είπε η εισηγήτρια κ. Μανδρέκα
το πρωί, ότι κανείς δεν αναφέρθηκε στο ιατρικό λειτούργηµα, θα
ήθελα να πω κάτι και στην κ. Μανδρέκα αλλά και στην Αίθουσα.
Εδώ και αρκετούς µήνες, δεκάδες εκατοντάδες γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό δίνουν τη µάχη τους και έξω από τα νοσοκοµεία και τα φαρµακεία, στα κοινωνικά ιατρεία, στα κοινωνικά
φαρµακεία, στα κοινωνικά οδοντιατρεία. Είµαι σίγουρος πως το
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γνωρίζετε αυτό. Ήµουν προχτές στη Δράµα όπου υπάρχει ένα
φαρµακείο πρότυπο, το οποίο κυριολεκτικά σώζει και οι άνθρωποι εκεί σχηµατίζουν ουρά. Ενισχύεται και από θεσµούς, από το
εργατικό κέντρο κ.λπ., δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τυχαίνει άνθρωποι ενδεχοµένως όλων των παρατάξεων, να δίνουν εκεί το υπόλοιπο
της ώρας τους, το απόγευµα, το βράδυ τους και να ασκούν το
«Λειτούργηµα» τους, µε λάµδα κεφαλαίο. Καταλαβαίνετε, κυρία
Μανδρέκα, πως δεν διαφωνώ µαζί σας, πήρα αφορµή απ’ αυτά
που είπατε.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Μα επιβεβαιώνετε αυτό που είπα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πραγµατικά δίνουν µάχη, διότι έχει
συµβεί κάτι το οποίο πρέπει να το παραδεχτούµε, να το αποδεχτούµε. Έχει αποχωρήσει, έχει αποσυρθεί σε ένα αρκετά µεγάλο
βαθµό το κοινωνικό κράτος µέσα από την κοινωνία. Σε αυτήν την
απόσυρση, σε αυτό το κενό, βρήκαν ευκαιρία και µπήκαν µέσα
και τα άλλα απίστευτα που είδαµε αυτόν τον ενάµιση χρόνο,
όπως οι αιµοδοσίες για συγκεκριµένους ανθρώπους και όχι για
άλλους, µόνο για Έλληνες. Αυτές τις ανάγκες πήγαν να καλύψουν και σε ένα βαθµό τις κάλυψαν, διότι υπάρχει απόσυρση του
κοινωνικού κράτους, στο οποίο η υγεία, η πρόνοια, τα νοσοκοµεία έχουν κεντρικό χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µία ανοχή, αγαπητέ Πρόεδρε, θα ήθελα να πω, πραγµατικά, για το θέµα του ψηφιακού
µερίσµατος, της ψηφιακής εποχής πως υπάρχει µεροληψία, προνόµια και διαπλοκή. Σε αυτήν την Αίθουσα πάρα πολλές φορές
έχει ακουστεί από την Κυβέρνηση: «Τέλος η ανοµία, µηδενική
ανοχή στην ανοµία». Μόνο προς κάποιους συγκεκριµένους δεν
έχει σηκωθεί ποτέ το δάκτυλο για την ανοµία. Ποιοι είναι αυτοί;
Είναι µεγαλοκαναλάρχες, τράπεζες, τραπεζίτες και µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, όπως το εφοπλιστικό κεφάλαιο κ.λπ.. Σε
αυτό το τρίγωνο, γύρω από το οποίο έχει διαµορφωθεί διαχρονικά µία σχέση οικονοµικής πολιτικής, πολυπλόκαµης και πολύµορφης διαπλοκής, το δάκτυλο δεν σηκώνεται ποτέ. Εκεί δεν
υπάρχει ανοµία.
Όλοι παραδέχονται πως το τοπίο είναι απολύτως παράνοµο.
Ρώτησα τον κύριο Υπουργό προηγουµένως και νοµίζω ότι ήταν
πάρα πολύ καθαρή, ας πούµε, η συζήτηση που διηµείφθη µε τον
κ. Κεδίκογλου.
Πέραν του προγράµµατος που ήταν ένας από τους τρεις
όρους που είχαν βάλει και το Συµβούλιο της Επικρατείας και η
ισχύουσα νοµοθεσία, είχαν µπει και οι κεφαλαιακοί όροι, η επάρκεια για να µπορέσει ο άλλος να µπει µέσα, η δική του επάρκεια,
το τι βάζει σ’ αυτήν την ιστορία για να µπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην αναλογική προηγουµένως και τώρα στην ψηφιακή
εποχή. Οι επιπλέον προϋποθέσεις έχουν φύγει από τη µέση. Νόµιµοι, παράνοµοι, χρωστούντες, «κόκκινα», «κίτρινα» δάνεια σε
τράπεζες. Mπαίνουν στην αφετηρία προνοµιακά. Ποιος άλλος
καινούργιος θα πάει να τολµήσει να µπει δίπλα τους; Μπαίνουν
ως πάροχοι προγράµµατος έναντι του παρόχου σήµατος και του
παρόχου δικτύου που είναι οι ίδιοι. Είναι απέναντι, είναι οι ίδιοι,
δηλαδή ο πάροχος δικτύου που είναι το «MEGA», το «STAR», ο
«ΑΝΤΕΝΝΑ» κ.λπ. δεν θα δώσει άδεια στο «MEGA», στο «STAR»,
στον «ΑΝΤΕΝΝΑ», πόσω µάλλον όταν τους αφαιρούµε τις επιπλέον προϋποθέσεις, που σας επαναλαµβάνω –και το γνωρίζετεότι είναι η κεφαλαιακή επάρκεια, τα οικονοµικά τους ανοίγµατα,
η κατάσταση του προσωπικού, η εργατική νοµοθεσία; Αυτά είναι
ψηφισµένα. Όχι, τίποτα. Μπαίνουν σαν «περιστερές» στο νέο
τοπίο. Καθαρά πράγµατα. Χρωστάνε, η διαφηµιστική «πίτα» έχει
πέσει, όπως είναι γνωστό.
Θυµηθείτε την απίστευτη τροπολογία που ήλθε τρεις φορές
σ’ αυτήν τη Βουλή 31-12 του ’12, του ’11 και του ’10. Είναι η µόνη
µνηµονιακή δέσµευση το 20% επί της διαφήµισης στο τζίρο την
οποία κάθε 31-12 µε µία απαράδεκτη αιτιολογική έκθεση που
είναι «φωτογραφία» κάθε φορά και λέει ότι έχει πέσει η διαφηµιστική «πίτα», ότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση αυτές οι επιχειρήσεις και η Κυβέρνηση στέργει, βλέπει την κατάσταση και
τροποποιεί και απαλλάσσει. Σε ποια άλλη κατηγορία ανθρώπων
στέργει; Στους σχολικούς φύλακες; Στις γυναίκες που έχουν µονογονεϊκές οικογένειες; Στους ΑΜΕΑ; Έχετε ακούσει εδώ µέσα

1351

για καµµία άλλη κατηγορία να στέργει; Τρεις φορές ήδη έχει ψηφιστεί. Καθαρά πράγµατα. Πρόκειται περί επιτοµή της θωράκισης του µνηµονιακού µπλοκ απέναντι στις προφανείς δυσκολίες
οι οποίες υπάρχουν σήµερα για να υπάρχουν οι ελάχιστες συναινέσεις σ’ αυτήν την πολιτική.
Δεν είναι σωστά πράγµατα αυτά. Ας µην µπαίνει ως «φύλλο
συκής» η εκκρεµότητα στο ΕΣΡ. Εν πάση περιπτώσει, η Κυβέρνηση και επ’ αυτού θα έπρεπε εγκαίρως να έχει τις προτάσεις
της έτσι ώστε να αρθεί αυτή η δυσκολία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …και το εννοώ και το εννοεί κι
εκείνος, είµαι βέβαιος. Ο φίλος µου ο κ. Βούτσης ξέρει πόσο τον
συµπαθώ και γνωρίζει και τους λόγους. Δεν είναι εκλεκτός των
καναλιών και δεν έχει κανένα λόγο να βάλλει προσωπικά εναντίον
µου. Άλλωστε αυτό που είπε, είµαι βέβαιος ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν αντελήφθην
κάτι, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είµαι βέβαιος ότι δεν το είπε µε
καµµία αρνητική διάθεση. Σ’ ό,τι αφορά δικές µου ευθύνες, θέλω
απλώς να πω ότι πιστεύω αυτό που είµαι βέβαιος ότι πιστεύει και
ο κ. Βούτσης, δηλαδή ότι η συλλογικότητα στις ευθύνες, όπως
και στα «µπράβο», είναι λάθος. Καθένας τιµάται ή δεν πρέπει να
τιµάται για τις απόψεις του, τη θέση του κ.λπ.. Σας λέω, λοιπόν,
κάτι που ίσως να µην το θυµάται ο κ. Βούτσης, δηλαδή ότι και ο
κ. Λασκαρίδης δεν τοποθετήθηκε από εµένα. Οµοφώνως -και νοµίζω ότι αυτό έχει περισσότερη σηµασία από το εάν έβαζα εγώ
τον έναν ή τον άλλο- και το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και όλες
οι ανεξάρτητες αρχές επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων και νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να µας βοηθήσει τώρα να
σκεφτούµε πώς τότε κατορθώνονταν η οµοφωνία και τώρα δεν
την κατορθώνουµε.
Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι µε αφορά, νοµίζω ότι ήσασταν τότε Βουλευτής του Συνασπισµού στην τροποποίηση του
Συντάγµατος του 2001. Επέµεινα και παρέµεινε η διάταξη που
προβλέπει ακόµη και λογοκρισία για τα µέσα µετάδοσης ήχου ή
εικόνας. Είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 15.
Είµαι υπέρ της λογοκρισίας; Όχι. Αλλά η πολιτεία έκρινε παλαιότερα –και συνεχίζει- ότι πρέπει να υπάρχει και αυτό ως
απειλή.
Όσον αφορά το βασικό µέτοχο, ένας από τους λόγους που µε
εχθρεύονται αυτοί οι κύριοι είναι ότι και υψηλότατοι κυβερνητικοί
παράγοντες του ΠΑΣΟΚ τότε τους είπαν: «Δεν θέλαµε εµείς αλλά
ο Κακλαµάνης µε κάποιους άλλους που τον άκουγαν, επέµεναν
να µπει ο βασικός µέτοχος». Και τους εισηγήθηκα και είπα από
το Βήµα –επί κυβερνήσεως Καραµανλή- ότι αν φέρετε νόµο
τώρα, δεν ξέρω τι θα πει το κόµµα µου, αλλά εγώ θα τον ψηφίσω.
Και αν επρόκειτο να προσφύγουν αυτοί οι κύριοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο –όπως φοβόταν ο κ. Παυλόπουλος ότι θα προσφύγουν και θα ρίξουν το νόµο- έπειτα από τρία χρόνια στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και µέχρι να πάρουν την απόφαση, θα
είχαν διαλυθεί «στα εξ ων συνετέθησαν» και δεν θα επιβίωνε
µέχρι σήµερα το καρκίνωµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουσουρούλης και µετά ο κ. Βογιατζής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ζητώ και από βήµατος συγγνώµη από τη συνάδελφο κ. Καραµανλή. Είχαµε αλλάξει σειρά, αλλά δυστυχώς, δεν το έγραψε το
Προεδρείο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µιλάµε για τα δικαιώµατα του πολίτη
στον τοµέα της υγείας και για το χρέος του κράτους. Είναι µεγάλη η συζήτηση αυτή -γίνεται εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή τη
χώρα. Το αποτέλεσµα, δυστυχώς, δεν έχει δικαιώσει καµµία παράταξη, το πολιτικό σύστηµα γενικότερα αλλά και το γενικότερο
αναπτυξιακό µοντέλο στη χώρα µας.
Η ουσία είναι ότι δεν διαθέτουµε βιώσιµο σύστηµα υγείας ούτε
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και θα κατορθώσουµε να το αποκτήσουµε στο µέλλον, όσο το
ΑΕΠ παραµένει στα σηµερινά επίπεδα.
Άρα, το βασικό µέληµα για να µπορούµε να ασκήσουµε πολιτική -είτε όπως την έχουµε σχεδιάσει εµείς είτε όπως την ονειρεύεστε εσείς της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως- είναι να
επιτύχουµε σταθερότητα στη χώρα ώστε να αυξήσουµε τον
εθνικό πλούτο το συντοµότερο δυνατό. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
Κύριε Υπουργέ, στο σηµείο αυτό θέλω να αναφέρω µερικά
από τα νέα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί, τα οποία όλοι αναγνωρίζουµε ότι καθοδηγούν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Η
προφανής αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και η µείωση των δηµοσίων δαπανών, πρέπει να οδηγούν στη βελτίωση
του κόστους-οφέλους -το πρώτο ζητούµενο- για κάθε δαπάνη.
Δεύτερο δεδοµένο -και πολύ σηµαντικό κατά τη γνώµη µουείναι η έντονη αλληλεξάρτηση των επιµέρους στοιχείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, η οποία απαιτεί συνολική παρέµβαση.
Θα το εξηγήσω αυτό. Οι αλλαγές στην πρωτοβάθµια περίθαλψη
ασφαλώς επηρεάζουν τα πάντα στη δευτεροβάθµια. Το προσωπικό, την ποιότητα των υπηρεσιών, τις συνθήκες νοσηλείας και
γενικότερα.
Ένα παράδειγµα για να κατανοήσετε τι εννοώ, αφορά δοµές
όπως το ΙΚΑ. Ακούστε µε, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε. Το µικροβιολογικό εργαστήριο του ΙΚΑ Χίου έχει πάψει να λειτουργεί, µε
αποτέλεσµα όλοι να κατευθύνονται στο νοσοκοµείο, να σχηµατίζονται ουρές και να δηµιουργείται –ακόµα και αν δεν υπήρχεπρόβληµα προσωπικού. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα θέµα διοίκησης και καθηµερινής διαχείρισης. Ας ονειρευτούµε τη µεγάλη
αλλαγή, αλλά να λύσουµε πρώτα τα προβλήµατα αυτά.
Τρίτο δεδοµένο, η υγεία δυστυχώς επηρεάζεται πιο έντονα
από οποιονδήποτε άλλο τοµέα από τις καθολικές µεταρρυθµίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση σε άλλους τοµείς. Παιδεία, φορολογικό, Δηµόσια Διοίκηση, αγορά εργασίας. Ό,τι κάνουµε στο
µεταρρυθµιστικό αυτό πακέτο, ακουµπά εντονότερα την υγεία
και αυτό κάνει το έργο σας πολύ πιο δύσκολο.
Κατά τη γνώµη µου, κάθε δαπάνη στον τοµέα της υγείας είναι
παραγωγική, είναι επένδυση, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως,
αποδοτικότητας της δαπάνης αυτής. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να
αυξήσουµε την αποδοτικότητα. Τι προϋποθέτει αυτό; Τη βελτίωση όλων των συντελεστών παραγωγής της υπηρεσίας υγείας:
ανθρώπινοι πόροι, προµήθειες, συστήµατα κ.λπ..
Οι υποδοµές πράγµατι αναβαθµίστηκαν µε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, µε επενδύσεις, όµως η αποδοτικότητα της δαπάνης µειώθηκε. Δεν πρέπει να µας προβληµατίζει αυτό; Ας δούµε,
για παράδειγµα, τις δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στην
Ελλάδα είναι υψηλές, παρά την κρίση των τελευταίων ετών, και,
πάντως, υψηλότερες από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι µπορεί να φταίει; Έχουµε ικανοποιητικό αριθµό νοσοκοµείων αλλά λίγες κλίνες. Συµπεραίνω, χωρίς να είµαι ειδικός, ότι
έχουµε µικρά σε µέγεθος νοσοκοµεία. Ακόµα, έχουµε πολλούς
γιατρούς, αλλά λίγους νοσηλευτές. Άρα, υπολειτουργούµε τις
κλίνες που ήδη διαθέτουµε. Όλα αυτά, πρέπει να συνοδεύονται
από λύσεις, θεραπεία.
Ερωτώ. Υπάρχουν περιθώρια εξορθολογισµού δαπανών; Πού
τα εντοπίζουµε και ποια είναι η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ;
Εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε: «Πάρτε τα από τη διαπλοκή και
ρίξτε τα στην υγεία». Πολύ ωραία. Κάτι δεν θα πρέπει να προηγηθεί; Δεν θα πρέπει να προηγηθεί εκλογίκευση του συστήµατος;
Ο κ. Τσίπρας, µιλώντας στην Πανελλήνια Οµοσπονδία των Συλλόγων Εργαζοµένων στο ΙΚΑ, αναφέρθηκε στην υποκρισία του
πολιτικού συστήµατος κ.λπ. και ρωτώ. Το να υπόσχεσαι «δηµόσια
δωρεάν υγεία για όλους», όταν ξέρεις ότι µε την υφιστάµενη κατάσταση στο χώρο και χωρίς τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις δεν θα µπορέσεις να την προσφέρεις,
δεν είναι υποκριτικό; Άρα, λοιπόν, πρώτα πρέπει να απαντήσουµε
το πώς θα λύσουµε το πρόβληµα, παραδείγµατος χάριν, όπως
λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, της υποχρηµατοδότησης, το οποίο θεωρεί ότι
είναι και το κυριότερο. Για εµένα το κυριότερο πρόβληµα δεν
είναι αυτό, αλλά η αποδοτικότητα της δαπάνης.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε µία ιδεολογική παρεξήγηση
που µε βεβαιότητα υπάρχει. Και να ρωτήσω το εξής: Η δηµόσια
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υγεία είναι δηµόσια µόνο όταν παρέχεται από δηµόσιους συντελεστές παραγωγής; Δεν µπορεί να είναι πάροχος ένας ιδιώτης,
µε το κράτος να αγοράζει την υπηρεσία; Πάλι δηµόσια δεν θα
είναι η παροχή υγείας; Οι κοινές προϋποθέσεις, είτε στη µία είτε
στην άλλη περίπτωση είναι οι µεταρρυθµίσεις. Σε ποιους τοµείς;
Θα σας πω δύο, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που συµφωνούµε. Συµφωνούµε στα θέµατα της πρόληψης και του οικογενειακού γιατρού. Αλλά εκεί εξαντλείται και η προσπάθεια του
ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει. Τα έχω διαβάσει όλα όσα έχετε πει αλλά
δεν έχω δει κάτι παρακάτω.
Για παράδειγµα, ποιο µηχανισµό παρακολούθησης ελέγχου
και αξιολόγησης των δαπανών υγείας προτείνετε εσείς; Με ποιον
τρόπο θα κάνουµε συστηµικό έλεγχο είτε των δηµόσιων νοσοκοµείων είτε των δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων σε ιδιώτες
παρόχους; Μας είπατε ποτέ κάτι γι’ αυτά; Τίποτα απολύτως.
Σιγή.
Ούτε και για εργαλεία, όπως για παράδειγµα η κάρτα ιατρικού
ιστορικού ακούσαµε κάτι, δεν αναγνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανάγκη
για δοµικές αλλαγές στο χώρο της υγείας.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ να πω, κάτι ακόµα για το νοµοθετικό
πλαίσιο. Έχουµε πληθώρα νοµοθεσίας και κανονιστικών πράξεων. Το νοµικό πλαίσιο αυξάνεται διαρκώς και αλλάζει διαρκώς.
Κάτι πρέπει να γίνει. Χρειάζεται ένα νοµοθετικό «νοικοκύρεµα».
Θα σας φέρω σαν παράδειγµα τον Οίκο Ναύτου. Έχουµε τρία
νοµοθετήµατα µέσα στο 2012 και µάλιστα το τρίτο έβαλε τον
Οίκο Ναύτου στο ενιαίο σύστηµα υγείας, χωρίς αναλογιστικές
µελέτες, χωρίς να γίνει καµµία προετοιµασία προσωπικού, γιατρών, ασφαλισµένων, παρά το γεγονός –και εδώ νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, έχει υποσχεθεί να κάνει κάτιότι οι ναυτικοί είναι αναγνωρισµένοι ως προς την ιδιαιτερότητα
του επαγγέλµατος από διεθνείς συµβάσεις ακόµα και στον τοµέα
της υγείας. Η πολιτεία οφείλει να τους παρέχει διακριτό σύστηµα
υγείας –αναφέροµαι στη διεθνή σύµβαση MLC.
Έχετε, προβλήµατα το καταλαβαίνω και αυτά είναι πράγµατι
πολλά. Αντιµετωπίζετε και την ακαµψία των θεσµικών φορέων,
των συνδικαλιστικών φορέων αλλά και των ίδιων των υπαλλήλων
του Υπουργείου σας. Πολλές φορές δε αυτή η ακαµψία µετατρέπεται σε εχθρότητα όταν προωθείται µία οποιαδήποτε αλλαγή.
Έχει παράδοση το Υπουργείο αυτό στο να βάλλεται εκ των έσω
σε κάθε µεταρρύθµιση, όποια και να είναι αυτή.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κλείνοντας να συνοψίσω στα εξής:
Χάνουµε πόρους λόγω χαµηλής αποδοτικότητας. Παράλληλα,
χάνουµε γιατρούς, καθώς φεύγουν στο εξωτερικό. Χάνουµε
όµως, και ασθενείς που θα µπορούσαµε να προσελκύσουµε και
από το εξωτερικό, ενώ ο τοµέας της υγείας προσφέρεται για
επενδύσεις. Είναι βατήρας για να πάµε στην ανάκαµψη.
Έχουµε, πολύ µεγάλο δυναµικό, που πρέπει να αξιοποιήσουµε. Δεν µας χρειάζεται όµως ο συντεχνιακός σας λόγος. Για
παράδειγµα, η συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρακάκη µίλησε για
τους φαρµακοποιούς και για το γεγονός ότι κλείνουν φαρµακεία.
Βεβαίως, αν είναι να κλείσουν φαρµακεία, ας κλείσουν.
Υπάρχουν γειτονιές που έχουµε ένα ανά δέκα µέτρα.
Επίσης, δεν µας χρειάζεται ούτε ο ακραίος σας λόγος. Και αναφέροµαι ονοµαστικά στην κ. Καλογερή η οποία είπε σήµερα στον
κύριο Υπουργό, αν δεν τα καταφέρει, να πηδήξει από το παράθυρο.
Από το παράθυρο θα φύγετε εσείς, όταν θα κληθείτε, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντήσετε ειλικρινά στη µοναδική µια
και ερώτηση που θα σας κάνει ο ελληνικός λαός: Πώς θα κάνετε
πράξη αυτά που του έχετε υποσχεθεί; Υπεκφεύγετε όµως, κάθε
µέρα, εδώ στη Βουλή, στις τηλεοράσεις, κ.λπ.. Ας περιµένουµε
να δούµε. Εύχοµαι κι ελπίζω να καταλάβετε ότι δεν µπορείτε να
συνεχίσετε άλλο αυτή την κοροϊδία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Βογιατζής.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο αφ’ ενός για να
ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, γιατί έκανε αποδεκτή την τρο-
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πολογία που υπέβαλα, αφ’ ετέρου όµως και πιο σηµαντικό, για
να ενηµερώσω το Σώµα για το τι ακριβώς λέει αυτή η τροπολογία, γιατί αν κάποιος διαβάσει το κοµµάτι της τροπολογίας πολύ
δύσκολα θα καταλάβει τι εννοεί αυτή η τροπολογία.
Πριν από σαράντα χρόνια στο µεγάλο σεισµό του Αγίου Ευστρατίου του µικρού νησιού του Νοµού Λέσβου, του Πολύπαθου
νησιού του νησιού, το οποίο είναι γνωστό από τη δύσκολη ιστορία την οποία έχει αλλά κι ενός πάρα πολύ ωραίου νησιού µε λίγους αλλά εξαιρετικούς ανθρώπους που κατοικούν, η τότε
κυβέρνηση της επταετίας, αποφάσισε µετά το σεισµό να γκρεµίσει όλα τα σπίτια τα οποία υπήρχαν στον οικισµό του Αγίου Ευστρατίου. Κάποια στιγµή µπήκε και στη σκέψη να εγκαταλειφτεί
το νησί από τους κατοίκους και να απαλλοτριώσει τον οικισµό ο
οποίος είναι περίπου στα εξίµισι στρέµµατα.
Έκτοτε, όλες οι κυβερνήσεις µέχρι και σήµερα αρνούνταν την
άρση απαλλοτρίωσης, την οποία είχε επιβάλει τότε η χούντα
αναγκαστικά στους κατοίκους. Κι έρχεται σήµερα ο Υπουργός,
µε αυτήν την τροπολογία, την οποία κατέθεσα και απεδέχθη, να
άρει αυτό το καθεστώς και να µπορέσουν άνθρωποι, οι όποιοι
δεν έχουν τόπο να κατοικήσουν σ’ αυτό το νησί, έχουν φύγει από
το νησί, να επανέλθουν αλλά και ιδιοκτήτες να πάρουν πίσω την
περιουσία τους που τόσο άδικα έχασαν.
Νοµίζω ότι είναι µια πολύ σηµαντική στιγµή. Και σας το λέω
εγώ, που δέκα χρόνια συνεχώς ως Νοµάρχης του Νοµού Λέσβου, πάλεψα γι’ αυτό το θέµα και ποτέ δεν µπόρεσα να το κατορθώσω. Σήµερα, λοιπόν, θέλω για ακόµα µια φορά να
ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γι’ αυτό το µικρό νησί του Νοµού
Λέσβου η τροπολογία που σήµερα έκανε αποδεκτή η ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας.
Επίσης σ’ αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θέλω να πω ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό το οποίο περνάει, κύριε Υφυπουργέ, για τις δυσπρόσιτες, τις νησιωτικές περιοχές για τους
αγροτικούς γιατρούς. Είναι ένα θέµα, το οποίο είναι πάρα πολύ
σηµαντικό για την επαρχία και κυρίως για το νησιωτικό χώρο, να
µπορούν να έχουν οι κάτοικοι επαρκή υγειονοµική περίθαλψη.
Σήµερα το πρωί, είδα συναδέλφους στις πρωινές εκποµπές
στην τηλεόραση, οι οποίοι -επειδή εµείς οι Έλληνες έχουµε µέσα
στη ψυχή µας το διχασµό και το διαχωρισµό- διαχώριζαν τους
Έλληνες σ’ αυτούς που κατοικούν στις αστικές περιοχές και σ’
αυτούς που κατοικούν στις αγροτικές περιοχές.
Επαναλαµβάνω, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί ακριβώς µέσα στο DNA µας έχουµε το διχασµό.
Θέλω να πω ότι τη φορολογία και τη σκληρή φορολογία δεν
την έχει υποστεί µόνο ο αστικός πληθυσµός αλλά την έχουν υποστεί και οι αγροτικές περιοχές, γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φορολογία αυτή υπήρξε στα ακίνητα και οι αγρότες και οι
κάτοικοι των αγροτικών περιοχών σε σπίτια µένουν, δεν µένουν
σε σπηλιές. Να θυµάστε ότι και αυτοί έχουν πληρώσει κι έχουν
συνεισφέρει στην φορολογική βάση.
Θέλω να πω, ότι θα πρέπει να είµαστε πολύ λογικοί. Θέλουµε
να διευρυνθεί η φορολογική βάση αλλά η φορολογική βάση να
διευρυνθεί ως προς τους ανθρώπους και να φορολογηθούν τα
εισοδήµατά τους. Είναι πολύ άδικο να φορολογηθεί ένα αγρόκτηµα τεσσάρων στρεµµάτων παραθαλάσσιο στο Νησί της Λέσβου, στην πατρίδα µου, το ίδιο µε ένα αντίστοιχο παραθαλάσσιο
οικόπεδο στη Μύκονο. Πότε µπορεί να φορολογηθεί το ίδιο;
Όταν αλλάξει χρήση, γιατί το παραθαλάσσιο οικόπεδο των τεσσάρων στρεµµάτων που έχει ελιές, παράγει ένα συγκεκριµένο εισόδηµα. Όταν αυτό αλλάξει χρήση και δεν είναι πια ελαιόκτηµα
και γίνει ξενοδοχείο, τότε να φορολογηθεί και να φορολογηθεί
και ακριβά.
Κυρίως θέλω να πω στους συναδέλφους -εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να µιλώ απ’ τα κανάλια- να µην µπαίνουν στη διαδικασία
του διχασµού των συµπατριωτών µας σε αυτούς που κατοικούν
στα αστικά κέντρα και σε αυτούς που κατοικούν στα αγροτικά
κέντρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα και για την καλή συνεργασία.
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Τον λόγο έχει η κ. Άννα Καραµανλή και µετά η κ. Ελένη ΜακρήΘεοδώρου.
Ορίστε, κυρία Καραµανλή, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο, φέρνει πολλές ρυθµίσεις χρήσιµες και
απαραίτητες σε διάφορους τοµείς των Υπουργείων.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µία ρύθµιση η οποία κινείται στο
σωστό πνεύµα. Πρόκειται για το άρθρο 6, το οποίο αφορά στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις και στις οµαδικές επισκέψεις σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία,
εκτός του προκαθορισµένου ωραρίου λειτουργίας και κατά τις
ηµέρες ανάπαυσης του προσωπικού τους.
Πιο αναλυτικά, η αξία του τουρισµού για τη χώρα µας είναι δεδοµένη και υψηλή. Ως φορέας ανάπτυξης της οικονοµίας, βοηθά
τα µέγιστα για την έξοδο της χώρας µας από την κρίση και ως
κοινωνός, βοηθάει στην περαιτέρω διάδοση του ελληνικού πολιτισµού. Η τελευταία σχέση βέβαια λειτουργεί και αντίστροφα,
καθώς ο πολιτισµός µας προσελκύει σηµαντική µερίδα τουριστών.
Σε µία εποχή που η χώρα µας χρειάζεται κάθε δυνατή προσπάθεια, η οποία θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της
οικονοµίας, ο τουρισµός αποτελεί το κυριότερο όχηµα προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Η Κυβέρνηση καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες για την τόνωση της τουριστικής κίνησης στη χώρας µας, επιτυγχάνοντας
τζίρο 11,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Είναι φυσικά δεδοµένο πως
λόγω του έντονου νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας, µία µορφή
τουρισµού που ευνοείται είναι οι κρουαζιέρες, οι οποίες µπορούν
να προσφέρουν ακόµη µεγαλύτερη τόνωση της τουριστικής κίνησης φέρνοντας χιλιάδες τουρίστες. Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα άλλωστε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, οι κρουαζιέρες
αποτελούν πηγή αυξανόµενου εισρέοντος συναλλάγµατος.
Όταν ένα κρουαζιερόπλοιο µε δύο και τρεις χιλιάδες επιβάτες
πιάνει λιµάνι, λόγου χάριν στον Πειραιά ή σε ένα από τα νησιά
µας, αυτόµατα τα οφέλη είναι πολλαπλά πρώτα για τη χώρα και
έπειτα για την τοπική κοινωνία. Διότι µε κάθε ενέργεια στήριξης
του τουρισµού, που αποτελεί την ατµοµηχανή της οικονοµίας,
ενδυναµώνουµε τη χώρα και την οικονοµία µας. Έτσι θα µπορέσουν να ωφεληθούν και οι τοπικές κοινωνίες.
Οφείλουµε µε απλά λόγια, ως χώρα να προσφέρουµε κάθε διευκόλυνση για τον ελλιµενισµό κρουαζιερόπλοιων στα λιµάνια
της χώρας. Πρόσθετα, όπως ορθά έχει αναφερθεί από το Υπουργείο Τουρισµού, στόχος είναι η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και σε µία ιδανική περίπτωση να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις, ώστε η προσέλευση των τουριστών να διαρκεί
ολόκληρο το χρόνο.
Με τη νέα ρύθµιση, λοιπόν, δυσκολίες στην προσέλκυση τουριστών, που θα µπορούσαν να προκληθούν από τους κλειστούς
αρχαιολογικούς χώρους, επιλύονται οριστικά. Δίνεται δηλαδή η
επιλογή, ηµέρες και ώρες που είναι κλειστός ο χώρος που αποτελεί σηµείο ενδιαφέροντος, να δεχθεί µαζικές επισκέψεις, όπως
λόγου χάριν από τους επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου.
Έτσι θα µπορέσουν να προστεθούν περισσότεροι ελληνικοί
προορισµοί στον σχεδιασµό των δροµολογίων των κρουαζιερόπλοιων.
Σε αυτό το σηµείο όµως, υπάρχουν δύο ζητήµατα που νοµίζω
πως αξίζει να επιστήσουµε την προσοχή µας.
Το πρώτο είναι, το πόσο σύντοµα θα εφαρµοσθεί αυτή η ρύθµιση στην πράξη, πόσο σύντοµα δηλαδή, θα ανακοινωθεί η κοινή
απόφαση από τα Υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού για το
ύψος του ποσού που θα πρέπει να καταβάλει ο ενδιαφερόµενος
διοργανωτής. Εάν λόγου χάρη ένα κρουαζιερόπλοιο θέλει να ελλιµενιστεί σε κάποια νησιά µας στις αρχές Νοεµβρίου, θα µπορεί
να κάνει χρήση της νέας ευνοϊκής ρύθµισης για τον τουρισµό;
Το δεύτερο ζήτηµα, σχετίζεται µε τον τρόπο λειτουργίας
αυτού του συστήµατος. Ενώ είναι σαφές πως το ποσό θα προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, αυτό που δεν είναι σαφές,
είναι το ποιος θα είναι ο αρµόδιος για τις λεπτοµέρειες της λειτουργίας του. Πού θα πρέπει δηλαδή να απευθυνθεί ο ενδιαφερόµενος; Σε κάποια κεντρική υπηρεσία ή απευθείας στο αρµόδιο
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µουσείο; Αυτά τα τελευταία µόνο προς διευκρίνηση µιας πολύ
ευνοϊκής ρύθµισης.
Σχετικά µε τη ρύθµιση του Υπουργείου Υγείας που προτείνεται
στο άρθρο 4 για την εξόφληση των υφιστάµενων οφειλών του
ΕΟΠΥΥ προς τα φαρµακεία, θέλω να τονίσω το αναγκαίο και το
επείγον του χαρακτήρα της ρύθµισης αυτής. Μέχρι τώρα υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στην εξόφληση των φαρµακείων
έχοντας φέρει τους ιδιοκτήτες σε δυσχερή κατάσταση, αναγκάζοντάς τους να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς, οι συνέπειες της κρίσης είναι παντού
παρούσες. Η ρύθµιση αυτή, απλοποιεί τη διαδικασία εξόφλησης
των φαρµακείων και την επιταχύνει, αφού πλέον δεν θα απαιτείται η προσκόµιση στον ΕΟΠΥΥ φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας των φαρµακείων, όταν ισχύει η ήδη εκδοθείσα.
Αναφορικά µε το άρθρο 8 του σχεδίου νόµου από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, θέλω να υπογραµµίσω τη θερµή υποστήριξή µου. Πρόκειται για µία ρύθµιση,
η οποία έχει ως σκοπό να διευκολύνει τη λήψη χρηµατικής ενίσχυσης από το αστυνοµικό προσωπικό, που αποσπάται στα σύνορα της χώρας για τη διαχείριση του µεταναστευτικού κύµατος,
µέσω της δηµιουργίας ενός ειδικού λογαριασµού στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Πρέπει να διευκολύνουµε µε κάθε τρόπο τους ανθρώπους που επιχειρούν για το καλό όλων µας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κάθε ρύθµιση προς αυτήν την κατεύθυνση
κρίνεται επιβεβληµένη.
Για το άρθρο 13 και τις ρυθµίσεις που αφορούν οργανωτικά
και διοικητικά θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας, έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το Βήµα, πως
η επερχόµενη Προεδρία της χώρας µας στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάµηνο του 2014, δηµιουργεί
εξέχουσες ευκαιρίες και υποχρεώσεις. Θεωρώ πως µας δίνεται
η δυνατότητα να αναδείξουµε ιδιαίτερης αξίας πολιτικά ζητήµατα, όπως έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει ο Πρωθυπουργός µε την
ανάδειξη του µεταναστευτικού και των συνεπειών του στη Νότια
Ευρώπη. Κινήσεις όπως αυτή, µας προσφέρουν την ευκαιρία αφ’
ενός µεν να συµβάλλουµε στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και
να δείξουµε το ρόλο που µπορεί να παίξει η Ελλάδα, αφ’ ετέρου
δε να προβάλλουµε επικοινωνιακά τη χώρα µας και τις δυνατότητές της στο διεθνές κοινό που για έξι µήνες θα είναι στραµµένο
επάνω µας. Το άρθρο 13 και οι ρυθµίσεις που επιφέρει, κινούνται
προς αυτήν την κατεύθυνση και συµβάλλουν στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεών µας µε τον πιο αποδοτικό τρόπο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 16, που έχει
ως στόχο τη στήριξη του περιφερειακού Τύπου. Ως δηµοσιογράφος, καλωσορίζω κάθε πρωτοβουλία στήριξης των µέσων επικοινωνίας, ακόµη περισσότερο δε όταν αυτό συµβαίνει εν µέσω της
σαρωτικής κρίσης που όλοι βιώνουµε και έχει φέρει τις επιχειρήσεις του Τύπου και κατά συνέπεια τις θέσεις εργασίας σε τέλµα.
Η τροποποίηση των ελάχιστων προϋποθέσεων για την ένταξη
των τοπικών εφηµερίδων στη λίστα όσων µπορούν να δηµοσιεύουν αποφάσεις στον Τύπο του δηµοσίου, όπως το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εκδίδονται ή ο ελάχιστος αριθµός
πωλούµενων φύλλων, ευελπιστώ ότι θα δώσει µία ανάσα στα
µέσα επικοινωνίας. Με στοχευµένα µέτρα στήριξης συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων, θα µπορέσουµε αρχικά να ανακόψουµε τις απώλειες θέσεων εργασίας και σε δεύτερο βαθµό να
µειώσουµε αποτελεσµατικά την ανεργία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Καραµανλή.
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή-Θεοδώρου και στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας και η κ. Αντωνίου.
Ορίστε, κυρία Θεοδώρου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασχολήθηκαν πολλοί από τους
οµιλητές µε το αν το νοµοσχέδιο έρχεται από συγκεκριµένο
Υπουργείο και περιλαµβάνει ρυθµίσεις και άλλων Υπουργείων,
δηλαδή µε θέµατα διαδικαστικά που δεν είναι τα ελάσσονα και
δεν είναι η ουσία. Βρισκόµαστε εδώ, για να δώσουµε λύσεις σε
θέµατα που άπτονται της καθηµερινότητας του πολίτη, θέµατα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που χρονίζουν, θέµατα που οι ανάγκες της χώρας επιβάλλουν
την άµεση διευθέτηση.
Ας ασχοληθούµε, λοιπόν, µε την ουσία και ας αφήσουµε τα
άλλα για άλλες διαδικασίες.
Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε φαρµακεία, µικροµεσαίες επιχειρήσεις
σε όλη τη χώρα, οι οποίες πληρώνουν το τίµηµα των καθυστερήσεων, καθώς για διαφόρους γραφειοκρατικούς λόγους η διοίκηση δεν µπορεί να ξεπληρώσει και οι τεράστιες αυτές
καθυστερήσεις έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του
κράτους στα µάτια των πολιτών, κυρίως, όµως, πλήττεται η επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων.
Η ουσία του θέµατος, είναι να πληρώσει εγκαίρως ο ΕΟΠΥΥ
τις πραγµατικές οφειλές του προς τους παρόχους, καθώς µόνο
έτσι διασφαλίζεται η επιβίωσή τους αλλά κυρίως η περίθαλψη
των ασφαλισµένων, που είναι και το κύριο µέληµά µας. Και σε
αυτό το ζήτηµα, το παρόν σχέδιο νόµου προσπαθεί να δώσει
αποτελεσµατικές λύσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Αξίζει να σηµειωθεί, πως για την εξόφληση του συνόλου των
υφισταµένων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, οφειλών και των
κλάδων υγείας και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης- που εντάχθηκαν στον οργανισµό όπως τα φαρµακεία- δεν απαιτείται
προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, εάν
τελούν εν ισχύι ή είναι προσκοµισθείσες.
Επίσης, συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ επιτροπή διαπραγµάτευσης,
προκειµένου να διαπραγµατεύεται µε όλους τους συµβαλλόµενους παρόχους ή τους νέους, τις αµοιβές τους, τους όροι των
συµβάσεων, τις τιµές των ιατροτεχνικών υλικών και των φαρµάκων. Στόχος είναι η µείωση του κόστους. Γιατί πρέπει αυτό να
είναι αρνητικό;
Το άρθρο 7, αφορά ρυθµίσεις σχετικές µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Το ίδρυµα «Όρος Σινά» στην εκλογική µου περιφέρεια, την
Τραγάνα Φθιώτιδας, σε µία έκταση διακοσίων ενενήντα στρεµµάτων, έχει ήδη αποπερατώσει ένα πολύ µεγάλο συνεδριακό κέντρο και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες συµβάλλουν στην
προβολή της περιοχής. Είναι διεθνούς ενδιαφέροντος. Πριν από
λίγο διάστηµα έγιναν και τα εγκαίνιά του. Η καθυστέρηση υλοποίησης των διαφόρων πράξεων και διαδικασιών, οφείλεται σε
υπαιτιότητα της διοίκησης και αυτό πρέπει να αποκατασταθεί.
Το άρθρο 8, είναι σχετικό µε το αστυνοµικό προσωπικό το
οποίο αποσπάται στο πλαίσιο διαχείρισης των µεταναστευτικών
ροών, κυρίως στα σύνορα της χώρας, υπό συνθήκες, που όπως
γίνεται αντιληπτό απαιτούν ενισχυµένες αστυνοµικές δυνάµεις.
Κρίνεται ότι πριν την αναχώρησή τους από την υπηρεσία την
οποία ανήκουν και πριν µεταβούν στον τόπο της αστυνοµικής επιχείρησης, πρέπει να λαµβάνουν µία χρηµατική ενίσχυση, η οποία
καλύπτει τα εκτός έδρας, δαπάνες διαµονής και µετακίνησης.
Λόγω του ότι οι ανωτέρω δράσεις αποπληρώνονται από το
Πρόγραµµα των Δηµοσίων Επενδύσεων και χρηµατοδοτούνται
κατά το πλείστον από ευρωπαϊκούς πόρους, γεννάται η ανάγκη
δηµιουργίας ενός ειδικού λογαριασµού για την χρηµατική διευκόλυνση αυτών των δαπανών.
Είχα ήδη καταθέσει ερώτηση για την καθυστέρηση εξόφλησης
αυτών των χρηµάτων προς τους ανθρώπους, οι οποίοι για να
εκτελέσουν την υπηρεσία τους, αναγκάζονται από την τσέπη
τους να την χρηµατοδοτήσουν και µάλιστα σε αυτούς τους καιρούς ή να περιµένουν πάνω από ένα χρόνο για να πάρουν αυτά
τα χρήµατα.
Στο άρθρο 11, που αφορά ρυθµίσεις του Υπουργείο Τουρισµού, ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία ειδικοτήτων ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης και τη λειτουργία
επαγγελµατικών σχολών αυτού του Υπουργείου. Παρατείνεται η
λειτουργία για το σπουδαστικό έτος 2014-2015 των ειδικοτήτων
των ΙΕΚ, για τις οποίες ήδη είχε προκηρυχθεί εισαγωγή σπουδαστών πριν την κατάργησή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4186/2013 και αποσαφηνίζεται ο χρόνος κατάργησης των ΕΠΑΣ
αρµοδιότητας του ίδιου Υπουργείου –µιλάµε για το Υπουργείο
Τουρισµού- ότι είναι η 15η Σεπτεµβρίου 2015, όπως ρητά ορίζει
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ο νόµος για τις αντίστοιχες σχολές αρµοδιότητάς του, όπως συµβαίνει και στο Υπουργείο Παιδείας και στις σχολές στον ΟΑΕΔ.
Ποιοι ωφελούνται από αυτό, γιατί µιλάµε για πραγµατικά γεγονότα: Ωφελούνται άνθρωποι οι οποίοι είναι χίλιοι εκατόν δύο
υποψήφιοι στα ΙΕΚ και χίλιοι πενήντα τρεις για τα ΕΠΑΣ. (PE)
Δεν γίνεται, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να σπουδάσουν στις συγκεκριµένες σχολές, να µείνουν ακάλυπτοι.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ στην τροπολογία για το θέµα των
αγροτικών γιατρών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ορεινές και
νησιωτικές περιοχές, ξέρουµε όλοι µας ότι αντιµετωπίζουν πρόβληµα στελέχωσης ιατρικού προσωπικού. Καλές οι θεωρητικές
προσεγγίσεις, καλές οι γενικεύσεις αλλά επί του πρακτέου πρέπει να βρεθεί µία λύση. Έχουµε δει διαγωνισµούς για να καλύψουν αυτές τις περιοχές, που έχουν αποβεί άγονοι.
Θα συµφωνήσω µε την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, την
κ. Μανδρέκα, ότι η ιατρική είναι και λειτούργηµα, είναι και προσφορά. Καιρός, λοιπόν, να αναθεωρήσουµε τις απόψεις που οδήγησαν στον ευδαιµονισµό και στον ατοµισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέα Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος
Κικίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι επιβεβληµένο για εµένα σήµερα, να οµιλήσω κυρίως ως
µάχιµος ιατρός –χειρουργός ορθοπεδικός- και λιγότερο ως Βουλευτής. Αυτό σηµαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι κυκλοφορώντας κάθε
µέρα στα νοσοκοµεία, εφηµερεύοντας, χειρουργώντας ή βλέποντας ασθενείς και παρόχους υγείας, όλους τους ανθρώπους
που κινούνται γύρω από το φάσµα της υγείας, θεωρώ ότι µπορώ
να έχω µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα και να µη θεωρητικολογήσω αλλά αντίθετα να είµαι πιο συγκεκριµένος.
Νωρίτερα, στη θητεία αυτής της Βουλής, όταν δεν ήσασταν
Υφυπουργός Υγείας, είχα κρούσει από τους πρώτους τον κώδωνα του κινδύνου σε ό,τι έχει να κάνει µε τον ΕΟΠΥΥ, την υποχρηµατοδότησή του και τη λάθος αρχιτεκτονική του.
Η ενίσχυση, κύριε Υπουργέ, σήµερα του προϋπολογισµού του
ΕΟΠΥΥ είναι επιβεβληµένη, γιατί ο φορέας έχει φθάσει σε επίπεδα περιορισµένης αντοχής. Θέλω να σας υπενθυµίσω ότι οι
συνολικοί πόροι είναι λιγότεροι σήµερα από τα επίπεδα του 2011,
που ήταν το pick της κρίσης. Εάν θέλουµε υγεία για πολίτες και
ασφαλιζόµενους του ΕΟΠΥΥ, είµαστε υποχρεωµένοι να βρούµε
επιπλέον πόρους και θα προτείνω λύσεις λίγο αργότερα.
Επίσης, χρειάζεται ανακατανοµή των πόρων του ΕΟΠΥΥ. Εφόσον οι οικονοµικοί πόροι είναι περιορισµένοι και το αντιλαµβανόµαστε όλοι αυτό, θα πρέπει οι µειώσεις να γίνουν αναλογικά και
ισότιµα σε όλες τις κατηγορίες. Επιτέλους, θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δώσει τα πραγµατικά απολογιστικά στοιχεία των
τελευταίων ετών και να συντάξει έναν προϋπολογισµό, ο οποίος
θα είναι αντικειµενικός και σαφής. Θέλω να είµαι καθαρός σε
αυτό. Δεν έχουµε δώσει στο παρελθόν, πρόσφατο και απώτερο,
πραγµατικά στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει µε τον προϋπολογισµό
του ΕΟΠΥΥ. Ήταν ψεύτικα τα στοιχεία. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τα προβλήµατα της προχειρότητας του παρελθόντος πρέπει
να σταµατήσουν, κύριε Υπουργέ. Ο προϋπολογισµός του 2014,
πρέπει να είναι συµβατός µε όλα τα παραπάνω. Είναι ιερή υποχρέωσή µας, κυρίως, απέναντι στους Έλληνες οι οποίοι πιστεύουν, θέλουν, έχουν πληρώσει και ψάχνουν να βρουν
αξιόπιστο σύστηµα υγείας.
Θα πάω και στην άλλη πλευρά. Ο έλεγχος και µάλιστα ο ενδελεχής έλεγχος των δαπανών της υγείας στους παρόχους υγείας
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµοσίου τοµέα, θα πρέπει να
γίνει άµεσα και γρήγορα. Ξέρετε, έχουµε κάνει ένα haircut,
έχουµε κάνει «κούρεµα» στους παρόχους υγείας, ενώ δεν τους
έχουµε ελέγξει. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρουµε ποιοι είναι εντάξει
και ποιοι δεν είναι εντάξει, ποιοι είναι νόµιµοι και ποιοι όχι, ποιοι
χρεώνουν παραπάνω στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ποιοι είναι
σύµφωνοι και έτσι όπως πρέπει αλλά τους «κουρεύουµε» όλους.
Δεν είναι σωστό αυτό.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Είναι σε εξέλιξη
ο έλεγχος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ισχύει, κύριε Υπουργέ. Πράγµατι, είναι
σε εξέλιξη ο έλεγχος.
Οφείλω να οµολογήσω, για να µην αδικήσω την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ότι είναι πράγµατα τα οποία έχω ξαναπεί και πράγµατα τα οποία πιθανώς κληρονοµείτε. Εσείς,
όµως, βρίσκεστε αυτήν τη στιγµή στα έδρανα και οφείλω να είµαι
καθαρός και ειλικρινής απέναντί σας.
Βεβαίως, να θεσπιστούν αυστηρότατες ποινές για όσους καταστρατηγούν τους όρους του παιχνιδιού και όσους λυµαίνονται
το χώρο της υγείας. Να υπάρξει εξυγίανση, παραδειγµατικές τιµωρίες στους παραβάτες, να υπάρξει ίσως και αποκλεισµός κάποιου παρόχου, ο οποίος για µεγάλο διάστηµα µπορεί να µείνει
έξω από τον ΕΟΠΥΥ και αυτό να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο
πίεσης, για να είναι όλοι σύννοµοι και εντάξει.
Πρέπει να θεσπισθούν όρια και επίπεδα στην παροχή υγείας
και, επιτέλους, το 2014 να κατηγοριοποιηθούν οι πάροχοι. Είναι
απαραίτητο σήµερα οι πόροι του ΕΟΠΥΥ, που είναι περιορισµένοι, να µπορούν να ταξινοµηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση στις αποζηµιώσεις που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στους
παρόχους. Δηλαδή, δεν µπορεί να αποζηµιώνεται το ίδιο ένα νοσοκοµείο της Αθήνας µε ένα νοσοκοµείο της περιφέρειας, αν δεν
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες.
Δεν µπορεί να αποζηµιώνεται το ίδιο µια ακτινολογική πράξη
σύγχρονου µηχανήµατος µε µια πράξη πεπαλαιωµένου µηχανήµατος. Ούτε µπορεί να αποζηµιώνεται µια ιατρική υπηρεσία που
παρέχεται από φορέα που λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή σε ορισµένες ώρες σε σχέση µε ένα φορέα που λειτουργεί
όλο το εικοσιτετράωρο, τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες το χρόνο.
Θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια, φορείς αξιολόγησης και τελικά διαφοροποίηση των αποζηµιώσεων µεταξύ των παρόχων.
Επίσης, όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους εδώ, θα πρέπει να
δούµε τι κοστίζει ένας ασθενής όταν νοσηλεύεται στο δηµόσιο
νοσοκοµείο για τον φορέα και τι κοστίζει στο ιδιωτικό σε ό,τι έχει
να κάνει µε το κράτος. Πολύ φοβάµαι ότι όταν µε το παρόν σύστηµα αρκετών δηµοσίων νοσοκοµείων λιµνάζει το θέµα ενός
ασθενή, µέχρις ότου να διερευνηθεί η πάθησή του, τα εργαστηριακά του και στο τέλος να χειρουργηθεί, κοστίζει υπερπολλαπλάσια από ό,τι σε ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο.
Η αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων χρεών σε όλους τους παρόχους, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να βελτιωθεί µέχρι το τέλος του έτους. Σας
το λέω αυτό γιατί εσείς ξέρετε ότι υπάρχουν λεφτά από τον Δεκέµβριο του 2012 και έχει περάσει ένας χρόνος, χωρίς να έχουµε
εξοφλήσει παρόχους και αυτό επειδή εµείς δεν έχουµε κάνει την
κατάλληλη κατανοµή, επειδή εµείς δεν έχουµε ελέγξει και έτσι
αυτά τα λεφτά δεν έχουν πέσει στην αγορά. Αν αυτά τα λεφτά
έπεφταν στην αγορά, κύριε Υπουργέ, θα γύριζαν πάλι στο κράτος και στα ασφαλιστικά ταµεία και θα επούλωναν πολλά προβλήµατα των Ελλήνων, αλλά και των ελληνικών εταιριών.
Μιλάω για τις ελληνικές εταιρίες και επιµένω σε αυτό, γιατί
θέλω να ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όταν µια ελληνική εταιρία έχει κέρδος –όχι µια άλλη εταιρία που εδράζει
στην Ελλάδα, µια ελληνική εταιρία όπου ο ιδιοκτήτης είναι Έλληνας- τα χρήµατα επανεπενδύονται εδώ. Τα χρήµατα µένουν
στην Ελλάδα.
Μιλώ και για άλλους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, για παράδειγµα για τη ζυθοποιία. Όταν στηρίζουµε εταιρίες οι οποίες
έχουν την έδρα εδώ πέρα, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν είναι Έλληνας,
δηλαδή δεν είναι ελληνικές εταιρίες, τα χρήµατα πάνε εκεί, στην
Ελβετία, στη Ζυρίχη, στη Γερµανία, στην Αυστρία. Όταν ο ιδιοκτήτης της εταιρίας είναι Έλληνας, τα χρήµατα µένουν εδώ.
Αυτός είναι ένας τρόπος να στηρίζουµε την ελληνική οικονοµία.
Αυτό σηµαίνει «επιµένω ελληνικά», όχι στη θεωρία. Το θέµα είναι
στην πράξη τι κάνουµε γι’ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν
έρχονται εδώ πέρα ως αρπακτικά.
Ανάκαµψη και ανάταση, όπως είχε πει ο κ. Μουσουρούλης νωρίτερα, θα γίνει όταν πρώτα στηρίξουµε το ελληνικό επιχειρείν.
Αυτοί δεν µπορούν να φύγουν από εδώ, είναι καταδικασµένοι να
επενδύουν σωστά εδώ. Οι άλλοι προς το παρόν κάνουν «αρπα-
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χτές» στη χώρα µας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτή είναι
η αλήθεια.
Παλαιότερα είχα µιλήσει για την ανοργανωσιά του ΕΟΠΥΥ. Μίλησα για ελλείψεις µηχανογράφησης κ.λπ. Σήµερα δεν θα µιλήσω γι’ αυτές τις ανάγκες. Απλά θέλω να πω, κύριε Υπουργέ,
ότι είναι καταφανείς οι ελλείψεις και πρέπει µέσα στους επόµενους δυο µήνες το Υπουργείο να κάνει κάτι έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί ο ΕΟΠΥΥ και να καταστεί φορέας εξυπηρέτησης του
συστήµατος υγείας και όχι δυνάστης των ασφαλιζοµένων του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης –και αυτή η επισήµανση αφορά στο Υπουργείο Υγείαςοι άλλοι φορείς του Υπουργείου Υγείας –και µιλώ καθαρά- πρέπει
να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να καταλάβουν ότι
έχουν λόγο ύπαρξης, µόνο όταν εξυπηρετούν τους πολίτες µε
το καλύτερο δυνατό τρόπο και ιδίως µε τη βέλτιστη αξιοποίηση
περιορισµένων πόρων.
Πιο συγκεκριµένα, µίλησα και λίγο πιο τεχνοκρατικά σήµερα
και είµαι υποχρεωµένος να δώσω ένα-δυο παραδείγµατα, κύριε
Υπουργέ, γιατί θεωρώ ότι µπορεί κανείς εύκολα να θεωρητικολογεί και να κάνει «πλιάτσικο» στο χώρο της υγείας, αλλά αν δεν
έχει να προτείνει κάτι, δεν πάει πουθενά.
Κύριε Υπουργέ, έγινε µια ανορθόδοξη προσπάθεια προσέλκυσης στο ελληνικό υγειονοµικό τοπίο ασθενών από το εξωτερικό.
Αυτό σηµαίνει και συνάλλαγµα. Σηµαίνει και κεφάλαιο. Το κάναµε
µε λάθος τρόπο, ανορθόδοξα και δεν πέτυχε. Μιλώ για όλες
αυτές τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και κυρίως αυτές που βάλλονται και σπαράσσονται από προβλήµατα και πολέµους. Κάποιοι ασθενείς τους, τραυµατίες ήρθαν εδώ, δεν µπορούσε να
βρεθεί καµµία λύση.
Την ίδια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, η γείτων χώρα, η Τουρκία, είχε
έσοδα ένα δισεκατοµµύριο ευρώ την περσινή χρονιά από την περίθαλψη αυτών των ασθενών. Οφείλουµε όλοι, λοιπόν, να τους
οµαδοποιήσουµε.
Οφείλετε –το έχω πει στον Υπουργό Υγείας τον κ. Γεωργιάδη,
αλλά δεν αισθάνοµαι ότι αδικών κανέναν αυτή τη στιγµή- να πάρετε ένα αεροπλάνο µε όλους τους επιχειρηµατίες και να πάτε
εκεί κάτω. Να γίνουν συµφωνίες µε αυτές τις χώρες, να φέρουµε
εδώ πέρα ασθενείς. Αν, λοιπόν, οι πόροι δεν φτάνουν σε αυτή τη
χώρα, να δηµιουργήσουµε άλλους πόρους και από έξω να τους
φέρουµε εδώ, να µιλήσουµε µε τις πρεσβείες σε αυτές τις
χώρες, να «βάλουµε πλάτη». Το ένα θέµα είναι αυτό.
Το άλλο θέµα, για το οποίο δεν έχω ικανή και επαρκή ενηµέρωση –γιατί η Task Force έχει µπλεχθεί στο συγκεκριµένο- είναι
το εξής: Αναρωτιέµαι τι γίνεται µε το ΕΣΠΑ στο χώρο της υγείας.
Τελευταία φορά που είχα ενηµέρωση ήµασταν σε ένα Α’ επίπεδο, πιθανώς ικανοποιητικό, αλλά όχι τόσο.
Υπάρχουν όλοι αυτοί οι πόροι ακόµη στην υγεία; Μήπως κάποιοι πόροι έχουν µετακυλιστεί αλλού; Μήπως µπορούµε να εντείνουµε λίγο τις προσπάθειές µας σε αυτόν τον τοµέα; Είναι
ίσως δύο παραδείγµατα, κύριε Υπουργέ, που µπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή.
Κλείνω, λέγοντας ότι αντιλαµβάνοµαι πως διοικείτε ένα πάρα
πολύ δύσκολο Υπουργείο. Αντιλαµβάνοµαι ότι τα προβλήµατα
που έρχονται από το παρελθόν είναι µεγάλα, αλλά δυστυχώς δεν
µπορούν να περιµένουν, κύριε Υπουργέ. Σε κάθε περίπτωση,
όπου µπορούµε να βοηθήσουµε, θα το κάνουµε µε όλη µας την
καρδιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Αντωνίου, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο
εισάγονται ρυθµίσεις από επτά Υπουργεία που διευκολύνουν και
επιλύουν ζητήµατα, που σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ ότι είναι
χρονίζοντα.
Εγώ ζήτησα να πάρω τον λόγο για να αναφερθώ πολύ σύντοµα
κυρίως σε θέµατα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και ρυθµί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ζονται στο εν λόγω νοµοσχέδιο.
Από την εκλογή µου, πριν περίπου από ένα χρόνο και κάτι, σε
µια περιοχή που χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε το π.δ. 131/1987
ως άγονη και προβληµατική το Νοµό Καστοριάς, αντιµετωπίζουµε συχνά προβλήµατα µε τις λειτουργίες των αγροτικών
ιατρείων ή των ιατρείων υπαίθρου, τα οποία ενώ στελεχώνονται,
οι γιατροί τους δεν παραµένουν στα ορεινά και αποµακρυσµένα
χωριά του νοµού.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η γιαγιά και ο παππούς που
µένουν στη Διποταµία, ένα µεγάλο χωριό που βρίσκεται στα
σύνορα µε την Αλβανία, θεωρούν ασφάλεια την ύπαρξη γιατρού
στο χωριό.
Με την τροπολογία που εισάγετε και τις διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας που µοριοδοτούν πλέον τους γιατρούς της
υπαίθρου, λύνεται ένα µακροχρόνιο πρόβληµα για τις περιοχές
µας. Είναι, λοιπόν, σε θετική κατεύθυνση και θα πρέπει
επιτέλους, κύριοι, κυρίως της Αντιπολίτευσης, να έχουµε το
σθένος και τη δύναµη -γιατί θέλει µεγάλη δύναµη- να
επικροτούµε όλοι µαζί τα θετικά σε ένα νοµοσχέδιο. Επιτέλους,
ο κόσµος περιµένει να δει την ανωτερότητα που έχουµε ως
πολιτικοί να προσπαθούµε όλοι µαζί για το καλό της χώρας και
του τόπου.
Ήµουν νοµίζω πολύ σύντοµη. Απλά, αυτά ήθελα να πω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Στύλιος.
Παρακαλώ να τηρούµε τη σειρά γιατί κανονικά θα έπρεπε να
εκφωνώ τα ονόµατα και να ακολουθώ αυτό που λέει ο Κανονισµός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας, όπου από τις οµιλίες του συνόλου σχεδόν των συναδέλφων φάνηκε να υπάρχει µία σύγκλιση σε ό,τι αφορά τεχνικά θέµατα, που δίνουν λύσεις σε πρακτικά ζητήµατα άµεσης ανάγκης.
Θέλω να αναφερθώ όµως στην τροπολογία που κατατέθηκε
από το Υπουργείο Υγείας, η οποία έχει συγκεκριµένα άρθρα.
Συγκεκριµένα, αναφέροµαι στο άρθρο 1 που αφορά στον Εθνικό
Συντονιστή Καταπολέµησης των Ναρκωτικών.
Θεωρώ ότι είναι κρίσιµο, σηµαντικό και ουσιαστικό στην χρονική συγκυρία και την κοινωνική κατάσταση που υπάρχει στη
χώρα, λόγω της οικονοµικής κρίσης, να αναληφθούν ιδιαίτερες
δράσεις, ιδιαίτερες πρωτοβουλίες και να υπάρξει από το καθ’
ύλην αρµόδιο Υπουργείο, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας, µία
πιο συντονισµένη, πιο ρεαλιστική προσπάθεια ενηµέρωσης, καταπολέµησης των ναρκωτικών στη χώρα µας.
Το έχουµε ανάγκη, το χρειαζόµαστε, διότι τα ναρκωτικά χτυπούν την πόρτα κάθε σπιτιού και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
το πρόβληµα αυτό αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους και τη
νέα γενιά. Ορθώς γίνεται, λοιπόν, αυτή η συγκεκριµένη κίνηση.
Θα ήθελα όµως, κύριε Υπουργέ, να προτείνω το εξής: Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας θα µπορούσατε να αναλάβετε και κάποιες πρωτοβουλίες περισσότερο ενηµέρωσης και
διαµόρφωσης παιδείας και κουλτούρας των νέων ανθρώπων
απέναντι στα ναρκωτικά, δίνοντας τους άλλες διεξόδους, όπως
στο πνεύµα και στον αθλητισµό.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο της τροπολογίας
που αφορά τους αγροτικούς ιατρούς, τα αγροτικά ιατρεία. Σήµερα γίνεται µια στροφή και µια έκκληση από πολλούς οµιλητές
πολιτικούς και παράγοντες του δηµόσιου βίου που λένε ότι πρέπει να γυρίσουµε στην πρωτογενή παραγωγή και στον πρωτογενή τοµέα. Σε αυτούς, δηλαδή, τους ανθρώπους που
βρίσκονται στην ύπαιθρο δίνουµε αυτή τη στροφή και αυτήν την
κατεύθυνση να µπορεί το κράτος να τους παρέχει ασφάλεια και
υγεία. Ο άµεσος, ο πρώτος που µπορεί να τους παρέχει τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας είναι ο αγροτικός ιατρός.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι δεν ήταν υποχρεωτικό να θητεύσει κάποιος ως αγροτικός ιατρός παρατηρήθηκε το φαινόµενο στη δική µου περιοχή, σε πολλά αγροτικά
ιατρεία και ενώ γινόταν προκήρυξη θέσης αγροτικού ιατρού, να
µην υπάρχει ενδιαφέρον, αν και γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι
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πολλοί νέοι πτυχιούχοι των ιατρικών σχολών είναι άνεργοι και
ψάχνουν να βρουν διεξόδους σε άλλες χώρες.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία δίνεται ένα κίνητρο σε πτυχιούχους γιατρούς να πάνε σε αγροτικά ιατρεία να εργαστούν, να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να έρθουν πιο κοντά στην ελληνική ύπαιθρο, στους ανθρώπους της υπαίθρου και µε αυτόν
τον τρόπο να υπάρχει µια συνολικότερη συγκρότηση και συνοχή
στην ελληνική κοινωνία.
Υπερψηφίζω τη συγκεκριµένη τροπολογία. Πρέπει να δώσουµε τα εύσηµα στο Υπουργείο Υγείας και στην πολιτική ηγεσία
του γι’ αυτή την τροπολογία, διότι λύνεται µια παθογένεια του
συστήµατος. Νοµίζω ότι ως πολιτικοί και ως άνθρωποι της δράσης και του αποτελέσµατος, όπου βλέπουµε το πρόβληµα, οφείλουµε άµεσα να παρεµβαίνουµε και να δίνουµε λύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι έχουµε αναλύσει αρκετά και χθες και σήµερα την προσέγγισή µας σε αυτό
το θέµα. Επιγραµµατικά, να σας πω ότι θεωρούµε πως δεν µπορούν να υπάρξουν σήµερα στην πραγµατικότητα θετικές ρυθµίσεις στο χώρο της υγείας, όταν υπάρχει µια διαδικασία συνεχούς
απορρύθµισης και λειτουργικής κατάρρευσης της δηµόσιας περίθαλψης, των δηµόσιων δοµών είτε αυτό αφορά την πρωτοβάθµια φροντίδα είτε τις υγειονοµικές µονάδες του ΕΟΠΥΥ είτε τα
κέντρα υγείας, είτε τα δηµόσια νοσοκοµεία. Ακριβώς για το λόγο
αυτό, η βασική µας τοποθέτηση είναι αρνητική.
Θα µου επιτρέψετε, πριν αναφερθώ σε µια-δυο τροπολογίες
συγκεκριµένες, να κάνω ένα σχόλιο στην αναφορά του κ. Γεωργιάδη για το θέµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Μας είπε
µε περισσό, θα έλεγα, θράσος ότι η πρόταση, την οποία παρουσιάσαµε πριν λίγες µέρες σε διαβούλευση µε τους υγειονοµικούς
φορείς, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε ο Πρόεδρος του
ο Αλέξης Τσίπρας, είναι πανοµοιότυπη µε την πρόταση της Task
Force.
Κατ’ αρχήν, ο κ. Γεωργιάδης µε αυτόν τον τρόπο οµολογεί ότι
ο διάλογος µεταξύ τριών διαφορετικών σχεδίων για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας είναι προσχηµατικός και ουσιαστικά έχει
αποφασίσει ότι αυτό που θα υλοποιηθεί είναι το σχέδιο της Task
Force.
Εµείς, στη διαβούλευση που κάναµε µε τους φορείς, αναδείξαµε ότι και τα τρία αυτά σχέδια, τα οποία σήµερα –υποτίθεταισυζητιούνται και περιµένουµε κάποια στιγµή να µας φέρει ως
πρόταση νόµου η Κυβέρνηση, έχουν πολλά κοινά στοιχεία και
έναν πυρήνα απορρύθµισης και απαξίωσης του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Ουσιαστικά και τα τρία αυτά σχέδια έχουν µια λογική συρρίκνωσης των δοµών, ανοίγµατος της αγοράς και µετακύλισης µεγάλου µέρους του κόστους στις τσέπες των πολιτών και των
ασφαλισµένων στη λογική ενός βασικού πακέτου παροχών. Ιδιαίτερα το σχέδιο αυτό της Task Force, που µιλάει για αποκλειστικό
αγοραστή υπηρεσιών υγείας, έχει µια λογική πλήρους ιδιωτικοποίησης και αγοράς από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών, µε κριτήρια κυρίως κόστους από τις µεγάλες επιχειρηµατικές αλυσίδες.
Προφανέστατα, µε ένα τέτοιο σχέδιο δεν µπορούµε να έχουµε
καµία συνάφεια και συµφωνία. Εµείς επιµείναµε και είπαµε ότι το
κρίσιµο ζήτηµα δεν είναι το οργανωτικό µοντέλο της πρωτοβάθµιας φροντίδας και η ταµπέλα, αν θα λέει ΥΠΕ ή αν θα λέει
ΕΟΠΥΥ. Το κρίσιµο ζήτηµα είναι το περιεχόµενο, οι λειτουργικές
και χρηµατοδοτικές, κυρίως, προϋποθέσεις, η στελέχωση µε ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο σήµερα δεν υπάρχει, η ενδυνάµωση
και η αναβάθµιση των εργαστηρίων των υγειονοµικών µονάδων,
που σήµερα έχουν απαξιωθεί και καλύπτουν µόνο το 3,5% των
διαγνωστικών αναγκών των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ. Αυτά
είναι τα σηµεία και βεβαίως ο στρατηγικός προσανατολισµός
αυτού του συστήµατος που πρέπει να είναι ένα σύστηµα πυλώνας του δηµόσιου συστήµατος υγείας στη χώρα µας, µε καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από εργασία,
ασφάλιση και εισόδηµα, µε δωρεάν παροχές την ώρα της ανάγ-
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κης και χωρίς αποκλεισµούς.
Είναι, λοιπόν, µια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και πραγµατικά, είναι προκλητικό ένας Υπουργός, ο οποίος χθες στο
MEGA αναγνώρισε µε βάση τα λεγόµενά του ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι πολύ πιο συµφέρων από το δηµόσιο σύστηµα και ότι
είναι πολύ πιο αποδοτικός ο ιδιωτικός τοµέας και άρα δίνει το
στίγµα τού ποια αντίληψη έχει και ποιους θέλει να ευνοήσει, ένας
Υπουργός ο οποίος σήµερα έµαθα –δεν το έχω επιβεβαιώσει
ακόµα- ότι µίλησε και για απογευµατινά ιδιωτικά χειρουργεία στα
νοσοκοµεία, να λέει ότι το σχέδιο που προωθεί αυτός ταυτίζεται
µε το όραµα και τις προτάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Θα τα πούµε αυτά «χαρτί και καλαµάρι», όταν έρθει η ώρα. Θα
σας αναδείξουµε και το σχέδιό µας και τους τρόπους µε τους
οποίους µπορεί να είναι βιώσιµο, πώς µπορούν να στηριχθούν
σήµερα οι δηµόσιες δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,
πώς να χρηµατοδοτηθούν προοπτικά από τη γενική φορολογία
και όχι από το ασφαλιστικό σύστηµα που καταρρέει από τη δραµατική υποχώρηση των εισφορών λόγω της ανεργίας και της
ανασφάλιστης εργασίας. Βεβαίως, όλα αυτά προϋποθέτουν µια
ρήξη µε τη βασική µνηµονιακή επιλογή που είναι συνεπακόλουθο
όλων των µέτρων και όλων των µνηµονίων που έχουν ψηφιστεί,
που είναι η συρρίκνωση και η υποχρηµατοδότηση των δηµόσιων
υπηρεσιών υγείας.
Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες, επιτρέψτε µου µια αναφορά στο ζήτηµα της µικροβιακής αντοχής. Προφανώς αυτό
είναι ένα σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Είναι ένα πρόβληµα, όµως, που έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία και κατά την
άποψή µας, η αυστηρά δηµοσιονοµική και διοικητική προσέγγιση
που κάνει η Κυβέρνηση είναι σε τελείως λάθος λογική. Υποτιµά
το πρόβληµα, γιατί δεν µπορεί να αντιληφθεί η Κυβέρνηση ότι
δεν µπορεί να υπάρξει αποτελεσµατική παρέµβαση σε αυτό το
πρόβληµα, στο πρόβληµα, δηλαδή, της διασποράς πολυανθεκτικών στελεχών, της κυκλοφορίας στελεχών όπως τα NDM στελέχη της klebsiella, µε τις καρβαπενεµάσες και µε τις
µεταλλο-β-λακταµάσες.
Αυτές οι ουσίες ουσιαστικά επάγονται από τα µικρόβια, τα
οποία προσπαθούν να αµυνθούν σε ένα περιβάλλον πιεστικό,
που είναι η κακή χρήση των αντιβιοτικών, και, κυρίως, οι κακές
συνθήκες νοσηλείας των αρρώστων.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να υπάρξει αποτελεσµατική αντιµετώπιση
της µικροβιακής αντοχής σε νοσοκοµεία µε ράντζα, σε νοσοκοµεία µε µία νοσηλεύτρια ανά σαράντα ασθενείς, όταν αναγκάζονται οι συγγενείς και οι αποκλειστικές αδελφές να
προσφέρουν νοσηλευτικό έργο υπό απαράδεκτες συνθήκες,
όταν δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη µέσα υγειονοµικής προφύλαξης, όταν δεν υπάρχει στήριξη των εργαστηρίων για να υπάρχει
αποµόνωση των στελεχών, διερεύνησή τους, καταγραφή και επιτήρηση της αντοχής.
Το πρόγραµµα «Προκρούστης», που αφορά την επιδηµιολογική επιτήρηση των πολυανθεκτικών στελεχών, δεν µπορεί να
εφαρµοστεί όταν ενεργοποιείται ο «Προκρούστης» της δηµόσιας
περίθαλψης.
Νοµίζω ότι σε γενικές γραµµές δεν µπορεί η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου να προτρέπει απλώς τους εργαζόµενους να «νίπτουν τας χείρας τους» και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής,
όταν οι ίδια «νίπτει τας χείρας της» απέναντι σ’ αυτά τα συσσωρευµένα τραγικά προβλήµατα της λειτουργίας των δηµοσίων νοσοκοµείων, που έχουν αυτήν την αντανάκλαση στο ζήτηµα των
πολυανθεκτικών στελεχών.
Είναι, λοιπόν, µε µία έννοια πολιτικό το πρόβληµα, είναι επιστηµονικό, είναι ζήτηµα λειτουργίας των νοσοκοµείων. Όµως, σε
τελευταία ανάλυση, είναι πολιτικό το ζήτηµα της µικροβιακής αντοχής και θέλει µία σοβαρή παρέµβαση, σε διαβούλευση µε την
επιστηµονική κοινότητα, µε ύπαρξη λοιµωξιολόγων σε κάθε νοσοκοµείο, µε αναβαθµισµένες επιτροπές των νοσοκοµειακών λοιµώξεων, έτσι ώστε, πραγµατικά, οι πολίτες που νοσηλεύονται
στα νοσοκοµεία της πατρίδας µας να έχουν την καλύτερη δυνατή
περίθαλψη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Γιαταγάνα, Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συνήθη πρακτική της η συγκυβέρνηση φέρει προς ψήφιση ένα σχέδιο νόµου
που περιλαµβάνει πληθώρα λοιπών διατάξεων εντελώς άσχετων
µεταξύ τους. Ενώ το σχέδιο νόµου τιτλοφορείται: «Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», εντούτοις µόνο τέσσερα
άρθρα από τα είκοσι αφορούν το Υπουργείο Υγείας. Τα υπόλοιπα
δεκαέξι αφορούν τουλάχιστον πέντε-έξι άλλα Υπουργεία.
Κατ’ επανάληψη, έχουµε καυτηριάσει τον ολισθηρό δρόµο που
ακολουθεί η Κυβέρνηση µε τη νοµοθετική της πρωτοβουλία, µία
πρωτοβουλία που στηρίζεται κυρίως σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, πολυνοµοσχέδια, όπως το παρόν, νοµοσχέδια τα
οποία αποτελούνται από ένα µόνο άρθρο µε εκατοντάδες παραγράφους, περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις, όπως ο ν. 4093, ο
οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, έχει τροποποιηθεί άπειρες φορές
µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα οι Βουλευτές που τον ψήφισαν να
µην γνωρίζουν τι έχουν ψηφίσει. Την ίδια στιγµή, σε τοποθετήσεις τους σε κανάλια διατρανώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν άλλα
µέτρα, ενώ ήδη τα έχουν ψηφίσει αυτά τα µέτρα, γιατί δεν έχουν
προλάβει να διαβάσουν τον νόµο.
Με αυτόν τον τρόπο, όµως, η Κυβέρνηση έχει κυριολεκτικά καταλύσει την κοινοβουλευτική διαδικασία και προκαλεί σύγχυση
των εξουσιών ως µη ώφειλε.
Περαιτέρω, κατά τη συζήτηση αυτών των νοµοσχεδίων δεν παρίστανται καν οι αρµόδιοι Υπουργοί, προκειµένου να τα εισηγηθούν και να τα υποστηρίξουν. Αυτό συνέβη και κατά τη συζήτηση
του παρόντος νοµοσχεδίου στην πρώτη συνεδρίαση, όπου παρευρίσκετο µόνο ο παριστάµενος και σήµερα Υφυπουργός.
Γι’ αυτό απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους της συγκυβέρνησης και τους συνιστώ να πάψουν να ψηφίζουν τέτοιους νόµους που απαξιώνουν το λειτούργηµά τους. Τώρα πια δεν
καλύπτονται από το άλλοθι της έλλειψης γνώσης.
Όσον αφορά το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, αναφέροµαι στο
άρθρο 4 που αφορά εξόφληση των υφισταµένων κατά τα έτη
2010, 2011 και 2012 οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρµακοποιούς και ρυθµίζει κάποιες διαδικαστικές προϋποθέσεις, προκειµένου να γίνει η εξόφληση. Ελπίζω και εύχοµαι να εξοφληθούν
τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρµακοποιούς το ταχύτερο δυνατό, γιατί είναι γνωστό ότι οι φαρµακοποιοί αγοράζουν τα φάρµακα από τις φαρµακαποθήκες τοις µετρητοίς και ως εκ τούτου
βρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση.
Παρατηρώ, όµως, ότι το άρθρο 4 αναφέρεται στην προσκόµιση στον ΕΟΠΥΥ από τα φαρµακεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, αν δεν τελούν εν ισχύι οι προσκοµισθείσες
ενηµερότητες. Τι θα συµβεί στην περίπτωση που ορισµένοι εκ
των φαρµακοποιών δεν µπορούν να προσκοµίσουν φορολογική
και ασφαλιστική ενηµερότητα εξαιτίας των οφειλών του ΕΟΠΥΥ
προς αυτούς; Θα χάσουν τα χρήµατά τους; Γιατί δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, προκειµένου να εξοφλήσουν
τυχόν οφειλές τους στο δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία και
στη συνέχεια να γίνει η εκκαθάριση; Θα χάσουν τα χρήµατά
τους; Ζητώ απάντηση επί του προκειµένου.
Επιπλέον, δεν είναι µόνο οι φαρµακοποιοί. Χρήµατα οφείλονται στους νοσοκοµειακούς ιατρούς, υπερωρίες και άλλα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Στους φιλάσθενους γενικά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ακριβώς.
Χρήµατα οφείλονται από τον ΕΟΠΥΥ σε όλες τις τάξεις των
εργαζοµένων, σε ιδιωτικά ιατρεία, στους πάντες. Αυτούς θα τους
εξοφλήσει ο ΕΟΠΥΥ; Τι θα γίνει; Δεν µας δώσατε καµµία απάντηση.
Ακούστηκε εντός της Αιθούσης αυτής ότι έχει ανατεθεί στην
Task Force εκπόνηση µελέτης, η οποία ήδη κόστισε 9.000.000
συν 4.500.000, σύνολο 13.500.000 ευρώ. Και ερωτώ: Δεν υπάρχουν άξιοι καθηγητές Ιατρικής, ειδικοί υπάλληλοι των Υπουργείων; Γιατί έτσι, µε τέτοια ευκολία πετάτε τα χρήµατα του
δηµοσίου, όταν οφείλει ένα σωρό χρήµατα σε όλους όσους
έχουν παράσχει όντως και αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες τους
στον τοµέα της υγείας; Δεν µπορείτε να χαρίζετε αφειδώς χρήµα
στους Γερµανούς.
Στο άρθρο 7 του νοµοσχεδίου επισηµαίνω τα εξής: Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, όπως αναθεωρή-
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θηκε το 2001, ορίζεται ότι «η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά
µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας». Και συνεχίζει µε
το τι είναι δάσος κ.λπ..
Επιπλέον, τέθηκε η εξής ερµηνευτική δήλωση υπό το εν λόγω
άρθρο: «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό
σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα
χλωρίδα και πανίδα αποτελούν µέσω αµοιβαίας αλληλεξάρτησης
βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)».
Συνεπώς, η προσθήκη εδαφίου που εισηγείται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος νοµοσχεδίου στο άρθρο
13 του ν. 1734/1987 βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση µε το άρθρο
21 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, σύµφωνα και µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η τελευταία µόλις απόφασή του είναι η υπ’ αριθµόν 2694/2012.
Γι’ αυτόν το λόγο, επειδή γίνεται φανερό ότι προσπαθείτε να
νοµιµοποιήσετε εκ των υστέρων παραχωρήσεις δασών, αναφέροντας µάλιστα ότι αρκεί να υπάρχουν προπαρασκευαστικές εργασίες υλοποίησης έργων –διερωτώµαι ποιες είναι οι
προπαρασκευαστικές αυτές εργασίες. Μήπως το να ακουµπήσουµε κανένα καροτσάκι τούβλα, χώµατα; Και επειδή αυτό βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση µε το άρθρο 24 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος, το καταψηφίζουµε.
Στο άρθρο 8 η σύσταση ειδικού λογαριασµού, εκτός του τακτικού προϋπολογισµού, για την ταµειακή διευκόλυνση προπληρωµής µετακινήσεων αστυνοµικού προσωπικού στο πλαίσιο των
επιλέξιµων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων για την αντιµετώπιση των µεταναστευτικών ροών µάς βρίσκει σύµφωνους.
Φυσικά, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνει τα έξοδα
των µετακινήσεων αυτών, αφού η ίδια επιλέγει και τις δράσεις,
δεδοµένου ότι η Ελλάδα είναι τα προς ανατολάς σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο σηµείο αυτό δεν παραλείπουµε να ζητήσουµε και πάλι να
καταγγελθεί από τη χώρα µας η Συνθήκη «Δουβλίνο ΙΙ», ώστε η
µεν χώρα µας να απαλλαγεί από το βραχνά της υπερσυγκέντρωσης αλλοδαπών, η δε Ευρώπη να αναλάβει επιτέλους πλήρως
τις ευθύνες της.
Επειδή βλέπω ότι λήγει και ο χρόνος, θα αναφερθώ µόνο στο
άρθρο 18.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Δυστυχώς, και πάλι προσφέρετε «δωράκια» στους τηλεοπτικούς σταθµούς µε το άρθρο αυτό, προκειµένου να συνεχίσουν
να εξυµνούν το έργο της Κυβέρνησής σας και να παραπλανούν
συστηµατικά τον Έλληνα πολίτη. Δυστυχώς, µε αυτόν τον τρόπο
χάνονται εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, όταν η συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει κυριολεκτικά εξαθλιωθεί.
Με τις µεθοδεύσεις που ακολουθείτε στο άρθρο 18 στερείτε
την ΕΡΤ από τη δυνατότητα να έχει ψηφιακή εκποµπή του προγράµµατός της. Μολονότι εξέπνευσε η προθεσµία της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία την καταργήσατε, δεν
τη φέρατε προς ψήφιση στη Βουλή.
Εποµένως, µετά την εξέλιξη αυτή, καθίσταται πρόδηλο ότι
παύει να ισχύει η κατάργηση της ΕΡΤ και από τούδε και στο εξής
µπορεί να λειτουργεί νόµιµα. Το µόρφωµα της δηµόσιας τηλεόρασης που επιλέξατε, δεν έχει κανένα έρεισµα στο νόµο και
πλέον δεν µπορεί να αντικαταστήσει την ΕΡΤ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Οι πρωτολογίες περατώθηκαν και εισερχόµαστε στις δευτερολογίες.
Πρώτη θα µιλήσει η κ. Σκόνδρα. Έχει προτασσόµενη δευτερολογία. Έχετε τέσσερα λεπτά. Θα µιλήσετε από τη θέση σας,
κυρία συνάδελφε, εάν θέλετε.
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ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Πρωτολογία δεν είναι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι. Προτασσόµενη δευτερολογία έχετε. Δεν έχετε εγγραφεί για πρωτολογία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Για πρωτολογία δεν γράφτηκα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
σας έχω για προτασσόµενη δευτερολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ήταν στον κατάλογο για πρωτολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αλλάξατε µε τον
κ. Βογιατζή, ο οποίος δεν ήταν εγγεγραµµένος.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Αλλαγή κάναµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, ο κ. Βογιατζής δεν ήταν εγγεγραµµένος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήταν για προτασσόµενη δευτερολογία ο κ. Βογιατζής. Ήρθε και µίλησε στη
θέση σας και εσείς πήγατε στη θέση του, ως προτασσόµενη δευτερολογία.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ούτως ή άλλως τελειώνει η συζήτηση, µία συζήτηση κατά την
οποία θεωρώ ότι συζητήθηκαν και εξαντλήθηκαν πάρα πολλά ζητήµατα.
Εκείνο, βέβαια, που θέλω να πω είναι ότι εµείς και η παρούσα
Κυβέρνηση γενικότερα έχει πάρα πολύ υψηλό το αίσθηµα της
ευθύνης των αναγκών της χώρας, όσο και των αναγκών των πολιτών. Όταν διανύουµε µία τόσο δύσκολη εποχή –και µάλιστα επί
σειρά ετών τώρα- πολλές φορές αυτή η εξίσωση γίνεται ακόµη
πιο δύσκολη απ’ ό,τι πραγµατικά είναι γιατί οι ανάγκες της χώρας
έρχονται ίσως και σε αντίθεση ορισµένες φορές µε τις ανάγκες
των πολιτών.
Όµως δεσµευτήκαµε απέναντι στους πολίτες ότι δεν θα αφήσουµε αυτή τη χώρα να καταρρεύσει και προχωρήσαµε σε µεταρρυθµίσεις δύσκολες και προχωράµε και σε θέµατα που
εκκρεµούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Πέρα όµως από τις µεταρρυθµίσεις, οφείλουµε να δίνουµε –
και αυτό νοµίζω ότι κάνει η Κυβέρνηση και µε το παρόν νοµοσχέδιο- λύσεις πρακτικές σε υπαρκτά προβλήµατα, που απορρέουν
από τη γραφειοκρατία, από την πολυνοµία και από οποιαδήποτε
άλλη στρέβλωση υπάρχει. Με αυτό το πνεύµα και υπό αυτό το
πρίσµα, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σοβαρό το γεγονός ότι σε ένα
νοµοσχέδιο µπορεί να συµπεριλαµβάνονται και ρυθµίσεις άλλων
Υπουργείων, γιατί ακριβώς αυτό το πνεύµα έχει.
Θα σταθώ µόνο σε δύο ζητήµατα. Γι’ αυτό, άλλωστε, πήρα τον
λόγο.
Το πρώτο αφορά το Υπουργείο Υγείας, κύριε Υπουργέ, και
συγκεκριµένα τους αγροτικούς γιατρούς. Είναι µία πολύ καλή
πρωτοβουλία αυτή που παίρνετε για να επεκτείνετε τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι γιατροί, οι οποίοι θέλουν να συνάψουν
συµβάσεις µε τον ΕΟΠΥΥ, να προσκοµίζουν και βεβαίωση υπηρεσίας στην ύπαιθρο.
Όµως, εδώ θα πρέπει να δούµε ότι είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί δύο διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Πρώτον, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τον αγροτικό γιατρό και κυρίως σε
µέρη µε δύσκολη πρόσβαση, σε µέρη απόµερα, εκεί που έχουν
πραγµατική ανάγκη, γιατί είναι µακριά από αστικά κέντρα, γιατί
είναι ηλικιωµένοι κ.λπ.. Είναι απαραίτητος, λοιπόν, ο αγροτικός
γιατρός εκεί, ακόµα και για να συνταγογραφήσουν τα φάρµακά
τους.
Από την άλλη µεριά, έχουµε τους γιατρούς που αυτή τη στιγµή
είναι δυσεύρετοι. Μην ξεχνάµε ότι έχουµε τεράστια «αιµορραγία» νέων γιατρών προς το εξωτερικό. Επίσης, να µην ξεχνάµε
ότι µιλάµε για γιατρούς είκοσι πέντε και τριάντα χρονών συνήθως, για παιδιά που καλούνται, χωρίς να είναι ικανοποιητικός ο
µισθός, να µεταβούν σε ένα µέρος στο οποίο µπορεί να µείνουν
αποκλεισµένοι –και πάντα όταν τα λέω αυτά έχω στο µυαλό µου
τα ορεινά της Καρδίτσας, που είναι η περιφέρειά µου- και µια
βδοµάδα και δέκα µέρες. Στην ευθύνη τους, έχουν όχι ένα χωριό
ή έναν οικισµό, αλλά πέντε χωριά και πέντε ή δέκα οικισµούς και
θα πρέπει να µεταβαίνουν µε δικό τους αυτοκίνητο. Και όλα αυτά
χωρίς να αµείβονται.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μεταξύ αυτών των δύο πρέπει να βρούµε την ισορροπία. Είναι
καλή η προσπάθεια, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποτελεσµατική. Πρέπει αυτό να το παρακολουθούµε επισταµένως.
Επίσης, όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας, θέλω να σταθώ και
σε ένα άλλο ζήτηµα, που απασχολεί πολύ µεγάλο αριθµό νοσηλευτικού προσωπικού. Μιλάω για τις αµοιβαίες µεταθέσεις. Ήταν
σωστή η φιλοσοφία του νόµου να υπάρχει η πενταετία, ούτως
ώστε να υπάρχει αυτή η δικλίδα ασφαλείας και να µην φεύγουν
από την επαρχία και να ζητούν να έρχονται στα αστικά κέντρα
και να αδειάζουν εκεί οι θέσεις. Αυτό νοµίζω ότι ήταν η φιλοσοφία. Όµως τώρα έχουν αντιστραφεί οι όροι.
Ειδικά στις περιπτώσεις των αµοιβαίων µεταθέσεων θεωρώ,
κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να δούµε και λόγω έκτακτων καταστάσεων πώς µπορούµε να διευκολύνουµε αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν στοιχίζει τίποτα. Το µόνο που µπορεί να γίνει είναι µια γραφειοκρατική, ας το πούµε έτσι, προσπάθεια για να πάνε στα σπίτια τους, να απαλείψουµε δηλαδή τον όρο της πενταετίας σ’
αυτούς που ζητούν αµοιβαία µετάθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Προχωράω πολύ γρήγορα, αν και δεν
είναι εδώ κάποιος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί θέλω
να σταθώ στο άρθρο 7 του σχεδίου όπου προβλέπονται ρυθµίσεις σχετικά µε το καθεστώς των παραχωρούµενων δηµοσίων
δασικών χορτολιβαδικών εκτάσεων σε οριζόµενα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αφού εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον. Είναι πραγµατικά µια σωστή ρύθµιση και αυτό δείχνει ότι,
όπου υπάρχει βούληση, βρίσκεται και ο τρόπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά εγώ
ήµουν προετοιµασµένη να µιλήσω για επτά και οκτώ λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι να κάνουµε,
κυρία συνάδελφε;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Αφήστε µε τουλάχιστον µισό λεπτό
ακόµα και τελειώνω.
Πάνω σ’ αυτό το πνεύµα θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα που πρέπει να δούµε µε τις γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είχα
κάνει πολλές παρεµβάσεις γι’ αυτό το ζήτηµα, διότι πρέπει να
απεγκλωβιστούν απ’ αυτά τα αδιέξοδα, τόσο οι αγρότες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε έναν άλλο κλάδο ή σε δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, αλλά και διάφοροι άλλοι που θέλουν
να επενδύσουν αξιοποιώντας τα προγράµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε,
αν και δεν µε αφήσατε να πω όσα θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θέλει κάποιος
από τους εισηγητές να δευτερολογήσει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, θα έρθει η σειρά σας.
Θέλει κάποιος από τους εισηγητές να δευτερολογήσει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κυριακάκης.
Ορίστε, κύριε Κυριακάκη, από τη θέση σας. Έχετε τέσσερα
λεπτά και θα παρακαλούσα, επειδή στην πρωτολογία σας υπερέβητε κατά πολύ το χρόνο, να περιοριστείτε στα τέσσερα
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να απαντήσω, κατ’ αρχήν, σε πολλά ζητήµατα που
θίχτηκαν κυρίως για το θέµα της υγείας, γιατί τα άλλα θεωρώ ότι
έχουν καλυφθεί.
Εδώ µέσα ο ίδιος ο κύριος Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, ο
οποίος έρχεται, τοποθετείται και µετά, στα ενδιάµεσα δίνει συνεντεύξεις στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς
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όπου υβρίζεται µε τους εργαζόµενους στην υγεία, τους οποίους
κατηγόρησε ότι δεν δουλεύουν, απηύθυνε και κατηγορία στον
εισηγητή του νοµοσχεδίου ότι ψεύδεται. Μας κατηγόρησε ότι
ψευδόµαστε.
Δεν ζήτησα για προσωπικό ζήτηµα το λόγο, διότι θεωρώ ότι η
θέση του αυτή είναι πολιτική και πολιτικά θα του απαντήσουµε.
Κύριε Γεωργιάδη, ποιος ψεύδεται, αλήθεια, όταν εσείς µας λέγατε την άνοιξη ότι δεν θα κλείσετε νοσοκοµεία και τελικά κλείσατε εννέα νοσοκοµεία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη; Σε
ερώτησή µου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 17-72013 για το αν τα δηµοσιεύµατα εκείνων των ηµερών που έφερναν το σχέδιο της Task Force για τον ΕΟΠΥΥ να προκρίνεται,
απάντησε επί λέξει ο κ. Γεωργιάδης: «Δεν θα αποφύγω το ερώτηµα». Θα πάω στο ερώτηµα: «Σχεδιάζει η Ελληνική Κυβέρνηση
τη µετατροπή του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά σε αγοραστή υπηρεσιών
υγείας;». Απάντηση: «Όχι, δεν το σχεδιάζει. Στα σχέδια που
έχουµε δεν υπάρχει αυτό µέσα. Αυτό λένε κατ’ ουσίαν. Δεν λένε
να κλείσει κανένα νοσοκοµείο ή να κλείσει κάποιο κέντρο». Αυτό
για το σχέδιο της Task Force. Αυτά έλεγε τον Ιούλιο.
Ποιος ψεύδεται; Εκτός αν µέσα σε τρεις µήνες η Κυβέρνηση
αλλάζει παντελώς τα σχέδια, τη στιγµή που υπάρχουν άλλα δύο
εναλλακτικά σχέδια. Όµως, εδώ και σήµερα ο κ. Γεωργιάδης επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο της Task Force είναι αυτό που θα εφαρµόσει το Υπουργείο. Και το επιβεβαίωσε, λέγοντας µάλιστα
εµφατικά ότι αυτό το σχέδιο συµφωνεί ακριβώς και µε το σχέδιο
του ΣΥΡΙΖΑ που εξήγγειλε και ο κ. Τσίπρας στην οµιλία του προχθές στους φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Το σχέδιο,
λοιπόν, αυτό συµφωνεί, όπως µας είπε.
Είναι ντροπή να ακούµε τέτοια πράγµατα και τέλος πάντων,
αν θεωρεί ο κύριος Υπουργός ότι συµφωνεί τόσο πολύ, ας το
υλοποιήσει όπως εµείς το λέµε.
Τι λέµε και ποιες είναι οι διαφορές; Χρηµατοδότηση: Εµείς
λέµε ότι θα χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό και
δεύτερον, ότι δεν θα πληρώνουν οι ασθενείς. Σήµερα αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη όχι µόνο για τα πεντάευρα
που θα γίνουν εικοσιπεντάευρα, αλλά πηγαίνοντας µε ένα µικρό
τραύµα στα επείγοντα του νοσοκοµείου, θα πρέπει να αγοράσουν από πριν τα ράµµατα, τα γάντια, το betadine, γιατί δεν
υπάρχουν αυτά τα υλικά στο νοσοκοµείο και αν πρέπει να νοσηλευτούν, πρέπει να φέρουν και σεντόνια από το σπίτι τους. Εκεί
έχετε καταντήσει τη χώρα.
Επειδή είπα και χθες τα στοιχεία -δεν προλαβαίνω να τα επαναλάβω τώρα- θα καταθέσω στα Πρακτικά το πώς ψεύδεται, όταν
λέει ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι κοστοβόρος, ενώ συµβαίνει το αντίθετο. Οι
υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε επίσηµες µελέτες τις οποίες καταθέτω στα Πρακτικά, κάνουν οικονοµία, σε
σχέση µε το αν οι ίδιες εξετάσεις γίνουν στον ιδιωτικό τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, όταν λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι τα ιδιωτικά συστήµατα µάς
συµφέρουν περισσότερο από τα δηµόσια, ας αναρωτηθούµε το
εξής: Ποιον άραγε συµφέρουν; Τη χώρα ή αυτόν και τους επιχειρηµατίες που εξυπηρετεί;
Επειδή ο κ. Γεωργιάδης δεν καταλαβαίνει ίσως πολύ από τα
Πρακτικά, από τα νούµερα και από τα δηµοσιεύµατα -γιατί δεν
επικαλεστήκαµε δηµοσιεύµατα, όταν είπαµε για τα 4,5 εκατοµµύρια που δίνονται στην Task Force- ήταν απόφαση του Υπουργείου την οποία στα Πρακτικά κατέθεσε ο συνάδελφος κ.
Ζαχαριάς, θα καταθέσω όχι νούµερα και πίνακες, αλλά το σηµερινό πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ», που
έχει µία φωτογραφία, που αξίζει όσο χίλιες λέξεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχει φωτογραφία από ένα θάλαµο στον «Ευαγγελισµό»,
που έκανε το γύρο του κόσµου και του διαδικτύου, για να καταλάβουµε σε τι χάλια έχουν καταντήσει τη δηµόσια υγεία και να
δώσουν λύσεις γι’ αυτά τα χάλια και όχι να νοµοθετούν για κέν-
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τρα αδυνατίσµατος και για ιδιωτικές κλινικές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Μάρκου, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Παρακαλώ για την τήρηση του χρόνου, γιατί στις δευτερολογίες τον έχετε υπερβεί όλοι, πλην του κ. Καπερνάρου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προηγούνται οι
εισηγητές και ειδικοί αγορητές και ευθύς αµέσως, εφόσον κανείς
άλλος δεν θέλει να δευτερολογήσει, έρχονται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Ορίστε, κυρία Μάρκου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που προτείνετε, όσον
αφορά το άρθρο 8, συµφωνούµε µε την πρώτη παράγραφο. Για
τη δεύτερη παράγραφο, όµως, που αφορά στα καθήκοντα του
αστυνοµικού προσωπικού που διατίθεται από τη Βουλή στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, δεν µπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση διά νόµου στον προϊστάµενο του ιδιαίτερου
γραφείου. Η απόφαση πρέπει να είναι του ιδίου Γενικού Γραµµατέα και αυτό νοµίζω πρέπει να διορθωθεί. Με τις βελτιώσεις
στη διατύπωση των άρθρων 2 και 3 δεν διαφωνούµε. Με τη βελτίωση στο υπ’ αριθµόν 11, πραγµατικά θέλουµε να µας πείτε τι
θέλετε να επιτύχετε. Σήµερα όσον αφορά το ποιοι ασκούν διαχειριστικό έλεγχο σε αυτά τα πρόσωπα και γιατί ο έλεγχος ορίζεται ως αποκλειστικός, θα ήθελα πραγµατικά διευκρινίσεις.
Για τις αλλαγές στο άρθρο 3 για την υπηρεσία υπαίθρου, είπαµε πως θέση µας είναι ότι το σύστηµα υγείας πρέπει να φτάσει
στο σηµείο της καθολικής κάλυψης της επικράτειας µε περιφερειακά κέντρα υγείας, όπου θα υπηρετούν ειδικευόµενοι ιατροί
και να µην βασιζόµαστε στον αγροτικό ιατρό για να καλύπτουµε
τα κενά. Εν πάση περιπτώσει συµφωνούµε, γιατί απλά αντιλαµβανόµαστε την κατάσταση.
Περιµένουµε και µια απάντηση για το θέµα που σας ανέφερα
σχετικά µε την εξαίρεση από το αγροτικό για τις άγονες ειδικότητες. Να θυµίσω ότι αυτό ίσχυε και παλαιότερα, έλυνε προβλήµατα στα νοσοκοµεία που είχαν προκύψει και ζητούµε να το
ξαναδείτε.
Για τις τροπολογίες που κάνατε δεκτές, µε την τροπολογία για
τα ταχύπλοα και το ΕΤΑΚ συµφωνούµε. Όσον αφορά την υπ’
αριθµόν 909 για την εργασία στα καταστήµατα τις Κυριακές,
εµείς ήµασταν και παραµένουµε αντίθετοι στη ρύθµιση αυτή,
γιατί δεν πιστεύουµε ότι προσφέρει ούτε στην αγορά ούτε στους
εργαζόµενους. Προφανώς, ισχύουν οι διατάξεις του Εργατικού
Δικαίου για την πρόσθετη αµοιβή και την ανάπαυση. Νοµίζω ότι
αυτό είναι αυτονόητο και προφανώς, όλες οι υπηρεσίες πρέπει
να ελέγχουν την τήρησή τους. Άρα, η συγκεκριµένη ρύθµιση θεωρούµε πως είναι άνευ αντικειµένου και δεν µπορούµε να την
στηρίξουµε.
Για την τροπολογία του κ. Βογιατζή, θέλω να πω ότι συµφωνούµε. Είναι θετικό ότι δίνεται µια λύση και στο θέµα της µεταφοράς των µαθητών, έστω και καθυστερηµένα µε την
τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Μιχελάκης. Πρέπει να σας µεταφέρω ότι στους Δήµους Ωραιοκάστρου, Θέρµης και Λαγκαδά
στη Θεσσαλονίκη µαθητές και γονείς βρίσκονται πραγµατικά σε
απόγνωση από τότε που άνοιξαν τα σχολεία, εξαιτίας του θέµατος αυτού. Πρέπει να δούµε όµως και µακροπρόθεσµα τη µεταφορά των µαθητών, γιατί κάθε χρόνο κάνουµε την ίδια συζήτηση.
Να κλείσω µε την τροπολογία για τα κέντρα πρόληψης και την
προγραµµατική σύµβαση. Κύριε Υπουργέ, ακούσατε αρκετούς
συναδέλφους από όλα τα κόµµατα να συµφωνούν µε την πρότασή µας. Εµείς θα το επαναφέρουµε διαρκώς το θέµα και πρέπει να λυθεί. Πιστεύουµε ότι οι δοµές αυτές πρέπει να
παραµείνουν και να τις στηρίξετε . Περιµένουµε και τη δική σας
τοποθέτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κρεµαστινός, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι έχουµε Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και όχι «τηλεοπτική δηµοκρατία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, δεν
κατάλαβα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νέα Δηµοκρατία έχουµε, κύριε
Κρεµαστινέ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Και τούτο το λέω, διότι ο κ. Κυριακάκης αναφέρθηκε στο ότι οι Υπουργοί βρίσκονται στις τηλεοράσεις.
Οι Υπουργοί οφείλουν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και εφόσον υπογράφουν τους νόµους να βρίσκονται εδώ,
διότι και τα σχόλια τα οποία ακούγονται δεν είναι προς τιµήν
τους, αλλά µπορεί να είναι και υπερβολικά. Πρέπει να υπάρχει
ένας διάλογος στη Βουλή. Αλλιώς, θα πρέπει όλοι εδώ να πηγαίνουµε στις τηλεοράσεις και να τον κάνουµε εκεί το διάλογο.
Οπότε το µεγάλο ερώτηµα είναι αν θα εφαρµόζεται σωστά ο
Κανονισµός της Βουλής, ούτως ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση
των κοµµάτων στη Βουλή. Όταν, λοιπόν, βλέπουµε αυτά τα φαινόµενα, απευθυνόµαστε στο Προεδρείο της Βουλής και του λέµε
ότι πρέπει να εφαρµόζει τον Κανονισµό πιστά.
Όταν υπάρχει νοµοσχέδιο –όχι µόνο ερωτήσεις, που φωνάζει
ο κ. Κακλαµάνης γιατί δεν είναι ο Υπουργός εδώ, αλλά στο ίδιο
το νοµοσχέδιο- δεν µπορεί να ακούµε κριτική κατά του Υπουργείου και να µην ακούµε κάτι από τον ίδιο τον Υπουργό, διότι δεν
κάνει κριτική στον κ. Μπέζα, αλλά κάνει κριτική στον κ. Γεωργιάδη προσωπικά. Δεν µιλάει για το νοµοσχέδιο.
Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ακούσουµε από το Προεδρείο την
άποψή του επάνω σ’ αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μαρκογιαννάκης): Μα, µε πληροφορούν ότι ο κ. Γεωργιάδης ήταν εδώ και µίλησε. Επίσης, µε πληροφορούν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης του
νοµοσχεδίου είναι παρών ο κ. Μπέζας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Στην προηγούµενη τοποθέτηση
του κ. Κουρουµπλή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μαρκογιαννάκης): Εγώ δεν ξέρω
εάν είναι στα τηλεοπτικά κανάλια ο κ. Γεωργιάδης. Δεν το ξέρω
αυτό το πράγµα και δεν µπορώ να του απαγορεύσω και να είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Καθόλου, αλλά ο κ. Κουρουµπλής µιλώντας είπε «την ώρα που µιλώ εγώ ως εκπρόσωπος της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πρέπει να είναι εδώ ο Υπουργός».
Θέτω ξανά το ίδιο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μαρκογιαννάκης): Ήταν ο Υφυπουργός. Το ίδιο είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Δεν είναι το ίδιο και το ξέρετε
και από τη δική σας εµπειρία.
Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να είναι αυτό µοµφή για τον κ.
Μπέζα, µιλώ για τον κοινοβουλευτικό θεσµό. Σε γενικές γραµµές,
η εικόνα που δίνουµε οι κοινοβουλευτικοί στις τηλεοράσεις δεν
είναι και ό,τι καλύτερο. Πολλές φορές, δηλαδή, σκέφτεται κανένας, πού είναι πιο ωραίο να µιλά πιο σοβαρά, στην τηλεόραση ή
στην ίδια τη Βουλή; Νοµίζω ότι εδώ είναι και το µεγάλο πρόβληµα. Σε καµµία χώρα του κόσµου, µα καµµία –εγώ τουλάχιστον
µιλώ για όσες έχω επισκεφθεί- δεν έχω δει να διαπληκτίζονται οι
Βουλευτές µ’ αυτόν τον τρόπο στις τηλεοράσεις κάθε πρωί. Και
το ξέρετε αυτό. Άρα, λοιπόν, πιστεύω ότι είναι θέµα εφαρµογής
του Κανονισµού και, µάλιστα, προς πάσα κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Καπερνάρος έχει ζητήσει τον λόγο προηγουµένως.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα την τύχη να είµαι εδώ όταν απήντησε
ο Υφυπουργός Τύπου κ. Κεδίκογλου, διότι ήµουν στην Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Μεταρρύθµισης, γιατί –δυστυχώς- εµείς είµαστε λίγοι για πολλές δουλειές. Ωστόσο, ο ίδιος
τώρα απουσιάζει. Ήρθε, είπε και εξηφανίσθη. Του έθεσα ένα
ερώτηµα και περίµενα, βέβαια, µία σαφή απάντηση, διότι το ερώτηµά µου ήταν σαφέστατο. Ρώτησα για τον όρο που έχει βάλει
στο άρθρο 18, το οποίο είναι αποκλειστικής αρµοδιότητάς του
και δεν είναι του κ. Μπέζα, που είναι συνεχώς παρών.
Αυτό το άρθρο του, λοιπόν, το υπ’ αριθµόν 18, έχει υποστεί

1361

κυριολεκτικό βοµβαρδισµό από όλες τις πτέρυγες και όλοι έχουν
κάτι να προσάψουν. Τον ρώτησα εάν η φράση «λειτουργούν νοµίµως» είναι νόµιµη µε την έννοια της νοµικής ερµηνείας. Δηλαδή, στην περίπτωση που τον ρωτήσει κάποιος –για
παράδειγµα, ο συνάδελφός του κ. Μπέζας- αν οι τηλεοπτικοί
σταθµοί σήµερα λειτουργούν νοµίµως ή όχι, θα ήθελε µία σαφή
απάντηση εάν λειτουργούν νοµίµως ή µη νοµίµως, δηλαδή ένα
«ναι» ή ένα «όχι».
Λέω ένα παράδειγµα για εσάς, κύριε Μπέζα, που ήσασταν
δίπλα του. Το λέω από περιέργεια µήπως τυχόν τον ρωτήσατε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Απάντησε ο κύριος Κεδίκογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όταν απήντησε, δεν απήντησε λέγοντας ένα «ναι» ή ένα «όχι». Κατέφυγε σε µία µεθοδευµένη δικαιολογία, η οποία είναι αυτό που λέµε αποφυγή και υπεκφυγή
δια της µεθόδου της αερολογίας. Ο κύριος Υφυπουργός οφείλει
να έρθει να εξηγηθεί απέναντι στους συναδέλφους µας, τις κυρίες και τους κυρίους Βουλευτές, και να τους πει γιατί προσπαθεί
να τους παγιδεύσει, έτσι ώστε να αποσπάσει την ψήφο τους µεθαύριο την Τρίτη και γιατί δεν τους εξηγεί γι’ αυτό που τον ρώτησα, διότι δεν είναι δυνατόν να λέει ότι αυτή τη στιγµή οι
τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουργούν νοµίµως. Δεν µπορεί να ζητά
από τους Βουλευτές να νοµιµοποιήσουν µη νοµιµοποιηµένους
τηλεοπτικούς σταθµούς, οι οποίοι δεν έχουν κανονικές άδειες
λειτουργίας. Εάν είχαν κανονικές άδειες λειτουργίας, θα ήταν
νόµιµοι. Τώρα δεν είναι νόµιµοι. Το να λέµε «ξέρετε, ισχύει αυτό
που ίσχυε το 1985, το 1988, το 1989» δεν έχει να κάνει µε τη νοµιµότητα, διότι τότε τους έδωσαν προσωρινές άδειες.
Τώρα, λοιπόν, που ήρθε ο Υπουργός, τον προκαλώ να µας πει
αν είναι νόµιµοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί. Ναι ή όχι; Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάς για τέσσερα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ απλώς ήθελα να πω το εξής: Επειδή ο κύριος Υπουργός
έκανε δεκτή την τροπολογία µε αριθµό 904, που έχει καταθέσει
ο κ. Σηφουνάκης, για την αυτονοµία του Νοσοκοµείου Λήµνου
και Μυτιλήνης, σε σχέση µε το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, που
αυτήν τη στιγµή είναι συνδιοικούµενα, αποτελούν ένα συνδιοικούµενο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή µου και την αγανάκτησή µου –αν θέλετεγιατί δεν κάνει δεκτό και το δεύτερο µέρος, τη δική µας τροπολογία, που έχει…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν την έκανε
δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Δεν την έκανε; Υπήρχε µία ενηµέρωση…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Αυτή που είπατε,
δεν την έκανε δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Εντάξει. Είπαν ότι έγινε δεκτή,
κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, τίποτα δεν πρέπει να µένει αναπάντητο και αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στο άρθρο 3 της τροπολογίας για τη σύσταση επιτροπής διαπραγµάτευσης στον
ΕΟΠΥΥ, θα ήθελα και σ’ αυτό να αναφερθώ.
Είπα και χθες ότι δεν χρειάζεται, κατά τη γνώµη µου, καθόλου
να νοµοθετηθεί αυτή η επιτροπή, ούτε καν ο κανονισµός της, γιατί
από 30-9-2013 µε κοινή απόφαση του ίδιου του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρα, έχει ακριβώς
συσταθεί η επιτροπή και προβλέπονται τα πάντα γι’ αυτήν, όπως
ο σκοπός της, οι όροι λειτουργίας της, το προσωπικό το οποίο έχει
και όλα τα υπόλοιπα που συνιστούν τον κανονισµό της.
Θα καταθέσω την υπουργική αυτή απόφαση στα Πρακτικά,
σαν απάντηση στα όσα είπε ο κύριος Υπουργός.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
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Τελειώσαµε µε τις δευτερολογίες των συναδέλφων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει και
εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πώς;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι «πώς»; Δεν σας ενηµέρωσαν
οι συνεργάτες σας; Σας ενηµέρωσαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε.
Θα σας δώσω το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας ενηµέρωσαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέψτε µου,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας ενηµέρωσαν; Εγώ ενηµέρωσα τη συνεργάτη σας.
Αν προσποιήστε ότι δεν ενηµερώνεστε για να εκθέτετε υπαλλήλους ή Βουλευτές, µε τους οποίους έχετε προσωπικό πρόβληµα, αυτό αφορά εσάς. Η συνεργάτης σας µε ενηµέρωσε ότι
έχετε ενηµερωθεί υπηρεσιακώς. Ισχύει ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν τελειώσετε, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω. Ήρθατε πάντως και ακουστήκατε δεόντως!
Με ενηµέρωσε η συνεργάτης µου ότι έχετε πει πως θα έρθετε
να µιλήσετε και να δευτερολογήσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε και τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήµουν στην Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας, δεν προσγειώθηκα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα, και
υποβάλατε ερωτήσεις εκείνη την ώρα.
Σας λέω λοιπόν ότι κατά το άρθρο 103…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προσπαθείτε να δηµιουργήσετε
εντυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας λέω, λοιπόν, ότι κατά το άρθρο 103 του Κανονισµού της Βουλής δικαίωµα δευτερολογίας και προτασσόµενης δευτερολογίας
υπάρχει κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις που δεν πληρούνται
εν προκειµένω.
Παρά ταύτα και επειδή αντιλαµβάνοµαι τις προθέσεις σας και
δεν θα σας αφήσω να ικανοποιηθούν, γι’ αυτό θα σας δώσω τον
λόγο για τέσσερα λεπτά, παρά τον Κανονισµό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Κανονισµός ρητώς ορίζει τις
περιπτώσεις. Κι επειδή γνωρίζω ποιοι προτάθηκαν σε δευτερολογία, χωρίς να έχουν πρωτολογήσει και επειδή κάνετε πολύ µεγάλο λάθος αν νοµίζετε ότι µε φασιστικές µεθόδους θα
αποτρέψετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε; Τι είπατε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µε ακούσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ ανακαλέστε αυτό που είπατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν το ανακαλώ. Σας το είπα
και χθες, κλείνετε τα µικρόφωνα και αυτό είναι φασιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
ανακαλέστε αυτό που είπατε. Θα σας αφαιρέσω τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνετε τα µικρόφωνα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, θα
σας αφαιρέσω τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτός είναι ο φασισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ανακαλέστε τη
φράση που είπατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτός είναι ο φασισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ανακαλέστε τη
φράση που είπατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι φασισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να απέχετε από το να
προεδρεύετε, κύριε Μαρκογιαννάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας αφαιρώ τον
λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλεται να απέχετε από το να
προεδρεύετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ανακαλώ
στην τάξη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για ποιο λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εάν θέλετε να
ανακαλέσετε, ανακαλέστε. Εάν δεν ανακαλέσετε τη φράση, ότι
είναι φασισµός αυτό το οποίο κάνω εγώ αυτήν τη στιγµή…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι φασισµός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
κλείσουν τα µικρόφωνα για την κυρία συνάδελφο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υλοποιείτε το φασισµό. Αυτό
υλοποιείτε.
Kαι από εκεί και πέρα, εγώ επιφυλάσσοµαι. Οφείλετε να απόσχετε από της Προεδρίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε τι λέει το σχετικό άρθρο. «Δικαίωµα δευτερολογίας
στην κατ’ άρθρο συζήτηση έχουν µόνο όσοι πρωτολόγησαν και
εφόσον το ζήτησαν ως το τέλος του σταδίου της δευτερολογίας
κάθε άρθρου.
Επίσης, εγγραφές που γίνονται µετά το τέλος της οµιλίας του
τέταρτου οµιλητή και ως την ολοκλήρωση των πρωτολογιών
κάθε άρθρου, ισχύουν µόνο ως δευτερολογίες που προτάσσονται από τις δευτερολογίες της επόµενης παραγράφου».
Εποµένως, η συνάδελφος δεν είχε δικαίωµα ούτε πρωτολογίας ούτε δευτερολογίας. Παρά ταύτα, της έδωσα τον λόγο. Και
αυτό είναι «φασισµός»!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λέτε ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, γιατί λέτε
ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
σας έδωσα το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο επί προσωπικού, διότι λέτε ψέµατα, αναφερόµενος σε µένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
σας έχω δώσει τον λόγο!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είχα τον λόγο και µου τον αφαιρέσατε πάλι, κύριε Μαρκογιαννάκη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και θέλω να µιλήσω για το άρθρο
18, για το οποίο και χθες µου αφαιρέσατε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µη γράφεται
τίποτα από αυτά που λέει η κυρία συνάδελφος.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Να απαντήσω εκ νέου στην εκ
νέου ερώτηση του κ. Καπερνάρου. Δεν ήσασταν εδώ…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µη γράφεται
τίποτα από αυτά που λέει η κυρία συνάδελφος.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, απαντάω σε ερώτηση συναδέλφου.
Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κ. Καπερνάρου, θα ήθελα να
επαναλάβω ότι χρησιµοποίησα την ορολογία που χρησιµοποιείται
από το 1995 για «νοµίµως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθµούς». Δεν είµαι ούτε εγώ ούτε εσείς αρµόδιοι. Εννοώ ότι δεν
είναι αρµοδιότητα ούτε της Κυβέρνησης ούτε του Κοινοβουλίου
να εκδίδει βεβαιώσεις νοµιµότητας των τηλεοπτικών σταθµών.
Είναι αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Και στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να επαναλάβω, όπως έκανα και
το πρωί, την έκκλησή µου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είναι νόµιµοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί σήµερα;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ρωτήστε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κύριε Καπερνάρο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Μα, συγγνώµη, είναι σωστό να
υποκαταστήσω µια ανεξάρτητη αρχή;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Αυτό που είναι σωστό, είναι να
αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας και να φροντίσουµε να υπάρξει
νοµίµως λειτουργόν Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό
είναι υποχρέωση όλων µας. Και καλό θα είναι να το κάνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λέτε πού λειτουργούν νοµίµως
και ζητάτε την ψήφο τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, µπορείτε να τριτολογήσετε. Έχετε αυτό το δικαίωµα.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κύριε Καπερνάρο, σας επαναλαµβάνω αυτό που αποφαίνεται το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελείωσε ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Καπερνάρο, θέλετε να τριτολογήσετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου τον
λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι µια αρχή. Έρχεστε εδώ και φέρνετε ένα σχέδιο νόµου. Γιατί, λοιπόν, δεν ρωτάτε αυτή την αρχή
να σας πει αν έχει δώσει άδεια στους τηλεοπτικούς σταθµούς,
αφού λέτε µέσα στο άρθρο 18 ότι αυτοί οι σταθµοί λειτουργούν
νοµίµως; Διότι αν αυτή η αρχή σας πει: ξέρετε, δεν λειτουργούν
νοµίµως, τότε να αφαιρέσετε το «νοµίµως» και να βάλετε σκέτο
το «λειτουργούν». Γιατί προσπαθείτε να νοµιµοποιήσετε τους µη
νοµίµως λειτουργούντες µ’ αυτό το σχέδιο νόµου;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κύριε Καπερνάρο, από το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα πρέπει να πάρουν τη βεβαίωση
ότι ήταν νοµίµως λειτουργούντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην κάνετε διάλογο, κύριοι συνάδελφοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και οι Βουλευτές που θα ψηφίσουν να µην ξέρουν;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Αυτή είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
αφήστε να τελειώσει πρώτα ο κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ,
επειδή οι Βουλευτές συνάδελφοί µου καλούνται να ψηφίσουν
αυτό το άρθρο, όπου προηγουµένως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
ώστε να ενηµερωθούν εάν λειτουργούν νοµίµως ή όχι, ρωτάµε
τον κύριο Υφυπουργό αν ρώτησε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να τον πληροφορήσει αν λειτουργούν νοµίµως, ώστε
να βάλει στο σχέδιο νόµου ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουργούν νοµίµως, για να γνωρίζουν οι Βουλευτές που θα ψηφίσουν
αν αληθεύει αυτό ή όχι. Αυτό ρωτήσαµε. Απλά δεν απαντά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Καπερνάρο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κύριε Καπερνάρο, για άλλη µια
φορά σας δίνω απλά την απάντηση, για να µάθετε τη διαδικασία.
Αυτό που γίνεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε, λοιπόν,
το λόγο, κύριε Υπουργέ, τον οποίο δεν ζητήσατε. Όµως, εκ των
υστέρων, σας δίνω τον λόγο.
Ορίστε, συνεχίστε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
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αλλά παρασύρθηκα από τη συζήτηση.
Όταν θα περάσουν στην ψηφιακή µετάδοση σε κάθε περιοχή,
θα πρέπει να εγκριθεί από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η σύµβασή τους µε τον πάροχο δικτύου. Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα πρέπει να παρουσιάσουν και να εγκρίνει το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -για να µπορέσουν να κάνουν χρήση του άρθρου 18- είναι να αποφανθεί και το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αν λειτουργούσαν νοµίµως µέχρι
εκείνη τη στιγµή.
Δεν θα το αποφασίσετε εσείς, κύριε Καπερνάρο, δεν θα το
αποφασίσω εγώ. Θα το αποφασίσει η ανεξάρτητη αρχή. Έτσι λειτουργούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχετε δικαίωµα. Τριτολογήσατε. Δεν µπορείτε να µιλήσετε ξανά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Με την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κύριε συνάδελφε. Επί προσωπικού, αν θέλετε να µιλήσετε. Εξηγήστε το
προσωπικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αφού δεν έχετε
το δικαίωµα να τεταρτολογήσετε, σας δίνω τον λόγο επί προσωπικού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επί προσωπικού, επειδή ανέφερε
το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφέρεστε σε γεγονός µελλοντικό και ενδεχόµενο, δηλαδή τι θα πρέπει
να κάνουν οι αρχές, τώρα φέρνετε ένα νοµοσχέδιο να ψηφιστεί
στη Βουλή και περιλαµβάνετε µέσα τη φράση ότι «οι τηλεοπτικοί
σταθµοί λειτουργούν νοµίµως». Εάν ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι
εδώ και δεχτούν αυτό που λέτε, νοµιµοποιούν τους τηλεοπτικούς
σταθµούς ότι λειτουργούν νοµίµως. Αν ψηφίσουν και το νοµιµοποιήσουν, τι χρεία έχει να πάµε µετά στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, να µας πει εάν λειτουργούν νοµίµως; Ήδη το έχουν
νοµιµοποιήσει. Το καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η ερώτησή σας
έγινε κατανοητή, προφανώς, από όλους και από τον κύριο
Υπουργό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ξέρετε ποια θα ήταν η σωστή
φράση; «Οι τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν». Σκέτο, όχι
«νοµίµως». Διότι δεν λειτουργούν νοµίµως. Λειτουργούν νοµιµοφανώς. Απλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κατανοητή η
παρατήρησή σας. Ως εδώ τώρα οι παρεµβάσεις.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης.
Πόση ώρα θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τρία
λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας δώσω,
λοιπόν, τρία λεπτά και ολοκληρώνουµε τη διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κι εσείς κι εγώ, όπως είπατε και προηγουµένως, συχνά - πυκνά είµαστε στα κανάλια. Λέτε να συµπράττουµε σε παρανοµίες; Δεν νοµίζω ότι το λέτε αυτό εσείς, που
είστε τόσο νοµοταγής πολίτης. Άρα, προφανώς νοµίµως λειτουργούν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όταν πάτε στα κανάλια, ψηφίζετε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Λέω,
άρα προφανώς νοµίµως λειτουργούν, αλλιώς θα είστε κι εσείς
συνεργός σε παρανοµία και δεν το δέχοµαι για εσάς αυτό. Για
εσάς δεν µπορώ να το δεχτώ, για έναν έντιµο Βουλευτή σαν τον
Καπερνάρο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εδώ για το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως η κ. Κων-
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σταντοπούλου έχει και τη µητέρα της µέλος. Τα ξέρει. Άρα, ας
τα αφήσετε αυτά. Αν πιστεύετε ότι τα κανάλια δεν λειτουργούν
νοµίµως, να µην ξαναπάτε. Αφού πηγαίνετε, τα νοµιµοποιείτε διά
της παρουσίας σας. Τα υπόλοιπα είναι show.
(Χειροκροτήµατα από τον κ. Καπερνάρο)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Με αποστοµώσατε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πάµε
λίγο τώρα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δηλαδή, όταν πάτε στα κανάλια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, µη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ακούστε, στο show είµαι κι εγώ ικανός. Ξαναλέω: Κάθε δεύτερο, τρίτο
πρωί σας βλέπω στην εκποµπή του Παπαδάκη. Αν νοµίζετε ότι ο
ANT1 λειτουργεί παρανόµως, µην ξαναπάτε.
Πάµε τώρα στην ουσία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αυτό είναι επιχείρηµα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εσείς
δεν µπορεί να είστε συνεργός σε παρανοµία. Δεν το δέχοµαι για
τον κ. Καπερνάρο εγώ αυτό.
Πάµε, λοιπόν, τώρα στην ουσία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Κεδίκογλου είπε άλλο
πράγµα. Λέτε άλλα απ’ αυτά που µας είπε ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πάω
στην ουσία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Κεδίκογλου είπε το αντίθετο
απ’ αυτό που λέτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε από το ΣΥΡΙΖΑ, σας το είπα και πριν στην
οµιλία µου, αλλά ίσως δεν έγινα και πολύ αντιληπτός. Είναι εξαιρετικά κρίµα για το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως να
µεταχειρίζεται φτηνά επικοινωνιακά τεχνάσµατα για θέµατα τόσο
πολύ σοβαρά. Τι έγινε, λοιπόν, προηγουµένως εν τη απουσία
µου, όπου κατηγορήθηκα ότι λείπω και συχνά;
Κύριε Κρεµαστινέ, δεν έχετε δίκιο. Εγώ δεν αφήνω να πέσει τίποτα κάτω. Εγώ ήµουν από το πρωί εδώ, από τις 9.30’ και µάλιστα µε επίκαιρη ερώτηση µέχρι τη 13.00’ όπου µίλησα. Μετά
πήγα να παραλάβω την Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητού, του
κ. Ρακιντζή, για την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ. Δεν έµεινε η
Ολοµέλεια καθόλου χωρίς εκπροσώπηση από το Υπουργείο
Υγείας, γιατί ο Υφυπουργός ήταν εδώ συνεχώς και εγώ είχα πει
ότι θα επιστρέψω, αφού µάζεψα οτιδήποτε ετέθη ως απορία. Καθόλου δεν υποτιµώ την κοινοβουλευτική διαδικασία. Είµαι πολύ
κοινοβουλευτικός και µου αρέσει η Βουλή και την τιµώ.
Δείτε, όµως, τώρα τι συµβαίνει. Εν τη απουσία µου, λοιπόν, ο
κ. Κυριακάκης –συγγνώµη αν κάνω λάθος το επώνυµο- έκανε την
εξής απρέπεια: Χρησιµοποίησε αυτήν την περίφηµη φωτογραφία. Επειδή σας αρέσουν και τα κανάλια, σας παραπέµπω στη
χθεσινή δήλωση του Προέδρου των εργαζοµένων της ΕΙΝΑΠ του
«Ευαγγελισµού», του κ. Σιώρα. Στη δική µου ερώτηση στο δελτίο
της κ. Ζαχαρέα «Αυτό είναι τώρα;» η απάντηση ήταν «Όχι, αυτό
είναι πάντα». «Α, είναι πάντα;», του λέω. «Και αφού είναι πάντα,
γιατί τη βγάλατε τώρα τη φωτογραφία;». Εκεί λίγο σκιάχτηκε.
Λοιπόν, για να έρθουµε τώρα στα πραγµατικά περιστατικά,
κύριε Κυριακάκη, γιατί την πατήσατε για δεύτερη φορά -και είναι
αποκαρδιωτικό για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να τη συλλαµβάνουµε ψευδοµένη για δεύτερη φορά στην Ολοµέλεια- η συγκεκριµένη φωτογραφία, όπως εξηγήθηκε και πιστοποιήθηκε από
τον Πρόεδρο των εργαζοµένων, είναι από το triage. Οι γιατροί
εδώ ξέρουν πολύ καλά περί τίνος πρόκειται.
Είναι, δηλαδή, η ολιγόωρη αναµονή εκείνων που πηγαίνουν
στην εφηµερία, για να ελέγξουν οι γιατροί ο καθένας προς τα
πού πρέπει να κατευθυνθεί. Όταν, φυσικά, σε ένα εφηµερεύον
νοσοκοµείο πάνε χίλιοι άνθρωποι, ε τότε ναι, θα υπάρχει και λίγη
αναµονή. Αυτά δεν είναι τα «ράντζα» που λέγαµε ότι «µένουν
αυτοί και κάνουν νοσηλεία στα ράντζα», είναι η διαδικασία της
αναµονής. Όσοι, δηλαδή, δεν έχουν την άνεση να είναι όρθιοι
στην ουρά, επειδή είναι άρρωστοι, είναι σε κάποιο σηµείο για να
αναπαύονται. Αυτή, όµως, δεν είναι η κανονική διαδικασία της
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νοσηλείας, είναι η διαδικασία της αναµονής µέχρι να µπουν για
νοσηλεία. Και πρέπει να σας πω, κύριε συνάδελφε, αφού αποφασίσατε να ασχοληθείτε µε θέµατα της υγείας ότι τέτοιου είδους εικόνες στην εφηµερία..
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο γιατρός αποφάσισε ή ο βιβλιοπώλης να ασχοληθεί µε θέµατα υγείας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Είστε προκλητικός!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ότι είστε Υπουργός Υγείας
είναι αυτοτελής πρόκληση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-AΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
θα πάρω την άδεια σας, κ. Κωνσταντοπούλου. Ευτυχώς!
Αφού, λοιπόν, είστε γιατρός, µη µου πείτε ότι δεν ξέρατε ότι
αυτό γίνεται πάντα στο triage σε όλα τα νοσοκοµεία και µάλιστα
όχι µόνο στης Ελλάδος τα νοσοκοµεία αλλά στα νοσοκοµεία
όλου του πλανήτη. Στη Γαλλία, στη Γερµανία έτσι είναι στο triage,
σε ράντζα µέχρι να µπουν στο δωµάτιο. Αντί, λοιπόν, να υπερασπιστείτε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, τι κάνετε; Για φθηνή αντιπολίτευση, πετάτε µία φωτογραφία.
Είµαι πολύ πρόθυµος να µου πείτε -και αν το τεκµηριώσετε,
θα σας ζητήσω και συγγνώµη- ότι αυτά δεν υπήρχαν στο παρελθόν και υπάρχουν τώρα ξαφνικά. Αν αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει
να µου το τεκµηριώσει και να το δούµε. Αν όµως αυτά υπήρχαν
πάντα και υπάρχουν παντού και απλώς και µόνο το χρησιµοποιείτε για λόγους επικοινωνιακούς, φθηνού λαϊκισµού, µε συγχωρείτε αλλά για δεύτερη φορά σας πιάσαµε ψευδόµενο στη
Βουλή -έχουµε 4,5 εκατοµµύρια- και αυτό δεν τιµά το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι δεν άκουσα καµµία αναφορά
σας για τη συµφωνία του κ. Αλέξη Τσίπρα µε το σχέδιο της Task
Force όσον αφορά στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Αυτό
είναι το µεγάλο πολιτικό θέµα, ότι ο κ. Τσίπρας συµφωνεί να
έχουµε µία ενιαία δηµόσια…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ήσασταν εδώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τα είπαµε στην επιτροπή. Έχουµε πει
πού διαφωνούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι.
Εγώ δεν είπα αυτά που είπατε. Είπα να µας εξηγήσετε πού διαφωνείτε µε τα σχέδιο της Task Force, γιατί ωραίος ο λαϊκισµός,
αλλά να κάνουµε και καµιά δουλειά για τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Κυριακάκη, να εξηγήσετε, το προσωπικό ποιο είναι.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός
σε µένα και είπε «µε απρέπεια» και νοµίζω ότι έχω κάθε λόγο να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο
για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ρωτάει ο κύριος Υπουργός γιατί
ασχολήθηκα µε τα θέµατα υγείας. Ας εξηγήσει αυτός καλύτερα
στο λαό πώς έφθασε να ασχοληθεί µε τα θέµατα υγείας και πώς
τα θέµατα υγείας –αφού, προφανώς, ξέρει, γιατί ως Υπουργός
Υγείας πρέπει να ξέρει τα προβλήµατα υγείας - είναι διαχρονικά.
Δεν τιµά καθόλου την Κυβέρνησή του αυτό, καθώς και τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Σαφώς είναι διαχρονικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Γιατί
το βάλατε τώρα; Γιατί είστε λαϊκιστής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Θα ξέρατε, όµως, τις διαφορές,
εφόσον ξέρετε ότι επί χρόνια µνηµονίου -και ιδίως όσο περνάει
ο καιρός- αυτά τα προβλήµατα οξύνονται. Όταν αναφέρεστε σε
triage, που το λέτε, θα ξέρατε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσηµα, δεν έχει θεσµοθετηθεί και όσες φορές έχουµε ζητήσει να
γίνουν αυτόνοµα ΤΕΠ, το αρνείστε.
Αυτή η εικόνα που είδατε, είναι σε κανονική, σε πλήρη περίθαλψη. Μέσα σε αυτή τη φωτογραφία -και γι’ αυτό έκανε τον
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γύρο του κόσµου- διασωληνώθηκε άνθρωπος µπροστά σε όλους
τους συνοδούς -αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσµο, ούτε σε
δηµόσια ούτε σε ιδιωτικά νοσοκοµεία, δεν επιτρέπεται- και πέθανε άνθρωπος µπροστά σε όλους τους συνοδούς, σε αυτήν
ακριβώς την εικόνα, την σκηνή. Κι εσείς δίνετε συµβουλές στους
γιατρούς να δουλέψουν για την πατρίδα, όταν δεν έχετε πάει να
δείτε πώς δουλεύουν, γιατί στέλνετε επιθεωρητές, έχετε απλήρωτους γιατρούς και εργαζόµενους εδώ και µήνες και, αφού
τους πληρώσετε για τις εφηµερίες –γιατί εθελοντισµό κάνουνέχετε κάθε δικαίωµα να τους ελέγξετε και να τους δώσετε και
συµβουλές, αλλά πρώτα πρέπει να τους πληρώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Όσο για τους εθελοντές γιατρούς
που λειτουργούν στα κοινωνικά ιατρεία, ασχολείστε και µ’ αυτούς τελευταία, γιατί µάλλον και αυτοί «παρανοµίες» κάνουν και
στέλνετε τους εισαγγελείς. Την απρέπεια λοιπόν, την καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, όπως και το ποιος είναι σχετικός µε την
υγεία και ποιος όχι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
σας δίνω το λόγο για δύο λεπτά, αλλά θα παρακαλέσω όλους
τους οµιλητές να αποφύγουν τις προσωπικές αναφορές, για να
µην έχουµε προσωπικά θέµατα και για να τελειώνουµε κάποια
στιγµή.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, χαίροµαι γιατί µόλις προ ολίγου ακούσαµε τον κύριο
συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτά τα προβλήµατα είναι διαχρονικά. Μάλιστα. Συµφωνούµε, είναι διαχρονικά. Αφού, λοιπόν,
είναι διαχρονικά, γιατί ξαφνικά βγάλατε τη φωτογραφία µε τους
κοµµατικούς σας φίλους στον «Ευαγγελισµό»;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Το εξηγήσαµε αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τη
βγάλατε, κύριε συνάδελφε, διότι σας πείραξε που η Κυβέρνηση
πέτυχε την κινητικότητα χωρίς «να ανοίξει µύτη», σας πείραξε
που έχετε προκηρύξει καµµιά εικοσιπενταριά απεργίες στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και έχετε 2% συµµετοχή, σας πείραξε
που τα νοσοκοµεία που βγάλαµε από την κυκλοφορία δεν ανέβασαν ούτε κατά ένα κρεβάτι τις εφηµερίες, σας πείραξε που περιµένατε το Σεπτέµβριο στον τοµέα της υγείας να γίνει εξέγερση
του λαού και να πέσει η Κυβέρνηση και πέφτουν όλα έξω.
Τι κάνατε, λοιπόν; Γι’ αυτό σας κατηγορώ για φτηνό λαϊκισµό.
Την ηµέρα που χάλασε ο αξονικός τοµογράφος –σηµειωτέον, τον
επισκευάσαµε σε χρόνο-ρεκόρ, χάλασε Παρασκευή βράδυ και
λειτουργούσε την Τετάρτη στις έντεκα το πρωί- µόλις χάλασε
λοιπόν ο αξονικός, βγάλατε µε τους κοµµατικούς σας φίλους τη
φωτογραφία. Ποια φωτογραφία; Κανείς δεν ξέρει κανέναν απ’
αυτή την ηµέρα γιατί σε κάθε εφηµερία, όπως σωστά είπατε, όχι
τώρα αλλά διαχρονικά, αυτή είναι η εικόνα. Όµως τη βγάλατε µία
συγκεκριµένη µέρα.
Δεν φτάνει που βάλατε τους κοµµατικούς σας φίλους να το
κάνουν, για να πλήξουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας παγκοσµίως
και να παρουσιάζουµε παγκοσµίως µια εικόνα που δεν είναι η
πραγµατική, αλλά κάνετε και κάτι ακόµα χειρότερο και αυτό στη
συγκεκριµένη στιγµή του triage. Έτσι συµβαίνει σε όλα τα νοσοκοµεία της υφηλίου. Ένα αµερικάνικο σήριαλ αν είχατε δει, θα
βλέπατε ότι έτσι είναι όταν υπάρχουν επείγοντα περιστατικά.
Έτσι συµβαίνει παντού στον κόσµο, γιατί πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα πάνε σ’ ένα νοσοκοµείο και όταν πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα σ’ ένα νοσοκοµείο, υπάρχει αναµονή στον
πραγµατικό κόσµο. Μόνο στον κόσµο του ΣΥΡΙΖΑ όπου λύνονται
όλα τα προβλήµατα και σκίζονται τα µνηµόνια δεν υπάρχει αναµονή!
Δεν φτάνει που κάνετε όλες αυτές τις απρέπειες, αλλά κάνατε
την κορυφαία απρέπεια να έλθετε στη Βουλή ως εκπρόσωπος
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως και να δείξετε αυτή τη χυδαιότητα, για την οποία προηγουµένως παραδεχθήκατε ότι είναι
διαχρονικό πρόβληµα και κανείς δεν ξέρει καν αν είναι από τη
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χθεσινή ηµέρα η φωτογραφία. Αυτό το λέει µόνο ο κοµµατικός
σας φίλος στον «Ευαγγελισµό».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ντροπή σας! Πλήττετε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, πλήττετε τους γιατρούς που εργάζονται και παρουσιάζετε µία ψευδή εικόνα για να
κερδίσετε ψήφους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ντροπή σας! Υποτίθεται κιόλας ότι θέλετε να συνδράµετε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ. Έληξε το θέµα.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Είσαι ο ορισµός της πολιτικής χυδαιότητας!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Βορίδης διασκεδάζει κιόλας!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει ο
Υπουργός για την «απρέπεια» και τη «χυδαιότητα» γιατί θα ζητήσω πάλι το λόγο. Με συγχωρείτε. Η «απρέπεια» ήταν ότι κατέθεσα στα Πρακτικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό. Θα
σας δώσω τον λόγο.
Έκανα µία έκκληση να αποφύγουµε τις προσωπικές αναφορές
και τις εκφράσεις που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν περαιτέρω συζήτηση. Δεν µε ακούτε.
Κύριε Κυριακάκη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πείτε τώρα δύο
κουβέντες, για να τελειώνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ζητώ να ανακαλέσει ο Υπουργός
για την «απρέπεια» και τη «χυδαιότητα». Η απρέπεια ήταν –και
στην αρχή το είπε ο κύριος Υπουργός- ότι µίλησα γι’ αυτά τα
προβλήµατα και καταθέσαµε στα Πρακτικά όχι πίνακες και στοιχεία –που και αυτά κατατέθηκαν, κύριε Υπουργέ- αλλά εικόνες.
Αυτό το κάναµε εν τη απουσία σας. Τι να κάνουµε; Τυχαίνει να
µιλάµε εδώ µέσα και να µην είστε, αλλά και στην επιτροπή έτυχε
να µιλήσω και δεν ήσασταν παρών και το πρωί δεν ήσασταν εδώ.
Ο κ. Μπέζας ήταν.
Να ανακαλέσει ο κύριος Υπουργός την απρέπεια και τη χυδαιότητα. Δεν θα µπαίνουµε εδώ µέσα σαν να είναι τηλεοπτικό
στούντιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, προφανώς έχετε κάποιο θέµα µε την τηλεόραση. Θα
σας κανονίσω µερικές εµφανίσεις σε κανένα κανάλι, γιατί σας
έχει µείνει απωθηµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ. Να τελειώνουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έρχοµαι τώρα στην ουσία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
(κωδωνοκρουσίες)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τον ανακαλέσετε στην τάξη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μα, τι
λέτε; Εδώ µε βρίζετε από κάτω, θα µε ανακαλέσετε κιόλας;
Ακούστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ να τελειώνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Αυτά να τα πεις στην τηλεόραση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ακούστε, κύριε συνάδελφε. Παρουσιάσατε µία φωτογραφία από ένα
γεγονός που ξέρετε εσείς ως γιατρός ότι είναι απολύτως συνηθισµένο και συµβάλατε µε αυτή σας την πράξη στην απαξίωση
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Δεν είπαµε αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να συγκλονίζεστε από
αυτές τις φωτογραφίες και όχι να γελάτε και να κοµπάζετε µε τα
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χειροκροτήµατα του κ. Βορίδη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
γράφονται στα Πρακτικά µόνο αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τη
στιγµή της εφηµερίας -το απήντησε προηγουµένως ο διπλανός
σας- σε όλα τα νοσοκοµεία της γης αυτό συµβαίνει. Τι να κάνουµε τώρα; Πάνε πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα σε ένα νοσοκοµείο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ο «Ευαγγελισµός» δέχεται χίλια άτοµα στην εφηµερία. Λέτε
χίλια άτοµα στην εφηµερία να µην έχουν λίγη αναµονή; Οι ιατροί
εκεί, είναι «από άλλο πλανήτη»;
Κύριε Πρόεδρε, -και αυτό πρέπει να καταχωριστεί στα Πρακτικά- δεν είναι αυτή η εικόνα των δηµοσίων νοσοκοµείων, που
θέλησε να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα στη Βουλή.
Εµείς υπερασπιζόµαστε τα δηµόσια νοσοκοµεία και την προσπάθεια που κάνουν εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, τους οποίους εσείς συκοφαντείτε και διαβάλλετε, για
πολιτικούς και µόνο λόγους. Αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 18 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Νοεµβρίου 2013.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 901 και ειδικό αριθµό 43, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 901 και ειδικό αριθµό 43 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 914 και ειδικό αριθµό 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 914 και ειδικό αριθµό 53 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 909 και ειδικό αριθµό 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 909 και ειδικό αριθµό 48 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 910 και ειδικό αριθµό 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 910 και ειδικό αριθµό 49 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 913 και ειδικό αριθµό 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 913 και ειδικό αριθµό 52 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 853 και ειδικό
αριθµό 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 853 και ειδικό αριθµό 33 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου 2013, της Πέµπτης 10 Οκτωβρίου 2013 και Παρασκευής 11 Οκτωβρίου 2013 και ερωτάται το Σώµα αν τα
επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, τα
Πρακτικά της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου 2013, της Πέµπτης 10
Οκτωβρίου 2012 και της Παρασκευής 11 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 17.32’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 1η Νοεµβρίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
µε αριθµό 5/5 από 11-10-2013 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών
παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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