ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’
Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6976
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ν. Σηφουνάκη, σελ.
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3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Λίνδου Ρόδου, από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το
9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το Μουσικό Σχολείο Άµφισσας,
το 1ο Γενικό Λύκειο Θήβας, το Ισραηλινό Σχολείο, το 2ο Λύκειο Άρτας, το Γενικό Λύκειο Ανέζας Άρτας, το 1ο Γυµνάσιο
Γαρδικίου Θεσπρωτίας και το 3ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων, σελ.
6886, 6889, 6891, 6914, 6976, 6981, 6984, 6991, 6997, 7006,
7030
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6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 7001, 7006, 7007
7. Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις Εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας
άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού, σελ. 7028
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου 2014, σελ. 6906
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ανάγκη νόµιµης διάθεσης
των νερών από τις πλύσεις των ιδιωτικών υδροθεραπευτηρίων στα Λουτρά Αιδηψού, σελ. 6879
β) Προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας,
σελ. 6881
γ) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς κινδύνους στη Μεσόγειο από
την καταστροφή των χηµικών όπλων της Συρίας, σελ. 6883
δ) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i) σχετικά µε την άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν σε διαθεσιµότητα, σελ. 6884
ii) σχετικά µε τη διάλυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
σελ. 6886
ε) Προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί κατάργησης θέσεων µετακλητών, σελ.
6887
στ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στην Κεφαλονιά, σελ. 6889
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις, σελ. 6893 – 6907, 6952 –
6954, 6976 - 7030
2. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της αρχής του σχε-

δίου νόµου του Υπουργείου Υγείας, σελ. 6907 - 6910
3. Αιτήσεις (3) ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, των Ανεξάρτητων
Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, επί
των άρθρων 1,2,3,4 και 5, καθώς κι επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1106 και εδικό αριθµό 139 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρύθµιση
θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κι άλλες διατάξεις», σελ. 6910 6913
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», σελ.
6914 – 6952, 6954 - 6971
5. Επιστολικές ψήφοι επί των ονοµαστικών ψηφοφοριών,
σελ. 6914 - 6951
6. Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση
θεµάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και άλλες διατάξεις", σελ. 6972
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’
Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 6 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.29’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 505/3-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη νόµιµης διάθεσης των νερών από τις πλύσεις των
ιδιωτικών υδροθεραπευτηρίων στα Λουτρά Αιδηψού.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Σταύρος
Καλαφάτης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα ζήτηµα –τουλάχιστον στο δικό
µου νοµό, το Νοµό Ευβοίας- το οποίο αφορά την περιοχή της Αιδηψού. Εκτιµώ, όµως, ότι αφορά πλέον το σύνολο των λουτροπόλεων της χώρας. Δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω περί
του ιαµατικού τουρισµού, του εσωτερικού, του εισερχόµενου,
κ.λπ.. Το ζήτηµα αυτό αφορά τη διάθεση των υδάτων από τις
λουτροθεραπείες, δηλαδή των ιαµατικών νερών, τα οποία χρησιµοποιούνται από τα διάφορα ξενοδοχεία, τις φυσικές πηγές,
δηλαδή, που έχει σαν πλούτο η χώρα και που µέσα από αυτές
και µε τη χρήση αυτών διαµορφώνεται το τεράστιο προσόν του
ιαµατικού τουρισµού.
Μέχρι τις νεότερες διατάξεις, που έχουν προκύψει, η διάθεση
αυτών των υδάτων µετά τη χρήση πήγαινε στα επιφανειακά νερά,
δηλαδή πήγαινε κυρίως στη θάλασσα, σε λίµνες ή, εν πάση περιπτώσει, δινόταν στη φύση. Με βάση νεότερες διατάξεις από το
2012 και µετά, είναι υποχρεωµένα τα ξενοδοχεία των λουτροπόλεων να κάνουν διάθεση αυτών των υδάτων στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, όπου υπάρχει, και µε βάση αυτό και µε την
περιβαλλοντική µελέτη αυτών των ξενοδοχειακών µονάδων δίνεται το σήµα του ΕΟΤ.
Ποιο είναι το πρόβληµα; Το πρόβληµα που υπάρχει είναι ότι
χρειάζεται µία κοινή υπουργική απόφαση τεσσάρων Υπουργείων,
του δικού σας, του Υπουργείου Τουρισµού, του Υπουργείου
Εσωτερικών κ.λπ., η οποία θα πρέπει να δώσει λύση σε ένα τεράστιο ζήτηµα το οποίο υπάρχει. Αυτά τα ιαµατικά νερά έχουν

υψηλή θερµότητα, µεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα και µέταλλα
και δεν είναι δυνατόν να µπούνε στα δίκτυα των πόλεων, διότι θα
καταστραφούν οι σωληνώσεις. Επίσης, δεν τα δέχονται οι τοπικοί
βιολογικοί καθαρισµοί, όπου υπάρχουν, διότι όλες οι εκθέσεις
λένε ότι τα ιζήµατα θα καταστρέψουν τα φίλτρα.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα κενό αυτήν την ώρα για εκατοντάδες ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες ούτε µπορούν να τα ρίξουν στη
θάλασσα, διότι θα χάσουν το σήµα του ΕΟΤ και θα παραβούν
την υπάρχουσα νοµοθεσία, που δεν έλαβε υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα, ούτε µπορούν να τα ρίξουν πλέον στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.
Το ζήτηµα είναι τεράστιο διότι, µε βάση τις διατάξεις της Γενικής Γραµµατείας Υδάτων, που βρίσκεται υπό την εποπτεία σας,
ο ΕΟΤ είναι υποχρεωµένος να αφαιρέσει το σήµα από τα ξενοδοχεία, ενώ µπαίνουµε στην ευθεία µιας καινούργιας, ισχυρής
και απόλυτα αποδοτικής τουριστικής περιόδου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε στη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή η κοινή υπουργική
απόφαση µε δέσµευση του Υπουργείου σας αναµένεται περίπου
από πέρυσι τον Ιούλιο που έκανα την τελευταία φορά ερώτηση
γι’ αυτό το θέµα. Πέρασε η καλοκαιρινή περίοδος, ήµασταν και
στο µέσο και δεν είχε και ιδιαίτερα οφέλη.
Όµως, αυτήν τη στιγµή πρέπει να δώσουµε µία λύση σε αυτό
το ζήτηµα. Αυτή η λύση προέρχεται οπωσδήποτε από τη Γενική
Γραµµατεία Υδάτων και από τη δικιά σας εποπτεία. Την περιµένει
ο ΕΟΤ και κυρίως, την περιµένουν οι ξενοδόχοι των λουτροπόλεων σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο να απαντήσετε για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ.
Θα αναγκαστώ, παρ’ όλο που δεν είναι στις προθέσεις µου,
αλλά λόγω της φύσης της ερώτησης –και είµαι κάπως αρνητικός
και ενδεχοµένως να κουράσω- να παραθέσω κάποιες διατάξεις.
Το θεωρώ όµως απαραίτητο για να γίνει κατανοητό το νοµικό
πλαίσιο που διέπει το συγκεκριµένο πρόβληµα. Θα συνεχίσω και
θα ολοκληρώσω την απάντησή µου στη δευτερολογία, γιατί έχει
δύο σκέλη η ερώτησή σας, όπως διατυπώνεται και γραπτώς.
Με το ν. 3498/2006 λοιπόν θεσπίστηκε το νοµοθετικό πλαίσιο
του ιαµατικού τουρισµού, µε το άρθρο 17 του νόµου καθορίστηκαν οι επιχειρήσεις ιαµατικού τουρισµού, µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας
και κέντρα αναζωογόνησης. Για τις επιχειρήσεις αυτές προβλέφθηκε η υποχρέωσή τους να λειτουργούν µε ειδικό σήµα λειτουρ-
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γίας που εκδίδεται από τον ΕΟΤ, όπως σωστά αναφέρετε, κύριε
συνάδελφε.
Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Τουρισµού το 2009 καθορίστηκαν όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων ιαµατικού τουρισµού, καθώς τα δικαιολογητικά και η
διαδικασία του ειδικού σήµατος λειτουργίας και µε συγκεκριµένα
άρθρα –το άρθρο 3 και 4- της παραπάνω υπουργικής απόφασης,
θεσπίστηκε η υποχρέωση των µονάδων ιαµατικής θεραπείας και
των κέντρων ιαµατικού τουρισµού να εφοδιάζονται κατ’ έτος µε
πιστοποιητικό καλής λειτουργίας κι αυτό προκειµένου να πιστοποιείται η συνδροµή προϋποθέσεων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε το ειδικό σήµα λειτουργίας.
Σε άλλο άρθρο, στο άρθρο 3 περί πιστοποιητικού καλής λειτουργίας, της υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι κάθε µονάδα
ιαµατικής θεραπείας ή κέντρο ιαµατικού τουρισµού απαιτείται να
πληροί καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του τους όρους και
τις προϋποθέσεις, µε τις οποίες χορηγήθηκε το ειδικό σήµα λειτουργίας.
Στο άρθρο 22 της ίδιας υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι για
τη χορήγηση του ειδικού σήµατος λειτουργίας του άρθρου 17 παράγραφος 1 του συγκεκριµένου ν. 3498/2006 απαιτείται να έχει
εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης του ιαµατικού φυσικού πόρου του
οποίου θα γίνει η χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και
τις σε εκτέλεση αυτού προβλεπόµενες αποφάσεις και εν συνεχεία
η διαδικασία αδειοδότησης αυτών απλουστεύτηκε µε άλλη ΚΥΑ
και εντάχθηκε στα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης.
Όσον αφορά δε τις υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του συγκεκριµένου νόµου επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων, προκειµένου να διασφαλιστεί η νόµιµη λειτουργία τους κατά τη
µεταβατική περίοδο στην αναγνώριση των πόρων των ιαµατικών
και την έκδοση του ειδικού σήµατος λειτουργίας, προβλέφθηκε
στον ν. 4049/2012 ότι αυτές µπορούν να λειτουργούν µε βεβαιώσεις που τους χορηγούνται ετησίως από τον ΕΟΤ, χωρίς να
τους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις µέχρι
τη λήξη των προθεσµιών του άρθρου 39 παράγραφος 1 του ν.
4049/2012. Οι προθεσµίες αυτές έχουν παραταθεί έως τις 31-122014 µε το άρθρο 20 του ν. 4179/2013.
Για τη χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων υποβάλλονται
στον ΕΟΤ συγκεκριµένα δικαιολογητικά που απαριθµούνται στο
άρθρο 39. Αναφέρω ενδεικτικά: Χηµική ανάλυση για την ποιότητα του νερού, πιστοποιητικό µικροβιολογικού ελέγχου από τη
Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας του οικείου ΟΤΑ, υπεύθυνη δήλωση
µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µέλος του ΤΕΕ για την καλή λειτουργία των µηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων της µονάδας. Δεν περιλαµβάνεται δηλαδή, κύριε
συνάδελφε, το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
Γίνεται σαφές από όλη αυτήν την αναφορά που σας έκανα ότι
σκοπός της διάταξης του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 ήταν η διασφάλιση της νόµιµης λειτουργίας των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση του ν. 3498/2006 υδροθεραπευτηρίων, κατά τη
µεταβατική περίοδο µέχρι τη συµµόρφωση των υποχρέων µε τις
διατάξεις του νόµου αυτού, δηλαδή αναγνώριση φυσικών πόρων
ως ιαµατικών και λήψη ειδικού σήµατος λειτουργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Με λίγα λόγια, δηλαδή, έπρεπε να κάνω µία τεκµηρίωση σε
σχέση µε το νοµικό πλαίσιο για να βγάλω το συµπέρασµα ότι δεν
απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας ως προϋπόθεση νόµιµης λειτουργίας των υφιστάµενων υδροθεραπευτηρίων. Δεν είναι, δηλαδή, υποχρεωτικό για τα υφιστάµενα
υδροθεραπευτήρια κατά τη δηµοσίευση του συγκεκριµένου ν.
3498/2006 να διαθέτουν πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, όπως
αναφέρετε και στην ερώτηση. Η µόνη προϋπόθεση νόµιµης λειτουργίας αυτών είναι η ετήσια βεβαίωση του ΕΟΤ που εκδίδεται
µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών που προανέφερα. Μέχρι
και σήµερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης ιαµατικού
φυσικού πόρου και εποµένως δεν έχει χορηγηθεί αντίστοιχα ειδικό σήµα λειτουργίας σε κάποια επιχείρηση.
Συνεπώς, κύριοι συνάδελφοι, παραµένουν σε ισχύ οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6, εδάφιου α’ του ν. 4179/2013. Αυτά,
όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, όπως αναφέ-
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ρεστε και γραπτώς.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου για να ολοκληρώσω την
απάντησή µου, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι
γιατί έχετε αντιληφθεί πραγµατικά το πρόβληµα και θα συµφωνήσουµε ότι υπάρχει ένα κενό αυτήν την ώρα. Έχουν δικαιωθεί
οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών µονάδων µέχρι το τέλος του
έτους, αλλά το κενό πρέπει να λυθεί.
Πράγµατι µε το ν. 4042/2012 που κατήργησε τον νόµο του
1965 για τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας, υπάρχει µία ξεχωριστή υποχρέωση των ξενοδοχειακών µονάδων. Το Υπουργείο
Τουρισµού –το οποίο είναι το µόνο που δεν µου έχει απαντήσει
σε αυτές τις ερωτήσεις, όλα τα άλλα Υπουργεία έχουν απαντήσει
και πρέπει να το πω αυτό για να ακουστεί στην Αίθουσα- και ο
ΕΟΤ, ο οποίος ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει τα καινούρια
σήµατα των ξενοδοχείων. Χωρίς, λοιπόν, χωρίς την έκδοση της
καλής λειτουργίας, όχι µόνο στους τύπους αλλά και στην ουσία,
δηµιουργείται ένα τεράστιο κενό.
Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Υγείας –αλλά σε ορισµένες απαντήσεις και ο ειδικός γραµµατέας- αγνοεί το ν. 4042/2012
και αναφέρεται µονίµως στο νόµο του 1965, ο οποίος έχει καταργηθεί. Άρα λοιπόν εδώ έχουµε και κάποια προβλήµατα. Σύµφωνα µε την επιστολή του Ειδικού Γραµµατέα κ. Τριάντη στις 3
Δεκεµβρίου του 2013, ο ίδιος αναφέρεται στην υγειονοµική διάταξη του 1965. Αυτό το οποίο απαιτείται –και γι’ αυτό ζητώ την
αρωγή σας- είναι η κοινή υπουργική απόφαση. Αυτή η κοινή
υπουργική απόφαση, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στους δήµους, στις περιφερειακές υγειονοµικές υπηρεσίες, στον ΕΟΤ,
είναι που θα πλοηγήσει και θα δώσει το δικαίωµα ενός νέου σήµατος στις ξενοδοχειακές µονάδες.
Θα ήθελα να επαναλάβω, διότι όταν µιλούν για πλύσεις οι υπηρεσίες νοµίζουν ότι µιλούν για νερά που είναι αναµεµειγµένα µε
απορρυπαντικά, κι άλλα προϊόντα για πλύσεις, πως δεν υπάρχει
τέτοιο θέµα. Τα νερά του θερµαλισµού έχουν θερµοκρασία πάρα
πολύ υψηλή, η οποία µερικές φορές ξεπερνάει τους 40 C-45 C.
Έχουν υψηλή περιεκτικότητα µετάλλων και αλάτων και δεν είναι
δυνατόν να διαλυθούν µε κάτι άλλο. Αν µπουν στο δίκτυο της
αποχέτευσης, το δίκτυο θα καταστραφεί.
Εποµένως, θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες να γνωρίζουν και αυτό
–εντός εισαγωγικών- το «ξέχασε» ο ν. 4042/2012 –και ενδεχοµένως όλοι µας έχουµε µία ευθύνη- ότι υπάρχει µία ιδιαίτερη κατηγορία αποχετευτικών υγρών πλύσεως από τις µονάδες του
ιαµατικού τουρισµού και των ιαµατικών υδάτων. Αυτή η εξαίρεση
θα πρέπει να αποτελέσει µία κοινή υπουργική απόφαση τώρα για
να πάµε σε ορθολογιστικά σήµατα ξενοδοχείων και να λυθεί διά
παντός το ζήτηµα αυτό και η διαφωνία η οποία υπάρχει.
Τώρα, αν τα ξενοδοχεία πρέπει να υποχρεωθούν να έχουν ένα
µικρό διαφορετικό αποχετευτικό γι’ αυτά τα νερά, ώστε να µην
αναµειγνύονται µε τα άλλα ή αν πρέπει να υπάρχουν ειδικές επιστασίες γι’ αυτές τις ειδικές µονάδες ιαµατικού τουρισµού, αυτό
είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να το λύσουν οι υπηρεσίες.
Αυτό, όµως, το οποίο δεν µπορεί να συµβεί είναι να υπάρχει αυτό
το τεράστιο κενό, όταν ο ιαµατικός τουρισµός αποτελεί µία πολύ
προκεχωρηµένη δύναµη και αξία του τουριστικού συναλλάγµατος, το οποίο έχουµε πολύ µεγάλη ανάγκη και εποµένως, πρέπει
όλοι να βοηθήσουµε. Αναφερθήκατε ορθώς στην απόφαση του
2009 που τα είχε λύσει και πρέπει να σας πω ότι ο οµιλών την
έχει υπογράψει. Δυστυχώς, το 2012 αυτό κατελύθη µε αποτέλεσµα να µπούµε σε αυτήν τη δυσαρµονία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να διευκρινίσω ότι τα λύµατα των τουριστικών µονάδων και των µονάδων ιαµατικής θεραπείας, εφόσον υπάρχουν
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οι κατάλληλες υποδοµές αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων, οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η διάθεσή τους µπορεί
εναλλακτικά να γίνει σε επιφανειακό αποδέκτη, όπως σωστά αναφέρεστε, κύριε συνάδελφε, µετά από κατάλληλη επεξεργασία,
ώστε να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία
και την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε και µε την υγειονοµική
διάταξη, περί θέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων,
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά από υπουργικές αποφάσεις –δεν
θα τις αναφέρω όλες για να µην κουράσω το Σώµα µε αριθµούς,
αλλά είναι στη διάθεσή σας- και ενδεικτικά αναφέρω την υπουργική απόφαση 133551/08 και την υπουργική απόφαση
Γ4/1305/74, ενώ η προηγούµενη που αναφέρθηκα, ήταν η υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/ΓΠ.
Πιστεύω ότι µέσα από αυτές τις διαδικασίες υπάρχει το νοµικό
πλαίσιο, ώστε αυτήν τη στιγµή να καλύπτεται κατά κάποιο τρόπο
η λειτουργία ουσιαστικά όπως αυτή υπάρχει σήµερα.
Με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ν. 4014/2011 που αναφερθήκατε, καταργήθηκε η άδεια διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών
αποβλήτων που προβλεπόταν από το άρθρο 14 της Ε1β221/65
συγκοινωνιακής διάταξης που είναι και η σηµαντική διάταξη στην
οποία αναφερόµαστε. Κατά συνέπεια εφόσον οι διευθύνσεις
υγείας δεν εγκρίνουν τη µελέτη διάθεσης και δεν εγκρίνουν
άδεια διάθεσης, δεν µπορούν να εκδώσουν βεβαίως και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος.
Το Υπουργείο µας από το 2012 µε σχετική εγκύκλιο ενηµέρωσε ότι µε τη δηµοσίευση του ν. 4014/2011 επιβεβαιώσεις
καλής λειτουργίας αποχετευτικών συστηµάτων µπορεί να εκδίδονται από τις οικείες υγειονοµικές υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων µόνο στις περιπτώσεις που σε εφαρµογή της
σχετικής υγειονοµικής διάταξης έχει εκδοθεί άδεια διάθεσης λυµάτων και η δραστηριότητα λειτουργίας συνεχίζεται χωρίς προβλήµατα για τη δηµόσια υγεία.
Επιπλέον, έχει ζητηθεί σχετικό έγγραφο για τη συνδροµή του
αρµοδίου Υπουργείου Τουρισµού για την αδειοδότηση καταλυµάτων υδροθεραπευτηρίων πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα και
αναφορικά µε το θέµα –για να κλείσω- της διάθεσης των υγρών
αποβλήτων των υδροθεραπευτηρίων στη θάλασσα, σηµειώνω ότι
σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής διατάξεως του ’65 «προκειµένου να επιτραπεί η διάθεση λυµάτων ή εκροή αποβλήτων
σε κάποιον αποδέκτη, θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση καθορισµού αποδέκτη».
Όµως, µε τη διάταξη του άρθρου 59 παράγραφος 2 του ν.
4042/2013, η συγκεκριµένη υγειονοµική διάταξη καταργείται,
όσον αφορά τη διαδικασία καθορισµού αποδέκτη επεξεργασµένων λυµάτων και αποβλήτων για τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων.
Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο
το Δεκέµβριο του 2013 στο πλαίσιο τού σε εξέλιξη εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας που είναι απαραίτητο, όπως πολύ σωστά
αναφέρεστε, της διαχείρισης υγρών αποβλήτων µε την έκδοση
αυτής της νέας ΚΥΑ που θα αντικαταστήσει τα άρθρα της υγειονοµικής διάταξης του ’65 που αφορούν στη διάθεση υγρών
αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
Ολοκληρώνοντας την απάντηση µου, θα ήθελα να σηµειώσω
ότι έτσι προβλέφθηκε πως µέχρι την έκδοση αυτής της νέας ΚΥΑ
και για την αποφυγή ύπαρξης νοµοθετικού κενού, εξακολουθεί
να ισχύει και να εφαρµόζεται η διάταξη του ’65, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και εφαρµοζόταν κατά τη δηµοσίευση του ν.
4042/2012 για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς
υδάτινους αποδέκτες και κατά συνέπεια η διαδικασία καθορισµού αποδέκτη που προβλέπεται στην ανωτέρω υγειονοµική διάταξη εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρµόζεται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες των περιφερειών.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, η δικιά µας πολιτική βούληση και η
πολιτική εντολή που έχει δοθεί ήδη –και βεβαίως και µε τις συνεχείς υποµνήσεις τις δικές σας και βάσει των κανόνων που προβλέπουν τη χρηστή διοίκηση- είναι αυτή η ΚΥΑ να επισπευστεί το
συντοµότερο δυνατόν, να εκδοθεί και για να λυθεί οριστικά το
πρόβληµα.
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 499/3-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τους
Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας.
Στην ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Υγείας κ. Ζέττα
Μακρή.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε, για δύο λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, σύµφωνα µε στοιχεία των «Γιατρών του Κόσµου» υπάρχουν σήµερα σηµαντικά εµπόδια στην πρόσβαση των
εγκύων γυναικών στον ιατρικό έλεγχο της εγκυµοσύνης τους
αλλά και την απαραίτητη φαρµακευτική αγωγή.
Το βασικότερο είναι το κόστος της παρακολούθησης κατά τη
διάρκεια της εγκυµοσύνης. Συγκεκριµένα, οι βασικές πράξεις παρακολούθησης κοστίζουν 600 µε 650 ευρώ, ενώ ο φυσιολογικός
τοκετός σε δηµόσιο νοσοκοµείο κοστίζει γύρω στα 650 µε 700
ευρώ, ένα κόστος που µία ανασφάλιστη έγκυος είναι υποχρεωµένη να καλύψει εξ ολοκλήρου. Την ίδια στιγµή οι εργαζόµενες
γυναίκες δεν βρίσκονται σε καλύτερη θέση.
Η προστασία που παρέχεται από την πολιτεία σε εγκύους και
µητέρες είναι σηµαντικά µειωµένη, αφού το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής έχει πλήξει και τις παροχές λοχείας και
µητρότητας ως παρεπόµενο των µειώσεων στο βασικό µισθό.
Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η αδυναµία εφαρµογής του ν. 4097/2012 που προβλέπει παροχή µητρότητας για
τις αυτοαπασχολούµενες µητέρες λόγω µη έκδοσης της απαιτούµενης ΚΥΑ, αλλά και τη µείωση της άδειας ανατροφής τέκνου
για τις δικαστικούς από εννέα µήνες στους πέντε, η οποία κρίθηκε αντισυνταγµατική από το ΣτΕ, χωρίς, όµως, να έχει αλλάξει
µέχρι σήµερα η σχετική νοµοθεσία.
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τον ενιαίο κανονισµό παροχών
υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι µόνες εξετάσεις που γίνονται χωρίς συµµετοχή είναι οι εξετάσεις για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών µεσογειακής αναιµίας και ο έλεγχος καρυοτύπου του εµβρύου
µόνο σε γυναίκες άνω των τριάντα πέντε ετών.
Αποτέλεσµα της ελλιπούς προστασίας της εγκυµοσύνης και
της µητρότητας, κατά παράβαση της συνταγµατικής διάταξης
21 παράγραφος 1, είναι το φαινόµενο της «οικονοµικής υπογονιµότητας», αφού τα αυξηµένα κόστη της εγκυµοσύνης σε συνδυασµό µε τη µείωση των εισοδηµάτων και την αύξηση της
ανεργίας οδηγούν τέσσερις στις δέκα γυναίκες να γεννήσουν
ένα παιδί λιγότερο απ’ ό,τι προγραµµάτιζαν. Αναφέροµαι πάλι σε
στοιχεία από πρόσφατη ηµερίδα των «Γιατρών του Κόσµου».
Σε ποιες ενέργειες, λοιπόν, σκοπεύετε να προβείτε για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και επαρκούς πλαισίου παροχών
και κινήτρων για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός για τρία λεπτά.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, θέλω να σας πληροφορήσω ότι την ευθύνη
όλων αυτών των ενεργειών την έχει η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου µας, που συνεργάζεται, βεβαίως, µε άλλες συναρµόδιες διευθύνσεις, όπως είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγιεινής, Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας,
Υγειονοµικής Περίθαλψης Ασφαλισµένων, µε τον ΕΟΠΥΥ, αλλά
και µε εποπτευόµενους φορείς, όπως είναι το Ινστιτούτο Υγείας
του Παιδιού.
Θα είναι λίγο κουραστική η απαρίθµηση των νόµων, αλλά είµαι
υποχρεωµένη να το κάνω. Ο ν. 2679/1999 προβλέπει ότι υπάρχει
υποχρεωτική προληπτική ιατρική, µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, τη λήψη µέτρων και την πρόληψη της εκδήλωσης ή την
αποτροπή της εµφάνισης νοσηρών καταστάσεων. Μεταξύ αυτών
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περιλαµβάνονται και οι εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου.
Έχει, επίσης, εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που αφορά
σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου για γυναίκες και άνδρες,
µε σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών, στην οποία προβλέπονται
πέντε αναλυτικές εξετάσεις, τρεις εκ των οποίων καλύπτονται
απολύτως από τον ΕΟΠΥΥ. Οι δύο τελευταίες, που είναι ο προσδιορισµός των αντισωµάτων της ερυθράς και ο έλεγχος καρυότυπου του εµβρύου σε γυναίκες άνω των τριάντα πέντε, που
αναφέρετε και στην ερώτησή σας, προβλέπεται στη νοµοθεσία
και στον κανονισµό του ΕΟΠΥΥ να καλύπτονται, αλλά δεν έχουν
τιµολογηθεί. Είναι σε εξέλιξη η συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας και θα δοθεί εισήγηση στην αρµόδια επιτροπή του
ΚΕΣΥ, η οποία θα γνωµοδοτήσει, θα τιµολογήσει αυτές τις εξετάσεις, ώστε και αυτές να καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ.
Αντίστοιχες ρυθµίσεις υπάρχουν και µετά τη θεσµοθέτηση του
ΕΟΠΥΥ, όπου γίνεται ρητή αναφορά σε εξετάσεις προγεννητικού
ελέγχου, ίδιες µε αυτές που προβλέπονταν παλαιότερα. Υπάρχουν ορισµένα κενά, τα οποία όµως καλύπτονται µε την ερµηνεία
ότι οι εξετάσεις στην προγεννητική περίοδο θεωρούνται εργαστηριακές και παρακλινικές. Παρ’ όλα αυτά η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας είναι σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, για να διαµορφώσουν -µεταξύ των
άλλων, βεβαίως- νέο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στους ανασφάλιστους και οικονοµικά
αδύνατους και εκεί ρητά θα περιλαµβάνονται θέµατα ασφάλισης
υγείας ανασφαλίστων εγκύων γυναικών και των παιδιών για όσο
το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό κατηγοριών, γιατί αυτό το υπαγορεύουν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις.
Για να είµαι και εντός του χρόνου, θα κάνω µόνο µία ειδική
αναφορά στο πρόγραµµα παροχής «Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης» σε υπηρεσίες υγείας –αυτό που λέµε health voucherπου έχει ως δικαιούχους άτοµα που έχουν απολέσει ασφαλιστική
κάλυψη ή διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπου περιλαµβάνονται συγκεκριµένες εξετάσεις για τις εγκύους γυναίκες.
Επίσης, ειδική αναφορά θα γίνεται και διακριτή δράση θα υπάρχει στα προγράµµατα εµβολιασµών για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Μάρκου για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κυρία Υπουργέ, το ζήτηµα που αναφέρω στην ερώτηση είναι µόνο ένα κοµµάτι της µειωµένης κοινωνικής προστασίας, που αποτελεί κανόνα, βέβαια, τα τελευταία
χρόνια όχι µόνο στο θέµα της µητρότητας, αλλά και εν γένει.
Υπάρχει, όµως, µία σηµαντική διαφορά: Η προστασία της µητρότητας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη από το άρθρο 21
του Συντάγµατος, ως εκ τούτου η πολιτεία είναι υποχρεωµένη
για τη λήψη ιδιαίτερων µέτρων. Ακόµα και θετικά µέτρα που είχε
εισαγάγει αυτή η Κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή, όπως η παροχή µητρότητας για τις αυτοαπασχολούµενες, µε βάση το
άρθρο 6 του ν. 4097 παραµένει µέχρι και σήµερα ουσιαστικά ανεφάρµοστο. Το ίδιο, άλλωστε, αναφέρει και ο Συνήγορος του Πολίτη, η αρµόδια αρχή παρακολούθησης της εφαρµογής του
νόµου, στις προτάσεις του για την Ελληνική Προεδρία.
Το για ποιο λόγο δεν έχει υπογραφεί ακόµα η απαραίτητη
υπουργική απόφαση µετά από περισσότερο από έναν χρόνο,
καλό θα ήταν να το µάθουµε. Γνωρίζω, βέβαια, ότι δεν είναι δική
σας αρµοδιότητα, δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας,
αλλά έχει κατατεθεί επίκαιρη ερώτηση στο Υπουργείο Εργασίας
και ίσως θα έπρεπε εκείνο να σας ενηµερώσει.
Εν πάση περιπτώσει, για να αναφερθώ στα ζητήµατα του
Υπουργείου Υγείας, πριν από κάποιους µήνες σάς είχα κάνει µία
ερώτηση για το κόστος εξετάσεων της εγκυµοσύνης και µε είχατε παραπέµψει στο προεδρικό διάταγµα του 1991 για τα βιβλιάρια απορίας. Βέβαια, τα βιβλιάρια απορίας δεν καλύπτουν
συγκεκριµένες εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου. Να σας
ενηµερώσω ότι µία έγκυος πρέπει να κάνει δεκατρείς διαφορε-
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τικές εξετάσεις σε συγκεκριµένα µάλιστα χρονικά διαστήµατα,
χωρίς να υπολογίζουµε βέβαια τους µηνιαίους απλούς αιµατολογικούς και βιοχηµικούς ελέγχους.
Όσον αφορά τις ασφαλισµένες γυναίκες, από τις εξετάσεις
αυτές µόνο µία παρέχεται δωρεάν από τον ΕΟΠΥΥ. Αντιλαµβάνεστε ότι κόστος αυτό, που οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» τοποθετούν στα εξακόσια πενήντα ευρώ, αυξάνεται δραµατικά στην
περίπτωση που µία γυναίκα εµφανίζει κάποιες επιπλοκές.
Η σηµασία του προγεννητικού ελέγχου για τη γέννηση ζωντανών και υγιών παιδιών είναι πια επιστηµονικά αποδεδειγµένη.
Παρ’ όλα αυτά ο Υπουργός Υγείας είχε απαντήσει σε ερώτηση
συναδέλφου τον περασµένο Σεπτέµβριο ότι το καθεστώς προγεννητικού ελέγχου στη χώρα µας είναι σε επίπεδο ασφαλιστικής
κάλυψης κι έχει µείνει αµετάβλητο από το 1999 και ότι επίκειται
η αναµόρφωσή του. Προφανώς, δεν µπορούµε εν έτη 2014 να
κινούµαστε µε αποφάσεις που είχαν ληφθεί πριν από µία δεκαπενταετία.
Ποια είναι η πορεία της αναµόρφωσης των εξετάσεων που θα
καλύπτουν τα ταµεία και τα βιβλιάρια απορίας των εγκύων γυναικών;
Αυτές τις µέρες συζητούµε το νέο εθνικό δίκτυο πρωτοβάθµιας υγείας. Ποια πρόσβαση θα έχουν οι έγκυες και οι νέες µητέρες στην αναγκαία ιατρική παρακολούθηση για τις
απαραίτητες εξετάσεις;
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι µαζί µε τη χαµένη γενιά των νέων
ανθρώπων που είναι αντιµέτωποι -σε τροµακτικά πια ποσοστάµε το φάσµα της ανεργίας, αν δεν ληφθούν µέτρα άµεσα, κινδυνεύουµε να χάσουµε µία ακόµη, µία δεύτερη γενιά, αφού όλο και
περισσότεροι από αυτούς τους νέους δεν θα µπορέσουν ποτέ
να αποκτήσουν οικογένειες. Περιµένω απαντήσεις σε αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Έχω την αίσθηση ότι από την απάντησή µου δεν προέκυψε ότι
τη συνταγµατική επιταγή δεν τη σέβεται το Υπουργείο ή θεωρεί
ότι δεν πρέπει µε βάση αυτή να προβεί σε δράσεις.
Σας ανέφερα αναλυτικά τι ισχύει, σας ανέφερα -νοµίζω εξίσου
αναλυτικά- και τις ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από
το Υπουργείο µας και συγκεκριµένα προσδιόρισα τις αρχές και
τις διευθύνσεις οι οποίες έχουν αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες.
Θα το πω για µία ακόµη φορά πιο αναλυτικά: Σας είπα ότι η
Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία µε
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, συµµετέχει και καταθέτει απόψεις για την αναµόρφωση της κοινής υπουργικής απόφασης που καθορίζει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τις
διαδικασίες πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών.
Αυτή η αναµόρφωση θα διαµορφώσει το νέο πλαίσιο -µεταξύ
άλλων- όπως σας είπα, για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε ανασφάλιστους και οικονοµικά αδύνατους και αναφέρεται επιπλέον σε παροχές οι οποίες καλύπτουν
θέµατα ασφάλειας, υγείας ανασφαλίστων εγκύων γυναικών και
των παιδιών για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό κατηγοριών,
σύµφωνα µε τα όσα υπαγορεύονται από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις.
Σας ανέφερα επίσης και το health voucher, χωρίς να προσθέσω όµως ότι δυστυχώς ελάχιστες γυναίκες έκαναν χρήση
αυτής της δυνατότητας η οποία υπήρχε και αυτό είναι κάτι που
πρέπει να µας προβληµατίσει. Δεν θεωρώ ότι είναι αναχρονιστικό
το πλαίσιο το οποίο υπάρχει.
Ορισµένες από τις εξετάσεις αναµφίβολα πρέπει να εµπλουτιστούν, αλλά αν αναφέρουµε ειδικότερα τις αιµατολογικές εξετάσεις, γενική αίµατος, φεριτίνης και εγκλίστων, για τη
διαπίστωση ετεροζυγωτών µεσογειακής αναιµίας, την ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις από τις
παραπάνω εξετάσεις, την εξέταση DNA του εµβρύου, εφόσον
έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρυνση
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για µεσογειακή αναιµία και κάλυψη µεθόδου λήψης του παρασκευάσµατος, τον προσδιορισµό των αντισωµάτων της ερυθράς,
τον έλεγχο του καρυότυπου του εµβρύου σε γυναίκες άνω των
τριάντα πέντε ετών – δεν βλέπω εδώ συνάδελφο γιατρό να µας
τα επιβεβαιώσει– θα δείτε ότι οι εξετάσεις αυτές είναι οι σύγχρονες και οι απαραίτητες.
Σε ό,τι αφορά την απάντηση που έχει δώσει το αρµόδιο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, την
έχω υπ’ όψιν µου, την έχω και µπροστά µου. Απλώς θεώρησα ότι
είναι άκοµψο να κάνω εισπήδηση σε αρµοδιότητες και θέµατα
του άλλου Υπουργείου και να την αναφέρω. Είναι όµως στη διάθεσή σας, γιατί δεν θεωρώ ότι δικαιούµαι να απαντήσω για λογαριασµό και αρµοδιότητες άλλου συναδέλφου.
Και κλείνω λέγοντάς σας, κυρία συνάδελφε, ότι µε αφορµή την
επίκαιρη ερώτησή σας, προτίθεµαι να αναλάβω µια πρωτοβουλία, στην οποία θα καλέσω γυναίκες Βουλευτές όλων των κοµµάτων του συνταγµατικού τόξου, να αναδείξουµε την
αναγκαιότητα του θηλασµού. Γιατί, φαντάζοµαι το γνωρίζετε κι
εσείς ότι µια ανάλογη προσπάθεια που δεν εκπορεύθηκε βεβαίως – ή δυστυχώς – από το Υπουργείο µας, αντιµετωπίστηκε
µε θυµηδία και καθόλου µε τη σοβαρότητα που απαιτείται. Είµαι
βέβαιη ότι θα ανταποκριθείτε κι εσείς και οι άλλες γυναίκες συνάδελφοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
την κυρία Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη υπ’ αριθµόν 506/3-02-2014 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου Βολουδάκη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς κινδύνους στη
Μεσόγειο από την καταστροφή των χηµικών όπλων της Συρίας.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Δηµήτριος Κούρκουλας.
Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, κύριε Βολουδάκη.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαιρετίζουµε, πιστεύω, όλοι, µαζί µε τη διεθνή
κοινότητα, την απόσυρση και εξουδετέρωση του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας. Όµως δεν µπορούµε να δεχτούµε να εξουδετερωθεί αυτή η απειλή και να δηµιουργεί µια άλλη απειλή
δίπλα στην πόρτα µας. Γιατί έτσι φαίνονται, τουλάχιστον σήµερα,
τα πράγµατα, σε σχέση µε την καταστροφή του οπλοστασίου της
Συρίας.
Η Μεσόγειος είναι κλειστή θάλασσα, επιβαρηµένη ήδη περιβαλλοντικά, µε πυκνοκατοικηµένα παράλια. Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν, να επιλέγεται αυτή η θάλασσα η κλειστή, για να γίνει η
καταστροφή του οπλοστασίου. Και αν εµάς στην Κρήτη µάς απασχολεί περισσότερο το θέµα, δεν είναι ένα θέµα που αφορά µόνο
την Κρήτη. Τα νερά της θάλασσας δεν γνωρίζουν σύνορα. Το
θέµα αφορά όλες τις χώρες της Μεσογείου, κατ’ εξοχήν βέβαια
την πατρίδα µας, που ζει και αναπνέει από τη θάλασσα.
Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί ως τώρα από την Κυβέρνηση
δεν είναι ούτε πλήρεις ούτε ικανοποιητικές. Στην ανακοίνωση του
Υπουργείου σας της 22ας Ιανουαρίου παραπέµπετε σε καθησυχαστικές συζητήσεις µεταξύ των επικεφαλής περιβαλλοντικών
οργανώσεων µε τον διευθυντή του Οργανισµού για την Απαγόρευση των Χηµικών Όπλων, ενώ αναφέρεστε και σε συζήτηση
του Υπουργού Εξωτερικών µε τον οµόλογό του της Γερµανίας,
όπου αναφέρεται ότι στόχος είναι να µην απορριφθεί στη Μεσόγειο κανένα κατάλοιπο της διαδικασίας καταστροφής. Σε χθεσινή
σας, πάλι, ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε επαφές και προσπάθειες, χωρίς όµως συγκεκριµένα στοιχεία και δεσµεύσεις.
Το αποτέλεσµα είναι µια απίστευτη σύγχυση στην κοινή
γνώµη. Πολλοί πιστεύουν ότι τα χηµικά όπλα απλώς θα ριφθούν
στη θάλασσα. Δεν φταίνε οι πολίτες για τη σύγχυση ούτε έχουν
άδικο να ανησυχούν. Είναι η πρώτη φορά που η Κυβέρνηση
απαντά διά ζώσης στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και είναι µεγάλη
η ευθύνη σας, κύριε Υπουργέ, για να αποσαφηνίσετε τι συµβαίνει
και τι προτίθεται να κάνει η ελληνική Κυβέρνηση. Κατ’ αρχάς πρέπει να αποσαφηνιστούν τα βασικά σηµερινά δεδοµένα.
Είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι η καταστροφή των όπλων
θα γίνει χωρίς να υπάρξουν κατάλοιπα, επικίνδυνα απόβλητα για
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την οικολογική ισορροπία; Είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι δεν
θα υπάρχει ατύχηµα; Ποιος είναι ο σχεδιασµός για το ενδεχόµενο ατυχήµατος;
Επειδή όλα αυτά δηµιουργούν ανησυχίες, το ζητούµενο είναι
να µην γίνει η καταστροφή των χηµικών όπλων στη Μεσόγειο, να
αποτραπεί το ενδεχόµενο αυτό. Αυτό επιτάσσει το εθνικό µας
συµφέρον, αυτό επιτάσσει η κοινή λογική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο για
τρία λεπτά, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα αυτό που θίγει ο αξιότιµος
Βουλευτής, το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών εξαρχής αφ’
ότου ετέθη θέµα του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας, δηλαδή
από τον περασµένο Οκτώβριο, παρακολουθεί πολύ στενά και
ενηµερώνει την κοινή γνώµη, στο µέτρο που υπάρχουν ειδήσεις,
αποφάσεις ή γεγονότα τα οποία είναι οριστικά.
Τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι η όλη διαδικασία καταστροφής
των χηµικών όπλων της Συρίας βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. Παρ’
όλα αυτά θέλω να ξεκινήσω την παρέµβασή µου διαβεβαιώνοντας
την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι στο πρόγραµµα καταστροφής των
χηµικών όπλων δεν προβλέπεται καµµία απόρριψη ουσιών ή αποβλήτων στη θάλασσα ή στο έδαφος. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να
είναι το σηµείο εκκίνησης για όλους µας. Στα πλαίσια του Οργανισµού για την Καταστροφή των χηµικών όπλων όπου συζητείται
το θέµα, δεν υπάρχει κανένα σενάριο που να προβλέπει απόρριψη
ουσιών ή αποβλήτων είτε στη θάλασσα είτε στο έδαφος.
Υπάρχει, λοιπόν, εγρήγορση και συντονισµός µεταξύ της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των διπλωµατικών µας αντιπροσωπειών. Έχει, ήδη, υπάρξει εξ αρχής ενηµέρωση της
Εθνικής Αρχής για τα χηµικά όπλα. Είµαστε σε συνεχή επαφή µε
την Αντιπροσωπεία µας στη Χάγη όπου εδρεύει ο Οργανισµός
για την Καταστροφή των Χηµικών Όπλων, σε διαρκή επαφή µε
την ιταλική Κυβέρνηση µέσω της πρεσβείας µας αλλά και διµερώς ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών έχει επανειληµµένα συζητήσει το ζήτηµα αυτό µε την κ. Μπονίνο, την Υπουργό
Εξωτερικών της Ιταλίας. Έχουµε µεταφέρει τις ανησυχίες µας
όσον αφορά τον οριστικό τρόπο καταστροφής των χηµικών
όπλων και προς τις Ηνωµένες Πολιτείες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Υπάρχει πρόσφατη επιστολή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλου προς τον διευθυντή του Οργανισµού για την
Καταστροφή των Χηµικών Όπλων. Και βεβαίως η παρακολούθηση του θέµατος συνεχίζεται και συνεχίστηκε και κατά τη συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης ΝΑΤΟ - Ρωσίας.
Αυτό που έχει µέχρι στιγµής αποφασιστεί και αυτό ανακοινώθηκε πρόσφατα στις 16 Ιανουαρίου -αν θυµάµαι καλά- είναι ότι η
µεταφορά αυτών των χηµικών ουσιών θα γίνει στην Ιταλία, στην
Καλαβρία, στη νοτιοδυτική πλευρά της Ιταλίας, βορείως της Σικελίας στο λιµένα Gioia Tauro στην Καλαβρία. Εκεί θα γίνει η µεταφόρτωση του φορτίου από τα πλοία που το µεταφέρουν από
τη Συρία προς το αµερικανικό πλοίο πάνω στο οποίο θα γίνει η
υδρόλυση, δηλαδή η αδρανοποίηση των χηµικών ουσιών.
Η επεξεργασία των λυµάτων που θα προκύψουν από αυτήν την
υδρόλυση, από αυτήν την αδρανοποίηση δεν θα γίνει στο πλοίο,
θα γίνει στη στεριά και θα γίνει µακριά από τη Μεσόγειο. Αυτό
που δεν έχει ακόµα αποφασιστεί είναι ο χρόνος και ο τόπος όπου
θα γίνει η υδρόλυση.
Αυτό, λοιπόν, που θέλω να πω είναι ότι εµείς συνεχίζουµε να
παρακολουθούµε πολύ στενά το θέµα. Έχουµε έρθει σε επαφή
µε όλους τους εταίρους µας στη Μεσόγειο. Μπορώ να πω ότι η
Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτήν την προσπάθεια µείωσης του
οποιουδήποτε κινδύνου και επιλογής τελικά του ασφαλέστερου
τρόπου καταστροφής και αυτές οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται
και θα συνεχιστούν. Συζητήθηκε το θέµα και στην πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Βενιζέλου, µε την Υφυπουργό των Ηνωµένων
Πολιτειών που ήταν στην Αθήνα. Όπως είπα, δεν έχει ακόµα ληφθεί οριστική απόφαση για τον τόπο και το χρόνο υδρόλυσης,
δηλαδή αδρανοποίησης.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε και τη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Φαίνεται, αλλά δεν έχει ακόµα επιβεβαιωθεί οριστικά, ότι η επεξεργασία των λυµάτων θα γίνει στη Γερµανία. Αυτό ακούγεται,
αυτό συζητιέται, αλλά δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί.
Άρα νοµίζω ότι, βεβαίως, πρέπει και θα συνεχίζουµε να το παρακολουθούµε στενά, διότι όπως είπε σωστά και ο αξιότιµος
Βουλευτής, βεβαίως όλοι είµαστε χαρούµενοι που καταστρέφεται το χηµικό οπλοστάσιο της Συρίας, που ήταν ένας κίνδυνος
για όλη την περιοχή, αλλά πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα, ώστε αυτή η διαδικασία καταστροφής να µην οδηγήσει
σε άλλους κινδύνους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Μανούσος Βολουδάκης έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που ξεκαθαρίζετε κατ’ αρχάς ότι δεν
πρόκειται από τα διαδικασία αυτή, οποιοδήποτε κατάλοιπο στερεό ή υγρό να καταλήξει στη Μεσόγειο. Αυτή είναι µία πολύ σηµαντική διευκρίνιση από πλευράς της Κυβέρνησης και θα ήταν
ευχής έργον να είχε έρθει και νωρίτερα, ούτως ώστε η κοινή
γνώµη να µην πέφτει θύµα του κάθε συνωµοσιολόγου, διότι,
όπως ξέρετε, η συνωµοσιολογία ανθεί στις µέρες µας και πολλοί
κάνουν και πολιτική σπέκουλα πάνω σ’ αυτό. Από εκεί και πέρα
αυτό δεν σηµαίνει ότι θεωρώ το θέµα λήξαν.
Πρώτον, αυτά που µας περιγράψατε, πρέπει να δοθούν αναλυτικά και γραπτά στη δηµοσιότητα. Οι πολίτες είναι δύσπιστοι
και πολύ καλά κάνουν. Τι ποσότητα καταλοίπων θα προκύψει από
τη διαδικασία αυτή και τι είδους; Πού ακριβώς θα γίνει η οριστική
τους απόθεση; Ποια είναι η συζήτηση που µας είπατε, η οποία
είναι σε εξέλιξη; Μεταξύ ποιών εναλλακτικών γίνεται η συζήτηση;
Πώς θα γίνει η µεταφορά στον τόπο της οριστικής απόθεσης των
αποβλήτων της διαδικασίας της υδρόλυσης; Τι είδους διεθνής
επιτήρηση θα υπάρχει στη διαδικασία; Θα υπάρχουν και Έλληνες παρατηρητές; Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα;
Αυτά όλα τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δοθούν, γιατί
αυτήν τη στιγµή µιλάµε για µια πολύ σύνθετη διαδικασία που ενέχει µεγάλους κινδύνους και η κοινωνία έχει την απαίτηση και το
δικαίωµα να γνωρίζει.
Ο δεύτερος και κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν θεωρώ το
θέµα λήξαν, είναι γιατί για µας πρώτη προτεραιότητα πρέπει να
είναι η αποφυγή και της ίδιας της διαδικασίας της υδρόλυσης
στη Μεσόγειο. Γιατί να γίνει σε µία κλειστή θάλασσα αυτή η διαδικασία, έστω κι αν πρόκειται τελικά το προϊόν της να πάει εκτός;
Στο κάτω-κάτω της γραφής, αφού θα πάει που θα πάει εκτός,
γιατί να µην γίνει κι εκτός της κλειστής θάλασσας η διαδικασία;
Δεν µπορεί να υπάρχει αυτήν τη στιγµή, όπως τουλάχιστον µας
περιγράφετε τα πράγµατα, παροχή επαρκών εγγυήσεων για τη
διαδικασία αυτή.
Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρό για την Κυβέρνηση να συνεργαστεί και µε τις άλλες χώρες της Μεσογείου. Τι
άλλο πεδίο µεγαλύτερης συνεργασίας και µε αποτέλεσµα πρακτικό για την ευρωµεσογειακή συνεργασία, στην οποία θέλουµε
και πρέπει να έχουµε και ρόλο;
Εδώ, κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιος, ότι αν κινηθείτε προς
αυτήν την κατεύθυνση, θα έχετε την υποστήριξη όλων των παρατάξεων της Βουλής. Είναι ένα θέµα το οποίο δεν προσφέρεται
για πολιτικούς υπολογισµούς, δεν προσφέρεται για παιχνίδια πολιτικής.
Σε περίπτωση που δεν γίνουν όλα αυτά, να ξέρετε πάλι ότι θα
έχετε τον έλεγχο και την κριτική, τη σκληρή κριτική απ’ όλες και
πάλι τις παρατάξεις.
Πιστεύω και ελπίζω ότι θα πάµε στο πρώτο σενάριο, στο σενάριο δηλαδή της σκληρής προσπάθειας της Κυβέρνησης να
αποτραπεί το ενδεχόµενο αυτό, να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος για µας, για τα παιδιά µας, για το αύριο της
πατρίδας µας και σε αυτήν την κατεύθυνση θα στηρίξουµε όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δηµήτριος Κούρκουλας, έχει τον λόγο για τρία λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Συµφωνώ απόλυτα ότι το θέµα δεν είναι λήξαν. Το θέµα είναι σε
εξέλιξη. Βεβαίως κι εµείς θα θέλαµε να είµαστε σε θέση να δώσουµε λεπτοµερείς πληροφορίες πολύ νωρίτερα. Όµως, επειδή
ακριβώς το θέµα είναι σε εξέλιξη, θέλουµε να δίνουµε µόνο την
πληροφόρηση, η οποία είναι αντικειµενική, επιβεβαιωµένη και η
οποία δεν δηµιουργεί θέµα αξιοπιστίας.
Θέλω να πω ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται. Η συζήτηση για
την τελική απόφαση όσον αφορά τον τόπο και το χρόνο υδρόλυσης συνεχίζεται. Η απόφαση θα ληφθεί από τον Οργανισµό για
την Καταστροφή των Χηµικών Όπλων που εδρεύει στη Χάγη µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Εµείς προωθούµε τη λύση η οποία
θα προστατεύει στο µέγιστο δυνατό τη Μεσόγειο.
Εάν τελικά η υδρόλυση γίνει σε περιοχή που µας ενδιαφέρει,
τότε θα επιδιώξουµε βεβαίως να υπάρχει και Έλληνας παρατηρητής πάνω στο καράβι που θα γίνει η υδρόλυση. Υπενθυµίζω
ότι ο αρχικός σχεδιασµός ήταν όλη η διαδικασία καταστροφής
να γίνει στην Αλβανία. Εµείς τότε, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχε εκφράσει διάφορους προβληµατισµούς. Τελικά
αυτή η λύση ευτυχώς δεν προκρίθηκε.
Άρα, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι εµείς σαν Ελλάδα είµαστε
σε συνεχή επαφή και µάλιστα θα έλεγα ότι πρωταγωνιστούµε
όσον αφορά την εξεύρεση µίας λύσης που θα διασφαλίζει στο
µέγιστο δυνατό το περιβάλλον. Είµαστε σε πολύ στενή επαφή
και µε την Ιταλία -η οποία δέχθηκε να γίνει στο λιµάνι της η µεταφορά του φορτίου- και µε τις άλλες χώρες που εµπλέκονται
και µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Επίσης, στις 27 Ιανουαρίου ο κ. Βενιζέλος έστειλε επιστολή
στον διευθυντή του Oργανισµού για την Kαταστροφή των
Xηµικών.
Άρα, θα συνεχίζουµε να παρακολουθούµε το θέµα, όπως επίσης θα συνεχίζουµε µε κάθε διαφάνεια να δίνουµε στη δηµοσιότητα πληροφορίες και να ενηµερώνουµε τους πολίτες για
οποιοδήποτε στοιχείο που είναι επιβεβαιωµένο. Βεβαίως συµφωνώ απόλυτα ότι αυτό το θέµα δεν προσφέρεται για κοµµατική
ή άλλη εκµετάλλευση και λυπάµαι και εγώ που µερικές φορές
βλέπω στον Τύπο εξωφρενικά πράγµατα.
Επαναλαµβάνω ακόµα µία φορά ότι κανένα σενάριο δεν προβλέπει την απόρριψη στην Μεσόγειο οποιασδήποτε χηµικής ουσίας ή απόβλητου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 498/3-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστασίου Κουράκη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν σε διαθεσιµότητα.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
Κύριε Κουράκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον
καθένα θα έλεγα, πως σήµερα βρισκόµαστε λιγότερο από δύο
µήνες µακριά -σήµερα που µιλάµε είναι µόλις ενάµιση µήνα- από
την οριακή ηµεροµηνία της 22 Μαρτίου 2014. Είναι µία ηµεροµηνία ορόσηµο για µερικές εκατοντάδες ανθρώπους που είδαν
τη ζωή τους να διαλύεται µέσα σε µία ηµέρα µε το ανορθολογικό,
κοινωνικά επιζήµιο και εντέλει καταστροφικό µέτρο της διαθεσιµότητας.
Το ιστορικό είναι γνωστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί τέθηκαν σε
διαθεσιµότητα τον Ιούλιο 2013. Ήταν τότε που το Υπουργείο κατήργησε τρεις τοµείς των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ, τους τοµείς
Υγείας και Πρόνοιας, Εφαρµοσµένων Τεχνών και ΑισθητικήςΚοµµωτικής δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο τεράστια προβλήµατα στους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως στους µαθητές.
Είναι γνωστό πως οι µαθητές στα ΕΠΑΛ και στα ΕΠΑΣ ακόµα
και σήµερα, ιδιαίτερα στις ειδικότητες που καταργήθηκαν, το
γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, δεν διδάσκονται το σύνολο των µα-
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θηµάτων ειδικότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις, µάλιστα, όπως
έχουµε καταγγείλει επανειληµµένως, δεν διδάσκονται ακόµα και
σήµερα, δηλαδή τον Φεβρουάριο 2014, πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα. Αυτό είναι το αποτέλεσµα τού ότι τέθηκαν σε
διαθεσιµότητα από τις 3 Ιουλίου, όπως αναφέραµε προηγουµένως, εκπαιδευτικοί πενήντα ειδικοτήτων που δίδασκαν στα σχολεία αυτά.
Παρά τις δικές σας διαβεβαιώσεις πως οι διαθεσιµότητες δεν
σηµαίνουν απολύσεις, αυτήν τη στιγµή είµαστε σε µια πραγµατικότητα όπου σύµφωνα µε το Υπουργείο υπάρχουν χίλιοι οχτακόσιοι σαράντα πέντε εκπαιδευτικοί σε διαθεσιµότητα. Βεβαίως,
έχουν γίνει οι προκηρύξεις για χίλιες τριακόσιες οκτώ θέσεις.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για εννιακόσιους είκοσι πέντε εκπαιδευτικούς σε ΙΕΚ και ΣΕΚ, διακόσιους τριάντα τρεις που έχουν πάρει
µετάταξη σε εκπαιδευτικές θέσεις µε τα δεύτερα πτυχία που κατείχαν, δηλαδή φιλόλογοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί κ.τλ. και εκατόν
πενήντα θέσεις βρεφονηπιοκόµων στους δήµους. Άρα, πρόκειται
συνολικά για χίλιες τριακόσιες οκτώ θέσεις. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης στις θέσεις αυτές, άρα και
το τελικό νούµερο αυτών που θα τοποθετηθούν δεν είναι οριστικό.
Κατά συνέπεια, αν αφαιρέσουµε το χίλια τριακόσια οκτώ από
το χίλια οχτακόσια σαράντα πέντε µας κάνει πεντακόσιες τριάντα
επτά θέσεις. Δηλαδή, πεντακόσιοι τριάντα επτά εκπαιδευτικοί
κινδυνεύουν µε απόλυση στις 22 Μαρτίου, που λήγει το οκτάµηνο της διαθεσιµότητας, χωρίς, όπως είπα και προηγουµένως,
αυτό το νούµερο των εκπαιδευτικών να είναι το τελικό.
Θα ήθελα να σηµειώσω ότι στη συνάντηση στις 7-1-2014 που
είχαν το διοικητικό συµβούλιο της ΟΛΜΕ και µέλη της συντονιστικής επιτροπής των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιµότητα,
µαζί σας, κύριε Υπουργέ, δεν δόθηκε καµµία πραγµατική δέσµευση για το πώς και για το πού θα απορροφηθούν αυτοί οι καθηγητές.
Εσείς, όµως, ο ίδιος δηλώσατε πως κανένας εκπαιδευτικός δεν
περισσεύει -πολύ ορθώς- και ότι οι ανάγκες της εκπαίδευσης
είναι µεγάλες. Επίσης σωστό.
Επειδή το άδικο και ανορθολογικό µέτρο της διαθεσιµότητας
πλήττει την ήδη υποβαθµισµένη λόγω υποχρηµατοδότησης δηµόσια εκπαίδευση, επειδή ακόµα και σήµερα οι µαθητές στη Γ’
τάξη των ΕΠΑΛ δεν διδάσκονται µαθήµατα ειδικότητας και πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, σας ερωτώ αυτό που περιµένουν να ακούσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι: Θα προχωρήσετε
στην άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν
σε διαθεσιµότητα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα περίµενα σήµερα ότι θα είχατε προβεί
σε µία διόρθωση τουλάχιστον. Διότι πριν από λίγους µήνες µάς
λέγατε ότι χίλιοι οχτακόσιοι πενήντα εκπαιδευτικοί οδηγούνται
στην απόλυση.
Σήµερα παραδέχεστε ότι αυτό δεν έχει γίνει έστω και κατά τον
αριθµό των οποίο αναφέρετε, δηλαδή τους χίλιους τετρακόσιους
οι οποίοι επανατοποθετούνται την ερχόµενη εβδοµάδα.
Θέλω να πω ότι η διαθεσιµότητα ως µέτρο αντιµετωπίστηκε
από το Υπουργείο µε έναν τρόπο, ούτως ώστε να εξορθολογήσει
το σύστηµα και να αποφύγει τις απολύσεις. Θα σας υπενθυµίσω
ότι σ’ αυτήν την πολιτική και τη νοοτροπία των οριζόντιων περικοπών που έχετε κρατήσει και των αριθµών που ακούστηκαν τότε
για επτά χιλιάδες πεντακόσιους εκπαιδευτικούς, εµείς αντιτάξαµε ένα συγκεκριµένο σχέδιο αξιολόγησης δοµών, διαδικασιών
και ανθρώπινου δυναµικού και µέσα από αυτήν την προσπάθεια
καταλήξαµε στη διαθεσιµότητα των χιλίων οκτακοσίων πενήντα
συναδέλφων υπό την έννοια της κινητικότητας.
Δεν καταργήσαµε τοµείς. Τους τοµείς υγείας και πρόνοιας
τους αναβαθµίσαµε στο µεταλυκειακό επίπεδο. Και αυτό το
οποίο κάναµε εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθµισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Θα µου δοθεί η ευκαιρία και για τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα τα οποία
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αναφέρατε, να µιλήσω στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση που είναι
πιο συγκεκριµένη.
Συνεπώς αυτό το σχέδιο µάς έδωσε τη δυνατότητα της αξιοποίησης των εκπαιδευτικών µας σε άλλες θέσεις, δοµές κατάρτισης και στις νέες δοµές στις οποίες σχηµατίσαµε για το
νοµοσχέδιο µε την επαγγελµατική εκπαίδευση. Ήδη, όπως κι
εσείς αναφέρατε, ολοκληρώνεται η τοποθέτηση χιλίων τετρακοσίων συναδέλφων την επόµενη εβδοµάδα και γνωρίζετε ότι µε
τη πρόσφατη τροπολογία που περάσαµε, δηµιουργήσαµε το θεσµικό υπόβαθρο για την επανατοποθέτηση άλλων διακοσίων συναδέλφων σε δοµές ΙΕΚ αλλά και ΣΕΚ. Φυσικά αποµένει και η
διευθέτηση των αναγκών του Υπουργείου Υγείας για την απορρόφηση νοσηλευτών και γιατρών.
Συνεπώς, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο επανατοποθετεί τους
εκπαιδευτικούς σε θέσεις που πραγµατικά χρειάζονται µε τις αλλαγές που έγιναν και ευελπιστούµε ότι στο τέλος αυτής της διαδροµής, αυτής της διαδικασίας θα έχουµε την πλήρη
επανατοποθέτηση όλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα πολύ
συγκεκριµένα, επειδή σε σαράντα µέρες λήγει ο χρόνος και
αυτοί οι άνθρωποι θα απολυθούν αν δεν γίνει κάτι, να µας δώσετε µία πολύ συγκεκριµένη απάντηση. Διακόσιοι δώδεκα εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν, όπως προτείνει και η ΟΛΜΕ και εµείς
–και είναι πολύ λογικό- σε θέσεις ΙΕΚ και ΣΕΚ και θα υπάρξει νοµοθετική δέσµευση ότι θα προκηρυχθούν για τους διαθέσιµους
άµεσα, όπως είχε προταθεί σε σας στην τροπολογία που συζητήθηκε πρόσφατα; Αυτό είναι το θέµα.
Εγώ δεν άκουσα -συγγνώµη δηλαδή, εκτός αν δεν κατάλαβα
καλά- αν στις 22 Μαρτίου δεν θα απολυθεί κανένας. Και αν είναι
µέσα στην αντίληψή σας αυτό, θα ήθελα να µου πείτε πώς σκέφτεστε να υλοποιηθεί µέσα σε σαράντα µέρες αυτό. Θα υπάρξει
νοµοθετική ρύθµιση; Θα υπάρξει άλλος τρόπος, ώστε να έχουµε
µια αξιόπιστη διαβεβαίωση ότι αυτό θα τηρηθεί;
Ναι, όντως, χίλιοι τετρακόσιοι είπατε ότι θα επανατοποθετηθούν την ερχόµενη εβδοµάδα. Δεν έχω κανένα λόγο να αµφιβάλλω γι’ αυτό το πράγµα. Τώρα, στο σηµείο στο οποίο
βρισκόµαστε ζητάµε, όπως είπα και προηγουµένως, νοµοθετική
δέσµευση πώς θα προκηρυχθούν οι υπάρχουσες θέσεις σε ΙΕΚ,
ΣΕΚ, που είναι εκατόν είκοσι πέντε διοικητικές, διακόσιες εκπαιδευτικές και φτάσαµε στον αριθµό τριακόσια είκοσι πέντε του
πρόσφατου νόµου. Αν αυτές προκηρυχθούν για τους διαθέσιµους, θα φτάσουµε στο σύνολο στις χίλιες εξακόσιες τριάντα
τρεις θέσεις. Πολύ ωραία. Αποµένουν διακόσιες δώδεκα θέσεις.
Περί αυτού πρόκειται.
Και θα παρακαλούσα, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας στο
θέµα αυτό και επειδή έχετε δηλώσει κιόλας ότι δεν θα απολυθεί
κανείς, να επιβεβαιωθεί και σήµερα στη Βουλή –αυτό είναι πολύ
σηµαντικό και για τους εκπαιδευτικούς και για τους µαθητές- ότι
αυτό θα γίνει µε αυτόν και µε αυτόν τον τρόπο. Θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, να δώσετε µια πολύ συγκεκριµένη απάντηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα τα χρειαστώ τα τρία λεπτά, θα είµαι σύντοµος.
Νοµίζω ότι ήµουν σαφής. Η διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθήθηκε. Δηλαδή, την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαµε για
τους χίλιους τετρακόσιους συναδέλφους που επανατοποθετούνται και ολοκληρώνεται η επανατοποθέτησή τους θα ακολουθηθεί
και για τους υπόλοιπους.
Περάσαµε -νοµίζω ήσασταν παρών- την πρόσφατη τροπολογία, που δηµιουργήσαµε τις συνθήκες για τους διακόσιους εκπαιδευτικούς και πράγµατι είµαστε ακριβώς στο χρονικό
διάστηµα που πρέπει να γίνουν τα επόµενα βήµατα, δηλαδή να
γίνει πρόσκληση, ούτως ώστε ν’ αρχίσει η επανατοποθέτηση.
Αποµένουν, επίσης, οι διακόσιοι που έχουµε πει ότι θα τοποθετηθούν στους τοµείς υγείας, σε δοµές του Υπουργείου Υγείας.
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Άρα, βρισκόµαστε σ’ αυτήν την κρίσιµη καµπή, όπου όσον αφορά
τους συναδέλφους στις επαγγελµατικές δοµές κατάρτισης πρόκειται να αρχίσει η πρόσκληση για να τοποθετηθούν και να προχωρήσουµε στους υπόλοιπους, όσον αφορά, δηλαδή,
νοσηλευτές και άλλους, για να απορροφηθούν στις δοµές του
Υπουργείου Υγείας.
Εκεί βρισκόµαστε και πράγµατι είµαστε σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα που πρέπει να δούµε τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται
µέσα στο πλαίσιο του χρόνου που προβλέπεται για να µην υπάρξει κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε για το
σύντοµο και το ουσιαστικό της απάντησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί -συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Λίνδου Ρόδου
και από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θέλω να τους ενηµερώσω ότι σήµερα παρακολουθούν τη συνεδρίαση των επικαίρων ερωτήσεων, όπου παρίστανται µόνο οι
Βουλευτές που ρωτούν και οι Υπουργοί που απαντούν, γι’ αυτό
βλέπουν και την Αίθουσα να µην είναι γεµάτη.
Επίσης, έχω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο
εξωτερικό µε επιστολή του, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, σαν µέλος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής
Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ θα συµµετέχω σε εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνόδου του ΝΑΤΟ Επιτροπής Άµυνας και Ασφάλειας, που θα λάβουν χώρα από 6-2-2014 έως 12-2-2014 στις
ΗΠΑ. Μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου από 12-2-2014
έως και 15-2-2014 θα µεταβώ στη Βαλτιµόρη, προκειµένου να
υποβληθώ σε προγραµµατισµένες ιατρικές εξετάσεις.
Με εκτίµηση, Νίκος Σηφουνάκης».
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Ακολουθεί η δεύτερη µε αριθµό 497/3-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Σάµου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αγνής Καλογερή προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάλυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Αρβανιτόπουλος.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίζω τη σκέψη µου από αυτά που και ο κ. Κουράκης σάς
ρώτησε προηγούµενα. Με την εφαρµογή του ν. 4172 το περσινό
καλοκαίρι, µε τον οποίο ετέθησαν σε διαθεσιµότητα αρκετοί καθηγητές, µεταξύ αυτών και οι καθηγητές στους τοµείς Υγείας,
Πρόνοιας, Εφαρµοσµένων Τεχνών, Αισθητικής και Κοµµωτικής
στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, δηµιουργήθηκε µία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, µία κατάσταση η οποία δεν µπορούσε να λειτουργήσει.
Και θέλω να σας µεταφέρω την εικόνα που υπήρχε µέχρι την
προηγούµενη εβδοµάδα στην τεχνική και τεχνολογική εκπαίδευση στο Νοµό Σάµου. Αυτή σας τη δείχνω και µε το κείµενο
της ερώτησης, την οποία σας έχω καταθέσει.
Αυτή η κατάσταση είχε γίνει αντικείµενο και παλαιότερης ερώτησης µου στις 24-10, αναφορών µου στις 22-11, αναφοράς µου
στην Εισαγγελία Σάµου για τη συνεχιζόµενη µη λειτουργία της
τεχνικής εκπαίδευσης και επίσης µίας εξώδικης διαµαρτυρίας
των γονέων, η οποία έφτασε στα χέρια σας, στις 18-11.
Και η κατάσταση συνεχίστηκε µέχρι τη Δευτέρα που µας πέρασε να είναι η εξής: Δεν είχαν γίνει οι προαγωγικές εξετάσεις
των µαθητριών στην επόµενη τάξη, γιατί δεν υπήρχαν καθηγητές
να τις εξετάσουν. Τα τµήµατα Υγείας και Πρόνοιας λειτουργούσαν µε ελάχιστους καθηγητές και δεν γινόταν µάθηµα στα πε-
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ρισσότερα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα και στα µαθήµατα ειδικότητας. Επίσης, στην ΕΠΑΣ το µόνο µάθηµα που διδασκόταν µέχρι προχθές στα παιδιά ήταν το µάθηµα των Γαλλικών,
χωρίς να διδάσκεται ούτε το µάθηµα της Αισθητικής ούτε το µάθηµα της Κοµµωτικής.
Έµαθα µε πολύ µεγάλη χαρά ότι την προηγούµενη εβδοµάδα
καλύφθηκαν κάποιες θέσεις, µία νοσηλεύτρια δηλαδή, χωρίς να
είναι βέβαια η µόνιµη καθηγήτρια που είχαν µέχρι πέρυσι και
χωρίς να έχει την ανάλογη µεταπτυχιακή ή εκπαιδευτική εµπειρία
που είχαν οι προηγούµενοι καθηγητές οι οποίοι ετέθησαν σε διαθεσιµότητα. Είναι, λοιπόν, µία ωροµίσθια µέσω των ΙΕΚ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η καθηγήτρια. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουν
καλυφθεί όλα τα κενά.
Λίγο ακόµα, κύριε Πρόεδρε, για να τελειώσω.
Έτσι, λοιπόν, τα ερωτήµατα που είχα θέσει παίρνουν µία άλλη
µορφή. Εγώ πήγα µέχρι τον εισαγγελέα και είπα ότι κάποιος
φταίει, εάν ένα σχολειό µέχρι το τέλος του πρώτου τετραµήνου
δεν δουλεύει. Με δεδοµένο ότι στην Σάµο δεν υπάρχουν ιδιωτικά
ΙΕΚ, µε δεδοµένο ότι οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν, ήθελα να ρωτήσω: έχετε
εσείς την ευαισθησία απέναντι στους µαθητές, στους καθηγητές
και στους γονείς να αναλάβετε την ευθύνη για τη µισή χρονιά
που πήγε χαµένη;
Επίσης, πώς σκέφτεστε να διασφαλίσετε στην ουσία ότι αυτά
τα παιδιά θα πάρουν ένα πτυχίο ειδικότητας, το οποίο όµως θα
ανταποκρίνεται στις πραγµατικές γνώσεις τις οποίες θα πρέπει
να έχουν και µε ποια συγκεκριµένα µέτρα µπορεί να προχωρήσει
το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ισότιµα σε σχέση µε όλα τα
υπόλοιπα παιδιά της υπόλοιπης Ελλάδος;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κυρία συνάδελφε, πρέπει να ξεκινήσουµε
την απάντηση αυτή οριοθετώντας την κατάσταση που αντιµετωπίσαµε.
Κατ’ αρχάς πρέπει να πούµε ότι το σχολικό, εκπαιδευτικό σύστηµα φέτος λειτούργησε µε δεκαοκτώ χιλιάδες λιγότερους εκπαιδευτικούς. Το γνωρίζετε αυτό. Υπήρξαν δέκα χιλιάδες
λιγότεροι αναπληρωτές, ακόµη έξι χιλιάδες που συνταξιοδοτήθηκαν και δύο χιλιάδες που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα.
Έχοντας αυτό κατά νου, εάν δούµε τα κενά τα οποία παρουσιάστηκαν πανελλαδικά, θα δείτε ότι είναι λιγότερα από κάθε
άλλη χρονιά. Και αυτό διότι εξορθολογήσαµε τον τρόπο τοποθέτησης των εκπαιδευτικών. Και θα δείτε από όλη την καταγραφή
και την χαρτογράφηση των κενών ότι είναι λίγες δεκάδες και εκεί
που ήταν, τα καλύψαµε.
Υπήρξε και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουµε στη συζήτηση που κάνουµε και αυτό είναι η συνολική
αναβάθµιση, που –αν θέλετε- υπήρξε στρατηγική µας επιλογή
της επαγγελµατικής µας εκπαίδευσης.
Όταν µιλώ για την αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µιλάω για όλες τις βαθµίδες από τα τεχνολογικά ιδρύµατα
τα οποία γνωρίζετε ότι µέσα από το σχέδιο «Αθηνά» όχι µόνο
εξορθολόγησαν τα γνωστικά τους αντικείµενα, αλλά σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων µε τµήµατα ισχυροποίησαν τα πτυχία τους
και τις δυνατότητες που έχουν οι µαθητές και οι φοιτητές για να
βγουν στον στίβο της εργασίας.
Το δεύτερο είναι η αναβάθµιση του επαγγελµατικού λυκείου.
Αυξήσαµε τις ειδικότητες και φέραµε και τον τέταρτο χρόνο της
µαθητείας. Εκεί, λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχει µία συνολική αναβάθµιση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και βέβαια όλες οι δοµές
κατάρτισης που δηµιουργήσαµε της δηµόσιας επαγγελµατικής
κατάρτισης στέφθηκε από επιτυχία, εάν δούµε ότι διπλασιάστηκαν οι µαθητές οι οποίοι προσήλθαν σε αυτές τις δοµές.
Συνεπώς έχουµε µία συνολική αλλαγή σε όλο τον τοµέα της
επαγγελµατικής κατάρτισης. Είναι φυσικό µέσα από µία τέτοια
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ριζική αλλαγή στην πρώτη χρονιά, την πρώτη µεταβατική χρονιά,
να δηµιουργηθούν και προβλήµατα, να δηµιουργηθούν και κενά.
Και πράγµατι σε ορισµένα ΕΠΑΛ είχαµε σε πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα κάποια κενά. Αυτά πλέον στη συντριπτική
πλειοψηφία έχουν καλυφθεί και από συναδέλφους οι οποίοι µετατέθηκαν αλλά και από ωροµίσθιους, και διασφαλίσαµε και
µέσα από το ΕΣΠΑ έναν ορισµένο αριθµό συναδέλφων, ούτως
ώστε να µην υπάρξουν κενά στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα.
Ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αναφέρατε και
εσείς, έχουν υπάρξει καλύψεις. Συνεπώς, νοµίζω ότι σιγά, σιγά
αυτή η εικόνα έχει εξοµαλυνθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Καλογέρη για τρία λεπτά.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταλαβαίνω τον γενικότερο προβληµατισµό σας.
Αυτό, όµως, που έχω να σας πω και να σας µεταφέρω, φτάνοντας µέχρι και αυτήν την ερώτηση, είναι ότι η ήδη υποβαθµισµένη –τουλάχιστον στο Νοµό Σάµου- τεχνολογική και τεχνική
εκπαίδευση φέτος είχε ένα πλήγµα το οποίο δεν νοµίζω ότι µπορεί εύκολα να επανορθωθεί µε δεδοµένο ότι µιλάµε για νησιά, τη
Σάµο και την Ικαρία.
Να σας πω τη µαρτυρία ενός πατέρα, ο οποίος µου είπε συγκεκριµένα, «να κόψω το τσιγάρο, να στείλω το παιδί µου στην
Αθήνα, να πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο, για να πάρει ένα πτυχίο
ειδικότητας. Να µπορεί να δουλέψει. Αλλά, δεν έχω τέτοια δυνατότητα και δεν φτάνει να κόψω το τσιγάρο».
Φέτος, λοιπόν, είδαµε µια άνθηση των ιδιωτικών ΙΕΚ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Σάµο δεν υπάρχουνε τέτοια πράγµατα. Παρ’
όλα αυτά, παρ’ όλη την κατάσταση αυτή που δηµιουργήθηκε και
ήταν ο λόγος που έγιναν πάρα πολλές διαµαρτυρίες και από
τους γονείς και από εµένα και από τους καθηγητές, την τοπική
ΕΛΜΕ και από όλη την τοπική κοινωνία, έχουµε φτάσει ήδη να
συζητάµε για το δεύτερο τετράµηνο της σχολικής χρονιάς. Συζητάµε ότι οι τέσσερις πιο παραγωγικοί µήνες της σχολικής χρονιάς έχουν πάει χαµένοι.
Εδώ θέλω να µου πείτε συγκεκριµένα πράγµατα, για το πώς,
µε ποια µέτρα, σκέφτεστε να διασφαλίσετε αυτό που σας ρώτησα και προηγουµένως και δεν απαντήσατε, δηλαδή να διασφαλίσετε ότι το πτυχίο που θα πάρουν αυτά τα παιδιά θα
ανταποκρίνεται στις γνώσεις, τις οποίες θα έχουν. Επίσης, πώς
θα αναπληρώσετε τις χαµένες ώρες και µε ποιες διαδικασίες και
τρόπο αυτά τα παιδιά θα µπορούν να αισθανθούν ότι µπορούν
να συµµετέχουν ισότιµα στις πανελλαδικές εξετάσεις;
Το ότι οι διορισµοί γίνονται Δεκέµβριο και Ιανουάριο δεν νοµίζω ότι τιµά κανένα πρόγραµµα εκπαίδευσης, κανένα σχολείο.
Αυτά θα έπρεπε να είναι ζητήµατα λυµένα –µε όποιο τρόπο είτε
εσείς θέλετε, είτε εµείς κάπως διαφορετικά τα φανταζόµαστε και
τα θέλουµε, πάντως λυµένα- πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί τα θύµατα είναι µόνο οι µαθητές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κατ’ αρχάς, αυτό το οποίο είπατε για την
άνθηση των ιδιωτικών ΙΕΚ δεν είναι σωστό. Και θα σας δώσω
µόνο τους αριθµούς: Στα δηµόσια ΙΕΚ, τα οποία πέρυσι δεν ήταν
δωρεάν, φοιτούσαν πεντέµισι χιλιάδες σπουδαστές. Φέτος
έχουµε δωδεκάµισι χιλιάδες σπουδαστές και όπως γνωρίζετε η
Κυβέρνηση τα έκανε δωρεάν τα δηµόσια ΙΕΚ. Η φοίτηση σε αυτά
είναι δωρεάν. Επίσης, οι µαθητές των ΕΠΑΛ ήταν είκοσι δύο χιλιάδες πέρυσι, ενώ φέτος είναι εικοσιδυόµισι χιλιάδες. Έχουµε
ακόµα τριάντα χιλιάδες πολίτες που φοιτούν στα νεοσύστατα
κέντρα «Διά Βίου Μάθησης» από το Σεπτέµβριο. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, όσον αφορά την άνθηση ή τη µη άνθηση των
ιδιωτικών ΙΕΚ.
Όπως σας είπα, για τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα,
υπάρχει πλέον κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Η δική µας µέριµνα είναι να καλυφθούν πλήρως οι ώρες που χάθηκαν και εκεί
που δεν καλύπτονται να υπάρξει ανάλογη µείωση της ύλης, ώστε
τα παιδιά να µην έχουν κανένα πρόβληµα, όσον αφορά τις πα-
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νελλαδικές εξετάσεις.
Ακόµα και στη Σάµο που αναφέρετε, πλέον η καταγραφή που
έχουµε κάνει είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία όλα τα µαθήµατα διδάσκονται, όπως και στο ΕΠΑΛ της Σάµου και στο τµήµα
Νοσηλευτικής και σιγά σιγά καλύπτονται οι ώρες και στην ΕΠΑΣ.
Άρα, έχει υπάρξει µέριµνα, για να καλυφθούν οι ώρες που χάθηκαν από τις συγκεκριµένες ειδικότητες, ούτως ώστε να µην
υπάρξει κανένα πρόβληµα. Έτσι εξοµαλύνεται αυτή η περίοδος
προσαρµογής και νοµίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα
για τις εξετάσεις των µαθητών. Και βέβαια την επόµενη χρονιά,
µε τις αλλαγές που έχουµε κάνει, όλα θα κυλήσουν οµαλά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη υπ’ αριθµό 501/3-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τους Υπουργούς
Επικρατείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί κατάργησης θέσεων µετακλητών.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Δηµήτριος Σταµάτης.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, ο φαρισαϊσµός
είναι µία ασθένεια που προσβάλλει κάθε εξουσία. Είναι µία αντίδραση της ίδιας της εξουσίας, για να µπορέσει να καλύψει τον
σταδιακό εκφυλισµό της.
Το πρόβληµα όµως µε την Κυβέρνηση Σαµαρά είναι ότι παρουσίασε συµπτώµατα οξύτατου εκφυλισµού από πάρα πολύ νωρίς.
Ήδη, από το 2012 που ο Πρωθυπουργός, την ώρα που απαιτούσε τις πρώτες διαθεσιµότητες υπαλλήλων του δηµοσίου,
προανήγγειλε ότι θα απαγορεύσει την πρόσληψη συγγενών
Υπουργών ως µετακλητών στο δηµόσιο.
Ήθελε να φανεί ηθικός, να δείξει πως τουλάχιστον η Κυβέρνηση αυτή δεν θα απέλυε απλούς εργαζόµενους, την ώρα που
προσλαµβάνει συγγενείς και «ηµετέρους».
Έγιναν οι εξαγγελίες από τον κύριο Πρωθυπουργό, βγάλατε
και εσείς δελτία Tύπου για τις εφηµερίδες, πέρασαν σχεδόν δύο
χρόνια, αλλά φυσικά το µέτρο για τους µετακλητούς συγγενείς
ουδέποτε εφαρµόστηκε. Αυτό ήταν ένα µόνο από τα πρώτα
κρούσµατα φαρισαϊσµού. Ακολούθησαν, δυστυχώς και άλλα
πολλά.
Έρχοµαι, κύριε Υπουργέ, στο πλέον πρόσφατο κρούσµα που
αφορούσε πάλι τους αγαπηµένους σας µετακλητούς στα υπουργικά γραφεία. Το Νοέµβριο του 2012, όπως γνωρίζετε, τέθηκε σε
ισχύ ειδική διάταξη του ν. 4093/2012 για τη µείωση του αριθµού
των µετακλητών υπαλλήλων, ειδικών συµβούλων, συνεργατών
και λοιπά σε κυβερνητικά γραφεία κατά 20%. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε το 2012, ούτε το 2013, αλλά ούτε και το 2014.
Αυτό που συνέβη είναι ότι τον περασµένο Νοέµβριο ο κ. Σαµαράς µεταβίβασε µε το ν. 4208/2013 την ευθύνη κατάργησης
των παραπάνω θέσεων µετακλητών που ο ίδιος αρνήθηκε να καταργήσει στους Υπουργούς του.
Φυσικά, µέχρι σήµερα ούτε ένας µετακλητός δεν έχει αποµακρυνθεί. Μάλιστα, οι Υπουργοί που απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις µου –τις οποίες και θα καταθέσω στα Πρακτικά- λένε
ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να διώξουν έστω και ένα µετακλητό
και ότι ούτε καν το σκέφτονται λόγω της πολλής δουλειάς, δηλαδή των –εντός εισαγωγικών βέβαια- «υπηρεσιακών αναγκών»
των πολιτικών τους γραφείων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θεωρώ ότι πρόκειται για µία εξωφρενική πρόκληση στην κοινωνία που πλέον ξεπερνά κάθε όριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγο χρόνο ακόµα και θα µου τον
αφαιρέσετε από τη δευτερολογία µου.
Έχουµε µε απλά λόγια µία συγκυβέρνηση που προτιµά να απο-
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λύσει ή να θέσει σε διαθεσιµότητα πολλές χιλιάδες δηµοσίων
υπαλλήλων, όπως ακριβώς γίνεται σήµερα µε το νοµοσχέδιο του
ΕΟΠΥΥ, παρά να αποχωριστεί κάποιους από τους χίλιους τριακόσιους πενήντα µετακλητούς φίλους της.
Επειδή λοιπόν ο εµπαιγµός µε τις µη καταργήσεις θέσεων µετακλητών από τη συγκυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο, ερωτάσθε, πρώτον, γιατί από το 2012 µέχρι σήµερα συνεχίζετε να
εµπαίζετε την ελληνική κοινωνία µη εφαρµόζοντας το νόµο περί
κατάργησης έστω και µιας θέσης µετακλητού και δεύτερον, αν
θα αποµακρύνετε τελικά κάποιους µετακλητούς και πότε από τα
υπουργικά σας γραφεία, αλλά και από τις τρεις γραµµατείες του
Πρωθυπουργού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αντιπαρέρχοµαι το ύφος της Βουλευτού που ρώτησε και µπαίνω επί της
ουσίας του θέµατος.
Κατ’ αρχάς, από το κείµενο αυτό προκύπτει ότι λανθασµένα
ρωτήθηκα. Δεν υπάρχει κάποια αρµοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας να σας απαντήσει επ’ αυτών που προφορικά σήµερα
εκθέσατε. Εγώ ήρθα εδώ για να σας απαντήσω για τη δική µου
θέση ευθύνης. Σύµφωνα µε το νόµο που επικαλεστήκατε, αρµόδιος για αυτό ήταν ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός. Ο Υπουργός
Επικρατείας δεν έχει τέτοια καθήκοντα.
Θέλετε να σας απαντήσω για το δικό µου γραφείο; Θα το κάνω
πολύ ευχαρίστως. Στο δικό µου γραφείο, λοιπόν, προβλέπεται η
ύπαρξη ενός γενικού γραµµατέα µε δύο µετακλητούς υπαλλήλους και εγώ ουδέποτε πήρα ούτε γενικό γραµµατέα ούτε τους
δύο υπαλλήλους. Στο δικό µου γραφείο προβλέπεται να υπηρετούν δεκαεπτά άτοµα και σήµερα υπηρετούν εννιά. Αν από αυτό
δεν βγάζει κάποιος συµπέρασµα για τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθώ να αντιµετωπίσω την ουσία και όχι το γράµµα µιας διάταξης, τότε οφείλω να οµολογήσω ότι αδυνατώ να το κάνω µέσα
στο ένα λεπτό που θα σας απαντήσω.
Όµως, η πραγµατικότητα είναι αυτή, ότι εγώ ως Υπουργός Επικρατείας είχα τη δυνατότητα να συστήσω µια Γενική Γραµµατεία
και δεν το έκανα. Η Γενική Γραµµατεία θα είχε δύο υπαλλήλους,
δεν προσελήφθησαν και από τους υπολοίπους δεκαεπτά βρίσκονται σήµερα και εργάζονται εννιά.
Πού είναι, λοιπόν, αυτοί οι κοµµατικοί φίλοι που θέλαµε να τακτοποιήσουµε; Εκτός αν προτιµάτε κάθε Υπουργός και εν προκειµένω ο Υπουργός Επικρατείας να είναι µόνος του, να σηκώνει
το τηλέφωνο και να απαντάει. Εγώ θέτω σε κοινή κρίση αυτά που
σας λέω. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, η σχετική ερώτησή
µου, όπως πολύ καλά θα είδατε, απευθύνεται σε εσάς και στον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Μητσοτάκη, ο οποίος
δυστυχώς παρά το γεγονός ότι τον έχω καλέσει και στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής να έρθει να απαντήσει επί θεµάτων που
αφορούν τις αξιολογήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, δεν µας
κάνει τη χάρη, όπως δεν ήρθε και σήµερα εδώ.
Ειλικρινά, δεν περίµενα να ακούσω σήµερα από εσάς τέτοιες
δικαιολογίες, δεδοµένου ότι γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Υπουργέ,
ότι είστε και νοµικός, δηλαδή ότι εκτός από την υπουργική σας
ιδιότητα είστε και δικηγόρος.
Και να σας πω το εξής: Σε απάντηση, την οποία εσείς µου στείλατε επι συναφούς ερωτήµατος, εφόσον λέτε ότι είστε αναρµόδιος, φτάσατε στο σηµείο να µου πείτε πως οι επιστηµονικοί
συνεργάτες των Βουλευτών –την κατέθεσα στα Πρακτικά την
απάντησή σας- είναι δήθεν και εκείνοι µετακλητοί. Ενώ βεβαίως,
τέως Βουλευτής, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως αυτοί συµβάλλονται µε τους Βουλευτές-εργοδότες τους και όχι µε τη Βουλή
ή µε το ελληνικό δηµόσιο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν το εννοούσατε αυτό που µου απαντήσατε στην ερώτηση και γι’ αυτό δεν θέλω να προχωρήσω περαιτέρω.
Στην ίδια, επίσης, απάντηση που µου δώσατε µου είπατε και
το εξής εξωφρενικό, από το οποίο προκύπτει ότι σαφώς και εµ-
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πίπτει και στο δικό σας κύκλο αρµοδιοτήτων, ότι δήθεν από το
2012 συλλέγετε τα στοιχεία για τις θέσεις των µετακλητών –
απάντηση δική σας είναι αυτή- προκειµένου να προχωρήσετε στη
µείωσή τους κατά ένα ποσοστό 20%.
Πόσα χρόνια χρειάζονται, επιτέλους, για να µπορέσετε να εντοπίσετε τριακόσιους µετακλητούς; Στο κάτω-κάτω αυτοί οι άνθρωποι στα δικά στα τα γραφεία κινούνται. Δίπλα σας
βρίσκονται. Θέλετε, δηλαδή, να µας πείτε ότι δεν τους γνωρίζετε;
Και από την άλλη πλευρά, βλέπουµε ότι µε τους οκτώµισι χιλιάδες του ΕΟΠΥΥ, που τίθενται σήµερα σε διαθεσιµότητα µε αυτό
το νοµοσχέδιο –το οποίο καλούµαστε να ψηφίσουµε και µάλιστα
χωρίς αξιολόγηση- διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια πάρα πολύ µεγάλη ταχύτητα της Κυβέρνησης και εν προκειµένω, βεβαίως, του
Υπουργού Υγείας.
Εν πάση περιπτώσει, από τη συζήτηση θα έλεγα ότι φάνηκε
ξεκάθαρα ότι υπάρχει µία αµετανόητη διάθεση εκ µέρους σας
να µην δώσετε κάποια σαφή απάντηση για τα πεπραγµένα των
Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Και επειδή δεν πρόκειται ποτέ να πάρω απάντηση απ’ ό,τι φαίνεται, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να καταχωρισθεί στα Πρακτικά
το εξής: Με δεδοµένο ότι διανύουµε προεκλογική περίοδο, θα
ήθελα να ενηµερώσω και εσάς, κύριε Υπουργέ, ότι µπορεί κάποιοι να µπουν στον πειρασµό, εν όψει αποχώρησης από τις θέσεις τους, να µονιµοποιήσουν µετακλητούς ή να φέρουν σε
µόνιµες θέσεις στις γραµµατείες του Πρωθυπουργού ανθρώπους από άλλες υπηρεσίες, προκειµένου να τους τακτοποιήσουν.
Το λέω εδώ σήµερα δηµόσια και βεβαίως καταχωρείται στα
Πρακτικά προς γνώση όλων ότι όλες οι µονιµοποιήσεις, µετατάξεις και µεταφορές υπαλλήλων σε γραµµατείες του Πρωθυπουργού θα ελεγχθούν εξονυχιστικά από εµάς, τους Ανεξάρτητους
Έλληνες. Και δηλώνουµε ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να
αφήσουµε ένα σύστηµα, που βρίσκεται σε αποδροµή, να βολέψει
δικά του παιδιά, την ώρα κατά την οποία –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι απολύονται και τίθενται σε
διαθεσιµότητα.
Η θέση µας αυτή, βεβαίως, καλύπτει και όλα τα φαινόµενα οικογενειοκρατίας και διορισµών συγγενών σε θέσεις µετακλητών.
Να υπενθυµίσω, λοιπόν, ότι ο απών και καθ’ ηµάς καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος και δεν εµφανίστηκε σήµερα, εξακολουθεί να µην έχει δώσει καµµία δηµόσια
εξήγηση για το διορισµό του ανιψιού του στο υπουργικό του γραφείο.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, αυτή θα πρέπει να θυµίσω –µιας και
έκανα και αναφορά στον αρχικό νόµο, τον οποίο θεσµοθέτησε ο
Πρωθυπουργός- ότι θα πρέπει σύντοµα και ο κύριος Πρωθυπουργός να ζητήσει απολογισµό για την εφαρµογή του µέτρου
απαγόρευσης διορισµού συγγενών σε θέσεις µετακλητών. Διότι
εάν ο κύριος Πρωθυπουργός θεωρεί ότι δεν πρέπει να το πράξει,
τότε σας δηλώνουµε ότι εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, θα ενεργήσουµε τα δέοντα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Απ’ ό,τι
κατάλαβα, δεν ήρθατε να ερωτήσετε. Ήρθατε να απειλήσετε. Με
γεια σας, µε χαρά σας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν απειλώ κανέναν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Από εκεί
και πέρα, απευθύνατε ερώτηση σε όλους τους Υπουργούς και
πήρατε συγκεκριµένες απαντήσεις.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ποτέ δεν καταργήθηκε καµµία
θέση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όµως,
αντελήφθην κάτι. Επικαλεστήκατε τη δικηγορική µου ιδιότητα.
Νοµίζω και εσείς δικηγόρος είστε. Αυτό που πριν από λίγο αναφέρατε στη Βουλή ότι υπάρχει –τάχα- πρόθεση, κίνδυνος επικείµενων εκλογών να νοµιµοποιηθούν, από πού προκύπτει;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Συνήθως έτσι γίνεται, κύριε
Υπουργέ. Και το ξέρετε πολύ καλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αφήστε
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αυτά τα τεχνάσµατα, τα οποία δεν έχουν καµµία νοµική βάση,
γιατί σας εκθέτουν νοµικά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Το λέµε για να µην γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Χρυσοβελώνη,
δεν έχετε τον λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τέταρτη µε αριθµό 507/3-22014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Σερρών
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «προκλητική
ανακοίνωση από «κόµµα» πρακτόρων της Τουρκίας για «επέτειο»
που αφορά τη φαντασιακή «τουρκική µειονότητα» στη Θράκη»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 500/3-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά-Κυθήρων-Αντικυθήρων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 496/3-2-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Προέδρου των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών και Βουλευτή Κιλκίς κ. Θεόδωρου Παραστατίδη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 502/3-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα «κόκκινα δάνεια» και την εκχώρησή τους σε αλλοδαπούς οίκους, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 504/3-2-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραϊτη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Μουσείο Θυρρείου του
Δήµου Ακτίου-Βόνιτσας, δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης
του κυρίου Βουλευτή µε τον κύριο Υπουργό και διαγράφεται.
Έχει µείνει µία ερώτηση στην οποία πρόκειται να απαντήσει ο
κ. Μιχελάκης. Ο κύριος Υπουργός, όµως, ζητάει -αν είναι δυνατόν- µία ολιγόλεπτη διακοπή, µέχρι να προσέλθει. Έτσι θα χάσουµε, όµως, χρόνο από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε ολιγόλεπτη διακοπή, µέχρι να προσέλθει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα και πολύ επίκαιρο. Πρόκειται
για τους σεισµούς στην Κεφαλλονιά. Από αυτήν την άποψη, δεν
θέλω να δώσω οποιονδήποτε χαρακτηρισµό στην καθυστέρηση
του κυρίου Υπουργού. Γι’ αυτό θα ήθελα να συζητηθεί η επίκαιρη
ερώτηση και επιµένω ακόµη και για τη διακοπή της συνεδρίασης
για λίγα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραθανασόπουλε, προφανώς ο κύριος Υπουργός –όντως ισχύει αυτό, γιατί
µας ειδοποίησε- έχει µία συνάντηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το αµφισβητώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν υπήρχε οποιαδήποτε σκοπιµότητα, θα µπορούσε από πριν να µην είχε δεχθεί να
συζητηθεί η ερώτησή σας.
Να διακόψουµε, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα µπορέσουµε για πολύ. Παρακαλώ, να ειδοποιηθεί ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ήρθε ο Υπουργός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ήρθατε, κύριε
Υπουργέ. Εξηγούσα στον κ. Καραθανασόπουλο ότι είχατε µία
σοβαρή συνάντηση και γι’ αυτό αργήσατε και ότι δεν είχατε καµµία πρόθεση να µην παραστείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί, λοιπόν, η έκτη µε αριθµό 503/3-2-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στην Κεφαλλονιά.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Βουλευτού θα απαντήσει
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για αυτό το όντως
επίκαιρο θέµα, για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Βεβαίως και δεν αµφισβήτησα τις ανειληµµένες υποχρεώσεις
του κυρίου Υπουργού, αλλά τυχόν απουσία του θα οδηγούσε σε
άλλα συµπεράσµατα. Όµως, ο κύριος Υπουργός φρόντισε να
είναι εδώ.
Βεβαίως αυτό δεν αναιρεί τις διαχρονικές –κι όχι µόνο για τη
σηµερινή συγκυβέρνηση- πολιτικές ευθύνες που είχαν οι κυβερνήσεις, η τοπική και η περιφερειακή διοίκηση, όσον αφορά στην
άρνησή τους επί της ουσίας να προχωρήσουν στην αντισεισµική
θωράκιση της χώρας, µιας χώρας η οποία είναι ιδιαίτερα σεισµογενής.
Και όχι µόνο δεν προχώρησαν στην αντισεισµική θωράκιση,
αλλά τα τελευταία χρόνια φρόντισαν να υποβαθµίσουν αλλά και
να διαλύσουν οργανισµούς οι οποίοι θα µπορούσαν να στηρίξουν
αυτήν τη διαδικασία, όπως το Ταµείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων όπου µέχρι πριν από λίγο οι έµπειροι υπάλληλοι ήταν
σε διαθεσιµότητα και έπρεπε να γίνει ο σεισµός για να ξαναγυρίσουν, τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, τον Οργανισµό
Σχολικών Κτηρίων ή το ΙΓΜΕ το οποίο βρίσκεται και αυτό στα
πρόθυρα διάλυσης. Γιατί αυτή η άρνηση όµως;
Εµείς θεωρούµε ότι αυτή η άρνηση συµβαδίζει µε το ότι οι κυβερνήσεις ήταν προσανατολισµένες και είχαν ως προτεραιότητα
την ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου. Και από τη στιγµή
που το κατασκευαστικό ιδιαίτερα κεφάλαιο δεν είχε αυτό ως
προτεραιότητα, αλλά είχε τα µεγάλα έργα υποδοµής, τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, τα νέα κτήρια, βεβαίως η αντισεισµική θωράκιση πήγε σε δεύτερο µέρος. Παραπέµφθηκε στις καλένδες
και µάλιστα στο όνοµα της πράσινης οικονοµίας φροντίζουν να
βγάζουν πιστοποιητικά ενεργειακής επάρκειας και όχι αντισεισµικής προστασίας.
Βεβαίως, κανείς δεν θα αµφισβητήσει ότι έγινε κινητοποίηση
και ότι ο κύριος Υπουργός ήταν πραγµατικά στην Κεφαλλονιά τις
ώρες του σεισµού. Όµως ποιο είναι το αποτέλεσµα αυτής της κινητοποίησης;
Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν ανοιχτοί χώροι αντισεισµικής καταφυγής που να έχουν και συγκεκριµένες υποδοµές για νερό, για φως, για θέρµανση; Τέτοιο πράγµα δεν
υπάρχει, γιατί µε την πολιτική χρήσης γης στο όνοµα της κερδοφορίας έχει χτιστεί παντού, µε αποτέλεσµα ακόµη και τις σκηνές
να πάτε να τις εγκαταστήσετε µετά από µέρες στο γήπεδο, µακριά από την πόλη και να µην είναι λειτουργικές.
Ερώτηση, κύριε Υπουργέ: Ποιος ο λόγος που από τρεις κατηγορίες που ήταν µέχρι τώρα ο χαρακτηρισµός των κτηρίων, πράσινα, κίτρινα και κόκκινα, σήµερα σε αυτόν το σεισµό έγιναν δύο
οι κατηγορίες; Υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος λόγος που σας
οδήγησε στο να µειώσετε τις κατηγορίες σε δύο;
Και οι πιο συγκεκριµένες ερωτήσεις –που αναφέρονται και
στην ερώτησή µου- είναι οι εξής: Ποια συγκεκριµένα µέτρα, µε
χρονοδιάγραµµα κύριε Υπουργέ, θα πάρετε όσον αφορά την
προστασία των δηµόσιων κτηρίων, των σχολείων, και για τη µετεγκατάστασή τους, να παρέχετε ασφαλή στέγαση στον κόσµο
που να διασφαλίζει τη σίτιση, τη θέρµανση, το ρεύµα, το νερό
είτε µεταφέροντάς τους σε ασφαλή κτήρια –ξενοδοχειακές µονάδες- είτε σε προκάτ είτε σε κοντέινερ; Γιατί βεβαίως είναι και
χειµώνας.
Δεύτερον, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης των
υποδοµών, των δρόµων –το Ληξούρι είναι αποκλεισµένο γιατί
ούτε το λιµάνι µπορεί να λειτουργήσει- και του δικτύου ύδρευ-
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σης; Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα για την αποκατάσταση των
δηµόσιων κτηρίων και ιδιαίτερα για τις εργατικές κατοικίες, γηροκοµείο, σχολεία, Σχολή Εµποροπλοιάρχων; Η καταγραφή των
ζηµιών σε τι ρυθµό θα προχωρήσει και ποια θα είναι η αποζηµίωσή τους; Και βέβαια τι θα γίνει µε την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς; Το Μουσείο του Ληξουρίου έπαθε
τεράστιες καταστροφές αλλά και εκκλησίες βυζαντινών χρόνων
θα πρέπει να κηρυχθούν µνηµεία και να περάσουν στο Υπουργείο Πολιτισµού για την πλήρη αποκατάστασή τους.
Τέλος, πρόκειται να ενισχύσετε τις κρατικές υπηρεσίες µε το
απαραίτητο προσωπικό; Για παράδειγµα, ξέρουµε πολύ καλά ότι
οι άνθρωποι που υπηρετούν στο Λιµενικό στην Κεφαλλονιά είναι
επί εικοσιτετράωρα όρθιοι γιατί είναι τρεις όλοι και όλοι και δεν
µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Πρώτα από
όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Δεν υπήρχε περίπτωση, όµως, να µην έρθω κύριε Καραθανασόπουλε, να απαντήσω.
Κατ’ αρχάς, βρεθήκαµε µαζί στην Κεφαλλονιά. Ήµασταν µαζί
από τις πρώτες µέρες εκεί πέρα και παρακολουθήσατε από
κοντά την κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού. Θέλω να σας
πω ότι βάλατε πολλά θέµατα και εδώ ίσως, κύριε Πρόεδρε, θα
µου επιτρέψετε λίγο να παραβιάσω το χρόνο γιατί πράγµατι
έχουµε πάρα πολλά πράγµατα να πούµε στο κοµµάτι αυτό και
όχι µόνο να τα πούµε, αλλά είναι και πράγµατα που γίνονται στην
πράξη.
Θέσατε λοιπόν αρκετά θέµατα. Θα ξεκινήσω κατευθείαν για
να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και θα µπω στην ουσία λέγοντας τα µέτρα που λαµβάνονται, άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων και διαδικασίες-εξπρές για να εκταµιευτούν ποσά µε
σκοπό την αποκατάσταση των ζηµιών στα σπίτια.
Επιδότηση ενοικίου ως πεντακόσια ευρώ το µήνα ανάλογα µε
την οικογενειακή κατάσταση των πληγέντων.
Οικονοµική ενίσχυση για την αγορά οικοσκευής µέχρι του
ποσού των 6.000 ευρώ.
Η επιδότηση επισκευών, κτηρίων και ανακατασκευών θα φθάσει στο 80% του κόστους και το υπόλοιπο 20% θα είναι µε άτοκο
δάνειο.
Αντίστοιχες ρυθµίσεις θα ισχύσουν και για τις επιχειρήσεις,
καθώς επίσης και για τις ξενοδοχειακές τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ θα υπάρξουν µέτρα και για την αντικατάσταση του εξοπλισµού τους, που µπορεί να έχει πάθει ζηµιές ή να έχει
καταστραφεί.
Θα συνεχίσουµε να καταβάλουµε το εφάπαξ επίδοµα, που
είναι µέχρι 600 ευρώ. Συνολικά θα διατεθούν περίπου 500 χιλιάδες ευρώ από το κονδύλιο αυτό.
Επισκευή σε δύο µήνες του λιµανιού του Ληξουρίου, που έχει
υποστεί σοβαρές ζηµιές, όπως είπατε και εσείς.
Η κατάργηση του ειδικού φόρου για το 2014 για όλους τους
πληγέντες.
Η εφαρµογή διαδικασιών-εξπρές για την αποκατάσταση σοβαρών ζηµιών στο οδικό δίκτυο. Αναφέρατε συγκεκριµένα το
πρόβληµα που υπάρχει στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Αργοστόλι µε το Ληξούρι. Αυτήν τη στιγµή υπάρχουν πλοία τα οποία
κάνουν τις µετακινήσεις ανάµεσα στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι, χωρίς κόστος γι’ αυτούς που µετακινούνται.
Επίσης, να πούµε κάποια άλλα πράγµατα που έχουµε κάνει,
όπως εκταµίευση ποσού 100 χιλιάδων ευρώ για τους κατοίκους
της Κεφαλλονιάς και 100 χιλιάδων ευρώ για τους κατοίκους της
Ιθάκης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των πρώτων αναγκών που έχουν να κάνουν µε την αποκατάσταση των
πρώτων ζηµιών, για να µπορέσει δηλαδή ο δήµος να λειτουργήσει και να βάλει τα µηχανήµατα, τους εργάτες, τα καύσιµα που
χρειάζονται.
Οικονοµική ενίσχυση 100 χιλιάδων ευρώ στον Δήµο της Κεφαλονιάς και 100 χιλιάδων ευρώ στον Δήµο της Ιθάκης για τους
άµεσα πληγέντες από το Υπουργείο Εργασίας. Συνολικά, δηλαδή, θα δοθούν γύρω στις 450 χιλιάδες ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα, έχουµε έλεγχο από τα αρµόδια κλιµάκια του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων και της Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων
κατά προτεραιότητα στα σχολικά κτήρια, ώστε να λειτουργήσουν
µε ασφάλεια το ταχύτερο δυνατό.
Για να µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε άµεσα τη λειτουργία
των σχολείων, έχουν πάει σαράντα πέντε προκατασκευασµένες
αίθουσες, ώστε άµεσα να µπορέσουν να ξεκινήσουν µε ασφάλεια
τα µαθήµατα.
Μέχρι να γίνουν αυτά τα πράγµατα, έχουµε πάει στα σχολεία
που έχουν ελεγχθεί ή στις αίθουσες που θα φτιαχτούν, για να καλύψουµε όλες τις ανάγκες των µαθητών σε διπλό πρόγραµµα,
που θα διαρκέσει για µικρό χρονικό διάστηµα, µέχρι να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα αυτά.
Έχουµε προσφορά γευµάτων στους σεισµόπληκτους από το
Νοσοκοµείο του Αργοστολίου.
Επίσης, γίνεται αναστολή για τρεις µήνες πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, παράταση
τριών µηνών στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων και στην καταβολή βεβαιωµένων οφειλών για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα
της Κεφαλλονιάς.
Έχει τεθεί σε εφαρµογή το σχέδιο «Ξενοκράτης», που είναι ουσιαστικά σχέδιο για τον συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων στην αντιµετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής.
Επειδή µιλήσατε για υπηρεσίες και ρωτήσατε πώς έχουν ενισχυθεί, έχει γίνει µετάβαση στην Κεφαλλονιά κλιµακίου της
ΕΜΑΚ, πυροσβεστικών οχηµάτων, τριάντα ανδρών της δύναµης
της Ελληνικής Αστυνοµίας µε περιπολικά οχήµατα, ενδεκαµελές
κλιµάκιο της υπηρεσίας µηχανικών της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων, κλιµάκιο του Οργανισµού Αντισεισµικής
Προστασίας και του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων και µηχανικών από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος για τη συγκρότηση µεικτών επιτροπών µε τους εκεί µηχανισµούς της
περιφέρειας, µε σκοπό την εκτίµηση των ζηµιών. Επίσης, γίνεται
εφαρµογή του σχεδίου «Σώστρατος» για τα υγειονοµικά ιδρύµατα του νησιού.
Έχουµε εγκαταστήσει κινητές µονάδες σεισµογράφων σε διάφορα σηµεία του νησιού, προκειµένου να παρακολουθούµε τη
σεισµική ακολουθία και συνολικά εκατόν τριάντα τρία στελέχη
του επιστηµονικού προσωπικού µαζί µε εκπροσώπους του ΤΕΕ,
που µετέβησαν στην Κεφαλλονιά, παρακολουθούν το θέµα αυτό.
Τέλος, δύο επιβατηγά πλοία κατέπλευσαν στην Κεφαλλονιά το πρώτο είναι χωρητικότητας χιλίων τετρακοσίων είκοσι επτά
επιβατών και το δεύτερο δύο χιλιάδων πεντακοσίων επιβατώνγια να µπορέσουµε να στεγάσουµε τους σεισµόπληκτους. Ξέρετε ότι στα πλοία αυτά –ειδικά στο µεγάλο πλοίο- δεν έχει καλυφθεί η χωρητικότητα.
Από πλευράς Υπουργείου Υποδοµών –κάνω και µια συνολική
αναφορά, κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτό και θα ζητήσω την ανοχή σας
στο θέµα του χρόνου, για να µπορέσει να έχει ολοκληρωµένη
ενηµέρωση το Σώµα για το θέµα αυτό- έγινε κήρυξη του νησιού
υπό προστασία ως σεισµόπληκτη περιοχή. Αυτό σηµαίνει ότι εντάσσεται σε προγράµµατα και προχωράει η υπογραφή κοινής
υπουργικής απόφασης, ώστε στις επόµενες µέρες να ξεκινήσει
η διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων.
Επίσης, αποκατάσταση των ζηµιών που µπορούν να αποκατασταθούν µε προγράµµατα επισκευών για τις κατοικίες. Πρόγραµµα εγκατάστασης οικίσκων –το θέσατε αυτό το θέµα, κύριε
συνάδελφε- σε συγκεκριµένους χώρους µετά από συνεννόηση
µε τον δήµο και την περιφέρεια, για να στεγάσουν προσωρινά
όσες οικογένειες το επιθυµούν. Ξεκινάει η αποκατάσταση των
δηµοσίων υποδοµών, µε βασική προτεραιότητα, όπως σας είπα
και προηγουµένως, το οδικό δίκτυο.
Επίσης, στο νησί υπάρχει ένας τετραψήφιος αριθµός µε σκοπό
να υπάρχει µία άµεση ενηµέρωση των κατοίκων του νησιού από
υπεύθυνους υπαλλήλους οι οποίοι θα απαντούν σε όλα τα ερωτήµατα τα οποία βάζουν οι κάτοικοι.
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει διαθέσει τρία πολεµικά
πλοία, ένα πλοίο γενικής υποστήριξης και δύο οχηµαταγωγά.
Υπάρχουν ογδόντα αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί, οκτώ άνδρες
των Υποβρυχίων Καταστροφών, που ουσιαστικά έχουν τη δυνα-
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τότητα να δουν τις ζηµιές που έχει υποστεί το λιµάνι και στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι, εννέα γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων
και πολλά οχήµατα και µηχανήµατα που έχουν ειδικές προδιαγραφές για να µπορούν να αντιµετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις.
Έχω ήδη υπερβεί πάρα πολύ το χρόνο, αλλά νοµίζω ότι είναι
µία πρώτη συνολική ενηµέρωση και θα µπορέσω στη δευτερολογία µου να απαντήσω σε κάποια ερωτήµατα του συναδέλφου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είπαµε, είναι η επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το θέµα, είστε και τελευταίος, οπότε έχουµε τη δυνατότητα να σας δώσουµε παραπάνω
χρόνο. Μακάρι να πείτε όλες τις πρωτοβουλίες για να ενηµερωθούν και οι κάτοικοι της Κεφαλλονιάς και να ακούσετε και να
συµπληρώσετε αυτά που θα πει ο κ. Καραθανασόπουλος.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπα και στην πρωτολογία µου. Δεν αµφισβήτησα την κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού. Την αποτελεσµατικότητα αµφισβητώ και αυτό φαίνεται
από τα αποτελέσµατα.
Για παράδειγµα, εδώ στο σχέδιο του αντισεισµικού κανονισµού και στο σχέδιο «Ξενοκράτης» αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένοι χώροι αντισεισµικής καταφυγής. Στην
προκειµένη περίπτωση, υπήρχαν, κύριε Υπουργέ; Σας ρώτησα
και πριν. Όχι, δεν υπήρχαν τέτοιοι χώροι που να έχουν τις απαραίτητες υποδοµές.
Άµεσα το τι θα γίνει το ήξεραν; Είπατε «ήµασταν από τις πρώτες µέρες εκεί», αλλά δεν ήξεραν τι να κάνουν οι κάτοικοι, πού
θα πάνε, σε ποια σηµεία, πώς θα αντιµετωπίσουν µία σειρά από
ζητήµατα.
Τρίτο ζήτηµα όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα. Από πληροφορίες, που δεν έχουµε διασταυρώσει, µαθαίνουµε ότι από τα
τρεις χιλιάδες γεύµατα, τα εκατό µόνον διατίθενται. Αυτήν την
πληροφορία έχουµε. Τα υπόλοιπα δεν φτάνουν καν εκεί, δεν
πάνε στους κατάλληλους χώρους για να µπορέσουν να πάνε
στους σεισµόπληκτους.
Αναφερθήκατε σε µία σειρά µέτρων τα οποία θα ληφθούν, θα
ήθελα όµως να αναφέρω ότι υπάρχει η εµπειρία του σεισµού της
Αχαΐας-Ηλείας, του 2008, όπου ακόµη δεν έχουν αποκατασταθεί
οι ζηµιές. Με την ταχύτητα, λοιπόν, αυτή δεν ξέρω πότε θα αποκατασταθούν οι ζηµιές στην περιοχή του Ληξουρίου.
Αποφύγατε να απαντήσετε, συγκεκριµένα, µε χρονοδιάγραµµα, για τα ζητήµατα τα οποία θέτουµε. Ένα από αυτά είναι
οι εργατικές κατοικίες, τα σχολεία, το γηροκοµείο, η Σχολή Εµποροπλοιάρχων, να µπορούν να γίνουν λειτουργικά.
Όπως, επίσης, δεν µας είπατε τι θα γίνει µε το ζήτηµα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και της µόνιµης
ενίσχυσης των κρατικών υπηρεσιών µε το απαραίτητο προσωπικό. Συγκεκριµένα, σας είπα για το Λιµενικό στο οποίο οι λιµενικοί είναι είκοσι τέσσερις ώρες στο πόδι για να µπορέσουν να
εξυπηρετήσουν το φόρτο µε το πλοιάριο που πηγαινοέρχεται Αργοστόλι – Ληξούρι. Τέτοιου είδους ζητήµατα λοιπόν, είναι άµεσης
ανάγκης και προτεραιότητας.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, όταν µιλάµε για αντισεισµικό κανονισµό ή για το σχέδιο «Ξενοκράτης» µία σειρά από πράγµατα
έπρεπε να πάνε πιο γρήγορα. Όσον αφορά τα κοντέινερ, για παράδειγµα, στην Κεφαλλονιά που είναι σεισµόπληκτη περιοχή και
κάνει κάθε λίγο και λιγάκι σεισµούς, δεν υπήρχε µία υποδοµή µε
κοντέινερ άµεσης ανάγκης για να προστατευτούν, τουλάχιστον,
οι ηλικιωµένοι του γηροκοµείου που πήγαν και στοιβάζονταν
στην εκκλησία.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πολύ καλά για τι πράγµα µιλάµε όσον
αφορά την πρόληψη και τα µέτρα προετοιµασίας για να µπορεί
να είναι αποτελεσµατικό το σχέδιο. Και σε επίπεδο πρόληψης,
θωράκισης, ούτε τώρα µας λέτε αν θα κάνετε κάτι συνολικά το
επόµενο χρονικό διάστηµα. Γιατί δεν είναι µόνο η Κεφαλλονιά,
είναι και άλλες περιοχές όπου υπάρχουν δηµόσια κτήρια που
έχουν κατασκευαστεί πολύ πριν τον αντισεισµικό Κανονισµό. Τα
µισά των σχολείων, τουλάχιστον, είναι καταγεγραµµένο ότι κατασκευάστηκαν πριν από τον αντισεισµικό κανονισµό. Από αυτήν
την άποψη δεν υπάρχει κάποιο πολύ συγκεκριµένη απάντηση.
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Στο τέλος θα θέλαµε να µάθουµε –το ρωτήσαµε και πριν, κύριε
Υπουργέ- για ποιο λόγο έγιναν δύο οι κατηγορίες από τρεις που
ήταν. Υποκρύπτει κάτι όσον αφορά την αποκατάσταση των ζηµιών; Εξαιρέσεις; Βεβαίως, όσον αφορά τις αποζηµιώσεις λέτε
ότι θα το κάνετε χωρίς την παρεµπόδιση της γραφειοκρατίας.
Προϋποθέσεις θα µπουν για το ποιοι τις δικαιούνται, χωρίς να
αποκλείονται οι πραγµατικοί σεισµόπληκτοι; Λέω παραδείγµατα
πολύ συγκεκριµένα και τα ξέρουν πάρα πολλοί. Θα γίνει ό,τι και
σε άλλες περιπτώσεις, από πυρκαγιές ή από σεισµούς όπου δεν
έπαθαν ζηµιά οι επιχειρήσεις και πήραν θαλασσοδάνεια και κρατική αρωγή χωρίς πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού συµµετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες
και ένας εκπαιδευτικός-συνοδός από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τελικά,
ίσως θα έπρεπε να πάρω πολύ περισσότερο χρόνο, κύριε συνάδελφε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συγκεκριµένα στα ερωτήµατά σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το Προεδρείο είναι ευγενικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Πρώτον,
όσον αφορά τους κλειστούς χώρους, βρεθήκαµε λίγη ώρα µετά
το σεισµό στην περιοχή. Ήσασταν εκεί. Ξέρετε ότι από την
πρώτη στιγµή, µε το που έφτασα στο νησί, πήγαµε µε όλη την
αποστολή στο Ληξούρι και όλο το βράδυ επισκεφθήκαµε ανθρώπους, οι οποίοι έµεναν µέσα στα αυτοκίνητα, για να τους ειδοποιήσουµε ότι υπήρχαν ήδη έτοιµοι χώροι να τους διατεθούν. Το
κλειστό γυµναστήριο, για παράδειγµα, στον Άγιο Αντώνιο ήταν
έτοιµο να τους δεχθεί. Πήγαµε, µάλιστα, στο γήπεδο, όπου είχαν
µαζευτεί πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ο κόσµος ήθελε να µείνει σε
εκείνη την περιοχή. Κάποιοι µεταφέρθηκαν και πήγαν στον κλειστό αυτό χώρο, ο οποίος ήταν έτοιµος να τους υποδεχτεί.
Αντίστοιχος κλειστός χώρος σε ένα κλειστό γήπεδο το οποίο
υπήρχε, ήταν και στο Αργοστόλι, όπου επίσης ζητήσαµε να µεταφέρουµε πολλούς ανθρώπους, υπήρχε έτοιµη υποδοµή να
τους υποδεχτεί, αλλά κάποιοι προτίµησαν είτε να µείνουν µέσα
στα αυτοκίνητα είτε να πάνε στο πλοίο, το οποίο κατέφθασε την
εποµένη στο νησί και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί είχαµε κάνει
πολλές συζητήσεις γι’ αυτό. Άρα, κλειστοί χώροι είχαν προβλεφθεί.
Επειδή µιλήσατε για το θέµα του αντισεισµικού κανονισµού κατασκευής, θέλω να σας πω ότι το µεγάλο ευτύχηµα µέσα στη µεγάλη ατυχία µας ήταν ότι δεν θρηνήσαµε θύµατα. Είχαµε
ελάχιστους τραυµατισµούς και αυτούς από πτώση αντικειµένων.
Γιατί συνέβη αυτό; Διότι το νησί πραγµατικά ήταν θωρακισµένο.
Παρά τις ζηµιές που έχουν υποστεί τα κτήρια, παρά τα προβλήµατα που υπάρχουν, παρά τα όποια θέµατα έχουν δηµιουργηθεί,
το νησί άντεξε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τα δηµόσια κτήρια
έχουν το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Το νησί άντεξε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τα δηµόσια κτήρια παρουσιάζουν το πρόβληµα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ακούστε
µε, κύριε συνάδελφε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στις εργατικές κατοικίες, δηµαρχείο, και σχολεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραθανασόπουλε, τα ξέρετε αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Άντεξε το
νησί. Αυτό θα πρέπει να ξέρουµε.
Θα σας πω µόνο ένα στοιχείο. Ξέρετε ότι ο συντελεστής επιτάχυνσης, δηλαδή οι πλευρικές δυνάµεις που ασκούνται πάνω
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στα κτήρια σε µια σεισµική δόνηση, µε βάση τον κανονισµό του
’59, ο οποίος είχε γίνει πολύ αυστηρός µετά το φονικό σεισµό
του ’53, ήταν µε προδιαγραφές 0,36, δηλαδή το 36% του όγκου,
του βάρους των κτηρίων. Η επιτάχυνση από τους σεισµούς αυτούς ήταν µεγαλύτερη, ήταν πάνω από 0,50. Και το νησί άντεξε,
ήταν θωρακισµένο και γι’ αυτό, ξαναλέω, ευτυχώς δεν θρηνήσαµε θύµατα και είχαµε ελαφρούς τραυµατισµούς και αυτούς
από πτώση αντικειµένων. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Και αυτό
αφορά όλα τα κτήρια, όλα, τα πάντα. Κάποια κτήρια έχουν καταπονηθεί. Με τους αλλεπάλληλους σεισµούς έχουν καταπονηθεί.
Γι’ αυτό έχουµε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κατεδαφιστέα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Γι’ αυτό
έχουµε βάλει όλο το πρόγραµµα αποκατάστασης. Αυτά που σας
είπα αφορούν και δηµόσια κτήρια.
Όσον αφορά τώρα στα γεύµατα, υπάρχουν πολύ συγκεκριµένα σηµεία. Η Εκκλησία έχει πάει να συνεισφέρει, ο Στρατός
έχει φτιάξει ειδικούς χώρους, ο δήµος, οι περιφέρειες. Είναι σε
πάρα πολλά σηµεία, όπου µπορεί να πάει ο οποιοσδήποτε και
είναι γνωστά στους κατοίκους της Κεφαλλονιάς, για να µπορέσουν να πάρουν, αν το χρειάζονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Πολύς κόσµος, ξέρετε, εξυπηρετείται και από συγγενείς, από
φίλους. Και αν δεν διατίθενται κάποιες µερίδες, δεν είναι γιατί
δεν υπάρχουν. Το πρόβληµα θα ήταν να µην υπήρχαν, να ζητούσαν και να µην υπήρχαν.
Όσον αφορά τα προκάτ, τις προκατασκευασµένες κατασκευές, σας λέω ότι αυτές έφτασαν από την πρώτη στιγµή. Κι
επειδή οι συνθήκες ξέρουµε ότι είναι δύσκολες, ήρθαν αµέσως
τα πλοία. Το πρώτο πλοίο το θυµόσαστε, βρέθηκε από την πρώτη
στιγµή στο νησί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν δίνει λύση το πλοίο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Καλύψαµε
άµεσα. Και ήρθε το δεύτερο, που είχε µεγαλύτερη χωρητικότητα. Αυτήν τη στιγµή σας θυµίζω ότι δεν έχει καλυφθεί όλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα άτοµα από το Ληξούρι είναι στο πλοίο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Στο θέµα
των σχολείων που αναφερθήκατε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κανένας από το
Ληξούρι στο πλοίο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραθανασόπουλε, µη µε αναγκάζετε να σας επαναφέρω στην τάξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …να σας
απαντήσω, κύριε συνάδελφε.
Ξαναείπα ότι είναι σαράντα πέντε προκατασκευασµένες αίθουσες για τα µαθήµατα. Θα σας πω συγκεκριµένα: είκοσι ένα προκατασκευασµένες αίθουσες για το Αργοστόλι, είκοσι για το
Ληξούρι, τρεις για την Αγία Θέκλα, ενώ στο Αργοστόλι έχουµε
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε σχολικές µονάδες και κτηρια-
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κές υποδοµές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Τα σχολεία, δηλαδή, θα λειτουργήσουν άµεσα και µε ασφάλεια. Αυτό είναι το σηµαντικό.
Αναφερθήκατε στο θέµα του Υπουργείου Πολιτισµού. Πράγµατι, έχει υποστεί σοβαρές ζηµιές ο φέρων οργανισµός του µουσείου του νησιού. Δεν ξέρω, τελικά, τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα
θέµα του Υπουργείου Πολιτισµού αν αξίζει τον κόπο πια αυτό το
κτήριο να υποστηριχθεί, να διασωθεί.
Τουλάχιστον, η πρώτη εκτίµηση που είχα εγώ είναι ότι αυτό το
κτήριο δεν µπορεί να κρατηθεί, αλλά αυτό είναι ένα θέµα του
Υπουργείου Πολιτισµού και θα πάει το ειδικό κλιµάκιο, το οποίο
έχει στείλει το Υπουργείο Πολιτισµού, για να εκτιµήσει τις ζηµιές,
όχι µόνο εκεί. Θα ήθελα δε να πω ότι κάποια πήλινα εκθέµατα
και γυάλινα αγγεία, τα οποία έχουν υποστεί ζηµιές, όπου έχουν
σπάσει, αυτά θα αποκατασταθούν. Δεν είναι σοβαρές οι ζηµιές
στα εκθέµατα, µε την έννοια ότι θα αποκατασταθούν.
Επίσης, όσον αφορά τις ζηµιές στο κάστρο του νησιού και σε
κάποιες εκκλησίες βυζαντινές και µεταβυζαντινές, ήδη το Υπουργείο έχει µεριµνήσει να ξεκινήσουν άµεσα εργασίες αποκατάστασης.
Ας πούµε για το θέµα των ηλικιωµένων που αναφερθήκατε.
Από την πρώτη στιγµή που πήγαµε στο γηροκοµείο στο Ληξούρι,
πράγµατι µε το που εκδηλώθηκε ο σεισµός, µεταφέρθηκαν δίπλα
όλοι οι ηλικιωµένοι µέσα στην εκκλησία. Δεν στοιβάχτηκαν, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στοιβαγµένοι ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν στοιβάχτηκαν, κύριε συνάδελφε. Πήγαµε και τους είδαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ τους είδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ήταν ο
χώρος δίπλα από το γηροκοµείο, τους µεταφέραµε εκεί –µιλάµε
για τις πρώτες ώρες- και αµέσως µετά την επόµενη µέρα τους
πήγαµε σε έναν άλλο χώρο όπου οι άνθρωποι έχουν πλήρη φροντίδα από τις αρχές.
Τώρα όσον αφορά το θέµα ότι οι τρεις κατηγορίες έχουν γίνει
δύο, δεν το γνωρίζω. Πρώτη φορά το ακούω από εσάς. Εγώ, τουλάχιστον, αυτό που ξέρω είναι ότι οι µηχανικοί παίρνουν το σπρέι
και βάζουν το κίτρινο, …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δόθηκε εντολή για δύο
κατηγορίες τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): ...το κόκκινο και βέβαια το πράσινο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει κόκκινο. Το
κόκκινο χρώµα είναι αλλεργικό ίσως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω είναι ότι τρεις κατηγορίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
Όπως είχαµε πει χθες, σήµερα θα µιλήσουν οι προτασσόµενοι
Βουλευτές.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής κ. Ιωάννα Γαϊτάνη για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν
νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, ένα νοµοσχέδιο χωρίς προϋπολογισµό, χωρίς χρονοδιάγραµµα, χωρίς καταγραφή αναγκών, ένα νοµοσχέδιο που δεν µεταρρυθµίζει, που δεν
βελτιώνει, αλλά που κλείνει δοµές και πολύ προσωπικό, η Κυβέρνηση στοχεύει σε δύο πράγµατα: πρώτον, απολύσεις υγειονοµικού προσωπικού και αλλαγή εργασιακών σχέσεων και, δεύτερον,
ιδιωτικοποίηση.
Η διάλυση του ΕΟΠΥΥ έχει αρχίσει εδώ και καιρό µε την απαξίωση και την υπονόµευση. Όσο για το βίαιο κλείσιµο η συνταγή
έχει δοκιµαστεί από την ΕΡΤ. Η υποχρηµατοδότηση τα τελευταία
χρόνια τον οδήγησε σε κατάρρευση και οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και κυρίως η σηµερινή φορτώνουν αυτήν την κατάρρευση
στους εργαζόµενους και στους ασθενείς.
Τι λέτε; Οι υγειονοµικοί υπάλληλοι είναι διαπλεκόµενοι και οι
ασθενείς πηγαίνουν «για ψύλλου πήδηµα» στον γιατρό και κάνουν πολλές διαγνωστικές εξετάσεις. Η ευθύνη είναι, δηλαδή,
των ασθενών, λες και πρέπει να ξέρουµε τι φάρµακα πρέπει να
πάρουµε, ποιες εξετάσεις, ποια θεραπεία να κάνουµε.
Αφού, λοιπόν, «µαζί τα φάγαµε», πρέπει να πληρώσουµε µε
απολύσεις εργαζοµένων και όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή των
ασθενών. Έτσι, όταν µια εξέταση του γιατρού στον ΕΟΠΥΥ στοιχίζει περίπου 2 ευρώ, οι πολίτες πληρώνουν το τηλέφωνο για το
ραντεβού πάνω από 1 ευρώ, πληρώνουν 1 ευρώ για κάθε συνταγή τριών φαρµάκων, 15% για τις εξετάσεις.
Ενοχοποιούµε, δηλαδή, τον ασθενή, για να πιστέψει στην αναγκαιότητα της όλο και µεγαλύτερης συµµετοχής. Αυτός ο ασθενής που δεν µπορεί να σταµατήσει τις εξετάσεις ή τα φάρµακα
είναι χαζός, ο γιατρός διαπλεκόµενος, ο µετανάστης φορέας
ασθένειας κι έτσι επέρχεται και το διαίρει και βασίλευε. Το «διαίρει και βασίλευε» ειδικά το έχουµε ανάγκη για να πετύχουµε τον
τελικό µας σκοπό, την ιδιωτικοποίηση. Διότι δεν µας ενδιαφέρει
µόνο η µείωση δαπανών στην υγεία, αλλά χρειάζεται και εξασφάλιση κερδών των αρπακτικών της αγοράς της υγείας. Και αφού
οι άνθρωποι λόγω εξαθλίωσης και φτωχοποίησης απευθύνονται
όλο και περισσότερο στο ΕΣΥ, πρέπει να τους σπρώξουµε ή να
τους υποχρεώσουµε να πάνε στους ιδιώτες.
Πώς θα γίνει αυτό; Με νόµο. Παύει ο ΕΟΠΥΥ να είναι πάροχος
και γίνεται αγοραστής. Αντί να χρησιµοποιούµε, δηλαδή, τις ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό και να τις αναπτύσσουµε αυτές τις εγκαταστάσεις, θα πάµε να αγοράσουµε από
τους ιδιώτες. Ο ΟΠΑΔ µε αυτήν την πολιτική άφησε 850 εκατοµµύρια χρέη και κατέρρευσε. Το ΙΚΑ είχε πολύ λιγότερα χρέη αναλογικά µε τον κόσµο στον οποίο είχε να δώσει φροντίδα, να
περιθάλψει και τις υπηρεσίες που του παρείχε.
Εσείς µας λέτε ότι εµείς ενισχύουµε συντεχνίες. Αυτό το λέτε
εσείς που πάτε µε τους ιδιώτες; Ενισχύετε τα βαµπίρ των ταµείων µας, διότι τα αφαιµάσσουν συνεχώς µέχρι τώρα.
Επίσης, η Κυβέρνηση µας λέει ότι θα κοστίσει φθηνότερα. Μα,
οι µελέτες των εργαζοµένων, που µε αυτοθυσία κρατούν όρθιο
το ΕΣΥ, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Σας έχουµε καταθέσει στα Πρακτικά έρευνες που έχουν κάνει οι ίδιοι, µελέτες, οι
οποίες δεν κόστισαν κιόλας µερικά εκατοµµύρια ευρώ και οι
οποίες δείχνουν ακριβώς πόσο θα µπορούσαµε να κερδίσουµε.
Αυτούς τους εργαζόµενους, που οι ίδιοι το κάνουν για να βοηθήσουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, εσείς τους λέτε διαπλεκόµενους, εσείς λέτε ότι είναι βάρος και πρέπει να φύγουν διότι
κάνουν κακό στο κοινωνικό σύνολο. Θα έπρεπε να ντρέπεστε,
κύριε Υπουργέ και η Κυβέρνησή σας.
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Επειδή αυτή η µεταρρύθµιση –αν µπορούµε να την πούµε έτσιδεν θα σας βγει σύντοµα, θα πάµε σε «πακέτα ασπιρίνης», αυτά
που ήδη γίνονται από τις ιδιωτικές εταιρείες, αυτά που γίνονται
σε άλλες χώρες, όπου θα παίρνω την ασπιρινούλα µου για να
µην πονάω κι όταν θα χρειαστώ τη θεραπεία για να ιαθώ, θα πουλήσω το χωραφάκι µου, το σπιτάκι µου και θα έχω εγώ την ευθύνη, θα φταίω εγώ δηλαδή, όπως φταίω εγώ αν δεν έχω ρεύµα,
αν δεν έχω θέρµανση, αν πεθαίνω από το µαγκάλι, ακριβώς όπως
φταίµε όταν δεν έχουµε κάνει µία καλή αγορά κολόνιας, ενός
παντελονιού κ.λπ..
Διότι η φιλοσοφία αυτού του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, η βάση του νοµοσχεδίου, είναι ότι τα πάντα είναι εµπορεύµατα. Δεν υπάρχουν δηµόσια αγαθά, δεν υπάρχουν δικαιώµατα. Τα πάντα είναι θέµα τσέπης. Αν έχω καλώς, αν δεν
έχω θα πεθάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που έχουν αυξηθεί οι
λοιµώδεις ασθένειες, οι χρόνιες παθήσεις, οι θάνατοι λόγω έλλειψης υποδοµών και χρηµάτων, δεν µπορούµε να διαλύουµε
χωρίς σχέδιο και να λέµε, περιµένετε χωρίς γιατρό µέχρι να συστήσουµε ξανά την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Λέτε σε οκτακόσιους κατοίκους στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε
στο µοναδικό Κέντρο Υγείας του Εύοσµου, το οποίο είναι ήδη
υποστελεχωµένο, διότι δεν έχω τίποτα άλλο, µέχρι να φτιάξω το
σύστηµα και βεβαίως και στα νοσοκοµεία τα οποία είναι υπό κατάρρευση. Τρία κλείσατε πρόσφατα και πάτε για το τέταρτο. Ξέρουµε τι κατάσταση υπάρχει εκεί.
Δεν µπορούµε να κλείνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις
δοµές και να απολύουµε προσωπικό, όταν έχουµε τέτοιες ελλείψεις. Δεν µπορούµε να αποκλείουµε την περίθαλψη και το φάρµακο. Δεν µπορούµε τους Έλληνες και τους ξένους
εργαζόµενους αυτής της χώρας να τους οδηγούµε στον θάνατο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτό το προµελετηµένο έγκληµα δεν θα γίνουµε συνεργοί.
Εµείς έχουµε δεσµευτεί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την
αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, µε προτεραιότητα, µε έµφαση στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και στην πρόληψη, ακριβώς για
να αποσυµφορήσουµε τα νοσοκοµεία, ακριβώς για να εξοικονοµήσουµε πόρους.
Επίσης, έχουµε δεσµευτεί για την αύξηση της χρηµατοδότησης και τις προσλήψεις, για την δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση
όλων χωρίς προϋποθέσεις. Έχουµε δεσµευτεί ότι θα αντιµετωπίσουµε τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της πολιτικής µαζί
µε τους υγειονοµικούς υπαλλήλους και τους συλλόγους των
ασθενών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Αυτό φοβάστε στην πραγµατικότητα, ότι εµείς πάµε µαζί µε
την κοινωνία να ανορθώσουµε ακριβώς την οικονοµία και τη
χώρα και όχι µε το «αποφασίζω και διατάζω».
Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, γιατί πάµε και µας υποδέχονται µε
ανοιχτές αγκάλες, ενώ εσάς σας παίρνουν µε τις πέτρες; Διότι
έχουµε την ίδια κοινή αξιακή αρχή: Η υγεία δεν είναι εµπόρευµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που µου έδωσαν τη σειρά
τους.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ξαναδεί
δείγµατα της νοµοθετικής ικανότητας του Υπουργού κ. Γεωργιάδη. Έτσι, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί, τουλάχιστον για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, έκπληξη.
Ο αρµόδιος Υπουργός, που πήρε και τη νοµοθετική πρωτοβουλία, εµφανώς δεν ξέρει -δεν αναφέροµαι βέβαια στον κ.
Μπέζα- πώς να την χειριστεί νοµοτεχνικά. Το στοιχείο του ερασιτεχνισµού είναι δυστυχώς για ακόµα µια φορά πολύ έντονο και
στην παρούσα προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας.
Θα περιοριστώ στα θέµατα διαθεσιµότητας του προσωπικού
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του ΕΟΠΥΥ αφήνοντας άλλα τεχνικά ζητήµατα ιατρικού κυρίως
ενδιαφέροντος, τα οποία ανέλυσε διεξοδικά ο ειδικός αγορητής
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Μελάς.
Κύριε Υπουργέ, µέχρι και η συνήθως σιωπηλή Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής αναγκάστηκε να σας επισηµάνει τα παραπάνω ελλείµµατα. Να σας πει τι δηλαδή; Το αυτονόητο! Ότι στο
άρθρο 16 για τη διαθεσιµότητα των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ διώχνετε τους ανθρώπους χωρίς να καταργείτε τις οργανικές τους
θέσεις.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Υπάρχει νοµοτεχνική βελτίωση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Προς ποια κατεύθυνση κινείται;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Καταργούνται
ταυτόχρονα οι θέσεις τους.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τότε πάρα πολύ ωραία! Διότι αυτό
θα έπρεπε να έχει γίνει ευθύς εξαρχής.
Ξέρω πως ο κύριος Υπουργός δεν είναι νοµικός και ίσως αυτό
το σηµείο δεν ήταν εύκολα αντιληπτό. Η διαθεσιµότητα, όµως,
ως δυσµενής υπηρεσιακή µεταβολή θα µπορούσε να σταθεί
µόνο είτε ως πειθαρχικό µέτρο για την τιµωρία κάποιου κακού
υπαλλήλου λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος είτε λόγω της ολοκληρωτικής κατάργησης της υπηρεσίας όπου υπηρετεί, άρα και
της οργανικής θέσης.
Εποµένως, χαίροµαι πάρα πολύ που, εν πάση περιπτώσει, αντιληφθήκατε το πρόβληµα το οποίο υπάρχει και το διορθώσατε,
διότι διαφορετικά θα ήταν εντελώς µεµπτό, να προχωράτε, δηλαδή, σε µαζικές διαθεσιµότητες οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ανθρώπων, για τους οποίους εξακολουθώ να λέω ότι δεν έχει γίνει
καµµία αξιολόγηση.
Κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί κάτι παρόµοιο µε αυτό
που µου είχατε πει πρόσφατα εσείς, κύριε Μπέζα, ότι δεν υπάρχει πρόβληµα από τη στιγµή που έγινε αξιολόγηση των δοµών
του ΕΟΠΠΥ. Την σχετική έκθεση αξιολόγησης την έλαβα τελικά
από εσάς µετά από πολλούς κόπους και βάσανα. Όντως, λοιπόν,
υπήρξε τέτοια επίσηµη αξιολόγηση από µια επιτροπή που όρισε
ο κ. Γεωργιάδης µαζί µε τον κ. Μητσοτάκη.
Τι ήταν τελικά αυτή η περίφηµη έκθεση για τον ΕΟΠΥΥ, που
συντάχθηκε µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες; Δεν θα εκφέρω προσωπική γνώµη για το κείµενο, απλώς θα σας παραπέµψω στους αρµόδιους επιστηµονικούς φορείς που την χαρακτήρισαν ως «µία
αστεία συρραφή χωρίς ίχνος αξιολόγησης».
Θα σας παραπέµψω επίσης στα δύο µέλη της επιτροπής, τα
µόνα που γνωρίζουν το αντικείµενο της οργάνωσης ασφαλιστικών ταµείων και τα οποία αρνήθηκαν να υπογράψουν την έκθεση
για να διατηρήσουν τη σοβαρότητά τους. Αυτή είναι, λοιπόν, η
επίσηµη αξιολόγηση του ΕΟΠΥΥ!
Την ίδια ώρα που οδηγείτε –ξαναλέω- χωρίς να έχει προηγηθεί
καµµία ατοµική αξιολόγησή τους οκτώµισι χιλιάδες ανθρώπους
του ΕΟΠΥΥ στη διαθεσιµότητα, ο συνάδελφός σας κ. Σταµάτης
επέµενε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα σήµερα το πρωί, απαντώντας
σε επίκαιρη ερώτησή µου, να µην αποµακρυνθεί ούτε ένας από
τους χίλιους τετρακόσιους µετακλητούς υπαλλήλους των υπουργικών γραφείων.
Μάλιστα, κατασκευάσατε µε τον συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργαντά µια απίθανη, θα έλεγα, τροπολογία για να
προστατέψετε τους συγκεκριµένους συγγενείς και φίλους σας,
τους ανθρώπους των πολιτικών σας γραφείων, τους οποίους
αγωνιάτε να µη στερηθείτε.
Όµως, για τους οκτώµισι χιλιάδες εργαζόµενους στον ΕΟΠΥΥ
τσιµουδιά από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί προφανώς δεν πρόσκεινται σε Υπουργούς και άρα δεν σας απασχολεί
και ιδιαίτερα το πρόβληµά τους. Αυτή είναι η συγκυβέρνηση µε
µια κουβέντα, επηρµένη και ξεκοµµένη από την πραγµατικότητα,
ένα σύστηµα εξυπηρετήσεων και ρουσφετιών των ολίγων σε
βάρος των πολλών.
Εδώ θα θυµηθώ ένα ρητό από τη Λατινική Αµερική για παρόµοιες κυβερνήσεις. Στη Λατινική Αµερική, λοιπόν, την οποία φαίνεται ότι αγαπάτε πάρα πολύ –άλλο τι λένε συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για την Αργεντινή- λένε το εξής
σωστό για τους κυβερνώντες τους: «Δίνουν τα πάντα στους φίλους τους, δεν δίνουν τίποτα στους εχθρούς τους και για τους
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υπόλοιπους απλώς εφαρµόζεται ο νόµος».
Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση και στην Ελλάδα του µνηµονίου. Έχουµε µια Κυβέρνηση η οποία νιώθει περικυκλωµένη,
βλέπει παντού εχθρούς και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βολέψει τους δικούς της ανθρώπους, όσο ακόµα µπορεί να κυβερνά.
Το ερώτηµα δυστυχώς παραµένει: Μπορεί αυτή η συγκυβέρνηση να συνεχίσει να κυβερνά; Και δεν εννοώ µόνο την πολιτική
νοµιµοποίηση. Μιλώ για την ικανότητα διακυβέρνησης, την ποιότητα νοµοθέτησης, τη διοικητική επάρκεια, αν θέλετε. Το παράδειγµα του κ. Γεωργιάδη είναι χαρακτηριστικό. Φέρνει σήµερα
ένα νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας για να το
ψηφίσει η Βουλή, ένα νοµοσχέδιο το οποίο διαλαµβάνει µόλις έξι
άρθρα για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Απίστευτο και
όµως έχει συµβεί.
Δεν πρόκειται βέβαια για παγκόσµιο ρεκόρ συνεκτικής νοµοθέτησης. Το αντίθετο µάλιστα. Αυτή η συντοµία, η ανυπαρξία –πιο
σωστά- διατάξεων οφείλεται στο πλήθος των εξουσιοδοτήσεων
που ζητά ο κ. Γεωργιάδης να του δώσει η Βουλή για την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων. Σχεδόν τα πάντα που αφορούν το συζητούµενο νοµοσχέδιο θα ρυθµιστούν –υποτίθεται- κάποια στιγµή
στο µέλλον µε υπουργικές αποφάσεις.
Εδώ πραγµατικά οφείλω να οµολογήσω πως όλες αυτές οι
εξουσιοδοτήσεις στον κ. Γεωργιάδη µου προκάλεσαν ένα αίσθηµα βαθιάς ανησυχίας. Και ο λόγος δεν είναι µόνο η έλλειψη
νοµικής κατάρτισης του κυρίου Υπουργού στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως. Το πρόβληµα αυτό σίγουρα υπάρχει και
απλά θα χειροτερέψει από το πλήθος των κανονιστικών διατάξεων που θα κληθεί να συντάξει ο Υπουργός Υγείας.
Υπάρχει, όµως, και µια άλλη κακή συνήθεια του κυρίου Υπουργού την οποία µάλιστα προσπάθησε να κάνει και νόµο πριν από
λίγο καιρό µε τροπολογία του. Είναι η συνήθειά του να αντικαθιστά υπουργικές αποφάσεις που δεν µπορεί να εκδώσει, µε εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας. Το είδαµε δυστυχώς
πρόσφατα µε το γνωστό φιάσκο του εικοσιπεντάευρου.
Αυτό, όµως, που είναι το πλέον επικίνδυνο για τις τοπικές κοινωνίες είναι η πρόβλεψη του άρθρου 16, ότι µε απόφαση του
Υπουργείου Υγείας θα καθορίζεται η χωροταξική κατανοµή των
υφιστάµενων µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ. Μα η χωροταξική κατανοµή υφιστάµενων µονάδων, για παράδειγµα των γνωστών πολυϊατρείων του ΙΚΑ, είναι ήδη γνωστή. Άρα τι θέλει να πει εν
προκειµένω ο ποιητής; Είναι µια εν λευκώ εξουσιοδότηση που
παρέχεται στον κ. Γεωργιάδη, να καταργεί ή να συγχωνεύει
µόνος του υπάρχουσες µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ. Μήπως εδώ
ανοίγουµε µια ακόµα κερκόπορτα για τη διάλυση ενός συστήµατος που λειτουργεί; Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το δηλώνουµε καθαρά: Δεν εµπιστευόµαστε την κρίση του κυρίου Υπουργού για
τόσο σοβαρά ζητήµατα υγείας τα οποία επηρεάζουν εκατοµµύρια συµπολίτες µας.
Όσοι, λοιπόν, Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ τελικά ψηφίσουν το παρόν νοµοσχέδιο, αυτοί είναι που
θα φέρουν ακέραιη την ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί έναντι των
Ελλήνων γιατρών και ασθενών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να κάνω µια παρέµβαση σε σχέση µε την τοποθέτηση της
κυρίας συναδέλφου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ετέθησαν δύο
ζητήµατα από την κυρία συνάδελφο, στα οποία θέλω να απαντήσω για να µην υπάρξει παρεξήγηση.
Το πρώτο είναι ότι µπαίνει το σύνολο του προσωπικού των µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ σε διαθεσιµότητα χωρίς να έχει υπάρξει αξιολόγηση. Δεν χρειάζεται αξιολόγηση προσωπικού, κυρία
συνάδελφε, εδώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Σίγουρα χρειάζεται.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Να σας εξηγήσω. Αξιολόγηση προσωπικού χρειάζεται, όταν οι οργανικές θέσεις οι οποίες καταργούνται είναι περισσότερες από τις
οργανικές θέσεις που δηµιουργούνται.
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Εδώ καταργούνται οργανικές θέσεις στις µονάδες, οι οποίες
φεύγουν από τον ΕΟΠΥΥ, και δηµιουργείται ίσος αριθµός οργανικών θέσεων στις ΔΥΠΕ. Όµως, όλο το προσωπικό, εφόσον το
ζητήσει µε αίτησή του, θα µεταφερθεί από τις µονάδες υγείας
του ΕΟΠΥΥ στις µονάδες υγείας των ΔΥΠΕ.
Εποµένως δεν χρειάζεται ατοµική αξιολόγηση του προσωπικού, διότι εδώ είναι µία ειδική κινητικότητα από την οποία δεν
απολύεται κανείς, εφόσον κάνουν την αίτησή τους και αποδεχθούν να πάνε στο νέο καθεστώς. Άρα δεν χρειάζεται αξιολόγηση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Προηγείται η κινητικότητα από την
αξιολόγηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Είναι ειδική κινητικότητα. Το εξήγησα επαρκώς.
Δεύτερον, για να µη δηµιουργείται παρεξήγηση, είπατε ότι
υπάρχει στο άρθρο 16 η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας µε
απόφασή του να καθορίζεται η χωροταξική κατανοµή των υφιστάµενων µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ. Προσέξτε τι λέει: «Η χωροταξική κατανοµή ανά υγειονοµική περιφέρεια των υφιστάµενων
µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ».
Οι µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ αυτήν τη στιγµή δεν αντιστοιχούν σε κάποια Υγειονοµική Περιφέρεια. Προκειµένου να κάνει
αίτηση ο εργαζόµενος, ο οποίος θα µπει στη διαθεσιµότητα, για
να περάσει στο καινούργιο σύστηµα, πρέπει να ξέρει σε ποια
Υγειονοµική Περιφέρεια θα καταθέσει την αίτηση. Δεν υπάρχει
γεωγραφική αντιστοιχία ανάµεσα στις Υγειονοµικές Περιφέρειες
και στις µονάδες. Οι µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν κάποια αντιστοιχία αυτή τη στιγµή σε σχέση µε τα όρια των υγειονοµικών περιφερειών.
Άρα προβλέπεται µία υπουργική απόφαση που θα κατανείµει
τις µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ στις αντίστοιχες Υγειονοµικές Περιφέρειες. Δεν έχει να κάνει ούτε µε κλείσιµο µονάδων υγείας
του ΕΟΠΥΥ, ούτε µε τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασµό των
νέων µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ιωάννης Πασχαλίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη σηµερινή συνεδρίαση καλούµαστε να στηρίξουµε ένα νοµοσχέδιο, που στόχο
έχει να προασπίσει το θεσµοθετηµένο δικαίωµα πρόσβασης
όλων των πολιτών, ασφαλισµένων και ανασφάλιστων, στον ιερό
χώρο της υγείας, εξασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια, την αποτελεσµατικότητα, την ταχύτητα και την αποδοτικότητα.
Μετά από πολύχρονες άκαρπες προσπάθειες έφτασε, επιτέλους, η στιγµή της δηµιουργίας ενός πρωτοβάθµιου εθνικού δικτύου υγείας, που θα είναι στο εξής η ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ, ο
οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσµού και θα
διασφαλίζει την καθολική κάλυψη, την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συστήµατος.
Ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της βαθιάς και παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, που ενισχύει τη ζήτηση δηµόσιων υπηρεσιών
υγείας, η δηµιουργία ενός ενιαίου δηµόσιου συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας θα συµβάλει καθοριστικά στην αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων και ένα µεγάλο µέρος της
ζήτησης υπηρεσιών υγείας θα καλύπτεται επιτυχώς από την
πρωτοβάθµια φροντίδα, χωρίς να επιβαρύνονται τα νοσοκοµεία,
όπου το κόστος περίθαλψης είναι ιδιαίτερα υψηλό µε συνακόλουθη συνέπεια και την αποσυµφόρησή τους.
Η προσπάθεια µεταρρύθµισης της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας και ο βαθµός επιτυχίας της προσπάθειας αυτής πρόκειται
να επηρεάσει δραστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών και σηµαντικά τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας µας.
Η βασική αλλαγή που φιλοδοξεί να επιφέρει το παρόν νοµοσχέδιο είναι η ενοποίηση των επιµέρους δοµών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Η κατεύθυνση αυτή δεν
είναι απλώς σωστή, είναι κυριολεκτικά αυτονόητη.
Η παρούσα κατάσταση περιελάµβανε µέχρι τώρα τη λειτουργία δύο διαφορετικών δηµόσιων δοµών, µία του ΕΣΥ µε τα κέν-
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τρα υγείας και τα περιφερειακά αγροτικά ιατρεία και µία του
ΕΟΠΥΥ µε τα πολυϊατρεία και τις µονάδες υγείας του πρώην ΙΚΑ,
καθώς και έναν αριθµό συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών
ιατρών και ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων. Οι δοµές αυτές
µέχρι τούδε λειτούργησαν παράλληλα, αλληλεπικαλυπτόµενες,
χωρίς την οργανική και διοικητική διασύνδεση, χωρίς λειτουργική
συνοµιλία, µε υψηλό κόστος και αµφισβητούµενα αποτελεσµατικότητα.
Η λειτουργική, οργανική και διοικητική ενοποίηση τους επιτρέπει την ορθολογικότερη αξιοποίηση υποδοµών και επιστηµονικού
προσωπικού, τη συνένωση δυνάµεων και δυνατοτήτων, οικονοµίες κλίµακος και αποδοτικότερη λειτουργία. Είναι µια επιλογή
που θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Το δεύτερο βασικό στοιχείο του νοµοσχεδίου είναι η µετατροπή
του ΕΟΠΥΥ από αγοραστή-πάροχο υπηρεσιών υγείας, όπως ήταν
από τη σύστασή του προ διετίας µετά της συνένωση των κλάδων
υγείας των µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων µέχρι σήµερα, σε
αποκλειστικό αγοραστή υπηρεσιών υγείας µε µεταφορά των αντίστοιχων δοµών του και του ιατρικού και λοιπού προσωπικού στις
υγειονοµικές περιφέρειες. Ο ΕΟΠΥΥ µετατρέπεται σε έναν γιγάντιο αµιγώς ασφαλιστικό οργανισµό-εταιρεία µε µετόχους τα ασφαλιστικά ταµεία και το ελληνικό δηµόσιο, πελάτες όλους τους
ασφαλισµένους και αντισυµβαλλόµενους όλους τους παρόχους –
δηµόσιους και ιδιωτικούς- υπηρεσιών υγείας.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω ότι η επιλογή αυτή περιγραφόταν στα προγράµµατα υγείας των περισσότερων κοινοβουλευτικών κοµµάτων και είναι συµβατή µε τα ισχύοντα
διεθνώς, όπως Γαλλία και Γερµανία.
Τρίτο, βασικό στοιχείο του υπό κατάθεση νοµοσχεδίου και βασικό θέµα που προκάλεσε ένταση, δηµόσιες αντιπαραθέσεις και
τη δίµηνη απεργία των γιατρών των µονάδων του ΕΟΠΥΥ είναι
οι ρυθµίσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τις αµοιβές των γιατρών του νέου συστήµατος. Η οξύτητα της διαµάχης
για το ζήτηµα αυτό µονοπώλησε -όπως συνήθως γίνεται στη
χώρα µας- τη δηµόσια συζήτηση για τις κυοφορούµενες αλλαγές
στην πρωτοβάθµια υγεία, επισκιάζοντας την ουσία των επιχειρούµενων τόσο σηµαντικών αλλαγών.
Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς µε τη βασική αρχή ότι οι
γιατροί που εργάζονται µε υπαλληλική σχέση εργασίας σε ένα
ενοποιηµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας πρέπει
να έχουν ενιαία σχέση εργασίας, ωράρια και τρόπο αµοιβής.
Το πρόβληµα προκύπτει από το γεγονός ότι οι ιατροί ΕΟΠΥΥ,
τέως ΙΚΑ, που θα µετακινηθούν στο νέο σύστηµα, είχαν µερική
απασχόληση και δικαίωµα ιδιωτικού ιατρείου, ενώ αυτοί του ΕΣΥ,
των Κέντρων Υγείας δηλαδή, είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Επελέγη η οµογενοποίηση των σχέσεων εργασίας
στα πρότυπα του ΕΣΥ γεγονός που σηµαίνει ότι οι γιατροί του
τέως ΙΚΑ που επιθυµούν να παραµείνουν στο νέο σύστηµα υποχρεούνται να εγκαταλείψουν άµεσα την ιδιωτική ιατρική.
Όµως, δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι οι ιατροί που έχουν υπαλληλική σχέση µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας και σε όλες τις βαθµίδες του θα έπρεπε να είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης; Έτσι µε βάση το νέο σχέδιο νόµου οι γιατροί που
θα ενταχθούν στο πρωτοβάθµιο εθνικό δίκτυο υγείας µπαίνουν
σε διαθεσιµότητα ενός µήνα και θα πρέπει να κλείσουν άµεσα τα
ιατρεία τους.
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ µόνιµοι και αορίστου χρόνου που θα
αποφασίσουν να εργαστούν στο πρωτοβάθµιο εθνικό δίκτυο
υγείας είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν πιστοποιητικά ότι
έκλεισαν τα ιατρεία τους καθώς στο εξής θα έχουν πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση. Το διάστηµα αυτό θα λαµβάνουν τα
3/4 των αποδοχών τους.
Ευνοϊκότερη µεταχείριση -δηλαδή θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας για δεκαπέντε περίπου µέρες- θα έχουν συνάδελφοι
που ανήκουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες, πολύτεκνοι, όσοι
έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όσοι έχουν σύζυγο ή
τέκνο µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όσοι έχουν σύζυγο
ο οποίος τίθεται επίσης σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Στη συνέχεια θα µεταφέρονται ύστερα από αίτησή τους σε οργανικές θέσεις που συστήνονται στις διοικητικές υπηρεσίες της
περιφέρειας.
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Μέσα σε οκτώ µήνες από την ολοκλήρωση της µετάταξή τους,
οι γιατροί θα αξιολογούνται και θα κατατάσσονται σε θέσεις κλάδων γιατρών ΕΣΥ του πρωτοβάθµιου εθνικού δικτύου υγείας. Σηµειώνεται ότι µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κινητικότητας
του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ προς τις διοικήσεις υγειονοµικών
περιφερειών, οι υπηρεσίες πρωτοβάθµιας περίθαλψης θα παρέχονται στους ασφαλισµένους του οργανισµού από τα εξωτερικά
ιατρεία, τα κέντρα υγείας και τους συµβεβληµένους γιατρούς.
Στο πρωτοβάθµιο δίκτυο υγείας εντάσσονται όλες οι µονάδες
υγείας του ΕΟΠΥΥ, πολυϊατρεία, κάποια από τα οποία θα κλείσουν αν κριθεί ασύµφορη η λειτουργία τους, και τα κέντρα
υγείας τα οποία θα λειτουργούν επτά ηµέρες την εβδοµάδα, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο µετά από απόφαση του
διοικητή κάθε υγειονοµικής περιφέρειας. Την ευθύνη πλέον για
τις µονάδες αυτές πρωτοβάθµιας φροντίδας θα έχουν οι διοικήσεις υγειονοµικών περιφερειών.
Μια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες του νέου νοµοσχεδίου και πυλώνας της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας είναι ο
θεσµός του οικογενειακού γιατρού. Ένας θεσµός που προβλέπεται στο σύστηµα σχεδόν όλων των ανεπτυγµένων χωρών που
λειτουργεί επί σειρά ετών µε µεγάλη επιτυχία.
Ο οικογενειακός γιατρός θα φιλτράρει τα περιστατικά τα
οποία χρειάζεται να περάσουν στη δευτεροβάθµια φροντίδα
υγείας και θα κρίνει για τα παραπεµπτικά αρχικών εξετάσεων και
τη νοσηλεία σε νοσοκοµείο. Ο νοµοθέτης ορίζει ότι ο οικογενειακός γιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του σε έναν συγκεκριµένο
πληθυσµό αναφοράς από τις δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας,
κέντρα υγείας, πολυϊατρεία, στο ιατρείο του και κατ’ οίκον.
Θα εξασφαλίζει τον συντονισµό και τη διαχείριση µε άλλους
ειδικούς γιατρούς του τοπικού δικτύου και µε τα νοσοκοµεία. Θα
καθοδηγεί και θα προσανατολίζει τους ασθενείς µέσα στο σύστηµα υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα εφαρµόζει προγράµµατα προληπτικού και προσυµβατικού
ελέγχου, θα παρακολουθεί προγράµµατα εµβολιασµού, ενώ συγχρόνως θα δηµιουργεί και θα τηρεί ατοµικό ηλεκτρονικό φάκελο
υγείας για κάθε πολίτη. Ο οικογενειακός γιατρός µπορεί να είναι
συµβεβληµένος γιατρός εκτός εάν εργάζεται ήδη σε δοµή του
πρωτοβάθµιου εθνικού δικτύου υγείας.
Καθήκοντα οικογενειακού γιατρού µπορούν να ασκούν όλοι οι
γιατροί µε τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και
παιδιατρικής. Κάθε πολίτης µπορεί να επιλέγει τον οικογενειακό
γιατρό από το σύνολο των γιατρών του τοπικού δικτύου ενώ αλλαγή του γιατρού µπορεί να γίνει µόνο µια φορά κατά τη διάρκεια του έτους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι προτάσεις για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, που βρίσκονται στο ανά χείρας σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας,
προσπαθούν να ανατρέψουν χρόνιες καταστάσεις παθογένειας
στον χώρο της δηµόσιας υγείας αλλά και να συµβάλουν αποφασιστικά στη δηµιουργία ενός πυκνού δικτύου υπηρεσιών φροντίδας υγείας δίπλα στον πολίτη, όσο πιο κοντά γίνεται στο σπίτι
του, τη στιγµή που το έχει ανάγκη.
Κατά γενική οµολογία, η δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ αποτέλεσε
µια σηµαντική στρατηγική επιλογή, η οποία όµως έγινε βιαστικά,
χωρίς σχέδιο και µελέτη, προγραµµατισµό και επαρκείς πόρους,
χωρίς ενιαίο και συµπαγές θεσµικό πλαίσιο, δοµή και τρόπο λειτουργίας. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ
έχει προβληµατική λειτουργία και ανάπτυξη. Από την ίδρυσή του
µέχρι και σήµερα, για παράδειγµα, παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα
µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών, ο οποίος αποτελεί συρραφή
των διαφόρων άρθρων του Κανονισµού Παροχών των ενταχθέντων φορέων, µε αποτέλεσµα την αποσπασµατική αντιµετώπιση
των προβληµάτων του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιπλέον, η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, ως παρόχου υπηρεσιών
υγείας, επιβαρύνεται µε συγκριτικά υψηλότερο κόστος σε σχέση
µε την παροχή υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ και έντονη ανισοκατανοµή του προσωπικού και των πόρων.
Τέλος, λόγω της βιαστικής συνένωσης πολλών φορέων σε
έναν οργανισµό, συνενώθηκαν διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετικά µισθολογικά και εργασιακά καθεστώτα µεταξύ των εργαζοµένων -κυρίως των ιατρών- κάτι που δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα άνισης αντιµετώπισης του προσωπικού.
Πέραν, όµως, των όποιων διοικητικών, οικονοµικών και άλλων
επιπλοκών και δυσλειτουργιών, το υπάρχον σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε τον ΕΟΠΥΥ ως πάροχο υπηρεσιών
υγείας, απέκλειε µια σηµαντική µερίδα του πληθυσµού της
χώρας από τις υπηρεσίες υγείας, καθώς απευθύνεται µόνο
στους ασφαλισµένους και στα προστατευόµενα µέλη τους. Εάν
λάβουµε υπ’ όψιν την καλπάζουσα ανεργία, το συγκεκριµένο
πρόβληµα διογκώνεται περισσότερο στις µεγάλες αστικές περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν τα λεγόµενα αστικού τύπου κέντρα
υγείας του ΕΣΥ.
Το αποτέλεσµα ήταν, έπειτα από τη διοικητική παρέµβαση, η
οποία συντελέστηκε µε τη συνένωση των κλάδων υγείας των
ασφαλιστικών φορέων του ΕΟΠΥΥ, το τοπίο στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας να περιλαµβάνει την παράλληλη λειτουργία δύο
δηµοσίων υποσυστηµάτων, ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ, που απευθύνονται
στο σύνολο του πληθυσµού. Ο διοικητικός αυτός πλεονασµός αυξάνει σε συνολικό επίπεδο το κόστος υγείας στη χώρα µας. Δεδοµένης δε της παρούσας οικονοµικής συγκυρίας, το αυξηµένο αυτό
κόστος επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό και εν τέλει υπονοµεύει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του πληθυσµού της χώρας για υπηρεσίες υγείας, αλλά
και να αναβαθµιστούν αυτές καθαυτές οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα
προς τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού της χώρας, οι δύο κύριοι στόχοι της µεταρρυθµιστικής αυτής προσπάθειας, είναι:
Πρώτον, η επικέντρωση του ΕΟΠΥΥ στην κύρια αποστολή του
ως εθνικού ασφαλιστικού φορέα υγείας και η ενδυνάµωση του
ρόλου του ως αγοραστή υπηρεσιών υγείας, µε ταυτόχρονη κατάργηση του διττού ρόλου του ως αγοραστή και παρόχου υπηρεσιών υγείας. Δεύτερον, η ανάπτυξη του πρωτοβάθµιου εθνικού
δικτύου υγείας, του ΠΕΔΥ, στην Ελλάδα µέσω της ενοποίησης των
δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο καταργεί
µη λειτουργικές δοµές, στρεβλές διαδικασίες και αποπειράται
να διορθώσει τη σηµερινή αναποτελεσµατική µορφή των συµβάσεων µε ιατρούς, αίροντας παράλληλα τους αποκλεισµούς που
υφίστανται οι νέοι σε ηλικία ιατροί.
Ο ΕΟΠΥΥ θα µπορεί πλέον να αναλάβει τη φροντίδα και των
ανασφάλιστων συµπολιτών µας µε ένα ειδικό πακέτο βασικών
υπηρεσιών και µε εκτιµώµενο ελάχιστο κόστος θα συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τις ΔΥΠΕ για την παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και νοσοκοµειακής περίθαλψης.
Έτσι, εισάγεται ένας καλώς εννοούµενος εσωτερικός ανταγωνισµός στο σύστηµα υγείας µεταξύ των δοµών της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης για τη
διεκδίκηση των πόρων του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, τα προβλεπόµενα
µέτρα αναµένεται να αποσυµφορήσουν τα εξωτερικά ιατρεία και
τα τµήµατα επειγόντων των νοσοκοµείων, ενώ µε την προτεινόµενη αλλαγή στις νέες δοµές των ΔΥΠΕ, οι ασφαλισµένοι θα
απολαµβάνουν εικοσιτετράωρη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
και όχι πρωινή πενθήµερη και υπηρεσίες σε περιορισµένη χρονική βάση.
Επίσης, εισάγεται ο θεσµός του οικογενειακού γιατρού, κάτι
που δεν κατάφερε το ΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ µέχρι σήµερα και θα
υπάρχει έτσι µια πιο αξιόπιστη και πιο προσωπική σχέση µεταξύ
των ασθενών και των επαγγελµατιών υγείας. Παράλληλα, τα κέντρα υγείας σε συνεργασία µε τους οικογενειακούς γιατρούς θα
απασχολούνται όχι µόνο µε τα προβλήµατα υγείας, αλλά θα αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στη βελτίωση της υγείας των πολιτών
στην περιοχή ευθύνης τους. Θα είναι, δηλαδή, υπεύθυνα όχι
µόνο για τη διάγνωση και τη θεραπεία, αλλά και για την πρόληψη,
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τη διαχείριση των χρονίων νοσηµάτων και των µειζόνων παραγόντων κινδύνου, την αποκατάσταση και την κατ’ οίκον φροντίδα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις προβλέψεις του
σχεδίου νόµου που καλύπτουν πλέον και µία σηµαντική έως τώρα
έλλειψη παροχών υπηρεσιών υγείας σε χρόνια πάσχοντες.
Με τη γήρανση του πληθυσµού οι χρόνιες νόσοι αποτελούν
µία πρόκληση που συνεχώς θα αυξάνεται, καθώς ο πληθυσµός
των ασθενών µε πολλαπλά νοσήµατα, όπως τα καρδιοαγγειακά,
ο διαβήτης και η άνοια, συνεχώς αυξάνεται. Ακριβώς αυτή η πρόκληση καθιστά την εφαρµογή του οικογενειακού ιατρού πιο αναγκαία από ποτέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα πρόταση ενοποιεί
όλες τις υφιστάµενες δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
υπό τη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών υγείας του
ΕΟΠΥΥ, οι οποίες ανασυγκροτούνται και διαµορφώνουν ένα νέο
χάρτη υγειονοµικής περίθαλψης στη χώρα µας.
Επιπλέον, µε το προτεινόµενο σχέδιο προκύπτουν πρόσθετα
οφέλη, όπως η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µέσω της βελτίωσης της αξιοποίησης των πόρων, η εισαγωγή συνθηκών ανταγωνισµού στην αγορά υπηρεσιών υγείας, τα οποία οδηγούν στην
ευρύτερη αναπτυξιακή διάσταση του υγειονοµικού τοµέα. Επιτυγχάνεται, επίσης, η βελτίωση και η διεύρυνση των επιλογών των
χρηστών υπηρεσιών υγείας, καθώς ενεργοποιείται ο υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων µε τελικό όφελος στο χρήστη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι προβλεπόµενες από το νοµοσχέδιο µεταρρυθµίσεις αποσκοπούν αφ’ ενός στην αντιµετώπιση
χρονιζόντων προβληµάτων οργανωτικής και λειτουργικής φύσεως του υγειονοµικού τοµέα στη χώρα µας και αφ’ ετέρου στην
περιστολή της δηµόσιας δαπάνης για την υγεία, δοθείσης της
οικονοµικής συγκυρίας και της δηµοσιονοµικής επιτήρησης της
χώρας.
Οι προτάσεις του Υπουργείου Υγείας για τον ΕΟΠΥΥ και η ανάπτυξη ενός Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας διασφαλίζουν
αποτελεσµατικές και αποδοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους
τους πολίτες, βελτιώνουν το συντονισµό και εξασφαλίζουν την
ορθολογική διαχείριση των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, αλλά και την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των τεχνολογικών και λοιπών πόρων.
Λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπ’ όψιν, καλώ όλους τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τις προτεινόµενες διατάξεις του
υπό συζήτηση σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Σταµπουλή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η πρόσβαση σε
υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας αποτελεί
σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας ανθρώπινο δικαίωµα. Άρα επιβάλλεται αυτή να διασφαλίζεται από την πολιτεία.
Με βάση αυτήν την παραδοχή εκπονήθηκε το «Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία 20082012». Στο σχέδιο αυτό, σύµφωνα και µε τη στρατηγική της ΠΟΥ,
ο οικογενειακός προγραµµατισµός ορίζεται ως ένας από τους
πέντε πυλώνες της αναπαραγωγικής υγείας.
Θα ενδιέφερε να πληροφορηθούµε την πορεία και τα αποτελέσµατα αυτού του σχεδίου από την πλευρά του Υπουργείου,
διότι από την πλευρά άλλου Οργάνου του Διεθνούς Οργανισµού,
της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, υπάρχει πληροφόρηση. Στις καταληκτικές παρατηρήσεις
της επί της έβδοµης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας που υιοθετήθηκε από την επιτροπή κατά την πεντηκοστή τέταρτη σύνοδό της 11-2-2013 έως 3-3-2013- υπάρχει η προτροπή προς το
συµβαλλόµενο κράτος –την Ελλάδα δηλαδή- να βελτιώσει και να
αυξήσει την πρόσβαση, όπως επίσης και τη χρήση αποτελεσµατικών και οικονοµικών µεθόδων αντισύλληψης, συµπεριλαµβανοµένου του να επιχορηγήσει την αγορά τους και να αυξήσει το
ποσοστό του προϋπολογισµού για την υγεία που διατίθεται για
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.
Δεν µπορούσε, βέβαια, η επιτροπή να προβλέψει το τερατώδες ποσό των 2,5 δισεκατοµµυρίων που θα αφαιρούνταν από τον
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προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας το 2014, για να τσονταριστεί στο λεγόµενο «πρωτογενές πλεόνασµα», θέτοντας ζήτηµα
µοιράσµατος των περικοπών και όχι των αυξήσεων.
Πυλώνας της αναπαραγωγικής υγείας, λοιπόν, είναι ο οικογενειακός προγραµµατισµός για τον οποίο η µοναδική αναφορά
στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι στο εδάφιο η) της παραγράφου 5 του άρθρου 1, όπου αναφέρεται: «Οι υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας περιλαµβάνουν τον οικογενειακό
προγραµµατισµό και τις υπηρεσίες µητέρας-παιδιού».
Δεν γίνεται καµµία αναφορά στα Κέντρα Οικογενειακού Προγραµµατισµού, στην ένταξή τους ή όχι στις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και στη στελέχωσή τους, ενώ,
παραδείγµατος χάριν, υπάρχει ειδικό άρθρο, το άρθρο 30, που
αναφέρεται στη σύσταση και λειτουργία ιατρείων διακοπής καπνίσµατος.
Θυµίζω ότι τα Κέντρα Οικογενειακού Προγραµµατισµού πρωτοϊδρύθηκαν µε τον ν. 1036/1980 του αείµνηστου Δοξιάδη και υλοποιήθηκαν µε το ν. 1397/1983, το νόµο του ΕΣΥ, εντασσόµενα στο
ΕΣΥ, ενώ από το 2004 η λειτουργία τους ρυθµίζεται από τον ν.
3235.
Σήµερα, λειτουργούν -έστω και υποτυπωδώς- σαράντα ένα
Κέντρα Οικογενειακού Προγραµµατισµού, από τα οποία εννέα
στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ. Από αυτά, τα δώδεκα βρίσκονται στην
Αττική -Αθήνα και Πειραιά- τα τρία στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα σε νοσοκοµεία της περιφέρειας. Άρα, ένα µεγάλο µέρος
του πληθυσµού ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών έχει δυσχερή πρόσβαση στις υπηρεσίες οικογενειακού προγραµµατισµού. Και ο πληθυσµός των νησιωτικών περιοχών, ακόµα και
όταν δεν είναι σεισµόπληκτες, έχει ακόµα δυσχερέστερη πρόσβαση, ενώ για τις ευάλωτες οµάδες, όπως Ροµά, πρόσφυγες,
αποκλεισµένες οµάδες, η πρόσβαση είναι απλώς ανύπαρκτη.
Τα στοιχεία που προανέφερα είναι από µελέτη κοινωνικών επιστηµόνων, διότι το Υπουργείο σας τα αναζητούσε µε εγκύκλιό
του τον Μάιο. Και δεν ενηµερωθήκαµε εάν συγκέντρωσε τις σχετικές πληροφορίες και πώς τις αξιοποίησε.
Έχετε σχέδιο για τα Κέντρα Οικογενειακού Προγραµµατισµού,
κύριε Υπουργέ; Θα τα αφήσετε εξ ολοκλήρου στα νοσοκοµεία ή
θα τα εντάξετε στις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας;
Με ποια στελέχωση; Εκφράστηκε από το Υπουργείο σας η
άποψη ότι χειρουργικές ειδικότητες δεν έχουν θέση στις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Όµως, η µαιευτική-γυναικολογία είναι χειρουργική ειδικότητα. Θα αναθέσετε τη
λειτουργία των Κέντρων Οικογενειακού Προγραµµατισµού στο
µαιευτικό προσωπικό; Η συνεισφορά των µαιών και µαιευτών
είναι πολύτιµη, αλλά η συνταγογράφηση αντισυλληπτικού χαπιού
και η τοποθέτηση σπιράλ είναι σαφώς δουλειά ειδικού γιατρού.
Σας έχει απασχολήσει το θέµα; Έχετε στην οπτική σας τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών της χώρας;
Διότι, στη δική τους υγεία αντανακλά η απουσία ενηµέρωσης για
τα αντισυλληπτικά µέσα.
Συνδυάστε το µε τον αποκλεισµό του αντισυλληπτικού χαπιού
από τη συνταγογράφηση των ταµείων και θα αντιληφθείτε γιατί
αυτό το µέσο χρησιµοποιείται από το 2% µέχρι το 3% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα µας, ενώ στην Ευρώπη
το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40% και στην Τουρκία 8% έως 10%.
Συνδυάστε το, επίσης, µε τη µόνιµη έλλειψη τα τελευταία χρόνια
σπιράλ εκεί που έπρεπε να βρίσκονται και να τοποθετούνται και
θα αντιληφθείτε γιατί η χρήση αυτού του αποτελεσµατικού αντισυλληπτικού µέσου στη χώρα µας είναι στο 4% µε 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας.
Στο νοµοσχέδιό σας δεν αναφέρεται η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ούτε όσο το κάπνισµα. Δεν παραπέµπεται καν
για σχετικές ρυθµίσεις σε κάποια από τις υπουργικές αποφάσεις
που θα εκδοθούν και που δεν ξέρω εάν εσείς µετρήσατε πόσες
είναι. Εγώ έπαψα να µετρώ, όταν έφτασα σε διψήφιο νούµερο.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας έχει εξασφαλίσει στις γυναίκες ποσοστό ανεργίας αρκετές µονάδες πάνω από τον µέσο
όρο. Τις απολύει µαζικά, διαλύοντας κλάδους όπου έχουν συντριπτική πλειοψηφία, όπως καθαρίστριες. Τις έχει αποκλείσει από
την εκπαίδευση και κατάρτιση σε τοµείς που τους ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα, όπως για παράδειγµα οι ειδικότητες που καταργήθη-
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καν στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Καταργεί εκείνες τις παροχές, τις
οποίες οι γυναίκες θα πειθαναγκαστούν να αναπληρώσουν δωρεάν στο πλαίσιο των στερεότυπων ρόλων των φύλων. Και µε το
νοµοσχέδιο που φέρνει αγνοεί πλήρως έναν βασικό τοµέα της
υγείας τους.
Γι’ αυτό και αταλάντευτος στόχος µας παραµένει η απαλλαγή
των κατοίκων της χώρας, ανδρών και γυναικών, από την Κυβέρνησή σας και την καταστροφική πολιτική της. Σας το χρωστά µεταξύ των άλλων και η φεµινιστική συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναφέροµαι στη ρήση του Πρωθυπουργού σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι βοηθάµε όταν υπάρχουν άµεσες
απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μπορείτε βέβαια να τα µαζέψετε και να απαντήσετε στο τέλος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κυρία συνάδελφε, να σας θυµίσω ότι στο πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου
και στο άρθρο 1, που καθορίζει τις γενικές αρχές και το τι περιλαµβάνει η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, οι υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας περιλαµβάνουν τον οικογενειακό
προγραµµατισµό και τις υπηρεσίες µητέρας-παιδιού.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Εγώ σας το είπα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Άρα είναι ξεκάθαρο ότι είναι µέσα στις αρµοδιότητες και µέσα στον τοµέα δράσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Όσον αφορά τα πενήντα εννέα Κέντρα Μάνας και Παιδιού και
τα εννέα Κέντρα Οικογενειακού Προγραµµατισµού του ΕΟΠΥΥ,
αυτές είναι δοµές µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ και µεταφέρονται
µαζί µε τις µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, στις οποίες είναι ενταγµένες, στο καινούργιο σύστηµα, δηλαδή κάτω από τις Διοικήσεις των
Υγειονοµικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ). Τα υπόλοιπα, βέβαια, τριάντα
δύο των νοσοκοµείων παραµένουν ως έχουν στα νοσοκοµεία.
Επίσης, πρέπει να σας πω ότι από το καινούργιο σύστηµα της
ενιαίας πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας δεν αποκλείεται καµµία
ιατρική ειδικότητα. Όλοι οι ιατροί, ανεξάρτητα ειδικότητας, εφόσον το επιθυµούν, µε αίτησή τους µπορούν να περάσουν στο νέο
σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ορίστε, κύριε Νεράντζη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µονόδροµος για τη διαχείριση
ενός τόσο σηµαντικού και πολυσήµαντου θέµατος σαν κι αυτό
που συζητούµε σήµερα είναι ασφαλώς η ανεύρεση και η διάστρωση των κοινών παραδοχών.
Κι όταν λέµε «κοινές παραδοχές» εννοούµε συµπεράσµατα τα
οποία εξάγονται ανόθευτα, θα έλεγα σχεδόν αξιωµατικά, µε
βάση τους κανόνες της λογικής και της εµπειρίας και τα οποία
δεν είναι δυνατόν κανείς να τα προσπεράσει ή να τα παραγνωρίσει χωρίς να παραβιάζει τα δεδοµένα που ανέφερα πιο πάνω και
χωρίς να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως αφόρητα ιδιοτελής.
Ας δούµε, λοιπόν, στο συζητούµενο νοµοσχέδιο ποιοι είναι
αυτοί οι τόποι κοινής παραδοχής.
Το σύστηµα της πρωτοβάθµιας υγείας στη χώρα µας είναι
παλιό, είναι διάτρητο, είναι ελλιπές.
Δεύτερος τόπος κοινής παραδοχής είναι ότι χρειάζεται µία παρέµβαση. Όµως επειδή το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται εδώ και
πολλά χρόνια και επειδή ο χιτώνας που το στεγάζει είναι πολυκαιρισµένος και διάτρητος, επόµενο είναι ότι µια παρέµβαση για
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση όσο πιο ριζική είναι τόσο πιο πολλές αντιδράσεις θα προκαλέσει.
Τρίτος κοινός τόπος. Πραγµατικά αποτελεί επιχείρηµα υπέρ
της ορθότητας του συζητουµένου νοµοσχεδίου η θέση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, ο οποίος επισήµως και ανεπιφυλάκτως τάχθηκε υπέρ των ρυθµίσεων αυτού του νοµοσχεδίου. Ο
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Παγκόσµιος αυτός Οργανισµός Υγείας, µε ό,τι σηµαίνει, έχει ένα
αναµφισβήτητο κύρος.
Υπάρχει όµως κι ένας τέταρτος, θα έλεγα και τελευταίος σε
αυτήν την πρόσκαιρη διάστρωση, κοινός τόπος παραδοχής.
Είναι µία γενική αρχή η οποία διατρέχει όλον τον δικαιικό κορµό
των πολιτισµένων κρατών. Είναι η αρχή της εµπιστοσύνης του
κράτους. Το κράτος οφείλει να παρέχει υποδείγµατα και παραδείγµατα τόσα και τέτοια που να πείσει τον πολίτη να το εµπιστεύεται. Και αυτή η αρχή στην Ελλάδα των τελευταίων
εκατονταετιών –των δύο- είναι καίρια και κύρια, θα µου επιτρέψετε να πω.
Τι σηµαίνει αυτό; Προσελήφθησαν πριν δέκα, πριν είκοσι και
µερικοί πριν από τριάντα χρόνια κάποιοι γιατροί, οι οποίοι κλήθηκαν να στελεχώσουν τις πρωτοβάθµιες µονάδες υγείας. Τους
ζητήθηκε να έχουν ειδικότητα. Την είχαν. Τους προσεφέρθη πλήρης µεν, αλλά όχι και αποκλειστική απασχόληση. Επίστεψαν σε
αυτή. Θήτευσαν σε αυτό το σύστηµα. Δεν τα πήγαν και άσχηµα.
Θα µπορούσε να είναι και καλύτερα, αλλά αυτό δεν βαρύνει αυτούς, βαρύνει την πολιτεία.
Πώς γίνεται τώρα, έτσι ξαφνικά, στη µέση ή και προς το τέλος
της υπηρεσιακής τους υγειονοµικής υπηρεσίας να καλούνται να
αλλάξουν, θα έλεγα να ανατρέψουν άρδην, το εργασιακό τους καθεστώς; Δηλαδή, να είναι πάλι πλήρους –ορθά- απασχολήσεως,
αλλά να είναι και αποκλειστικής, κάτι που δεν τους ζητήθηκε;
Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν κατά την ένταξη όσων εξ αυτών
επιθυµήσουν στο ΕΣΥ, να τους ζητείται πείρα εκπαιδευτικού
έργου και πείρα έρευνας, όταν αυτά τα στοιχεία δεν τους ζητήθηκαν όταν προσελήφθησαν για πρώτη φορά; Τους εζητείτο
απλώς η ειδικότητα.
Πώς µπορεί να εµπιστευτεί αυτός ο ατυχής επιστήµονας ένα
τέτοιο κράτος το οποίο ξαφνικά, όπως εµείς από τις περιοχές
που βρέχονται από θάλασσα λέµε, αλλάζει ρότα το σκάφος της
πολιτείας και τους ανατρέπει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Απαλείφθηκαν αυτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Θα φτάσω και εκεί.
Επισηµαίνει –και σωστά- ο εµβριθής εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, γιατρός και φίλος κ. Κωνσταντόπουλος ότι απαλείφθηκε. Το ξέρω. Εγώ κρίνω την αφετηρία της πρωτοβουλίας
αυτής.
Εµείς, λοιπόν, τι θα λέγαµε; Ότι θα γινόταν ανθρωπινότερο και
δικαιότερο αυτό το σχέδιο νόµο εάν έλεγε ότι αυτοί που ήδη υπηρετούν θα συνεχίζουν µε το ίδιο καθεστώς της πλήρους αλλά και
όχι αποκλειστικής απασχολήσεως και όλοι οι καινούργιοι προσλαµβανόµενοι θα είναι όπως το θέλει το σχέδιο νόµου.
Θέλετε αυτό να προσκρούει στη φιλοσοφία του Υπουργείου
και του Υπουργού; Θέλετε να αντιστρατεύεται τις βασικές αρχές
αυτού του σχεδίου νόµου που τώρα φέρνουµε; Να το δεχθώ.
Γιατί σήµερα βάζετε να κλείσουν άµεσα τα ιατρεία τους και δεν
βάζετε «εντός ευλόγου χρόνου»; Ποιος µπορεί να είναι αυτός ο
εύλογος χρόνος; Να τον προσδιορίσουµε: Είναι τότε που θα περατωθούν οι διαδικασίες εντάξεως των όσων ιατρών επιθυµούν
στο ΕΣΥ, τότε που θα ξέρουν πού βαθµολογούνται, πού τοποθετούνται, πώς θα αµείβονται, οπότε να µπορούν να επιλέξουν ενσυνείδητα µεταξύ δύο τεκµηριωµένων λύσεων. Γιατί αυτό δεν το
δέχεται το νοµοσχέδιο; Γιατί δεν του δίνει αυτόν το χρόνο; Σε
ένα µήνα τι θα πρωτοκάνει ο γιατρός; Θα κλείσει το ιατρείο του;
Αν είναι ενοικιασµένο, θα λύσει τη µίσθωση; Θα µεταφέρει τον
εξοπλισµό; Θα απολύσει το προσωπικό; Για ποιον λόγο; Αυτό
αποτελεί σωφρονιστικό µέσο. Επιτρέψτε µου να πω ότι δεν είναι
νοµοθετική µεταχείριση και µάλιστα σωστή.
Εγώ, λοιπόν, κάνω για τελευταία φορά έκκληση τουλάχιστον
σε αυτό το θέµα. Το Υπουργείο και ο Υπουργός µε τη γνωστή
δραστηριότητα και ο παριστάµενος Υφυπουργός µε την οικονοµική του συγκρότηση και µε τα άλλα του προσόντα -τα οποία του
τα έχουµε αναγνωρίσει- παρακαλώ να στήσουν ένα αφτί που να
ακούσει αυτήν την έκκληση γι’ αυτό το απότοµο, το αστραπιαίο,
το κεραυνοβόλο. Εγώ ξέρω για τους γιατρούς της Αίθουσας ότι
υπάρχει κεραυνοβόλος µηνιγγίτις, κύριε Κακλαµάνη, δεν ήξερα
ότι υπάρχει και κεραυνοβόλο κλείσιµο ιατρείων!
Παρακαλώ να συνεκτιµηθεί η παράµετρος εκείνη που θα επιτρέψει στους γιατρούς εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος να
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επιλέξουν εντέλει, εν πλήρη επιγνώσει, τι θα κάνουν. Είναι το
έσχατο όριο επιεικείας σε αυτούς τους ανθρώπους, που εν πάση
περιπτώσει, έβαλαν το λιθαράκι τους επί τόσα χρόνια για την παροχή της πρωτοβάθµιας περίθαλψης.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, βεβαίως δηλώνω
ότι επί της αρχής τάσσοµαι αναµφισβήτητα υπέρ του νοµοσχεδίου
και θα το ψηφίσω. Αυτό, όµως, δεν µε εµποδίζει από το να διατυπώσω αυτές τις παρατηρήσεις, ελπίζω όχι κακοκαρδώντας σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κικίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι όντως πολύ ευχάριστο και πρόκληση να µιλάς µετά από
έναν παλιό συνάδελφο για τους υπόλοιπους εδώ στη Βουλή –
πρόσφατο για εµένα- µε άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής
γλώσσας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος µιας νοµοθετικής προσπάθειας; Τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει στην Ελλάδα της πολυνοµίας αν ένα νοµοσχέδιο πράγµατι θα µακροηµερεύσει ή –όπως και τόσα άλλα- θα τοποθετηθεί
στα ράφια;
Είναι, κύριε Νεράντζη µου, το αν είναι δίκαιο. Και θα συµφωνήσω µαζί σας, γιατί είναι αλήθεια ότι πολλά νοµοσχέδια ήρθαν
τα τελευταία χρόνια στη Βουλή, ψηφίστηκαν και δεν εφαρµόστηκαν. Άρα η προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, πρέπει να είναι προς
αυτήν την κατεύθυνση. Τι σηµαίνει, όµως, δίκαιο νοµοσχέδιο;
Πριν από έναν χρόνο εδώ, απ’ αυτήν τη Βουλή µε ερωτήσεις
και αρθρογραφία µου µίλησα πρώτα απ’ όλα για τα εγγενή προβλήµατα και τις αδυναµίες του ΕΟΠΥΥ. Ήταν το προηγούµενο
νοµοσχέδιο.
Μπαίνει σε αυτό το νοµοσχέδιο ως µια σηµαντική τοµή και αλλαγή ότι ο ΕΟΠΥΥ θα είναι πλέον µόνο αγοραστής υπηρεσιών
υγείας. Εγώ συµφωνώ ότι σωστά έγινε υπό τις παρούσες συνθήκες και καταστάσεις, δηλαδή τα προβληµατικά οικονοµικά της
χώρας.
Από εκεί και πέρα, όµως, κύριε Υπουργέ, προσέξτε. Για να πετύχει αυτή η µεταρρύθµιση, πρέπει και µηχανογράφηση να έχει
και ελεγκτικούς µηχανισµούς να έχει και δυνατότητα online δικτύου να έχει και κυρίως αυτό το οποίο τον είχε ουσιαστικά καταστήσει προβληµατικό, δηλαδή χρηµατοδότηση.
Άρα, σε αυτήν τη νέα προσπάθεια, για να µην είναι και αυτή
προβληµατική και ηµιτελής, θα πρέπει να δούµε πώς θα λειτουργήσει αυτός ο φορέας υγιώς. Εγώ συµφωνώ ότι πρέπει να είναι
αγοραστής υγείας από παντού, δηλαδή και από δηµόσιες και
από ιδιωτικές δοµές. Θα συµφωνήσω, όµως, µε τον πρώην
Υπουργό Υγείας κ. Κακλαµάνη ότι τα ολιγοπώλια ποτέ δεν βοήθησαν. Δηµιουργούσαν προβληµατικές καταστάσεις και πρέπει
να προσεχθούν.
Όπως επίσης, θα συµφωνήσω και µε µια άλλη παρατήρησή του,
ότι στην ένταξη των συναδέλφων γιατρών σε αυτό το νέο σύστηµα
η διασύνδεσή τους -τουλάχιστον αυτών που έχουν χειρουργικές,
επεµβατικές ειδικότητες- µε την επιστήµη τους είναι πάρα πολύ
σηµαντική. Κοινώς, εγώ που είµαι γιατρός ορθοπεδικός, δεν
µπορώ να ζητήσω από έναν ορθοπεδικό να µη χειρουργήσει, από
έναn µαιευτήρα να µηn ξεγεννήσει, από έναν οφθαλµίατρο να µην
κάνει µία επέµβαση! Αυτό θα πρέπει να προσεχθεί.
Για ένα λεπτό µόνο θα ήθελα να µιλήσω για την καρδιά του νοµοσχεδίου. Η καρδιά του νοµοσχεδίου είναι η πρωτοβάθµια
φροντίδα. Είναι αυτό το οποίο αποτολµήθηκε αρκετές φορές στο
παρελθόν ή δεν αποτολµήθηκε, ευδοκίµησε ή όχι, εν µέρει λόγω
–επαναλαµβάνω- των κακών οικονοµικών. Σίγουρα πάντως γιατί
δεν µπορέσαµε στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης να ξεπεράσουµε κλειστές κάστες, συντεχνίες, συµφέροντα µπροστά στο γενικό καλό.
Ποιο είναι το γενικό καλό; Η κοινή λογική. Τι λέει η κοινή λογική; Ότι είναι προφανές πως η ελληνική οικογένεια πρέπει να
έχει οικογενειακό γιατρό. Ότι είναι στοιχειωδώς έξυπνο για τα
οικονοµικά της υγείας. Αντί να «λιµνάζει» σε ένα νοσοκοµείο του
ΕΣΥ ένας ασθενής ή µη, αντί να ταλαιπωρείται µε διαγνωστικές
εξετάσεις ή όχι, αντί να ψάχνει να βρει το δίκιο του µέσα σε ένα
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χαώδες σύστηµα, ένας έγκριτος επιστήµονας να µπορεί να τον
καθοδηγήσει αν χρειάζεται ή όχι να πάει στο νοσοκοµείο, αν χρειάζεται ή όχι να πάρει µια προληπτική αγωγή, αν χρειάζεται να
κάνει διαγνωστικές εξετάσεις ή να τον καθησυχάσει. Νοµίζω ότι
αυτό έλλειψε ή ως ηµίµετρο «περπάτησε» στη Μεταπολίτευση
και ότι το νοµοσχέδιο αυτό σε αυτό το κοµµάτι είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Γι’ αυτό είναι προφανές ότι επί της αρχής
και εγώ το ψηφίζω και θα το στηρίξω.
Υπάρχει, όµως, κάτι το οποίο δεν άκουσα ίσως τόσο δυνατά
σε αυτήν την Αίθουσα αυτές τις δύο µέρες της συζήτηση και πρέπει να το λάβουµε υπ’ όψιν µας, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι οι
ανασφάλιστοι. Αν τα στοιχεία είναι σωστά -πραγµατικά και οι
αριθµοί των ανασφάλιστων καλπάζουν- αυτό είναι ένα κοµµάτι
που θα πρέπει να το δούµε σε ό,τι έχει να κάνει και µε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Εγώ δεν εννοώ να καταλάβω ότι µπορεί να διαχωριστεί ένας συνάνθρωπός µας που έχει τη δουλειά
του και την ασφάλισή του από κάποιον που δεν έχει. Τουλάχιστον
ως ιατρός και ως νέος Βουλευτής, δεν µπορώ να το δεχθώ. Άρα
είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό να το δείτε και να το προσέξετε.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, ένα νοµοσχέδιο µπορεί
εύκολα να «τσαλακωθεί», εάν την τελευταία στιγµή µπουν δεξιά
και αριστερά άλλου είδους και άλλης υφής διατάξεις, τέτοιες
που είναι έξω από την πνοή του, έξω από τη φιλοσοφία του, έξω
από τον σκοπό του και τον στόχο του.
Είµαι 100% υπέρ, κύριε Υπουργέ, του να φέρετε εδώ πέρα ένα
νοµοσχέδιο για τη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας -θυµίζω ότι
ακόµη «περπατάµε» πάνω σε βασιλικά διατάγµατα ή σε υπουργικές αποφάσεις του, του κατά τη γνώµη, µου πολύ πετυχηµένου
Υπουργού κ. Παπαδόπουλου, που είναι όµως του 2001- που να
εκσυγχρονίζει τη νοµοθεσία, που να εξισώνει σε πολλά πράγµατα τη δηµόσια µε την ιδιωτική υγεία.
Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να µιλάµε για το ίδιο πράγµα: Με
κοινωνική αλληλεγγύη και οι δύο. Με σωστά οικονοµικά και οι δύο.
Με ισονοµία και ισοπολιτεία και οι δύο. Δεν µπορώ, όµως, να καταλάβω για ποιο λόγο µπορεί να υπάρξει βιασύνη ή, αν θέλετε,
µπορεί να υπάρξει το σκεπτικό να µπουν σε αυτό το νοµοσχέδιο
διατάξεις που δεν αφορούν την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Εγώ πιστεύω στις µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας. Αισθάνοµαι,
όµως, ότι αυτό πρέπει να έρθει σε διάταξη, να έρθει σε νοµοσχέδιο, να έχει µελετηθεί πολύ σωστά και έτσι να δώσετε τη δυνατότητα και στους συναδέλφους να το ψηφίσουν.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, αισθάνοµαι ότι ένας Βουλευτής και δη
νέος, από όποια παράταξη και αν ανήκει, έχει συµφέρον να ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο, µία διάταξη, που είναι στη σωστή κατεύθυνση,
είναι ιερή υποχρέωσή του όµως να αντιστέκεται στην οποιαδήποτε
µορφής στρέβλωση, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και να επαναλάβω -εγώ σας σέβοµαι και σας τιµώ και σας
άκουσα και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- ότι υπάρχει πιθανότητα αύριο να είστε κυβέρνηση –στη Μείζονα Αντιπολίτευση µιλάω- ίσως να είστε
κυβέρνηση. Εγώ βάζω πολλά ερωτηµατικά και «αν». Αν συµβεί
αυτό, όµως, θα πρέπει να συνυπολογίσετε ότι αυτή δεν είναι η
Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, δεν είναι η Ελλάδα αυτή που θα
µπορούσαµε ελαφρά τη καρδία να λέµε πράγµατα και µετά, όταν
αύριο έρθει η σειρά µας να τα εφαρµόσουµε, να αντιλαµβανόµαστε ότι είναι ανέφικτο κι αδύνατο.
Άρα, σε ό,τι έχει να κάνει µε τα δηµόσια οικονοµικά, αρνούµαι
ως τέτοιος άνθρωπος να µπω στη διαδικασία υποσχέσεων, που
θα χρεώσουν τις επόµενες γενιές, τα παιδιά µας και τα εγγόνια
µας, τα οικονοµικά της υγείας µε την παρούσα κατάσταση και
τις παρούσες οικονοµικές µας δυνατότητες. Όχι πάλι χρεώνοντας τις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο πάρα πολύ σηµαντικό που
αφορά έναν πολύ κρίσιµο τοµέα της οικονοµικής αλλά και κοινωνικής ζωής της χώρας µας, έναν τοµέα στον οποίο απευθυνό-
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µαστε τις δύσκολες στιγµές, όταν δυστυχώς µας συµβαίνουν δυσάρεστα πράγµατα, που είναι ο τοµέας της υγείας.
Πριν προχωρήσω στην ουσία του νοµοσχεδίου που συζητάµε
εδώ σήµερα, θέλω πολύ γρήγορα να περιγράψω αυτό το οποίο
όλοι βιώνουµε γύρω µας, το γεγονός δηλαδή ότι δυστυχώς η
χώρα βιώνει µία πολύ δύσκολη, πολύ δυσχερή οικονοµική κατάσταση.
Βιώνει µία δυσχερή οικονοµική κατάσταση εξαιτίας µίας κρίσης η οποία µας ήρθε από το εξωτερικό, αλλά που δυστυχώς
έβγαλε στην επιφάνεια όλα τα ενδογενή προβλήµατα της λειτουργίας τόσο της ελληνικής οικονοµίας όσο και της ελληνικής
κοινωνίας. Κάποια από αυτά τα προβλήµατα βγήκαν και αφορούν
τον δηµόσιο φορέα και τη λειτουργία αυτού. Δυστυχώς, παράλληλα µε την σχεδόν οικονοµική χρεοκοπία της χώρας και του
µοντέλου ανάπτυξης της χώρας –και λέω σχεδόν γιατί θα υπήρχε
µία κατ’ εξοχήν οικονοµική χρεοκοπία αν τελικά δεν υπήρχαν κάποιοι που αυτήν τη στιγµή αποκαλούµε «δανειστές» να έρθουν
και να συνάψουν κάποιες δανειακές σχέσεις, ώστε να στηθεί έτσι
όπως στέκεται αυτήν τη στιγµή το κράτος- είχαµε και µία χρεοκοπία του δηµόσιου τοµέα. Μάλιστα, αυτή η χρεοκοπία του δηµόσιου τοµέα και του τρόπου λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα
είναι αυτό ίσως το οποίο συντέλεσε και στην οικονοµική κρίση.
Για να λειτουργήσει αυτός ο δηµόσιος τοµέας, ξοδεύονται κάποια χρήµατα, δισεκατοµµύρια και για να συλλέξει αυτά τα δισεκατοµµύρια το κράτος φορολογεί τον Έλληνα πολίτη. Αυτήν τη
στιγµή όλοι –και στα κανάλια και από του Βήµατος της Βουλής,
αλλά και στις γειτονιές µας και στα καφενεία- συζητούν για την
υπερφορολόγηση που δέχεται ο Έλληνας πολίτης. Για να σταµατήσει αυτή η υπερφορολόγηση, θα πρέπει να αλλάξουµε κάποια πράγµατα. Γιατί –και πρέπει να το παραδεχθούµε όλοι και
να το πείτε κι εσείς- αυτά τα πέντε χρόνια της κρίσης οι φόροι
τους οποίους µαζεύουµε από τους φορολογούµενους πολίτες
και τους οποίους µε αίµα και ιδρώτα οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν, µέχρι τώρα, µέχρι το 2013, δεν πήγαν ούτε για να πληρώσουν τα δάνεια των τοκογλύφων δανειστών, όπως λέτε, ούτε για
να πληρώσουν τους τόκους των δανείων των τοκογλύφων δανειστών. Αυτοί οι φόροι που µαζεύουµε πηγαίνουν µόνο και µόνο
για τη λειτουργία του δηµοσίου και για την παροχή αυτών των
υπηρεσιών, που όλοι βλέπουµε ότι δεν είναι σωστές, δεν είναι
καλές, δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι και για τις οποίες
πληρώνει ο Έλληνας πολίτης.
Για να αλλάξουν, λοιπόν, αυτές οι παρεχόµενες υπηρεσίες,
έτσι ώστε να είναι καλύτερες αλλά και να κοστίζουν και λιγότερο,
θα πρέπει να αλλάξουµε κάποια πράγµατα. Δεν γίνεται να πάµε
έτσι όπως πηγαίναµε τριάντα χρόνια και να έχουµε καλύτερο
αποτέλεσµα απ’ αυτό που είχαµε εδώ και τριάντα χρόνια.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα και προσπαθούµε να κάνουµε µία
µεταρρύθµιση. Τί σηµαίνει µεταρρύθµιση; Να αλλάξουµε αυτό το
οποίο γινόταν για τριάντα χρόνια, το οποίο –όπως απεδόθη και
από τα χείλη του Υπουργού- προσπάθησε να αλλάξει πολλές
φορές και πάντα κάποιοι διαφωνούσαν και σε αυτό φέρει ευθύνη
και το ΠΑΣΟΚ όταν κυβερνούσε και η Νέα Δηµοκρατία όταν κυβερνούσε.
Αλλά σήµερα θέλω να απευθυνθώ προς εσάς, την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και να ρωτήσω: Εσείς θέλετε να αλλάξετε αυτό το
κοµµατικό κράτος, το χρεoκοπηµένο κοµµατικό κράτος, το οποίο
ουσιαστικά συνετέλεσε σε µεγάλο βαθµό στη δηµιουργία της
κρίσης; Και λέω, εµείς ερχόµαστε και καταθέτουµε νοµοσχέδια,
τα οποία σπάνε και διαλύουν αυτό το κοµµατικό κράτος. Και όχι
µόνο το διαλύουν, αλλά τα νοµοσχέδια αυτά είναι αντίθετα και
σε αυτούς που υποτίθεται ότι διορίστηκαν από τις κυβερνήσεις
και τα κόµµατα, τα δύο µεγάλα κόµµατα.
Λοιπόν, εµείς πάµε αντίθετα σε αυτούς οι οποίοι διορίστηκαν,
οι οποίοι έζησαν, οι οποίοι εκµεταλλεύτηκαν, οι οποίοι πέρασαν
καλά µέσα σε αυτό το κοµµατικό κράτος. Κι εµείς αυτήν τη στιγµή
τους χαλάµε τη ζωή τους ουσιαστικά και εν µέρει είναι και άδικο,
θα πω, αλλά τους τη χαλάµε προσπαθώντας ουσιαστικά να παρέχουµε κάτι καλύτερο για τον πολίτη. Διαλύουµε αυτό που έχουµε,
για να φτιάξουµε κάτι καλύτερο για τον πολίτη.
Εγώ να σας ρωτήσω: Για ποιον λόγο εσείς έρχεστε και υπερασπίζεστε αυτό το κοµµατικό κράτος; Για ποιον λόγο έρχεστε και
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υπερασπίζεστε αυτούς, οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα
αυτήν τη στιγµή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποιος τους διόρισε; Η Αριστερά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ρωτάτε ποιος τους διόρισε αυτούς. Σας λέω ότι εµείς ερχόµαστε αυτήν τη στιγµή και προσπαθούµε να το αλλάξουµε. Και δυστυχώς κάποιοι θα την
πληρώσουν και δεν θα µείνουν να κάνουν τη δουλειά που έκαναν
είκοσι χρόνια. Και ξαναλέω ότι είναι εν µέρει και άδικο. Αλλά
εσείς γιατί τους υποστηρίζετε, µου λέτε;
Η µεταρρύθµιση που πάει να γίνει είναι ξεκάθαρο ότι είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πέρα του ότι το λέµε εµείς,
όπως αναφέρθηκε από πολλά χείλη επίσηµα, το αναφέρει και ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, ο οποίος λέει ότι πρέπει να
προχωρήσετε και να το κάνετε τώρα, έπρεπε να το έχετε κάνει
πολλά χρόνια πριν.
Αλλά θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να επανέλθω σε κάποιο θέµα
το οποίο ανάφερε και ο κ. Νεράντζης, ο προηγούµενος συνάδελφος. Θα ήθελα να πω τα εξής: Αυτήν τη στιγµή αλλάζουµε κάποια πράγµατα σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι κλήθηκαν από
το κράτος, διορίστηκαν από το κράτος πραγµατικά, παρείχαν τις
υπηρεσίες ελεγχόµενοι από τις διαδικασίες του κράτους, καλές,
κακές, δυστυχώς δεν τις αξιολογούσε κανείς και δεν προσπάθησε κανείς να τις κάνει καλύτερες, αλλά αυτήν τη στιγµή τους
αλλάζουµε αυτό το οποίο έκαναν επί είκοσι και τριάντα χρόνια.
Και σε κάποιον ο οποίος αυτήν τη στιγµή είναι κοντά στο τέλος
της καριέρας του της επαγγελµατικής, που συµµετείχε σε αυτό
το οποίο παρείχε το κράτος µεν, το οποίο δεν ήταν αυτό που θέλαµε αλλά ήταν κάτι, ήταν κάποιες υπηρεσίες, δεν πρέπει να του
δώσουµε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, όπως είπε και ο κ. Νεράντζης; Συγκεκριµένα έχουν ζητήσει οι άνθρωποι και λένε, σας παρακαλούµε πολύ, για τους επόµενους µερικούς µήνες, µέχρι
τελικά να αξιολογηθούµε, µέχρι να ενταχθούµε στο σύστηµα του
ΕΣΥ, παρακαλούµε να µας δώσετε τη δυνατότητα να έχουµε τη
διπλή ιδιότητα, να είµαστε πλήρους απασχόλησης, αλλά να
έχουµε και το εξωτερικό ιατρείο και στους επόµενους µήνες αυτό
θα λήξει.
Αυτό είναι, πιστεύω, ένα δίκαιο αίτηµα, το οποίο µπορούµε να
εξετάσουµε και να τους δώσουµε – όταν τους αλλάζουµε κάτι
που έκαναν επί είκοσι χρόνια ή τριάντα χρόνια ή δεκαπέντε χρόνια – πέντε ή οκτώ µήνες, για να περάσουν στο επόµενο στάδιο
της ζωής τους.
Στηρίζω αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο προσπαθεί χρησιµοποιώντας πεντέµισι χιλιάδες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και τεσσερισήµισι
χιλιάδες γιατρούς του ΕΣΥ, δηλαδή δέκα χιλιάδες γιατρούς, να
τους εντάξει σε ένα ενιαίο σύστηµα, δηµόσιου χαρακτήρα, δηµόσιο σύστηµα πρωτοβάθµιας υγείας, το οποίο θα απευθύνεται
σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα. Στηρίζω αυτήν τη µεταρρύθµιση, που όπως είπε και ο Υπουργός, είναι µια µεταρρύθµιση,
η οποία δεν επιβάλλεται από µνηµονιακές υποχρεώσεις. Και γι’
αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, θα στηρίξω µε όλες µου τις δυνάµεις την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, κ. Παπαρήγα.
Ορίστε, κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Τηρουµένων
των αναλογιών υπάρχουν ορισµένα κοινά στοιχεία ανάµεσα στην
οικονοµική κρίση που ζούµε και στους σεισµούς. Και θα ήθελα
να σταθώ σε αυτό.
Κατ’ αρχάς ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο, που βεβαίως –το ξέρουµε– δεν µπορούµε να το προλάβουµε, δεν µπορούµε να το µαταιώσουµε και δεν ξέρουµε και πότε θα χτυπήσει.
Είναι φυσικό φαινόµενο.
Εποµένως, δίνοντας συνέχεια και στη συζήτηση που έγινε µε
την ερώτηση του Βουλευτή µας, του Νίκου Καραθανασόπουλου,
και την απάντηση που έδωσε ο κ. Μιχελάκης, για εµάς δεν είναι
το άλφα και το ωµέγα, χωρίς να σηµαίνει ότι τα παραβλέπουµε,
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το αν από την πρώτη στιγµή εξασφαλίστηκε η αποτελεσµατικότητα, ο συντονισµός για την αντιµετώπιση των συνεπειών του σεισµού. Υπάρχουν και τέτοια ζητήµατα, αλλά το κυριότερο είναι
άλλο.
Το κυριότερο είναι το εξής: Ξέρουµε ότι η Κεφαλλονιά, παραδείγµατος χάριν, δεν είναι µόνο η πιο σεισµογενής περιοχή της
Ελλάδας, αλλά είναι από τις πιο σεισµογενείς περιοχές του κόσµου και δεν έχει σηµασία αν ο σεισµός ο µεγάλος θα έρθει µετά
από είκοσι, τριάντα χρόνια.
Καλά, µε συγχωρείτε, κύριοι της Κυβέρνησης –µπορεί να µην
είστε οι άµεσα υπεύθυνοι, είναι και αυτοί των προηγούµενων κυβερνήσεων- δεν έπρεπε στην Κεφαλλονιά να υπάρχουν σε µεγάλες αποθήκες λυόµενα σπίτια, σκηνές µε ταπέτο ανάλογο, γιατί
µπορεί να γίνει και το καλοκαίρι ο σεισµός και µπορεί να ζήσεις
στη σκηνή; Δεν έπρεπε να υπάρχουν όλα εκείνα τα µέσα; Είναι
και νησί –να πάρει η ευχή!- δεν είναι ότι ο σεισµός γίνεται στην
Αµφίκλεια και µεταφέρεται ο εξοπλισµός από τις αποθήκες της
Αθήνας. Δεν έπρεπε να υπάρχει όλος εκείνος ο εξοπλισµός µέχρι
και κονσέρβες;
Βεβαίως, επειδή ο µεγάλος σεισµός µπορεί να γίνει µετά από
είκοσι χρόνια τις µοιράζω και ανανεώνω τον εξοπλισµό. Δεν
έπρεπε να υπάρχουν ράντζα; Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι το
θέµα. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχουν αυτά. Επιτρέπεται
τώρα να καταστρέφονται δύο λιµάνια;
Τα ρήγµατα του σεισµού, περίπου, ξέρουµε πού είναι. Άρα δεν
είναι αναπόφευκτες οι καταστροφές, αναπόφευκτος είναι ο σεισµός. Και όταν λέµε πρόληψη –και εκεί θα σταθούµε και στην
υγεία- δεν εννοούµε το να παρέµβεις αµέσως να διαχειριστείς
µια κατάσταση, αυτή θα υπάρχει. Όση πρόληψη και να έχεις δεν
µπορείς να προβλέψεις πώς θα εκδηλωθούν όλα τα ζητήµατα,
αλλά η πρόληψη είναι το κύριο.
Είναι τυχαίο –αυτό διάβασα και το πιστεύω και προσωπικά,
γιατί εν πάση περιπτώσει την ξέρω καλά την Κεφαλλονιά- ότι έπεσαν τα σπίτια που κτίστηκαν στη δεκαετία του ’80; Και δεν το λέω
τώρα επειδή ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Χαλάρωσαν τα
πράγµατα.
Υπάρχει ατοµική ευθύνη; Υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, όµως και
στην υγεία υπάρχει ατοµική ευθύνη. Την ατοµική ευθύνη, όµως,
θα την αναζητήσεις στο έδαφος των υποχρεωτικών πολιτικών και
άλλων ευθυνών. Δεν είναι τυχαίο.
Είµαι σχεδόν βέβαιη –θα µου τα πει και ο Γραµµατέας που
είναι σήµερα εκεί- ότι τα σπίτια που χτίστηκαν µετά τους σεισµούς του ’53 µε µια ψωροαρωγή που πήραν και που έχτισαν
τοίχους, δεν µπορούσες να ολοκληρώσεις σπίτια, είναι πολύ πιο
γερά από αυτά που χτίστηκαν την δεκαετία του ’80.
Και εδώ είναι µια µεγάλη συζήτηση γιατί και πώς οι πολιτικοί
και το ίδιο το σύστηµα κάνετε τους ανθρώπους ανεύθυνους να
θέλουν να χτίσουν σπίτια σύγχρονων προδιαγραφών όσον
αφορά τα τετραγωνικά, τις µεζονέτες, κ.λπ. και χάνετε το κύριο
που είναι η ασφάλεια του σπιτιού. Εδώ η ατοµική ευθύνη δεν
µπορεί να αναζητηθεί, ούτε να εκδικηθεί κανείς τους ανθρώπους
όταν το όλο σύστηµα, η όλη επιχειρηµατολογία του ωθεί σε τέτοια φαινόµενα και µαζικής ανευθυνότητας.
Η ανευθυνότητα πάντως βρίσκεται στις κυβερνήσεις. Η Κεφαλλονιά µπορούσε µε αυτοδυναµία να πλησιάσει έστω το 80% της
αντιµετώπισης των σηµερινών προβληµάτων και µετά να κριθεί
ο κυβερνητικός µηχανισµός πώς εξειδικεύτηκε από τη στιγµή
που υπάρχει ο σεισµός. Είναι απαράδεκτη κατάσταση απέναντι
σε ένα φυσικό φαινόµενο και το πρόβληµα είναι βαθύτατα πολιτικό, είναι ταξικό, όπως λέµε εµείς και έχει να κάνει µε την κυρίαρχη πολιτική πάει και τελείωσε.
Δεύτερον, η κρίση. Η κρίση, επίσης, είναι αναπόφευκτη στο
πλαίσιο του καπιταλισµού. Δεν είναι φυσικό φαινόµενο, βεβαίως,
αλλά είναι αναπόφευκτη. Εµείς, ως κόµµα ξέραµε ότι θα έρθει η
κρίση. Δεν µπορείς να προβλέψεις αν θα ξεσπάσει την τάδε δεκαετία, την τάδε πενταετία, δεν µπορείς αυτό να το προβλέψεις.
Γιατί το λέµε τώρα αυτό; Γιατί η κρίση δεν αντιµετωπίζεται
τώρα ούτε µε το να λέµε ότι φταίει το κοµµατικό κράτος που
κάθε φορά ακούµε ότι από εκεί έγινε, ούτε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Θάτσερ, της Μέρκελ, κ.λπ.. Είναι µέσα στον πυρήνα
του συστήµατος.

6901

Γιατί τα λέµε αυτά; Γιατί θέλουµε να κάνουµε σχόλιο για το νοµοσχέδιο της υγείας. Τι να πούµε για την υγεία; Να πάρουµε σαν
βάση ότι φταίει το κοµµατικό κράτος και οι κοµµατικοί διορισµοί,
ότι φταίει η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και όχι γενικά η στρατηγική του κεφαλαίου;
Τι να πούµε; Να πάρουµε σαν βάση µπαλώµατα, να προτείνουµε σήµερα; Βεβαίως ούτε µπορούµε να µιλήσουµε και να
πούµε ποιο είναι το όραµά µας -διότι βεβαίως έχουµε οράµατα,
αλλά πρέπει να κάνεις κάποιες προσαρµογές στο σήµερα- αλλά
ούτε και να µπούµε στη λογική ότι λύνονται τα προβλήµατα είτε
µε το να έχουµε ένα καλό κρατικό σύστηµα, ούτε να πούµε ότι
όπου παρεµβαίνει το κράτος δεν είναι σωστά τα πράγµατα, γιατί
υπάρχει κοµµατοκρατία και τα πληρώνει έτσι κι αλλιώς ο λαός.
Είτε είναι κρατικό είτε είναι ιδιωτικό, έτσι κι αλλιώς από τις τσέπες του λαού θα αφαιρεθούν.
Από αυτήν την άποψη, εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε το
εξής πράγµα: Το νοµοσχέδιο είναι κοµµένο και ραµµένο στη λογική της στρατηγικής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, βεβαίως προσαρµοσµένων στις συνθήκες του µνηµονίου, όσον
αφορά το ταµειακό ζήτηµα. Όµως, όσον αφορά τις αλλαγές που
έρχονται, είναι σε αυτό που λέµε «αναδιαρθρώσεις».
Το υπόβαθρο των αναδιαρθρώσεων είναι οι τέσσερις ελευθερίες του Μάαστριχτ, η απελευθέρωση της αγοράς της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων,
εµπορευµάτων, υπηρεσιών, εργατικού δυναµικού. Εκεί βρίσκεται
και η κινητικότητα των γιατρών, προσαρµοσµένη στα µνηµόνια,
στα δηµοσιονοµικά, το χρηµατοδοτικό και το δηµοσιονοµικό
κενό. Όµως είναι η προσαρµογή τους. Η φιλοσοφία είναι αυτή
και γι’ αυτό το χτυπάµε.
Δεν µπορούµε να σταθούµε στο ότι δεν υπάρχουν σήµερα
χρήµατα. Αυτό κανονίζει διάφορες αναλογίες και ορισµένα από
αυτά µπορεί ενδεχοµένως να ψιλοδιορθωθούν στην πορεία.
Όµως, η ουσία του νοµοσχεδίου είναι αυτή. Γι’ αυτό λέµε ότι και
η Κυβέρνηση προωθεί αυτές τις αναδιαρθρώσεις.
Αν τονίζουµε τις αναδιαρθρώσεις, τούτο γίνεται για το εξής:
Είτε γίνει επιµήκυνση του χρέους, του τρόπου πληρωµής, είτε
πέσουν τα επιτόκια είτε βρεθούν άλλοι τρόποι, ακόµα και µε την
ανάκαµψη, η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος ή η κρατική πολιτική,
δύσκολα θα µπει. Οι αγορές δεν θα λειτουργήσουν. Πρέπει να
βρείτε άλλα δάνεια, άλλα υποκατάστατα.
Εποµένως, οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι αναδιαρθρώσεις θα
είναι είτε µε την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας είτε µε την πολιτική του ΠΑΣΟΚ είτε µε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι κι αν κάνεις
και η καλύτερη διευθέτηση να γίνει, οι αναδιαρθρώσεις είναι η
στρατηγική. Δεν πρόκειται να αλλάξει στη φιλοσοφία. Επιµέρους
αλλαγές και µπαλώµατα µπορούν να γίνουν, αν υπάρχει και η
λαϊκή πάλη. Η λαϊκή πάλη δεν πρόκειται να ανατρέψει τη βασική
φιλοσοφία. Έχει να κάνει και µε την απελευθέρωση της αγοράς.
Βεβαίως, δεν λειτουργεί η απελευθέρωση της αγοράς µε τον ίδιο
τρόπο που λειτουργεί σε άλλους τοµείς της βιοµηχανίας, της οικονοµίας. Όµως, αυτό λειτουργεί. Ας αναφερθούµε συγκεκριµένα:
Πρώτον, µιλάτε για πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Εµείς πριν
την υγεία βάζουµε τον όρο «πρόληψη». Δεν ταυτίζονται. Θα µου
πείτε, πρόληψη υγείας θέλεις να πεις. Ναι, αλλά η πρόληψη είναι
άλλο πράγµα. Η πρόληψη σηµαίνει υποχρεωτικότητα, σηµαίνει
άλλου τύπου δοµές, άλλου τύπου αποστολή της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας και απ’ αυτήν την άποψη, η πρόληψη είναι ο
φτωχός συγγενής.
Δεύτερο και ουσιαστικό είναι ότι για εµάς σηµαίνει µόνο κρατικός τοµέας, ακόµα και στις συνθήκες του καπιταλισµού που ξέρουµε ότι τον κρατικό τοµέα τον πληρώνει ο λαός. Όµως,
οπλιζόµαστε. Θα τα πληρώσει ο λαός. Γιατί, τον ιδιωτικό τοµέα
ποιος τον πληρώνει; Μόνο τον κρατικό τοµέα πληρώνει ο λαός;
Βεβαίως, ο λαός δεν φαίνεται πώς πληρώνει τον ιδιωτικό
τοµέα. Στην υγεία φαίνεται. Όµως, εγώ θα σας πω κι εκεί που
δεν φαίνεται ότι τον πληρώνει. Δεν πληρώνει τον ιδιωτικό τοµέα
µε τις ανεβασµένες τιµές στα ιατρικά µηχανήµατα και στα άλλα
υγειονοµικά προϊόντα; Δεν φαίνεται γιατί δεν τα αγοράζει ο ίδιος
ή αγοράζει φάρµακα, δεν αγοράζει τη ροµποτική που υπάρχει
στον τοµέα της υγείας.
Εποµένως, όλους τους τοµείς και τους ιδιώτες και το κράτος
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τους πληρώνει ο λαός και τον κρατικό καπιταλιστικό τοµέα τον
πληρώνει ο λαός. Δεν είναι επιχείρηµα αυτό. Εµείς µιλάµε για κατάργηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της
υγείας.
Μάλιστα, στην πρόληψη και στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
υπάρχει το πολύ κέρδος. Διότι στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας θα πάει και ο υγιής, αυτός δηλαδή που έχει ένα µικρό ή
ένα µέσο ή ένα λίγο µεγαλύτερο πρόβληµα.
Είναι τυχαίο ότι οι µεσίτες όπλων επενδύουν στον τοµέα της
υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα; Γιατί; Αφού και οι εξοπλισµοί
έχουν τις µίζες τους. Γιατί, τι έχει συµβεί; Έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση των αναγκών και ατοµικά στο µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού, καθώς η επιστήµη έχει κάνει άλµατα στην πρόγνωση
και στην πρόληψη. Άρα αυτά έχουν παραδάκι, έχουν ψωµί.
Εµείς, λοιπόν, δεν συµφωνούµε. Κανένας επιχειρηµατίας! Βεβαίως, θα αγοράσεις φάρµακα από ξένες εταιρείες, από τη στιγµή
που δεν υπάρχει βιοµηχανία παραγωγής εργαλείων υγείας στην
Ελλάδα. Πρέπει, όµως, να υπάρχει στόχος για την αποδέσµευση
από τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Διότι πάλι τα πληρώνει ο
λαός.
Θέλω να πω ένα παράδειγµα για το τι εννοούµε εµείς µε τον
όρο «πρόληψη». Έχω δύο πρόσφατα περιστατικά, κύριε Γεωργιάδη, στο πολύ στενό µου περιβάλλον, δύο νέων ανθρώπων µε
ανεύρυσµα, το οποίο µπορούσε να έχει βρεθεί. Το ένα ανεύρυσµα
προκλήθηκε από µια δυσπλασία στο κεφάλι, η οποία µπορούσε να
αντιµετωπιστεί αν ήξερες τη δυσπλασία. Δηλαδή, πρέπει να τύχει
να πάω να βγάλω εγώ µαγνητική…
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ: Πώς θα το γνωρίζατε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Φαινόταν µε
µαγνητική. Όπως υπάρχει ο προγεννητικός έλεγχος…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν γίνεται αυτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Δυσπλασία
εννοώ εγώ. Αυτή η δυσπλασία προκάλεσε σταδιακά ανεύρυσµα.
Εγώ σας λέω το εξής. Όπως έχει βρεθεί ο προγεννητικός έλεγχος και µπορούµε να µαταιώσουµε τη γέννηση παιδιών -όχι για να
έχουν πράσινα ή γαλανά µάτια ή για να είναι κοντά ή ψηλά ή για
να είναι όµορφα ή ελκυστικά, αλλά για βαριές καταστάσεις- έτσι
µπορούµε να προβλέψουµε και γενετικές ανωµαλίες.
Εγώ σας λέω ότι δεν διορθώνονται όλες. Τουλάχιστον, όµως,
κάποιες µπορεί να διορθώνονται. Η πρόληψη πηγαίνει παντού. Φυσικά, µπορεί κάποια περιστατικά να µην τα προλάβεις.
Επίσης, η πρωτοβάθµια πρόληψη σηµαίνει να γνωρίζω τις επαγγελµατικές ασθένειες κατά κλάδο. Η πρωτοβάθµια φροντίδα
απευθύνεται κατά κλάδο, σχετίζεται µε τις εργασιακές σχέσεις,
για να µην πω ότι αλλιώς θα µιλούσαµε για την πρωτοβάθµια
φροντίδα πριν είκοσι χρόνια και αλλιώς µιλάµε σε συνθήκες κρίσης, ανεργίας, φτωχοποίησης και εµφάνισης ασθενειών που τις
είχαµε ξεχάσει, όπως φυµατίωση, αδενοπάθειες, που δεν υπήρχαν
πριν από είκοσι χρόνια, ως αποτέλεσµα µιας σχετικής ή απόλυτης
βελτίωσης του βιοτικού επίπεδου και οποιασδήποτε συνειδητοποίησης να απευθύνεσαι στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Όταν γίνονται αναδιαρθρώσεις σε συνθήκες καπιταλισµού, από
τον οποίο έχουµε πείρα, θα υπάρξουν και κάποιες οµάδες που αποτελούν µειοψηφία στο σύνολο των εργαζοµένων, οι οποίες αντιδρούν συντεχνιακά ή µέσα σε αυτό το πελατειακό σύστηµα και το
σύστηµα µε τα φακελάκια ή το να µπορώ να απασχοληθώ και στο
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, να έχω και ιδιωτικό ιατρείο κ.λπ..
Η αλήθεια είναι ότι χτυπάτε ένα µέρος αυτών των οµάδων και
τµήµατα µικροµεσαίων στρωµάτων και ελεύθερων επαγγελµατιών, οι οποίοι βολεύονταν από το µη κρατικό σύστηµα και οι
οποίοι αντιδρούν. Όντως, αυτή θα έλεγα ότι είναι µια συντεχνιακή
αντίδραση στενών συµφερόντων.
Η κυριότερη όµως αντίδραση, που σήµερα πρέπει να αναδειχθεί από το λαό, είναι άλλου τύπου. Είναι αντίδραση που οφείλεται
στο ότι θα έχει λιγότερες παροχές, ενώ αν θα θέλει να έχει περισσότερες, θα πρέπει να τις πληρώνει.
Ως προς αυτό το ζήτηµα, εµείς είµαστε υπέρ των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Άκουσα τον κ. Νεράντζη
για το θέµα. Αν πηγαίναµε σε ένα σύστηµα πλήρους και αποκλει-
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στικής απασχόλησης, όντως υπάρχει ένα θέµα γι’ αυτόν που έχει
ένα ιατρείο και που έχει επενδύσει σε µηχανήµατα, για το πώς θα
κλείσει το ιατρείο. Πρέπει, όµως, να το κλείσει. Θα µπορούσε να
πάρει τα µηχανήµατα και να τα πάει στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Δεν θα του λέγαµε «κάτσε ένα χρόνο µε την πελατεία σου».
Ένα άλλο παράδειγµα είναι ο οδοντίατρος, που έχει ξοδέψει
πολλά λεφτά. Δεν µπορείς να του πεις «έλα στο δηµόσιο». Θα
του πάρεις τα µηχανήµατα και θα τα τοποθετήσεις στην πρωτοβάθµια φροντίδα. Εµείς, παραδείγµατος χάριν, λέµε οι φαρµακοποιοί να πάνε όλοι στην πρωτοβάθµια, οι οδοντίατροι, όλοι
αυτοί που σήµερα έχουν ιδιωτικά ιατρεία. Τώρα, τι προβλήµατα
µπορεί να υπάρξουν µε την ένταξή τους, να το δούµε. Πρέπει,
όµως, να ενταχθούν. Μα, δεν προβλέπεται αυτό. Προβλέπεται
πάλι η συνύπαρξη κρατικού –γιατί δεν είναι δηµόσιο µε τη θετικά
φορτισµένη έννοια - και ιδιωτικού τοµέα.
Τι κάνετε τώρα; Τα συµµαζεύετε; Η σύζευξη κρατικού και ιδιωτικού είναι ακόµα πιο στενή και µέσα σε αυτήν την πρωτοβάθµια
φροντίδα που λέτε ο εσωτερικός ανταγωνισµός θα είναι οξύτατος.
Εδώ να δείτε. Πρώτα είχες κάποιες συντεχνίες µε τα φακελάκια,
µε τα «πάω το πρωί, έλα το απόγευµα στο ιδιωτικό ιατρείο». Υπήρχαν αυτά. Πού ζούµε και εµείς; Ξέρουµε που ζούµε. Τώρα, θα
υπάρχει ανταγωνισµός πιο οµαδοποιηµένος και πιο έντονος και
θα υπάρχουν και εσωτερικές αρνητικές αλλαγές και εξελίξεις σε
βάρος των εργαζοµένων στο σύστηµα υγείας, αλλά και των υπόλοιπων εργαζοµένων. Οι ανταγωνισµοί θα είναι πιο µεγάλοι. Αρµονική συνύπαρξη κράτους και ιδιωτών δεν µπορεί να υπάρξει.
Στον καπιταλισµό είµαστε, δεν µπορούµε να το αποφύγουµε αυτό.
Τουλάχιστον, όµως, στην υγεία να µην υπάρχει.
Δεύτερον, η χωροθέτηση. Εµείς υποστηρίζουµε και µέσα σε µεγάλους τόπους δουλειάς –δυστυχώς, τώρα οι µεγάλοι τόποι δουλειάς είναι των τριακοσίων ατόµων- να υπάρχει κέντρο υγείας. Να
υπάρχει στις βιοµηχανικές ζώνες, στις περιοχές µε µεγάλη συγκέντρωση εργαζοµένων ανάλογα µε τους κλάδους, στις ορεινές
περιοχές. Έχεις νησιά. Δεν είναι ο πληθυσµός πάντα το κριτήριο.
Έχεις περιοχές εκεί που µένω εγώ, όπου ο ένας οικισµός από τον
άλλο έχει απόσταση. Αρχίζεις από το Γραµµατικό και τελειώνεις
στα Σπάτα, στη Ραφήνα. Μα, δεν έχουµε όλοι αυτοκίνητα! Ή µπορεί να σου συµβεί κάτι. Θα έχουν κινητές µονάδες αυτά τα κέντρα
υγείας; Η «Βοήθεια στο Σπίτι» θα γίνει από εκεί;
Όλα τα ζητήµατα ειπώθηκαν και πριν, ο οικογενειακός προγραµµατισµός, συµβουλευτικά κέντρα. Η δηµόσια υγεία πρέπει
να ενταχθεί εκεί. Εδώ, χρειάζεται ο ενιαίος χαρακτήρας, αλλά να
µην είναι µία άναρχη σύζευξη που το ένα είναι καχεκτικό και το
άλλο υπερβολικά αναπτυγµένο. Εδώ, όντως, θέλει πάρα πολύ
δουλειά. Πρέπει να πάρεις υπ’ όψιν ηλικίες, φύλο, κληρονοµικότητα, µία σειρά από πράγµατα. Όλες οι ειδικότητες να είναι µέσα
στην πρωτοβάθµια, εκτός από ορισµένες. Δεν λέω να γίνεται εγχείριση ανοιχτής καρδιάς. Ακόµα και βραχεία νοσηλεία µπορεί
να γίνεται, φυσικοθεραπείες. Να τελειώσουν τα ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια.
Φυσικά, ξαναλέω ότι οι άνθρωποι επένδυσαν σε µηχανήµατα,
ξόδεψαν, µπορεί να έχουν και ιδιόκτητα. Να, αυτά δεν µπορείτε
να τα λύσετε εσείς. Δεν µπορεί να τα λύσει ένα σύστηµα που από
την άλλη πλευρά ιδιωτικοποιεί, απελευθερώνει την αγορά. Δεν
µπορείτε να τα λύσετε αυτά. Γι’ αυτό έρχεστε και σε αντίθεση
και µε τις λεγόµενες συντεχνιακές αντιλήψεις και συντεχνίες.
Ολοκληρώνω, λέγοντας το εξής. Η πρόβλεψη όχι µόνο η δική
µας –εδώ, τεχνοκρατικά συµπίπτουµε και µε τους πολιτικούς µας
αντιπάλους- είναι ότι δεν είναι σίγουρο ακόµα εάν η κρίση στην
Ελλάδα έπιασε πάτο. Μπορεί να έπιασε. Αν δεν πιάσει πάτο, δεν
θα επέλθει ανάκαµψη. Αν δεν έχει πιάσει πάτο και απέχει ακόµα
από αυτόν, η ανάκαµψη θα είναι πολύ πιο αργή και εάν γίνει, θα
είναι πραγµατικά, εξαιρετικά αναιµική. Δεν το λέµε εµείς. Όταν
προβλέπουν 2% ανάπτυξη για όλη την Ευρώπη, καταλαβαίνετε
τι ρυθµό θα έχει στην Ελλάδα.
Ναι, εµείς πιστεύουµε ότι γίνονται συζητήσεις, για να αλλάξει
η διαχείριση. Ενδεχοµένως, να χαλαρώσουν και οι δηµοσιονοµικοί δείκτες. Δεν µπορεί να πάει έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί
ελπίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, να συµπέσει χρονικά µε την αλλαγή του
µείγµατος και να µας πει ότι είχε αριστερή πολιτική. Θα αλλάξουν. Δεν µπορεί να µην αλλάξουν. Δεν µπορεί να µείνει η δια-
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χείριση όπως είναι. Θα αλλάξει. Αυτό θα καθοριστεί, βεβαίως,
από διαπραγµατεύσεις. Μπορεί και να παραταθεί ο χρόνος
αυτής της διαχείρισης.
Δεν φαίνεται, όµως, ότι έχει πάρα πολλά ψωµιά. Τώρα, µάλιστα, που µπήκε και η Ουκρανία στη µέση µε τις αντιθέσεις, θα
αλλάξει η διαχείριση, θα υπάρξει κάποια χαλάρωση. Μπορεί να
υπάρξει και µία διευθέτηση του χρέους. Από αυτήν δεν πρόκειται
να επωφεληθούν οι λαοί. Μπορεί το πρωτογενές πλεόνασµα να
φτάσει και τα 4 δισεκατοµµύρια και µερικά «ψίχουλα» σε κάποιες
οµάδες να µοιραστούν. Όµως, επιστροφή των όποιων κατακτήσεων είχαµε, δεν πρόκειται να γίνει. Η ανεργία θα είναι υψηλή. Η
πείρα της Αργεντινής τα έδειξε.
Ακόµα και αν βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση –εγώ
θα σας το πω καθαρά- δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Θα συνδεθεί
µε κάποιο νόµισµα, µε κάποιο κέντρο και θα µπορεί να τυπώνει
και χρήµατα. Θα ανέβει ο πληθωρισµός, όµως, θα φεύγουν οι κεφαλαιοκράτες από την Ελλάδα και θα πηγαίνουν αλλού και θα
ανεβαίνει η ανεργία. Αυτά είναι αναπόφευκτα.
Εποµένως, κάποιο µείγµα θα αλλάξει. Θα συµπέσει, ενδεχοµένως, µε τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα φανεί ότι κάτι έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Άλλωστε, διάβασα και το άρθρο του κ. Σταθάκη την Κυριακή
στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Είναι ωραιότατο άρθρο! Είναι καθαρό, συνεπές, εξαιρετικό άρθρο. Αυτή θα είναι η πολιτική, αυτή που λέει.
Θα συµπέσει, λοιπόν, µε µία χαλάρωση.
Γιατί τα λέµε αυτά; Γιατί και αυτά που λέτε ότι θα κάνετε δεν
πρόκειται να γίνουν. Ούτε και αυτά! Αυτά που λέτε ότι είναι καλά,
αν τα βλέπετε εσείς καλά, είναι πολύ µακριά από αυτά που θέλουµε εµείς. Όµως, ακόµα και αν δούµε, καθώς δεν µπορεί να
γίνει κάτι διαφορετικό, να γίνει κάτι καλύτερο, ούτε αυτά δεν γίνονται. Ούτε αυτά µπορούν να γίνουν.
Γι’ αυτό το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θεωρεί ότι η «Δευτέρα Παρουσία» είναι αυτά που υπόσχεστε, ότι θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και θα µοιραστεί η πίτα. Δεν θα είναι ούτε η
αναδιανοµή αυτή που ξέρουµε. Αυτά είναι «Δευτέρα Παρουσία».
Το «Πρώτη» ή «Δεύτερη Παρουσία» σχετίζεται µε το αν είναι ρεαλιστικά σε σχέση µε την αγορά και σε σχέση µε τις τέσσερις
ελευθερίες. Αυτά που λέµε εµείς δεν είναι ρεαλιστικά σήµερα,
γιατί δεν έχει αποφασίσει ο λαός να τα κάνει. Στη µια έχει να αποφασίσει ο λαός και στην άλλη έχει να αποφασίσει η αγορά. Το τι
αποφασίζει η αγορά το ξέρετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός, που έχει ζητήσει να κάνει µία µικρή παρέµβαση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
µου επιτρέψει η κυρία Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΚΚΕ να κάνω την εξής παρατήρηση:
Εµείς έχουµε µεγάλες πολιτικές διαφορές, αλλά πάντα όταν
διαφωνούµε, διαφωνούµε µε καθαρές θέσεις. Νοµίζω ότι σήµερα
στο κρίσιµο κοµµάτι του νοµοσχεδίου για τις εργασιακές σχέσεις
των γιατρών, η θέση που εκφράσατε δεν ήταν τόσο πολύ καθαρή
και δεν µας έχετε συνηθίσει έτσι.
Εµείς τι λέµε; Είπατε να µην υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισµός µεταξύ των γιατρών. Μάλιστα! Εµείς τι κάνουµε; Επιλέγουµε ίδιες εργασιακές σχέσεις, ώστε να µην έχουν εσωτερικό
ανταγωνισµό. Αυτό που είπατε κάνουµε.
Δεύτερον, είπατε να µη συγχέεται ο δηµόσιος µε τον ιδιωτικό
τοµέα. Μα, αυτό που κάνουµε, το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε,
είναι το δηµόσιο σύστηµα αποκλειστικά, στο οποίο οι γιατροί που
θα εργάζονται για το δηµόσιο σύστηµα θα πρέπει να εργάζονται
µόνο για το δηµόσιο σύστηµα και όχι για το ιδιωτικό τους ιατρείο.
Άρα, εν µέρει ως προς αυτό που ζητήσατε -δεν θα συµπέσουµε κιόλας- στην ουσία αυτών που είπατε, εµείς απαντάµε µε
αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι τόσο δίκαιο εκ
µέρους σας σ’ αυτό που είναι το κρίσιµο σηµείο και που έχει γεννήσει όλη την αντίδραση, το ΚΚΕ να προσπαθεί να είναι και από
εδώ και από εκεί. Μας έχει συνηθίσει να τα λέει πιο καθαρά.
Επίσης, θέλω να σας πω –επειδή το αναφέρατε- ότι σε κανένα
σύστηµα του κόσµου δεν υπάρχει στον προγεννητικό έλεγχο µαγνητική µε τέτοιον τρόπο που το περιγράψατε για να µπορεί να
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βρεθεί δυσπλασία. Δεν υπάρχει σε κανένα σύστηµα του κόσµου
και δικαίως το ανέφερε πριν ο κ. Βλάχβεης, που και ως γιατρός
τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για να απαντήσω;
Αλλιώς, θα θεωρηθεί πως ό,τι είπα είναι όπως τα ερµήνευσε ο
κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
µπορείτε να απαντήσετε, κυρία Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όταν είπα
για τον εσωτερικό ανταγωνισµό, δεν εννοούσα τον ανταγωνισµό
ανάµεσα στους γιατρούς. Εννοούσα τον ανταγωνισµό ανάµεσα
–ας πούµε- στις κρατικές δοµές και τους επιχειρηµατίες και τον
ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα, δηλαδή ανάµεσα στους ίδιους
τους επιχειρηµατίες.
Για δείτε τι γίνεται στα διαγνωστικά κέντρα. Χαµός στο ίσιωµα!
Αυτό εννοούσα για τον ανταγωνισµό. Και µάλιστα θα οξυνθεί ο
ανταγωνισµός σε σχέση µε το ποιος θα πουλάει τις υπηρεσίες
στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό εννοούσα. Εδώ ο ανταγωνισµός θα γίνει πολύ
µεγάλος.
Τώρα, ο εσωτερικός ανταγωνισµός των γιατρών κ.λπ. δεν πρέπει να υπάρχει, ανεξάρτητα από τις εργασιακές σχέσεις. Είναι
τροφοδοτούµενος και καλλιεργούµενος.
Δεύτερον, για τον δηµόσιο, κρατικό, και ιδιωτικό τοµέα: Εµείς
εννοούµε ότι δεν µπορεί να υπάρχει επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα της υγείας. Θέλεις να παράξεις –ξέρω εγώ- φίλτρα για τεχνητό νεφρό, θέλεις εκείνο, θέλεις το άλλο; Θα
υπάρχει κρατικός επιχειρηµατικός τοµέας.
Ξέρω ότι στις συνθήκες του καπιταλισµού ο κρατικός επιχειρηµατικός τοµέας έχει τα προβλήµατά του. Δεν σηµαίνει πως ό,τι
είναι κρατικό είναι και καλό. Όµως δεν σηµαίνει πως και ό,τι είναι
ιδιωτικό είναι καλό. Εν πάση περιπτώσει, εµείς λέµε να µην υπάρχουν διαγνωστικά κέντρα. Και ένα αποκεντρωµένο σύστηµα
υγείας που είναι και στη γειτονιά κ.λπ.. µπορεί να λύσει και ορισµένα προβλήµατα, αυτό που λέµε να πάει ο γιατρός στο σπίτι
και να κοιτάξει έναν ασθενή.
Υπάρχει ένα θέµα, µε βάση τη δική µας θέση, γι’ αυτούς που
έχουν ένα ιδιωτικό ιατρείο. Ο οδοντίατρος ξόδεψε πολλά λεφτά
για να κάνει ένα οδοντιατρείο. Δεν του τα χάρισε κανείς. Εντάξει,
ο παθολόγος ή ο παιδίατρος µπορεί να έχει απλώς ένα δωµάτιο
που να δέχεται κόσµο. Υπάρχει ένα θέµα µε αυτούς τους ανθρώπους. Τι θα του πεις δηλαδή; Πέταξε τα µηχανήµατα και έλα να
δουλέψεις; Εδώ θέλει µία συζήτηση µε αυτούς τους ανθρώπους.
Να γίνουν κρατικοί υπάλληλοι -αυτή είναι η θέση µας- τα µηχανήµατά τους να τα πάρει το κράτος, όσα είναι σύγχρονα να τα
χρησιµοποιήσει, να τα βάλει µέσα στο ΙΚΑ, στα πολυϊατρεία κ.λπ..
Τα λέµε αναλυτικά αυτά, τώρα δεν µπορώ να αναφερθώ. Το λέω
για να το ξεκαθαρίσουµε.
Δεν κατάλαβα τίποτα για τον προγεννητικό έλεγχο. Είναι καλό
που βρέθηκε ο προγεννητικός έλεγχος. Βέβαια, ό,τι βρίσκεται
στον καπιταλισµό είναι και για να βγαίνουν και κέρδη. Τον πληρώνουν. Κάνει 700 ευρώ. Γίνεται στην περίπτωση κληρονοµικότητας. Εµείς όταν λέµε για προγεννητικό έλεγχο είναι για να
προλάβουµε περιπτώσεις µε άρρωστα παιδιά ή να ξέρουµε εάν
ένα παιδί έχει ένα πρόβληµα. Εδώ γίνονται εγχειρήσεις µέσα
στην κοιλιά της µάνας. Αυτό τον προγεννητικό εννοούµε.
Και κάνω µία αντιδιαστολή, γιατί αναπτύσσεται και ο τοµέας
του προγεννητικού ελέγχου για να κάνουµε παιδιά µε γαλανά
µάτια! Δεν µιλάµε γι’ αυτό το πράγµα, για την ευγονική, γιατί και
εκεί ξοδεύονται πολλά λεφτά και θα υπάρχουν δυστυχώς και άνθρωποι που θα τον χρησιµοποιήσουν.
Ταυτόχρονα, γεννιέται ένας άνθρωπος και λέω ότι µπορείς να
προλάβεις και ασθένειες ή κάποια προβλήµατα. Και έφερα ως
παράδειγµα το ανεύρυσµα. Και µε την ευκαιρία, υπάρχουν ιατρικά µηχανήµατα –εγώ τα λέω µηχανήµατα και να µην πω σε
ποιον ιδιώτη είναι και κάνω διαφήµιση- τα οποία παρεµβαίνουν
στο ανεύρυσµα και το διαλύουν. Το έχω δει αυτό. Εξαρτάται και
πού είναι το ανεύρυσµα.
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ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ: Μετά τη γέννα λέτε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μετά! Όταν
διαπιστώνεται ένα ανεύρυσµα. Έλεος! Την ξέρω αυτήν την περίπτωση. Δεν λέω πού είναι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι ήρεµα και να µη διακόπτεται η οµιλήτρια.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Εγώ την ξέρω
αυτήν τη περίπτωση, Το έχω δει και µε έχουν ξεναγήσει. Δεν λέω
πού είναι. Χτυπάει το ανεύρυσµα στο συγκεκριµένο µέρος και τον
όγκο στο συγκεκριµένο µέρος. Δεν θέλω να πω πού είναι,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε, να απευθύνεστε προς το Προεδρείο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):…πρέπει να
έχει όµως πρόσβαση όλος ο λαός. Πρέπει να µπορώ να πληρώσω για να το κάνω; Άρα έχει όντως ανέβει το κόστος των υπηρεσιών υγείας.
Όµως επειδή εµείς είµαστε µε τον άνθρωπο επί της ουσίας και
όχι ως σύνθηµα, λέµε ότι πρέπει να καταργηθεί η ιδιωτική δραστηριότητα και αυτά να περάσουν µέσα στο δηµόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
εκφράσω και εγώ από τη µεριά µου –και πιστεύω ότι εκφράζω
όλες τις πτέρυγες της Βουλής- τη συµπαράστασή µας στον δοκιµαζόµενο για αρκετές µέρες κόσµο της Κεφαλλονιάς.
Και βεβαίως να ζητήσω και εγώ από τη µεριά µου ο κρατικός
µηχανισµός, όσο µπορεί, να επισπεύσει και να στηρίξει αυτούς
τους ανθρώπους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν καταθέσω ορισµένες σκέψεις για το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, θα ήθελα να ζητήσω
από τον κύριο Υπουργό µια σειρά µικρών παρεµβάσεων που
αφορούν ορισµένες κατηγορίες των συµπολιτών µας.
Είναι ένα ζήτηµα που αφορά, κύριε Υπουργέ, τους νεφροπαθείς, υπόθεση που έχει να κάνει µε την επιτροπή των φίλτρων. Ενώ
υπήρχε εκπροσώπηση των νεφροπαθών σε αυτήν την επιτροπή
προµηθειών και ενώ είχατε συµφωνήσει, από ό,τι µε πληροφορούν, ότι δεν θα σταµατούσε η συµµετοχή των εκπροσώπων των
νεφροπαθών, η απόφαση δεν τους συµπεριλαµβάνει. Είναι ένα
θέµα το οποίο θα ήθελα να δείτε. Όπως είναι και το θέµα που εκκρεµεί -και το γνωρίζετε- µε την παροχή νοσηλίου στους ανθρώπους που βρίσκονται στα γηροκοµεία. Είναι τρεις χιλιάδες
άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται στα γηροκοµεία. Δόθηκε µια παράταση και πρέπει να αντιµετωπιστεί οριστικά αυτό το ζήτηµα.
Ένα τρίτο ζήτηµα έχει να κάνει µε µια τροπολογία που θέλει
να φέρει η Κυβέρνηση για το ΕΚΑΣ των αναπήρων. Αφορά τους
αναπήρους µε ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Νοµίζω ότι
είναι µια άδικη µεταχείριση για εκείνους που έχουν αναπηρία από
67% και άνω και που περιλαµβάνουν πολύ σοβαρές περιπτώσεις
αναπηρίας.
Κλείνω αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, µε µια πληροφορία που περιρρέει, ότι πρόκειται να φέρετε µια τροπολογία που
αφορά την αύξηση του ορίου ηλικίας των καθηγητών του πανεπιστηµίου στο ΕΣΥ, δηλαδή στις πανεπιστηµιακές κλινικές που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΕΣΥ, από τα εξήντα πέντε έτη στα
εξήντα επτά. Νοµίζω ότι θα είναι πολύ µεγάλο λάθος σε ένα σύστηµα που ούτως ή άλλως χρειάζεται ριζική ανανέωση να επιτείνουµε το γήρας και να κλείνουµε την πόρτα σε νέους επιστήµονες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα πραγµατικά
πολύ κρίσιµο σχέδιο νόµου που αφορά το αγαθό της υγείας, το
πώς θα µπορέσει η συντεταγµένη πολιτεία να εξασφαλίσει τους
ίσους όρους και τις ίσες προϋποθέσεις σε κάθε πολίτη, χωρίς να
εξαρτάται η υγεία του από την οικονοµική και κοινωνική του κατάσταση, το πώς, δηλαδή, θα εξασφαλίσουµε –όπως έλεγε ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου- το ίδιο δικαίωµα µπροστά στη
ζωή και στο θάνατο σε κάθε άνθρωπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Κυβέρνηση πιστεύω ότι έχασε µια µεγάλη ευκαιρία, αυτό
που λέµε στο πλαίσιο της κρίσης να δηµιουργηθούν οι όροι για
κάτι καινούργιο, να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για όλο αυτό
το κρίσιµο ζήτηµα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Διότι, το άναρχο τοπίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν βρίσκεται µόνο στον χώρο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Διαρρέει και διέπει όλο το σύστηµα. Έχουµε, αν θέλετε, ένα αγγλικού τύπου Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ένα γερµανικού τύπου
ασφαλιστικό σύστηµα. Έχουµε Εθνικό Σύστηµα Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που υπάγεται στο Υπουργείο
Υγείας. Έχουµε ένα σύστηµα υγείας που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας –τις πανεπιστηµιακές κλινικές. Επίσης, έχουµε τα
στρατιωτικά νοσοκοµεία που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας και έχουµε και διάσπαρτες µονάδες, όπως είναι εκείνη
των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ..
Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να ανοίξουµε έναν διάλογο και να συζητήσουµε µε ηρεµία και νηφαλιότητα αυτό το κρίσιµο ζήτηµα
συνολικά.
Η Κυβέρνηση επέλεξε έναν άλλο δρόµο, να φέρει µία νοµοθετική πρωτοβουλία που αφορά την προσπάθεια –να το δεχθώ- ενιαιοποίησης του πρωτοβάθµιου τοµέα της υγείας. Πράγµατι,
κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι αυτός ο τοµέας µπορεί να
απαντά στις σύγχρονες ανάγκες ενός σύγχρονου συντεταγµένου
κράτους που σέβεται την αξιοπρέπεια του πολίτη. Μέχρι εδώ έχει
καλώς.
Όταν, όµως, επιχειρείς µία τέτοια παρέµβαση, είναι έξω από
κάθε επιστηµονική λογική να προσπαθείς να την οικοδοµήσεις
χωρίς να έχεις λάβει υπ’ όψιν σου τον υγειονοµικό χάρτη της
χώρας, έναν υγειονοµικό χάρτη που έγινε σαν το Γεφύρι της
Άρτας. Είπε χθες ο κ. Κακλαµάνης ότι είχε επιχειρήσει –και µάλιστα χωρίς κόστος- µία προσπάθεια δηµιουργίας υγειονοµικού
χάρτη. Τελικώς δόθηκε σε µία εταιρεία.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να µας πείτε αυτή η εταιρεία που
ανέλαβε τον υγειονοµικό χάρτη τι σχέση έχει µε µια δηµοσκοπική
εταιρεία. Όµως, θα το συζητήσουµε κάποια άλλη στιγµή αυτό.
Είναι µία πληροφορία για την οποία θα ήθελα να έχω µία ενηµέρωση.
Τελείωσε, τέλος πάντων, από ό,τι πληροφορούµεθα, αυτός ο
υγειονοµικός χάρτης. Έχει πάει στο Υπουργείο Υγείας και καλό
θα είναι να γνωρίζουµε ποιος φορέας θα αναλάβει την υποστήριξη ενηµέρωσής του, διότι ένα κρίσιµο εργαλείο για τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας και για τη στρατηγική που πρέπει να
ακολουθεί κανείς στον τοµέα της υγείας φοβούµαι ότι είναι παροπλισµένο για άλλη µία φορά και θα αχρηστευθεί, όπως τα υποβρύχια αν δεν υπάρχει σύστηµα συνεχούς ενηµέρωσής του.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας
σας κάτι που να συνδέεται µε αυτά που περιγράφει ένας σύγχρονος υγειονοµικός χάρτης, δηλαδή τα επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, η αξιολόγηση των δοµών, η
αξιολόγηση των προσώπων, ώστε να έχουµε µία πραγµατική εικόνα του τι επιχειρούµε να χτίσουµε. Αυτό είναι το πρώτο σηµαντικό έλλειµµα.
Δεύτερο κρίσιµο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ότι για να επιχειρήσεις ένα τέτοιο σύστηµα, πρέπει να έχεις
προσδιορίσει το ποσό, δηλαδή να έχεις µία οικονοµοτεχνική µελέτη, βάσει της οποίας θα εφαρµόσεις το πρόγραµµα που θέλεις, ακόµα και αν είναι ένα ελάχιστο εγγυηµένο πρόγραµµα
πρωτοβάθµιας φροντίδας ή είναι κάτι καλύτερο, είναι πιο αναβαθµισµένο. Δεν µπορείς να κτίσεις την οποιαδήποτε προσπάθεια σε αυτόν τον χώρο χωρίς να έχεις προγραµµατίσει, να έχεις
προβλέψει τις δαπάνες που χρειάζεσαι και µάλιστα σε µία περίοδο που ξέρουµε πολύ καλά ότι ακόµα και 20 εκατοµµύρια να
θέλετε να χαλάσετε, πρέπει να πάρετε έγκριση από την τρόικα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
Ο προηγούµενος νόµος που ίδρυσε τον ΕΟΠΥΥ είχε την πρόβλεψη –τέλος πάντων- ότι ένα ποσοστό 0,4% του ΑΕΠ θα δαπανάται για τον τοµέα αυτόν. Εδώ, λοιπόν, δεν υπάρχει καµµία
πρόβλεψη.
Είναι ισχυρότατες, κύριε Υπουργέ, οι ενστάσεις του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα που περιέχει το νοµοσχέδιο.
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Παραπονιέστε ότι σας αδικούµε για τις προθέσεις σας. Εσείς ο
ίδιος χθες, επιχειρώντας να υποστηρίξετε την άποψή σας, είπατε
ότι πράγµατι ψηφίστηκαν πολλά νοµοσχέδια, όπως είναι το νοµοσχέδιο του αείµνηστου Κωνσταντίνου Στεφανή το 2003 και άλλες
διατάξεις, όπως αναφέρθηκαν, µε άλλους Υπουργούς, οι οποίες
ποτέ δεν εφαρµόστηκαν.
Εδώ πρέπει να είµαστε κοντά στην πραγµατικότητα. Δυστυχώς
–και εδώ έχει ευθύνη και ο Κανονισµός της Βουλής, κύριε Πρόεδρε- ενώ ζητάµε να παραχωρεί η Βουλή εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση -στην εκάστοτε κυβέρνηση, δεν µιλώ για τη σηµερινή- να
νοµοθετεί µε διατάγµατα και µε κανονιστικές πράξεις, υπουργικές
αποφάσεις, δεν υπάρχει υποχρέωση χρονικής δέσµευσης.
Φέρνετε, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο και κάνετε ό,τι έκαναν οι προκάτοχοί σας. Αφού θέλετε τουλάχιστον να διασφαλίσετε ότι οι
προθέσεις σας είναι ειλικρινείς, ότι πραγµατικά το πιστεύετε, ιδού
η Ρόδος!
Καταθέστε διάταξη και πείτε ότι οι είκοσι εννέα αποφάσεις περίπου, µε τις οποίες θέλετε ουσιαστικά να υλοποιήσετε αυτόν τον
νέο θεσµό, θα υλοποιηθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Όπως είπα, πενήντα χιλιάδες υπουργικές αποφάσεις εκκρεµούν από διάφορα νοµοσχέδια που έχουν ψηφιστεί µέχρι
σήµερα. Γιατί, δηλαδή, σήµερα θέλετε εµείς να πειστούµε, όταν
το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σας ελέγχει και σας λέει
«Δεν µπορώ να προσδιορίσω τις δαπάνες που θα χρειαστούν»,
αφού ουσιαστικά λέτε ότι θα υλοποιήσετε το πρόγραµµα µε συγκεκριµένες υπουργικές αποφάσεις;
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα άλλο ζήτηµα που έχει να κάνει µε
την απασχόληση των γιατρών. Και πραγµατικά, απαλλαγείτε από
αυτό το σύνδροµο που σας διακατέχει, να διαστρεβλώνετε συνε
χώς θέσεις. Είναι ξεκάθαρη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέµα της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Όµως ξέρετε πολύ καλά
–γιατί θεωρώ ότι το ξέρετε- ότι και στη Μεγάλη Βρετανία και στη
Γερµανία τα συστήµατα αυτά χρειάστηκαν κάποιον χρόνο να
εφαρµοστούν. Εξασφάλισαν ένα µεταβατικό στάδιο. Δεν σας είπε
κανείς ότι θέλουµε το σύστηµα µε πλήρους απασχόλησης. Μπορείτε, όµως, να χρησιµοποιήσετε µεταβατικό στάδιο. Μπορεί για
πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για το πόσο δούλευαν µέσα στο σύστηµα, κ.λπ.. Να το
δεχθώ και αυτό. Όµως αυτή τη στιγµή, υπάρχουν άνθρωποι οι
οποίοι δουλεύουν επί χρόνια ολόκληρα κι είναι κοντά στη σύνταξη.
Δεν µπορούµε να τους «δολοφονούµε».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε ένα σύγχρονο κράτος, που πρέπει να λαµβάνουµε και
αυτήν την πλευρά υπ’ όψιν µας.
Μπορεί, λοιπόν, για ένα µικρό διάστηµα να τους καταστήσουµε
πλήρους απασχόλησης, να διακόψετε τη σχέση ή τη σύµβαση του
Υπουργείου µε τα ιατρεία τους, να εκτελούν τις ιατρικές πράξεις
µέσα στον ΕΟΠΥΥ, µέσα στις µονάδες για ένα χρονικό διάστηµα
που θα µπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτήν την παρουσία. Αυτό
είναι και µόνο. Από κει και πέρα, βεβαίως το σύστηµα πρέπει να
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Υπάρχει ένα άλλο ζήτηµα που έχει να κάνει µε τους οικογενειακούς γιατρούς. Κοιτάξτε. Πρέπει να είµαστε γενναίοι, όταν συζητούµε τέτοιου είδους θεσµούς. Το σύστηµα αρχίζει σε άλλες
χώρες, όπως στη Μεγάλη Βρετανία που εφαρµόστηκε, να έχει
πάρα πολλά κενά και να δηµιουργεί πολλούς προβληµατισµούς.
Να το δούµε. Να δούµε τις µονάδες, το µοντέλο µε εξειδικευµένους γιατρούς στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, µε οργανωµένη πρόληψη, όπως πολύ σωστά τονίστηκε, που είναι αναγκαία
για να µπορέσουµε µακροπρόθεσµα να πετύχουµε το σύστηµα να
επιβιώσει, διότι θα έχει καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα και
καλύτερες συνέπειες για την υγεία του πολίτη, µε οδοντιατρική,
αν θέλετε, προληπτική παρέµβαση. Ξέρετε ότι στη Σουηδία είχε
λειτουργήσει αυτός ο θεσµός και είχε κατά κάποιον τρόπο επιβληθεί στα παιδιά το «γλυκό του Σαββάτου», ότι θα έτρωγαν γλυκό
µόνο το Σάββατο. Είµαστε η χώρα µε τους περισσότερους οδοντιάτρους και µε τα περισσότερα στοµατικά προβλήµατα.
Πρέπει, λοιπόν, να τα δούµε αυτά τα ζητήµατα σε µία τέτοια λογική βάση.
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Ο ιδιωτικός τοµέας: Κύριε Υπουργέ, έχουµε έναν ιδιωτικό
τοµέα ασύδοτο. Ενώ προβλέφθηκε ότι το 2013 θα δαπανηθούν
για τις ιδιωτικές κλινικές 520 εκατοµµύρια και 370 εκατοµµύρια
για τα εργαστήρια, να σηµειώσω ότι είµαστε η χώρα µε διακόσιους ογδόντα οκτώ αξονικούς τοµογράφους, εκ των οποίων µόνο
οι εκατόν είκοσι οκτώ είναι κρατικοί. Και απελευθερώσατε και το
στοιχείο το πληθυσµιακό, για να γίνουν πιο πολλοί, για να καλλιεργηθεί η προκλητή ζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Οι δαπάνες αυτές, λοιπόν τα 520 εκατοµµύρια για τις κλινικές και τα 370 εκατοµµύρια για
τα διαγνωστικά κέντρα- έχουν καλυφθεί στο πρώτο εξάµηνο.
Φανταστείτε, λοιπόν, τι έχει να γίνει. Και δεν έχουµε ακούσει
ακόµα για αυτό το clawback: Πληρώθηκαν; Υλοποιήθηκε; Γιατί
και αυτό είναι ένα ζήτηµα, το οποίο πρέπει να δει κανείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγµατι ένα κρίσιµο σχέδιο νόµου.
Θεωρώ ότι δεν χρειάζονται ούτε ακρότητες ούτε κορώνες. Πιστεύω ότι όλους µας διακατέχει η αγωνία να κάνουµε κάτι καλό
σε αυτόν τον τόπο.
Νοµίζω, όµως, ότι ο τρόπος µε τον οποίο επιχειρείται, είναι
τρόπος που δεν οδηγεί πουθενά, διότι δεν µας παρουσιάσατε
κανένα µοντέλο, δεν µας το συνδέσατε µε πληθυσµιακά κριτήρια.
Είναι δηλαδή όλα µε υπουργικές αποφάσεις. Ε, δεν µπορεί να
νοµοθετεί κανείς µε υπουργικές αποφάσεις. Και εφόσον θέλετε
να ακολουθήσετε αυτόν το δρόµο τουλάχιστον µέχρι που να κλείσει η συζήτηση, για να πείσετε την κοινωνία, για να πείσετε το
Κοινοβούλιο, βάλτε ότι πιστεύετε αυτό που επιχειρείτε. Εµείς πιστεύουµε ότι δεν το πιστεύετε, ότι κάτω από την πίεση των πραγµάτων σας οδηγούν να µας δώσετε µία λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, αν
έχετε την καλοσύνη, συντοµεύετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και εξηγήστε µας, κύριε
Υπουργέ, και ποια είναι η σχέση του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας µε το ελληνικό κράτος και την τεχνική βοήθεια που έρχεται από την Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για τους ανασφαλίστους βάλατε µία διάταξη, κύριε Υπουργέ.
Οι ανασφάλιστοι είναι µία δαπάνη. Πληροφορούµαι ότι εκπονείται µία µελέτη διά µέσου του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας,
στον οποίο έχει ανατεθεί ένα χρηµατικό ποσό για τη µελέτη κόστους των ανασφαλίστων. Όταν δεν το έχετε µέσα, πώς µπορεί
να πειστεί κανείς αύριο για τον ανασφάλιστο καρκινοπαθή που
βιώνει µαρτυρικές στιγµές από την έλλειψη φαρµάκου;
Επιτέλους -αν θέλετε να σας πω και κάτι και να κλείσω- στείλτε
ένα µήνυµα σε αυτούς τους κυρίους στις πολυεθνικές ότι όταν
µία χώρα αντιµετωπίζει ανθρωπιστική κρίση και καλείται να πληρώσει για τις ανάγκες της ζωής αυτών των ανθρώπων υψηλού
κόστους φάρµακα, θα τολµήσουµε να πάµε και σε αναγκαστικές
αδειοδοτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουρουµπλή…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μόνο να τους το πείτε ή µόνο
να το ανακοινώσετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε υπερβεί
το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι βέβαιον ότι θα καταλάβουν πώς πρέπει να λειτουργήσουν από πλευράς τιµολογιακής
πολιτικής στο θέµα του φαρµάκου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Κανένα δικαίωµα δεν έχει κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έστω για µία µέρα να στερήσει την ελληνική κοινωνία από
την ιατροφαρµακευτική φροντίδα και περίθαλψη.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για λίγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μόνο
για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσω, αν κι έχει απαντηθεί πολλές φορές αλλά για να γίνει σαφές.
Η τεχνική βοήθεια, δηλαδή η Task Force, δεν έχει καµµία σχέση
µε όλη τη συµφωνία και µε τα χρήµατα. Η Task Force είπαµε είναι
η τεχνική βοήθεια που µας παρέχει η Κοµισιόν. Η Ελληνική Δηµοκρατία έχει κάνει ένα συµβόλαιο παροχής τεχνικής βοήθειας µε
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας κι αυτός µε τη σειρά του µε το
γερµανικό Υπουργείο Υγείας και τον GIZ, που είναι οργανισµός
του.
Σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, για τους ανασφαλίστους και τη µελέτη, πράγµατι εκπονείται αυτή η µελέτη, µε τη διαφορά ότι εκκρεµεί η
ολοκλήρωση του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ» από το Υπουργείο Εργασίας.
Και γιατί αυτό έχει σηµασία; Διότι σήµερα στην πραγµατικότητα
δεν έχουµε τον ακριβή αριθµό των ανασφαλίστων. Γι’ αυτό θα
ακούσετε ένα Βουλευτή να ανεβαίνει και να λέει «Είναι 3 εκατοµµύρια», άλλος να λέει «Είναι 3,5 εκατοµµύρια» κι άλλος Βουλευτής
να λέει «Είναι 2,5 εκατοµµύρια».
Αναµένουµε εντός των εποµένων ηµερών το Υπουργείο Εργασίας να ολοκληρώσει το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» και να µας δώσει τον
τελικό αριθµό, σε πραγµατικό χρόνο, γιατί αυτό αλλάζει κάθε
µέρα. Θα είναι on line το σύστηµα. Σε αυτόν τον τελικό αριθµό θα
προσαρµοστεί η µελέτη που κάνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας.
Φαντάζοµαι δεν θα µας ψέξετε γιατί επιλέξαµε ως συνεργάτη
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας για θέµατα υγείας και µάλιστα
ανασφαλίστων. Ποιον να διαλέξουµε;
Και επί τη ευκαιρία, µια και σήµερα νοµίζω είχατε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας..
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Η Σχολή
Δηµόσιας Υγείας, η ΕΣΔΥ, συµµετέχει σε αυτό το πρόγραµµα.
Είναι και αυτή συµµετέχουσα στο πρόγραµµα, γιατί ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας έχει τη γενική επιστασία, αλλά αναθέτει διάφορα κεφάλαια του προγράµµατος σε άλλους φορείς, µεταξύ των
οποίων είναι και η ΕΣΔΥ. Άρα και αυτό το οποίο λέτε, έχει γίνει.
Και µιας και κάνουµε µία ήρεµη κουβέντα, τόνισε κάτι ο κ. Γλέζος πολλές φορές, τον οποίο σέβοµαι ιδιαιτέρως. Εγώ δεν θέλω
να αφήσω να αιωρείται ότι υπονόησα κάποτε ότι έχετε σχέσεις µε
πολυεθνικές ή οτιδήποτε άλλο. Και αν παραφερθήκαµε κάποια
στιγµή µεταξύ µας, κακώς συνέβη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι. 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 508/12/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µικρών και µεσαίων αγροτών της χώρας µας.
(Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης).
2. Η µε αριθµό 521/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου προς
τoν Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την ένταξη του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού κρουαζιέρας.
3. Η µε αριθµό 511/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο κανονισµό του Ενιαίου
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4. Η µε αριθµό 520/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων και την τόνωσητης κτηµαταγοράς.
5. Η µε αριθµό 525/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης επένδυσης.
6. Η µε αριθµό 519/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου
Κουκούτση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που πέρασε η συγκυβέρνηση µε την οποία
περιστέλλεται το δικαίωµα πληροφόρησης του κατηγορουµένου.
7. Η µε αριθµό 509/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ελλάδας – Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς
συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 522/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα
προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου
του παλιού Νοσοκοµείου της Ρόδου.
2. Η µε αριθµό 512/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευσταθίου Παναγούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυ
ξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τον ανεξέλεγκτο τρόπο
λειτουργίας των ανταλλακτηρίων ενεχυροδανειστηρίων στη χώρα
µας.
3. Η µε αριθµό 526/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασιλείου Καπερνάρου
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε καταυλισµό Αθιγγάνων στα Μέγαρα Αττικής.
4. Η µε αριθµό 510/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη
προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε την εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώµατα του Παιδιού.
5. Η µε αριθµό 515/4-2-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου
Παφίλη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την καταδίκη της πολεµικής επέµβασης του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία.
Κυρία Βούλτεψη, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας έχετε τονλόγο.
Θα ήθελα να πω ότι µόλις τελειώσει την τοποθέτησή της η κ.
Βούλτεψη θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία η οποία ήταν προγραµµατισµένη για τις 13.00’ αλλά λόγω της καθυστέρησης της συζήτησης θα γίνει ευθύς αµέσως µετά την οµιλία.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα θα αναφερθώ κι εγώ στο θέµα της Κεφαλλονιάς,
επειδή έθεσε και η κ. Παπαρήγα κάποια θέµατα. Δεν είναι η ώρα
να αναζητήσουµε ευθύνες, διότι αυτή είναι η ώρα της εθνικής οµοψυχίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Διότι, δυστυχώς, εκτός από
την καταστροφική µανία του εγκέλαδου υπάρχει και η αυτοκαταστροφική µανία του εθνικού διχασµού. Άρα, αυτήν την ώρα γίνεται
µεγάλη προσπάθεια.
Επειδή ετέθη και χθες κατά την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο
νησί, αυτό το οποίο µπορώ να πω είναι ότι δεν φταίει το µνηµόνιο
για την Κεφαλλονιά, άλλα πράγµατα φταίνε. Δεν έλειψε ούτε προσωπικό ούτε µέσα. Αυτά που φταίνε -και στα οποία δεν θα αναφερθώ- εντοπίστηκαν εγκαίρως από όλους όσοι βρεθήκαµε εκεί.
Και όπως ξέρετε, βρέθηκε αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής
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Οµάδας -πέραν των Υπουργών- που δεν έκαναν παρέλαση, πήγαιναν να δουν τί χρειάζεται για τον κάθε έναν τοµέα επί τόπου.
Απλώς, µε την αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας -δηλαδή την υποφαινοµένη που είµαι στο Βήµα τον Γραµµατέα κ.
Μπούρα και τον αναπληρωτή κ. Τσουµάνη- µείναµε παραπάνω και
εντοπίσαµε αυτά για τα οποία δεν θέλω να µιλήσω και ελήφθησαν
χθες οι αναγκαίες αποφάσεις συντονισµού για να µπορέσει να
λυθεί το πρόβληµα.
Το νησί έχει ανάγκη από βοήθεια, έχει ανάγκη από ανασυγκρότηση, έχει ανάγκη να λυθούν όλα πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος που είναι επί θύρας και όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ
γρήγορα, αλλιώς θα έχουµε προβλήµατα και στο ΑΕΠ του νησιού
και στο ΑΕΠ της περιφέρειας και στο ΑΕΠ της χώρας. Εποµένως,
κλείνω εδώ το θέµα. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούµε αυτά.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, εδώ υπάρχουν οβιδιακές µεταµορφώσεις. Είναι γνωστό -και είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς γενικά και του σοσιαλισµού- ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στον δηµόσιο
τοµέα.
Τώρα, βάσει αυτής της νέας οβιδιακής µεταµόρφωσης ακούµε
ότι, όχι, µπορεί να είναι και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Εγώ συµφωνώ. Τώρα, όµως, ακούω ότι, όχι, είµαστε «υπέρ» της
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, πλην όµως δώστε µία
µεταβατική περίοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο θέµα της υγείας απ’ όσο θυµάµαι, είµαστε σε µεταβατική περίοδο αµέσως µετά τη Μεταπολίτευση. Είχα την ευκαιρία να µελετήσω το κείµενο που µε πολύ
προσοχή έφτιαξε ο εισηγητής µας, ο κ. Κωνσταντόπουλος, για τις
αποτυχηµένες απόπειρες µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας,
οκτώ νόµοι, δύο απόπειρες και ποιος ξέρει τι άλλο. Είµαστε σε µεταβατική περίοδο. Δεν κάνουµε κάτι άλλο. Το θέµα είναι να βρεθούµε κάποτε σε µόνιµη λύση.
Όσον αφορά του ιατρούς που, πράγµατι, πλήττονται µε κάποιον
τρόπο, αφού είχαν συνηθίσει µε ένα συγκεκριµένο τρόπο εργασίας και απόκτησης του εισοδήµατός τους, να ξέρετε ότι και γι’
αυτήν την περίπτωση θα βρεθεί λύση, η οποία θα ανακοινωθεί, θα
είναι ευχαριστηµένοι και οι ιατροί και θα σταθεί δυνατό να προσληφθούν και νέοι ιατροί.
Εξάλλου, µια άλλη οβιδιακή µεταµόρφωση που είδα είναι ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ βλέπω πως αλλάζει και τις ανακοινώσεις του µε βάση τα
γεγονότα. Είναι διαφορετικό το κείµενο που αναφέρεται στο θέµα
της υγείας και στο θέµα του ποιοι πρέπει να απολαµβάνουν τις
υπηρεσίες ιατρικοφαρµακευτικής περίθαλψης στη χώρα που λέγεται Ελλάς στην πολιτική απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου του
και διαφορετικά τα λέει τα πράγµατα στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, στηρίζοντας τις διαδηλώσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.
Λείπουν κάποιες κρίσιµες λέξεις. Για λόγους εθνικής οµοψυχίας
πάλι δεν θα αναφερθώ. Όµως, δεν µπορεί. Πρέπει να µας δώσετε
ένα συγκεκριµένο κείµενο, µία συγκεκριµένη απόφαση που να λέει
ποιοι δικαιούνται στη χώρα να έχουν ιατρικοφαρµακευτική περίθαλψη. Αλλιώς δεν γίνεται.
Τα στοιχεία που έδωσε προχθές ο ΕΟΠΥΥ είναι συντριπτικά:
Πάνω από δέκα εκατοµµύρια εξετάσεις σε ένα µήνα στην Ελλάδα
πάει να πει ότι είµαστε όλοι άρρωστοι! Τι να πω; Τι είναι αυτό το
πράγµα; Αυτό δεν µπορεί να µη συµµαζευτεί, κύριοι συνάδελφοι,
διότι το πληρώνουµε όλοι. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν έχουν
πατήσει ποτέ στον γιατρό και καλά να είναι. Πού στο καλό βγαίνουν κάθε µήνα πάνω από δέκα εκατοµµύρια εξετάσεις; Κάτι γίνεται. Και αυτό που γίνεται το ξέρουµε όλοι. Απλώς θα το
διορθώσουµε, χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να καταγγέλλουµε ο
ένας τον άλλο. Αυτό είναι το βασικό ζήτηµα.
Πάντως, παραµένω σε αυτό. Άλλα είναι αυτά τα οποία αναφέρετε, όσον αφορά στο ποιοι πρέπει να έχουν περίθαλψη στην πολιτική σας απόφαση του Ιουλίου και είναι άλλα αυτά που λέτε
–έχετε παραλείψει πράγµατα- στην ανακοίνωση που εκδώσατε
χθες, όπου αναφέρεστε γενικώς σε πολίτες.
Κοιτάξτε να δείτε. Ασκείτε κριτική στο παρόν νοµοσχέδιο. Το
δέχοµαι. Λογικό είναι. Πρέπει, όµως, κάποτε να συµφωνήσουµε
σε αυτήν τη χώρα σε κάτι, ότι δεν µπορούµε συνεχώς να αιµορραγούµε και κάποιοι επιτήδειοι να κερδίζουν. Διότι λέτε ότι παραδίδουµε –ας πούµε- στην ιδιωτική περίθαλψη κονδύλια κρατικά
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µέσω του ΕΟΠΥΥ, των ταµείων κ.λπ..
Όµως, δεν λέτε ότι αυτά διοχετεύονται προς τα εκεί µέσω ενός
καναλιού. Δεν βγαίνει ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, η Βούλτεψη
να πει «πηγαίνετε σε αυτό το διαγνωστικό κέντρο!». Τις ξέρετε τις
παθογένειες στον τοµέα της υγείας. Αλλιώς δεν θα είχαµε δέκα
εκατοµµύρια παραπεµπτικά µέσα σε ένα µήνα κάθε µήνα. Δεν
µπορεί!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Λάθος είναι αυτό!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι επίσηµη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για
τον Οκτώβριο, το Νοέµβριο και το Δεκέµβριο: Κατάχρηση, υπερβάλλουσα και προκλητική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας. Οκτώβριος 2013: δέκα εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες
οκτακόσια ενενήντα δύο παραπεµπτικά δαπάνης άνω των 77, σχεδόν 78 εκατοµµυρίων ευρώ. Το Νοέµβριο τα παραπεµπτικά από
δέκα εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο έγιναν εννέα εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες. Δεν γίνεται αυτό!
Εµείς κάνουµε µία προσπάθεια αυτήν τη στιγµή να ενοποιήσουµε το σύστηµα, να µπορέσουµε να κάνουµε οικονοµίες κλίµακος, να πάνε κάπου αλλού αυτά τα χρήµατα, ρε αδερφέ, στο
κάτω-κάτω. Γιατί εκεί µπορεί να βρίσκονται και κερδοσκόποι που
προστατεύονται αυτήν τη στιγµή. Το πρόβληµα, όµως, είναι –και
αναφέροµαι πάλι στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ της 1 – 2 Φεβρουαρίου – ότι εσείς λέτε επί λέξει πως «θα
φτιάξετε το πρόγραµµά σας µαζί µε την κοινωνία και τα κινήµατα
στο πλαίσιο µιας πρωτόγνωρης διαδικασίας».
Συγγνώµη, αλλά πότε θα το φτιάξετε το πρόγραµµα; Διότι στο
µεταξύ η χώρα που λέγεται Ελλάς εκδίδει έντοκα γραµµάτια. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό: Υψηλό επιτόκιο και µικρό διάστηµα αποπληρωµής. Προχθές πήραµε 800 εκατοµµύρια. Στις αρχές Ιανουαρίου
πήραµε 1,2 δισεκατοµµύρια. Λεφτά δεν υπάρχουν. Όποιοι υποστηρίζετε ότι «να, και τώρα που δεν πήραµε τη δόση συνεχίζουµε
να ζούµε κανονικά», όχι, κύριοι συνάδελφοι, κρύβετε ότι εκδίδουµε
έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου λήξης είκοσι έξι εβδοµάδων, δεκατριών εβδοµάδων, τα οποία πρέπει να τα πληρώσουµε. Εάν δεν
τα πληρώσουµε, αυτά θα «σκάσουν».
Άρα, µπορεί το Die Linke να µην το ενδιαφέρει αυτό και να εκδίδει ανακοινώσεις, γραπτές µάλιστα ανακοινώσεις, λέγοντας να
µη δοθεί άλλη βοήθεια στην Ελλάδα, εσάς, όµως, πρέπει να σας
ενδιαφέρει.
Διότι πώς θα καλυφθούν οι δαπάνες υγείας και όλα αυτά; Τι θα
γίνει; Ξέρετε δεν υπάρχει άλλος δρόµος, άµα σκάσει το οµόλογο,
είναι άτακτη χρεοκοπία. Εάν είναι άτακτη η χρεοκοπία, δεν πληρώνονται µισθοί, συντάξεις, υπηρεσίες υγείας, παιδείας κ.λπ.. Δεν
υπάρχει άλλος δρόµος, από την ώρα που αυτήν τη στιγµή, επειδή
συνεχώς δηµιουργούνται προβλήµατα µε την τρόικα, καθυστερεί
η δόση κι εµείς εκδίδουµε έντοκα γραµµάτια.
Άρα, λοιπόν, υπάρχουν δύο δρόµοι -και τελειώνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε, γιατί µαζεύονται και οι συνάδελφοι για την ονοµαστική
ψηφοφορία- ή κάνουµε οικονοµίες και αποφασίζουµε ή λέµε «δεν
µε νοιάζει, το σύστηµα να πληρώνει». Όταν το λέµε αυτό, λεφτά
δεν υπάρχουν, άρα πάµε σε δανεισµό. Αυτός ο δανεισµός είναι
κανονικά από τις αγορές και δεν είναι επαχθές χρέος, το λένε και
τα στελέχη σας. Είναι απλό.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, όταν έρθει στην εξουσία θα έχει δύο δρόµους. Ή θα εφαρµόσει µνηµόνιο και θα το ονοµάσει «ανασύνταξη
της χώρας µετά την καταστροφή» ή δεν θα εφαρµόσει µνηµόνιο
και θα πάµε σε άτακτη χρεοκοπία και δεν θα συζητούµε ούτε γι’
αυτά τα οποία συζητούµε σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας:
«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής έχει υποβληθεί
αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Ζερδελής Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Μιχαλάκης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος. Απών.
Ο κ. Μαντάς Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κουρουµπλής Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Βαµβακά Ευγενία. Απούσα.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Παρών.
Η κ. Κανελλοπούλου Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη. Παρούσα.
Ο κ. Καρά Γιουσούφ Αϊχάν. Παρών.
Ο κ. Κοντονής Σταύρος. Παρών.
Η κ. Χαραλαµπίδου Δέσποινα. Παρούσα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Η κ. Γαϊτάνη Ιωάννα. Παρούσα.
Η κ. Διακάκη Μαρία. Απούσα.
Ο κ. Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί των άρθρων 1,2,3,4
και 5, καθώς κι επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και
εδικό αριθµό 139 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κι
άλλες διατάξεις» έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Μία αίτηση από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και µία δεύτερη από Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και
των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών, των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

«

6911

6912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

6913

»

6914

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω,
πρώτα και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για να διαπιστωθεί
αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή της.
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία. Παρούσα.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Παρών.
Η κ. Βαλαβάνη Νάντια. Παρούσα.
Η κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη. Παρούσα.
Η κ. Διώτη Ηρώ. Παρούσα.
Η κ. Καλογερή Αγνή. Παρούσα.
Ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Μητρόπουλος Αλέξιος. Παρών.
Η κ. Χαραλαµπίδου Δέσποινα. Παρούσα.
Η κ. Διακάκη Μαρία. Απούσα.
Ο κ. Τσακαλώτος Ευκλείδης. Παρών.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος.
Ο κ. Ζερδελής Ιωάννης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Τώρα θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών
για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Καµµένος Πάνος. Παρών.
Η κ. Ιατρίδη Τσαµπίκα. Παρούσα.
Η κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνα. Παρούσα.
Ο κ. Σταυρογιάννης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κασαπίδης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Τζάκρη Θεοδώρα. Παρούσα.
Ο κ. Νικολόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Κουντουρά Έλενα. Παρούσα.
Ο κ. Μαριάς Επαµεινώνδας. Παρών.
Η κ. Κόλλια Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Μελάς Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Μακρή Ραχήλ. Παρούσα.
Ο κ. Μουτσινάς Πάρις. Παρών.
Ο κ. Βουδούρης Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Παραστατίδης Θεόδωρος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών για τα συγκεκριµένα άρθρα και τροπολογίες.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεται το Σώµα να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον
Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα συνεφώνησε..
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές
διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Δηµήτριος
Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία και Ηρώ Διώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα διεξαχθεί επίσης ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
1, 2, 3, 4 και 5 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και
ειδικό 139 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα και την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα και την τροπολογία λέγουν
«ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Πασχαλίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Απόστολος Αλεξόπουλος
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι δύο οι ψηφοφορίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αφού είπαµε να
τις συµπτύξουµε σε µία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ναι αλλά οι ψήφοι θα είναι «ΟΧΙ» σε
αυτό και «ΟΧΙ» σε εκείνο, για παράδειγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προφανώς έτσι
θα γίνεται. Αλλά δεν θα εκφωνηθούν δύο φορές τα ονόµατα, θα
εκφωνηθούν µία φορά.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής του νοµοσχεδίου Υγείας και επί των άρθρων
και της τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα
συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
(Διαρκούσης της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί τους από το Μουσικό Σχολείο Άµφισσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
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καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση των ψήφων, προχωρούµε στη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υγείας: «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή
σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
Τον λόγο θα πάρει πρώτος ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ.
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι
εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, από οκτώ λεπτά έκαστος. Επίσης, µπορούν να εγγραφούν και οι Βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο µετά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κι εγώ θέλω τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, στη συνέχεια.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό
είναι µία καλή ευκαιρία, ώστε όλες οι πτέρυγες της Βουλής να
µπορέσουµε να συνεννοηθούµε για τα αυτονόητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –κυρίως απευθύνοµαι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- πιστεύω ότι κι εσείς, αν ήσασταν στα κυβερνητικά έδρανα, έχοντας ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει τη
σφραγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, το οποίο έχει τη
σφραγίδα εµπειρογνωµόνων γύρω από τα θέµατα του οικογενειακού γιατρού και της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, δεν ξέρω
αν θα µπορούσατε να κάνετε τίποτα περισσότερο, από το να το
φέρετε για ψήφιση στη Βουλή. Κι όµως και σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν µπορέσαµε να συνεννοηθούµε, σε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο έχει επίκεντρό του τον πολίτη και µόνον αυτόν.
Ακόµα κι εδώ, λοιπόν, µπήκατε στον πειρασµό να πείτε «όχι»
σε όλα. Ήταν ίσως ένα από τα λίγα νοµοσχέδια, στα οποία η
Βουλή των Ελλήνων θα µπορούσε να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που βρίσκει επιτέλους πεδίο προσέγγισης,
σύγκλισης απόψεων σε µείζονα θέµατα –φυσικά και στα πρώτα
άρθρα ακόµη και στο πρώτο κεφάλαιο- τα οποία είναι εξαιρετικά
σηµαντικά.
Μέχρι πρόσφατα είχαµε χίλιους δύο λόγους και χίλιες δύο
αφορµές, ώστε όλες οι µονάδες υγείας του πρώην Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι µονάδες του πρώην
ΙΚΑ να µην µπορούν να µπουν κάτω από την ίδια οµπρέλα.
Έγινε το πρώτο ουσιαστικό βήµα, η σύγκλιση και ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταµείων και η δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ, που
µας δίνουν επιτέλους το δικαίωµα να ενώσουµε όλες τις υγειονοµικές µονάδες κάτω από την «οµπρέλα» των κοινωνικών περιφερειών της χώρας. Ούτε εδώ µπορούµε να συµφωνήσουµε για να
ενώσουµε δυνάµεις για το καλό της υγείας όλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κεφάλαιο Πρώτο που αφορά
την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στον πυρήνα της νοµίζω ότι
δεν επιδέχεται καµµία αµφισβήτηση και θεωρητικά όλες οι πτέρυγες της Βουλής θα έπρεπε να συµφωνήσουν. Επίσης, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή λέει ότι το κεφάλαιο αυτό
στοχεύει σωστά, ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Παρ’ όλα
αυτά, δεν υπάρχει το πολιτικό θάρρος και εδώ για να ψηφίσουν
όλοι «ΝΑΙ».
Στο Κεφάλαιο Δεύτερο υπάρχουν κάποια θέµατα. Τα θέµατα
αυτά έχουν να κάνουν µε τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών.
Μίλησαν πολλοί συνάδελφοι για το θέµα των µεταβατικών διατάξεων. Απήντησε σαφώς το Υπουργείο για ποιους λόγους δεν
είναι δυνατόν να εφαρµοστούν µεταβατικές διατάξεις.
Ουσιαστικά, σε µεταβατική περίοδο βρισκόµαστε από το 1982,
µια µεταβατική περίοδος όπου η µεγάλη µεταρρύθµιση στην
υγεία δεν εφαρµόστηκε και η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
έµεινε ηµιτελής.
Προφανώς, θέλετε να παραµείνουµε σε αυτήν τη µεταβατική
περίοδο. Προφανώς, οι δυνάµεις συντήρησης στη χώρα άλλαξαν
µορφή, βρήκαν νέους συµµάχους. Πρόκειται για µονάδες συν-
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τήρησης, οι οποίες θέλουν το συγκεκριµένο σύστηµα, θέλουν
γιατρούς πολλών ταχυτήτων, θέλουν µονάδες πρωτοβάθµιας
φροντίδας διαφόρων ταχυτήτων και ουσιαστικά δεν θέλουν να
λειτουργήσει η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, γι’ αυτό και γαντζώνονται πλέον από νέες δυνάµεις που αναδύονται, δηµιουργούν νέες συµµαχίες. Αφού πήραν ό,τι πήραν από τις
κυβερνήσεις µέχρι τώρα, φροντίζουν µε αυτές τις συµµαχίες να
δηµιουργήσουν αναχώµατα, µε την ελπίδα ότι αυτή η µεταρρύθµιση δεν θα γίνει ποτέ, ότι δεν θα λειτουργήσει ποτέ.
Γι’ αυτό και επιζητούν ρήγµατα, γι’ αυτό και επιζητούν αναβολές, γι’ αυτό και επιζητούν µεταβατικές διατάξεις. Γνωρίζουν
πολύ καλά ότι η αναβολή οδηγεί στη µαταίωση και µέσα από
αυτές τις νέες συµµαχίες ονειρεύονται ναυάγιο πάλι της πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Δεν θα τους κάνουµε το χατίρι. Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας θα προχωρήσει και πρέπει να
προχωρήσει και το ξέρετε καλά αυτό. Θα µπορούσατε να κάνετε
βελτιωτικές προτάσεις πάνω και στα άρθρα αυτά.
Υπάρχουν προβλήµατα, όπως µε τους οδοντίατρους και αυτό
το ξέρει πολύ καλά το Υπουργείο και αναζητά λύσεις. Όντως και
γι’ αυτούς –και θα έπρεπε να είχατε εντοπίσει και τέτοιες προτάσεις θα θέλαµε- θα έπρεπε να ισχύει ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους γιατρούς οι οποίοι έχουν το δικαίωµα και τη δυνατότητα,
µε προνοµιακές συµβάσεις λόγω της πολυετούς εµπειρίας τους
στο πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας, να πάνε στα ιατρεία τους και
να τα λειτουργήσουν όλη την ηµέρα προς όφελος και των ίδιων
και κυρίως των ασθενών, οι οποίοι θα βρουν πλέον ιδιωτικά ιατρεία όλη την ηµέρα ανοιχτά µε σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ.
Όµως, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει µε τους οδοντίατρους,
όπως καταλαβαίνετε, οι οποίοι δεν µπορούν να συµβληθούν µε
το αντίτιµο το οποίο προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ, τα 10 ευρώ ανά ιατρική
πράξη. Αυτό δεν µπορεί να γίνει µε τους οδοντίατρους για συγκεκριµένους λόγους. Εκεί υπάρχει πρόβληµα.
Πιστεύω ότι το Υπουργείο το έχει εντοπίσει και θα κάνει ειδικές
συµβάσεις µε τους οδοντίατρους, γιατί κινδυνεύουµε πλέον στο
χώρο της οδοντιατρικής να µην υπάρχει πρωτοβάθµιο σύστηµα
υγείας, µια που ο πολίτης δεν θα µπορεί να βρίσκει οδοντιατρικές υπηρεσίες υγείας ούτε στο πρωτοβάθµιο εθνικό δίκτυο, γιατί
θα παραµείνουν ελάχιστοι σ’ αυτό ούτε φυσικά και στους συµβεβληµένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.
Το θέµα αυτό ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να λυθεί σύντοµα, ώστε
να µην υπάρχει καµµία παρερµηνεία.
Στα υπόλοιπα θέµατα και ιδιαίτερα στα τελευταία κεφάλαια,
ρυθµίζονται ουσιαστικά, χρόνια προβλήµατα. Οµοίως και µε τις
τροπολογίες οι οποίες ήρθαν, ιδιαίτερα για τη «ναυαρχίδα» του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
όπου δροµολογούνται θετικές εξελίξεις. Ένα χρόνιο πρόβληµα
λύνεται οριστικά. Το ίδιο ισχύει και για την «Παµµακάριστο» στα
άλλα άρθρα.
Θα µείνω στο Εθνικό Πρόγραµµα Προληπτικού Ελέγχου των
νεογνών, στις κινητές µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας και την
εξυπηρέτηση περιοχών µε ιδιαίτερα προβλήµατα πρόσβασης
στις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας όπου λύνεται
ένα χρόνιο πρόβληµα.
Τα άρθρα 32 και 33, αφορούν θέµατα των ιδιωτικών µονάδων
ηµερήσιας νοσηλείας. Το άρθρο 32, έχει αποσυρθεί και παρά τις
προσπάθειες που έγιναν, δεν µπόρεσε να κατέβει τροπολογία.
Σε συνεννόηση µε το Υπουργείο όµως θέλω να διαβεβαιώσω το
Σώµα ότι πολύ σύντοµα θα έρθει σε επόµενο νοµοσχέδιο άρθρο
γύρω από τις µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας. Είναι τόσο για το
δηµόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα ένα θέµα που δεν προκαλεί µόνο εξοικονόµηση πόρων υγείας αλλά διευκολύνει και τον
πληθυσµό της χώρας τόσο σε υπηρεσίες παθολογικού τοµέα
όσο και χειρουργικού τοµέα.
Τέλος, για τα κέντρα ιαµατικού τουρισµού και θερµαλισµού
και θαλασσοθεραπείας δίνεται µια ουσιαστική λύση, σε συνεργασία πάντοτε µε το Υπουργείο Τουρισµού. Είµαστε µια χώρα
που πολλοί θέλουν να επενδύσουν στον τουρισµό και φυσικά σε
αυτά τα κέντρα ιαµατικού τουρισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι µπήκατε στον πειρασµό,
προτιµήσατε µικροκοµµατικά οφέλη, προτιµήσατε µικροκοµµατικές συµµαχίες και αµφίβολα αποτελέσµατα από το να πείτε ένα
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µεγάλο «ΝΑΙ» σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, ένα µεγάλο «ΝΑΙ» το οποίο
είχε τολµήσει ακόµη και η Κοµµουνιστική Αριστερά το 1983,
καθώς είχε πει «ΝΑΙ» επί της αρχής, όταν ψηφιζόταν ο νόµος για
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Η σηµερινή πολυδιασπασµένη Αριστερά για τους δικούς της λόγους προτίµησε την εύκολη λύση. Η
Αριστερά –και αυτό θα µείνει στην ιστορία- ήταν απούσα στο σχεδιασµό. Και αν κάποιος µπορεί να της δώσει κάποιο ελαφρυντικό
για την επί των άρθρων συζήτηση, δεν µπορεί να της δώσει κανένα
ελαφρυντικό γιατί επί της αρχής ήταν απούσα σε αυτήν τη µεγάλη
µεταρρύθµιση. Φυσικά η ιστορία ευτυχώς γράφεται µε τους παρόντες, που προηγουµένως είπαν το µεγάλο «ΝΑΙ» στη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε,
έχετε ζητήσει τον λόγο, αλλά το Προεδρείο θα προτιµούσε να
µιλούσατε έστω µετά τον δεύτερο ειδικό αγορητή. Βεβαίως,
έχετε το δικαίωµα να µιλήσετε και τώρα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει κανένα µεγάλο
«ΝΑΙ» όπως είπε πιο πριν ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας.
Και δεν νοµίζω ότι αυτή η µέρα πραγµατικά σηµαίνει ότι η υπόθεση της υγείας του ελληνικού λαού θα βελτιωθεί ή ότι πρόκειται
για µια προοδευτική µεταρρύθµιση. Είναι µια οπισθοδρόµηση.
Και ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης διά των µέσων ενηµέρωσης µπορεί να ισχυρίζεται ότι πρόκειται για µεταρρύθµιση.
Στην πραγµατικότητα, αυτό το νοµοσχέδιο σε ό,τι αφορά την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, που µε το θεσµό του οικογενειακού γιατρού, απέµειναν, ώστε µετά την η ενοποίηση των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταµείων να ολοκληρωθεί το
µεγάλο σχέδιο για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας που ξεκίνησε το
1983 ως το βασικό οικοδόµηµα του κοινωνικού κράτους, που είχε
εξαγγείλει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα µε τον ιδρυτή του
και Πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Πρέπει να πω, διότι αξίζει να µνηµονευθεί από εδώ, ότι το
2003, ο τότε Υπουργός Υγείας του ΠΑΣΟΚ, ο καθηγητής Κώστας
Στεφανής έφερε στη Βουλή το νόµο για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, τον οποίο εάν η Νέα Δηµοκρατία πίστευε πράγµατι
στη µεταρρύθµιση αυτή, θα µπορούσε ως κυβέρνηση να το
εφαρµόσει.
Στην πραγµατικότητα τώρα θα αναµένουµε τη µελέτη µιας
γερµανικής εταιρείας που έχει µάλιστα προθεσµία δύο ετών, για
να προχωρήσει η εφαρµογή του νέου νόµου και µε τόσες αποφάσεις υπουργικές κ.λπ. που προβλέπει. Δυστυχώς, αυτό το
οποίο είµαι υποχρεωµένος να πω, είναι ότι ψηφίζοντας αυτό το
νοµοσχέδιο, ψηφίζω ό,τι µπορεί να αποµείνει έστω και από τα
«υλικά κατεδάφισης» του ΕΣΥ που ως µέλη εκείνης της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ και ως Βουλευτής τότε της πλειοψηφίας οικοδοµήσαµε.
Όσοι µπορούν κάτω από τις σηµερινές τραγικές συνθήκες να
σκεφτούν, γιατί πολλοί άνθρωποι που η ανεργία, η φτώχεια, η
δυστυχία, τούς έχει οδηγήσει σε βαθιά κατάθλιψη δεν µπορούν
να σκεφτούν και τους κατανοώ, αλλά και ιδιαίτερα όσοι πίστεψαν
στις αξίες του ΠΑΣΟΚ και δεν ταύτισαν τις αξίες αυτές µε ανάξια,
όπως αποδείχθηκαν, πρόσωπα, τα οποία τις καπηλεύθηκαν και
δεν τίµησαν την εµπιστοσύνη του λαού που τους οδήγησε εδώ ή
στα υπουργικά έδρανα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την πραγµατικότητα. Αυτούς τους πολίτες, καλώ εγώ να σκεφτούν κάτω
από ποιες συνθήκες εδώ και τριάµισι χρόνια, αιµορραγώντας και
αποδεκατιζόµενο συνεχώς, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
αγωνίζεται να µείνει όρθια η χώρα.
Αυτό είναι το ζητούµενο για εµάς, να µείνει όρθια η χώρα.Γιατί
γνωρίζουµε ότι ούτε αυτή η Κυβέρνηση που η πλειοψηφία της
είναι της Δεξιάς θα δώσει τη µάχη για το κοινωνικό κράτος, ούτε
βέβαια µία Αριστερά επιγόνων ηγεσιών που σ’ όλη τη δεκαετία
του 1980 δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να υπονοµεύουν την προσπάθεια αλλαγής και οικοδόµησης µιας πραγµατικής δηµοκρατίας, ενός κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα ενός κράτους που
σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη είχε ήδη πριν από πενήντα χρόνια εδραιωθεί.
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Σήµερα, αυτοί που µπορούν να επιχαίρουν, είναι όσοι στη δεκαετία του 1980 τότε από τα έδρανα της Νέας Δηµοκρατίας καταψήφιζαν το νόµο για το ΕΣΥ και όσοι από τα έδρανα της
Αριστεράς έµειναν µόνο στην αρχή -ουσιαστικά καταψήφιζανκαι υπονόµευαν την εφαρµογή του.
Οµιλώ τόσο για την Δεξιά όσο και για την Κοµµουνιστική ή κοµµουνιστογενή Αριστερά.
Στις κρίσιµες αυτές ώρες, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να αποδείξει
αυτό που διακηρύξαµε στις 3 Σεπτέµβρη του ’74, όταν θέσαµε
ως πρώτο στόχο µας την υπεράσπιση της πατρίδας. Ο πατριωτισµός -αυτό που σήµερα ονειδίζεται ή αποτελεί αντικείµενο καπηλείας- είναι αυτό που κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζει την
πορεία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους λένε ότι
«έγινε το ΠΑΣΟΚ ουραγός της Νέας Δηµοκρατίας;». Δεν έγινε
ουραγός της Νέας Δηµοκρατίας, όπως κάποιοι στην Δεξιά -και
ακραία µάλιστα- λένε ότι η Νέα Δηµοκρατία έγινε ουραγός του
ΠΑΣΟΚ.
Συµφωνήσαµε, γιατί ξέρουµε ότι δεν πρέπει αυτό που υπέστη
η χώρα και η οικονοµία µε την πολιτική αστάθεια από τον Νοέµβρη του 2011 µέχρι τον Ιούνιο του 2012 να επαναληφθεί µε µία
νέα προσφυγή στις εκλογές. Εγώ δέχοµαι αυτό -και είναι υποθέτω θέµα τιµής για τον Πρωθυπουργό- που λέει ο κ. Σαµαράς,
ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2016.
Εκτός εάν –αυτό υποθέτω εγώ- τον Μάρτιο του εποµένου
έτους ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγήσει εκεί, πυροδοτώντας µία κρίση για ένα
ρόλο που µετά την τοµή που έκανε το ΠΑΣΟΚ µε την αναθεώρηση του 1985/86 στις υπερεξουσίες -που άρµοζαν σε σύστηµα
προεδρικής δηµοκρατίας- που είχε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής
ως τότε, ως γνωστόν, ο ρόλος αυτός, δεν έχει καµµία ουσιαστική
δυνατότητα πολιτικής παρέµβασης. Και όσοι ζητάνε από το σηµερινό Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να µην υπογράψει εκείνο ή το
άλλο, απευθύνονται σε πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι κανένας
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δεν µπορεί αρνούµενος να εφαρµόσει το Σύνταγµα ή παραιτούµενος να γίνει πρόξενος πολιτικής
ανωµαλίας, όπως γινόταν στο παρελθόν µε τον τότε αρχηγό του
κράτους, τον βασιλιά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές µε αυτήν την έννοια το ΠΑΣΟΚ
δεν ρίχνει την Κυβέρνηση. Δεν ξέρω, µπορεί κάποιοι και στη µείζονα, κυβερνητική πλειοψηφία να θέλουν να πέσουν «ηρωικώς».
Ναι, αλλά θα πέσει και η χώρα πιο βαθιά.
Αυτά τονίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, από το καλοκαίρι του
2010. Έλεγα, τότε, «ωραία να καταψηφίσω και εγώ µαζί σας. Θα
µας χειροκροτήσουν όσοι βρίσκονται είτε µε την καλή και ειλικρινή διάθεση τους έξω από τη Βουλή, γιατί υποφέρουν, πεινούν,
δυστυχούν αλλά και όσοι µπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη και
σκέφτονται πώς να εισβάλλουν στο «µπορντέλο», όπως ονόµαζαν τη Βουλή των Ελλήνων. Όλοι θα µας χειροκροτήσουν, όπως
χειροκροτούσαν και πανηγύριζαν οι αρχαίοι Αθηναίοι όταν κατεδάφιζαν τα τείχη τους µετά το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέµου»..
«Ναι, τι θα πούµε, όµως, έπειτα από τρεις ηµέρες, όταν θα µας
ρωτούν «και τώρα τι κάνουµε;». Θα τους πούµε, «πάµε στη
δραχµή»; Αυτό θα τους λέγαµε;» Όπως είχαν εξαγγείλει αυτοί
που, όπως πίστευαν, ερχόµενοι στην εξουσία θα τα έσκιζαν όλα.
Τώρα βέβαια, λένε, άλλα πράγµατα.
Εάν τα πιστεύουν, εγώ να τους στηρίξω. Όπως έλεγα και στην
κυβέρνηση Καραµανλή ότι εάν έφερνε το νόµο που θα έκοβε τα
προνόµια έξι-επτά επιχειρηµατιών που ελέγχουν και χειραγωγούν το λαό µέσω της τηλεόρασης, εγώ θα τον ψήφιζα.
Όµως δεν τόλµησε ο κ. Καραµανλής, που σιωπά τώρα επί τέσσερα χρόνια. Όµως όλοι ρίχνονται στον Γεώργιο Παπανδρέου,
στο Βαγγέλη Βενιζέλο, στο ΠΑΣΟΚ.
Πώς έπειτα από πεντέµισι χρόνια οδηγήθηκε αυτή η χώρα
στην κρίση; Γιατί οι περίφηµοι «νταβαντζήδες» έγιναν οµοτράπεζοι και χειραγωγώντας το λαό, οδήγησαν σε αυτό που ζει σήµερα
ο τόπος και για το οποίο αγωνιζόµαστε, ακριβώς για να σταθεί
όρθια η χώρα. Γιατί ξέρουµε τι θα σηµάνει ακόµα και για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, εάν οδηγηθούµε σε κατάρρευση.
Αυτά πιστεύουµε, κύριε Υπουργέ, εγώ σας προειδοποιώ ότι κάποιοι δικηγόροι θα θησαυρίσουν. Όλοι οι γιατροί, όταν αλλάζετε
εσείς τους όρους της σύµβασης που έχουν καταρτίσει µε το δη-
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µόσιο αν δεν υποκύψουν στην εκβίαση που δέχονται, προφανώς
θα πάνε στα δικαστήρια για να αποζηµιωθούν. Τουλάχιστον αυτοί
που έχουν συµβάσεις αορίστου χρόνου. Το ίδιο θα συµβεί µε
τους υγειονοµικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Αυτοί,
όπως µε τον ΕΟΠΥΥ, µεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στις περιφέρειες, έτσι πρέπει να µείνουν εκεί που είναι και υπηρετούν. Για
ποιο λόγο θα περάσουν από ένα καθεστώς διαθεσιµότητας
πρώτα;
Αυτή η ιστορία της διαθεσιµότητας, έχει καταστρέψει τη Δηµόσια Διοίκηση. Είναι µικρό το ποσοστό των ανθρώπων που ρίχνονται στην ανεργία και τη δυστυχία µέσω της κινητικότητας,
σε σχέση µε τις δεκάδες χιλιάδες που φεύγουν κάθε χρόνο. Και
έχει συρρικνωθεί ουσιαστικά, σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες,
το προσωπικό της Δηµόσιας Διοίκησης. Όµως, µε αυτήν την
ιστορία των δύο ετών, έχει διαλυθεί το κράτος και δεν δουλεύει
κανένας, χωρίς να συζητάει το µισό ωράριό του για τη διαθεσιµότητα, την κινητικότητα, το τι θα γίνει κ.λπ., πέραν της αποψιλώσεως πολλών υπηρεσιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, εάν
έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που µε ακούσατε. Ήθελα να µιλήσω, για να µε ακούσουν
όσοι δεν παρακολουθούν τα ιδιωτικά κανάλια που χειραγωγούν
το λαό και τους πολιτικούς εκείνους που την τιµή που τους κάνει
ο λαός µε την ψήφο του πάνε και την προσφέρουν αντί «πινακίου
φακής», ελάχιστης τηλεθέασης, στα πόδια των διαφόρων τηλεπαρουσιαστών.
Σε εκείνους τους ελάχιστους έστω απευθύνοµαι, που παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει
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ακόµα αυτός ο θεσµός που όσο θα µένει όρθιος, εδώ και µόνο
θα ακούγεται αυθεντικά η φωνή των εκπροσώπων του λαού, που
σέβονται την τιµή που τους έγινε από το λαό και δεν νοιάζονται
για τα τιµήµατα, υλικά ή άλλης φύσεως, που µπορεί να λαµβάνουν σαν αντάλλαγµα όσοι χαρίζουν την τιµή που τους κάνει ο
λαός, να είναι αντιπρόσωποι του έθνους.
Σε αυτούς τους πολίτες απευθύνοµαι, για να γνωρίζουν ότι το
ΠΑΣΟΚ µε τις αξίες του, υπάρχει και θα υπάρξει όπως υπήρξαν
και οι ιδέες του Χαρίλαου Τρικούπη. Την πτώχευση προκάλεσε
ο Δεληγιάννης. Ο Τρικούπης, όµως, καταδικάστηκε από τον χειραγωγούµενο τότε από το παλάτι λαό. Σήµερα όµως δοξάζονται
οι ιδέες του. Το ίδιο έγινε µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το ίδιο θα
συµβεί µε τις ιδέες, τις αξίες του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 270 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 151 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119
Βουλευτές σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής
ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας, (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις»:
Υπέρ του άρθρου 1, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 150 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 1, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 2, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 150 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 2, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 3, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 150 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 3, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
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τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 4, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 150 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 4, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 5, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 150 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 5, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139,
δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139,
δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 110 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139
έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
1. Με επιµέλεια και δαπάνη της εταιρείας µε την επωνυµία «Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.» (ΔΕΗ Α.Ε.) συντελείται ο
ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
µέσω: α) της πώλησης και µεταβίβασης από τη ΔΕΗ Α.Ε. µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό
66% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
σε επενδυτή και β) της απόκτησης από το Ελληνικό Δηµόσιο του
λοιπού ποσοστού 34% που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική
µειοψηφία σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία περί ανωνύµων
εταιρειών.
2. Στην Eνότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αριθµ.
15 της 24.7.2013 του υπουργικού συµβουλίου µε τίτλο «Έγκριση
Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» (Α’ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρισµός του ΑΔΜΗΕ µέσω αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραµµα για τη
διαδικασία», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο η φράση «µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή» αντικαθίσταται από τη φράση «µέσω
πώλησης και µεταβίβασης µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του µετοχικού κεφαλαίου της
σε επενδυτή».
β. Στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «πρώτης φάσης της
εντός του 2013, και της δεύτερης φάσης της».
γ. Στο τέταρτο εδάφιο στην πρώτη υποπερίπτωση µετά την
εντός παρενθέσεως φράση «δηλ. από ξεχωριστές κρατικές οντότητες» προστίθεται εντός της ίδιας παρενθέσεως η φράση
«κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 6 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουλίου 2009».
δ. Στο πέµπτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «Εξ αρχής θα υποβληθούν δεσµευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο
φάσεις Ι και II ως κατωτέρω».
ε. Το έβδοµο και το όγδοο εδάφια διαγράφονται ολόκληρα,
ήτοι διαγράφονται οι φράσεις «Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή µέσω

αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49%
του ΑΔΜΗΕ), µε παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από τον επενδυτή. Οι παρακάτω ενέργειες προβλέπονται
για την υλοποίηση της Φάσης Ι».
στ. Το δέκατο έκτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προεπιλογή θα γίνει µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, τα
οποία θα καθορίζονται στην οικεία διακήρυξη, όπως, ενδεικτικώς,
εµπειρία στη λειτουργία δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συµµόρφωση µε τις επιταγές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
αναφορικά µε εταιρείες µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χρηµατοοικονοµική και νοµική καταλληλότητα και επάρκεια.»
ζ. Στο δέκατο έβδοµο εδάφιο µετά τις λέξεις «της ευρωπαϊκής»
προστίθενται οι λέξεις «και της ελληνικής».
η. Στο εικοστό πρώτο εδάφιο διαγράφεται η εντός παρενθέσεως φράση «η οποία θα επικυρωθεί µε την υπογραφή Σύµβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών» και αντικαθίσταται από τη φράση
«η οποία θα αποτυπωθεί στη Σύµβαση Αγοροπωλησίας µετοχών
που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε.».
θ. Μετά το εικοστό πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο, ως
εξής:
«Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελέγχου τυχόν
συγκέντρωσης επιχειρήσεων, καθώς και η πιστοποίηση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά την έννοια των άρθρων 113 και 114 του ν.
4001/2011 θα αποτελέσουν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση
της συναλλαγής.»
ι. Το εικοστό τέταρτο εδάφιο διαγράφεται ολόκληρο, ήτοι διαγράφεται η φράση «Φάση II: Συµβατική υποχρέωση απόκτησης
από τον προτιµητέο επενδύτη επιπλέον ποσοστού έως και 51%
του µετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.»
ια. Το εικοστό πέµπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπογραφή της ανωτέρω Σύµβασης Αγοροπωλησίας µετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Share Purchase Agreement) µε τον προτιµητέο
επενδυτή που θα έχει επιλεγεί θα λάβει χώρα µέχρι και την ολοκλήρωση του δευτέρου τριµήνου του 2014.»
3. Το Ελληνικό Δηµόσιο θα συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., µε ποσοστό που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική µειοψηφία ποσοστού 34% σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών. Ο έλεγχος επί της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δηµοσίου εν σχέσει
µε τη ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από
τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να µειωθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο είτε µέσω πώλησης µετοχών είτε µέσω
µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από
οποιαδήποτε αιτία, το Ελληνικό Δηµόσιο θα προβαίνει σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η συµµετοχή του να διατηρείται
σε ποσοστό τουλάχιστον 34%.
4. Το τίµηµα για την απόκτηση των µετοχών που αντιστοιχούν
στο ανωτέρω ποσοστό 34% προσδιορίζεται µε βάση την τελική
προσφορά του επενδυτή που θα αποκτήσει τις µετοχές που αντιστοιχούν στο 66% των µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο
πλαίσιο του οικείου διαγωνισµού και δύναται να εξοφληθεί δια
συµψηφισµού µε οφειλόµενους φόρους, τέλη ή άλλες απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύπτουν αυτές, περιλαµβανοµένων
µελλοντικών απαιτήσεων και δικαιωµάτων.
5. Στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών µεταξύ της ΔΕΗ
Α.Ε., ειδικά εκπροσωπούµενης µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, και του Ελληνικού Δηµοσίου εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, για τη σύναψη της οποίας θα αποφασίσει
η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθορίζονται οι όροι
της µεταβίβασης, ο τρόπος καταβολής του τιµήµατος, τυχόν ρήτρες και εγγυήσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια διενέργειας της οικείας συναλλαγής.
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Άρθρο 2
Γνωστοποίηση πληροφοριών
1. Για την πραγµατοποίηση του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος
νόµου, η ΔΕΗ Α.Ε. δικαιούται να ζητεί από τη διοίκηση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην τελευταία
και είναι αναγκαίες, προκειµένου οι υποψήφιοι επενδυτές που θα
προεπιλεγούν να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, την οικονοµική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζηµίες και τις προοπτικές της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποκλειστικά και µόνο προς το σκοπό της διενέργειας του νοµικού, οικονοµικού και τεχνικού ελέγχου αυτής στο
πλαίσιο ενδεχόµενης µεταβίβασης µετοχών της. Στις ανωτέρω
πληροφορίες περιλαµβάνονται και πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές βάσει άλλων διατάξεων νόµου ή συµβάσεων που δεσµεύουν την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εφόσον οι συµβάσεις
αυτές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και στο βαθµό που οι οικείες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του
ανωτέρω σκοπού. Συµβάσεις που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο θα γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται σε αυτές.
2. Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει είτε
στη ΔΕΗ Α.Ε. και στους νόµιµα από αυτή εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους της είτε, καθ’ υπόδειξη αυτής, σε εγγράφως εγκεκριµένα από αυτήν, ρητώς κατονοµαζόµενα πρόσωπα, τα οποία
ενεργούν ως νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψηφίων επενδυτών
που θα προεπιλεγούν, τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά θα δεσµεύονται
από σχετική σύµβαση εµπιστευτικότητας. Ειδικά όσον αφορά
στις συναφθείσες συµβάσεις σύνδεσης στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτές θα παρασχεθούν στους
υποψήφιους επενδυτές που θα προεπιλεγούν και στους εκπροσώπους τους, όχι όµως και στη ΔΕΗ Α.Ε., στην οποία κατ’ εξαίρεση θα παρασχεθούν εκείνες µόνο από τις εν λόγω συµβάσεις
οι οποίες θα αποτελέσουν κατά οποιονδήποτε τρόπο αντικείµενο
της διαπραγµάτευσης µεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και υποψήφιων επενδυτών. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και τα µέλη των διοικήσεων αυτών δεν υπέχουν ευθύνη για τη γνωστοποίηση αυτών
των πληροφοριών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν
άρθρο, υπό τον όρο της τήρησης του νόµου και των ρητρών των
σε εκτέλεση του παρόντος νόµου καταρτισθησοµένων συµβάσεων εµπιστευτικότητας.
3. Τα µέλη της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., τα στελέχη της και τα
πάσης φύσεως εξουσιοδοτηµένα από την τελευταία πρόσωπα
που λαµβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται
να χρησιµοποιούν αυτές αποκλειστικά και µόνο για την προσήκουσα ενηµέρωση των προεπιλεγέντων υποψήφιων επενδυτών.
Οι υποψήφιοι επενδυτές που θα προεπιλεγούν και οι πάσης φύσεως νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους που λαµβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να
χρησιµοποιούν αυτές αποκλειστικά και µόνο για τη διαµόρφωση
της επενδυτικής τους απόφασης. Παράβαση των υποχρεώσεων
της παραγράφου αυτής τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 371
του Ποινικού Κώδικα.
4. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου τελεί υπό
την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας του
ανταγωνισµού και του ν. 3340/2005.
Άρθρο 3
Δυνατότητα κατατµήσεων
Σε περίπτωση µεταβίβασης ακινήτων από και προς την ΑΔΜΗΕ
Α.Ε., επιτρέπονται κατατµήσεις ακινήτων κατά παρέκκλιση του
ν. 651/1977 (Α’ 207), του ν. 2308/1995 (Α’ 114), του από 24/31
Μαΐου 1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 270) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας
γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το εναποµένον αρχικό γήπεδο και το µεταβιβαζόµενο τµήµα του, θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδοµήσιµα όπως έχουν µετά την πράξη
κατάτµησης. Σε περίπτωση γηπέδου που στερείται πρόσβασης
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σε κοινόχρηστο δρόµο λόγω της κατάτµησης, µε την ίδια πράξη
συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος του τµήµατος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόµο, η
οποία νοείται ως «πρόσωπο» κατά τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δύναται να χορηγείται παρέκκλιση από τους υφιστάµενους όρους δόµησης για τα συγκεκριµένα ακίνητα για έργα κοινής ωφέλειας.
Άρθρο 4
Μεταγραφή της Σύµβασης Απόσπασης
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3 του άρθρου
98 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) τροποποιείται αφ’ ότου ίσχυσε, ως
εξής:
«Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις,
καταχωρίσεις της σύµβασης απόσπασης, ως έχει, στα υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης,
ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963
και των άρθρων 2 παράγραφος 6 και 5 παράγραφοι 1 και 3 του
ν. 2308/1995, και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών
από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσπασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή
δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των
παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών
υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών
γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.»
Άρθρο 5
Εξουσιοδοτήσεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής της Ενότητας 1 του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε., που εγκρίθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 15 της 24.7.2013 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (A’ 168), όπως τροποποιείται µε τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση µπορεί
να τροποποιείται η Ενότητα 1 του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και
Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε., ως προς τις ενέργειες που
λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο κάθε επί µέρους Φάσης ή Σταδίου
υλοποίησής της, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επί µέρους
Φάσεων ή Σταδίων και τη δυνατότητα συγχώνευσης ή διάσπασης
αυτών, υπό τον όρο του αµετάβλητου της βασικής κατεύθυνσης
του Σχεδίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται ειδικότερα η διαδικασία και να προβλέπονται οι ειδικότεροι
όροι του συµψηφισµού που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 1.
Άρθρο 6
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α’ του άρθρου 14Β
του ν. 3429/2005 προστίθεται η φράση «... και η Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Β.Ε.Ε..»
2. Στο άρθρο 14Β του ν. 3429/2005 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Ειδικότερα, για την Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Β.Ε.Ε.,
προκειµένου για τη λύση, συγχώνευση ή διάσπασή τους µε
απορρόφηση ή µε σύσταση νέων εταιρειών ή για την απόσπαση
από αυτές περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηµατικών µονάδων
ως κλάδων ή τµηµάτων και εισφοράς τους σε άλλη ανώνυµη
εταιρεία ή και µεταφοράς και ανάθεσης της ασκούµενης δραστηριότητας ή του επιδιωκόµενου σκοπού σε άλλο νοµικό πρόσωπο, θα απαιτείται και απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µετόχων τους µε την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και
4 του κ.ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας του άρθρου 31 παρ. 2
του κ.ν. 2190/1920.»
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Άρθρο 7
Προστίθεται νέο άρθρο 14Γ στο ν. 3429/2005 το οποίο έχει ως
ακολούθως:
«Άρθρο 14Γ
Εταιρικός Μετασχηµατισµός της Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία
1. Διαδικασία Διάσπασης
Η διάσπαση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. πραγµατοποιείται µε τη
σύσταση δύο (2) νέων ανωνύµων εταιρειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 και των άρθρων 82-86 του κ.ν. 2190/1920
(Α’ 37). Η µία εκ των δύο ανωνύµων εταιρειών θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εµπορία όπλων, πυροµαχικών και πολεµικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάσπαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 (Α’
137), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του νόµου αυτού και κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων, φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις.
α. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ενοχικά και εµπράγµατα, της
διασπώµενης εταιρείας µεταβιβάζονται από τη διάσπασή της
στις νέες εταιρείες που ιδρύονται µε τη διάσπαση. Στη σύµβαση
της διάσπασης και στο καταστατικό των νέων επωφελούµενων
εταιρειών δεν απαιτείται εξαντλητική περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της διασπώµενης εταιρείας. Για τη µεταβίβαση
των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διασπάται, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων στις νέες εταιρείες που ιδρύονται µε τη διάσπαση, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές
άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράµµατα, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης
φόρου µεταβίβασης ακινήτων ή οποιουδήποτε άλλου φόρου σχετικά µε την υπεραξία κατά τη µεταβίβαση ακινήτων.
β. Στην περίπτωση που από τη σύµβαση της διάσπασης ή το
καταστατικό των νέων επωφελούµενων εταιρειών δεν προκύπτει
η ταυτότητα των ακινήτων και των εµπραγµάτων δικαιωµάτων
που µεταβιβάζονται στις νέες επωφελούµενες εταιρείες, καταχωρείται στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου απόσπασµα της
σύµβασης διάσπασης ή του καταστατικού, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία αυτά και αποτυπώνεται ότι οι νέες εταιρείες είναι
καθολικοί διάδοχοι της εταιρείας που διασπάται. Εάν η εταιρεία
που διασπάται έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας ακινήτων ή συστάσεως εµπραγµάτων δικαιωµάτων πάνω σε ακίνητα, οι οποίοι
δεν έχουν µεταγραφεί στα οικεία βιβλία µεταγραφών, οι νέες
επωφελούµενες εταιρείες µπορεί να ζητήσουν τη µεταγραφή
αυτών στο όνοµά τους. Για τη µεταγραφή δεν οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου (συµπεριλαµβανοµένων των
αµίσθων ή εµµίσθων υποθηκοφυλάκων) από την εταιρεία που
διασπάται ή τις νέες επωφελούµενες εταιρείες.
γ. Η σύµβαση διάσπασης, το καταστατικό, η εισφορά και µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διασπάται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε σχετική
πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση των
στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εµπράγµατου ενοχικού ή άλλου
δικαιώµατος, οι µετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας που διασπάται και των νέων
επωφελούµενων εταιρειών που ιδρύονται µε τη διάσπαση, η
σχέση συµµετοχής στο κεφάλαιο των από τη διάσπαση ιδρυοµένων νέων εταιρειών, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση, συµφωνία ή
πράξη που απαιτείται για τη διάσπαση, τη σύσταση και το καταστατικό των νέων εταιρειών, η δηµοσίευση αυτών στο τεύχος των

Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και η µεταβίβαση και µεταγραφή
στα βιβλία µεταγραφών εµπραγµάτων δικαιωµάτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήµου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε
νοµικού προσώπου δηµοσίου δίκαιου και ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων, περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε φόρου στην
υπεραξία από την ανταλλαγή των µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι
αµοιβές των συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και υποθηκοφυλάκων για όλες τις παραπάνω συµβάσεις,
πράξεις ή συµφωνίες περιορίζονται στο 1% των προβλεποµένων
από το νόµο. Για το φόρο προστιθέµενης αξίας εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/2000, όπως
ισχύει. Κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων και πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3049/2002 (A’ 212).
δ. Εξαιρετικώς και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασπάσεως και της συστάσεως των νέων επωφελούµενων εταιρειών, η, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
αναφερόµενη εταιρεία που διασπάται απαλλάσσεται της υποχρεώσεως προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας για χρέη και
φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για οφειλές προς Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για
τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση των εν λόγω πιστοποιητικών.
Επίσης, τυχόν επιστροφές ΦΠΑ ή εισοδήµατος προς την ΕΑΣ
Α.Β.Ε.Ε. συµψηφίζονται κατά προτεραιότητα µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Δηµόσιο, αποκλειοµένης της δυνατότητας ανάληψης των σχετικών ποσών από
την εταιρεία.
ε. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου,
καθώς και οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου των νέων εταιρειών που ιδρύονται µε τη διάσπαση απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων,
περιλαµβανοµένου του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2303/1995 (Α’ 80) ισχύουν και για
τις νέες εταιρείες που ιδρύονται µε τη διάσπαση. Οι διατάξεις
αυτές εφαρµόζονται και για χρέη της εταιρείας που διασπάται,
τα οποία είχαν δηµιουργηθεί κατά το, προ της συστάσεως των
νέων επωφελούµενων εταιρειών που ιδρύονται µε τη διάσπαση,
χρονικό διάστηµα και δεν είχαν προηγουµένως κεφαλαιοποιηθεί.
3. Η πρώτη εταιρική χρήση των, από τη διάσπαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προερχόµενων, νέων εταιρειών άρχεται από την ηµεροµηνία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. της
σχετικής εγκριτικής πράξεως της εποπτεύουσας αρχής, εφαρµοζόµενης ως προς τη διάρκεια αυτής της παρ. 2 του άρθρου
42 του κ.ν. 2190/1920 (A’37), όπως ισχύει.
4. Η µεταφερόµενη στον ισολογισµό των νέων εταιρειών ζηµία
κατά το ποσό που τυχόν δε συµψηφίζεται µε κέρδη υφιστάµενα
κατά το µετασχηµατισµό, συµψηφίζεται µε τα προκύπτοντα
κέρδη των νέων επωφελούµενων εταιρειών των πέντε (5) επόµενων χρήσεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 (A’ 137) και κάθε άλλης αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης.
5. Κάθε διάταξη νόµου, διατάγµατος ή υπουργικής απόφασης
υπέρ της εταιρείας που διασπάται κατά την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, ισχύει υπέρ των νέων επωφελούµενων εταιρειών που ιδρύονται µε τη διάσπαση.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 δύνανται να
εφαρµοσθούν σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα Α.Β.Ε.Ε., καθώς και τις δύο (2) επωφελούµενες νέες ανώνυµες εταιρείες, που θα προκύψουν από την κατά
τα ανωτέρω διάσπαση της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και τις θυγατρικές
αυτών, ανεξάρτητα από τη συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων
της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005.
7. Η Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Β.Ε.Ε. πριν την ολοκλήρωση της διάσπασής της δύναται να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δηµόσιο µέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου για την
αµιγώς στρατιωτική δραστηριότητα (παραγωγή και εµπορία), µε
µόνα απαιτούµενα δικαιολογητικά: α) την απόφαση ανάληψης
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Άρθρο 9

της σχετικής υποχρέωσης από το αρµόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του αρµοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης. Μετά τη
διάσπαση, η οποιαδήποτε σχετική επιχορήγηση µεταφέρεται συνολικά στην ανώνυµη εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εµπορία όπλων, πυροµαχικών και
πολεµικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
8. Στην εξαίρεση της παρ. 3α του άρθρου 18 του
ν.
3982/2011 (A’ 143) για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων εµπίπτουν και οι εγκαταστάσεις της Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Β.Ε.Ε. πριν τη διάσπασή της, ενώ µετά τη διάσπασή της στην
εξαίρεση αυτήν εµπίπτουν οι εγκαταστάσεις της νέας επωφελούµενης ανώνυµης εταιρείας που θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εµπορία όπλων, πυροµαχικών και
πολεµικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β
του παρόντος νόµου ρυθµίζεται κάθε περαιτέρω απαιτούµενη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

1. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A’ 222), όπως έχει τροποποιηθεί,
καθώς και οι ερειδόµενες σε αυτή αποφάσεις, καταργούνται,
αφότου ίσχυσαν.
2. Οι θέσεις µετακλητών υπαλλήλων που προβλέπονται στο
π.δ. 63/2005 (A’ 98), κενές ή µη, συσταθείσες ή µη, καθώς και
στις αποκεντρωµένες διοικήσεις, περιορίζονται κατά 20%.
Ο περιορισµός των θέσεων των µετακλητών υπαλλήλων εξειδικεύεται ανά υπηρεσία µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
Για την εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης του Πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός εκδίδει αµελλητί
απόφαση µε την οποία συγκεκριµενοποιεί τις κατά τα άνω καταργούµενες θέσεις. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων
ισχύει το π.δ. 63/2005.
3. Όπου στο π.δ. 63/2005 αναφέρεται συγκεκριµένος αριθµός
θέσεων για Υπουργείο, το οποίο στη συνέχεια διασπάστηκε, ο
αριθµός αυτός λαµβάνεται υπόψη για τον ως άνω περιορισµό ξεχωριστά για κάθε Υπουργείο, που προήλθε από τη διάσπαση.

Άρθρο 8

Άρθρο 10

1. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παρ. ΙΑ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A’ 222), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Από 1.1.2014, το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (A’ 170), Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.),
καταβάλλεται
στους
συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά για τα παιδιά που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, καθώς και για
τους ανάπηρους µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, το
Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συµπλήρωση του
παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 3996/2011.»
2. Στο άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (A’ 88), η ισχύς του οποίου
παρατάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4224/2013
(A’ 288), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα τα επιδόµατα
που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυµατικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο
χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου, η οριζόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013
(A’ 288) προθεσµία της 28.2.2014 παρατείνεται µέχρι 30.4.2014.»
3. Δηµιουργείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας, Σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας όλων
των ασφαλισµένων της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος λήψης και χρήσης των δεδοµένων από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής
και λειτουργίας.
4. Ασφαλισµένοι στον κλάδο σύνταξης του τ. ΤΣΠ- ΑΤΕ, οι
οποίοι πραγµατοποιούν έως και τις 27.3.2014 από πραγµατική
εργασία ως υπάλληλοι οποιασδήποτε τράπεζας µέχρι 500 ηµέρες ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αυτή η
σχέση εργασίας τους λύνεται έως την ανωτέρω ηµεροµηνία µε
οποιονδήποτε τρόπο διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, από τις
διατάξεις της νοµοθεσίας του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, λογιζοµένου ενιαίου
στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ του ανωτέρω πραγµατικού χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στον
Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου και µόνο, η οριζόµενη,
στην περίπτωση θ’ της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012
όπως ισχύει, προθεσµία της 31.1.2014, παρατείνεται µέχρι
28.2.2014.

Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4178/ 2013
(A’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) πoυ ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή νοµικά πρόσωπα του άρθρου 4
του ν. 3647/2008 (A’ 37) και χρησιµοποιούνται τόσο αυτές όσο
και οι βοηθητικοί, συµπληρωµατικοί και υποστηρικτικοί τους
χώροι, ως οργανωµένα και ενιαία σύνολα, για την εξυπηρέτηση
λατρευτικών και θρησκευτικών σκοπών των γνωστών θρησκειών
και δογµάτων.»
Άρθρο 11
Επιτρέπεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας της δηµόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία δηµοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη
χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν εντός προστατευόµενων
από ειδικές διατάξεις περιοχών.
Ο οικείος δήµος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική µελέτη καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και µέσων εντός προθεσµίας
ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής αναστέλλεται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η
λειτουργία του κοιµητηρίου κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 µέχρις υποβολής των µελετών αυτών και εντός οριζοµένης προθεσµίας µετά την παρέλευση της οποίας παύει οριστικώς αυτή.
Άρθρο 12
Αναστέλλεται η επίσπευση και συνέχιση κάθε µορφής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας
του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία Ελληνικά Ναυπηγεία
Α.Ε. (Ναυπηγεία Σκαραµαγκά), καθόσον επηρεάζει τη ναυπήγηση και συντήρηση των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού.
Άρθρο 13
1. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου
110 του ν. 4055/2012 (A’ 51), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή
της µε την παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013 (A’ 67), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστηµα έξι (6) µηνών.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναδροµικά από τη λήξη της εξάµηνης παράτασης της
παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 14
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των
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Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, παρέχοντάς τους κάθε πληροφορία ή διευκόλυνση που κρίνεται από τις υπηρεσίες αυτές απαραίτητη για την
αποτελεσµατική προστασία του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από κάθε είδους απειλή.
Άρθρο 15
Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν.
4001/2011, που αναφέρονται στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα του πάσης φύσεως προσωπικού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και
των λοιπών φορέων στους οποίους και εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις αυτές.
Η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής ενηµερώνεται και διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών επί του σχεδίου της
προκήρυξης του διαγωνισµού για την πώληση του 66% των µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στον επενδυτή κατά το προβλεπόµενο στο άρθρο 1.
Η διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του Κανονισµού της Βουλής εφαρµόζεται αναλογικά.
Άρθρο 16
Η σύνταξη των µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων στο ΤΑΠ-ΔΕΗ,
που απασχολούνται σε ειδικότητα που υπάγεται στο καθεστώς
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, καθώς και όσων απασχολούνται σε ορυχεία, σταθµούς παραγωγής και δίκτυα της
ΔΕΗ και συνταξιοδοτούνται µετά την 1.1.2013, υπολογίζεται για
κάθε έτος ασφάλισης µε 1/30 των συντάξιµων αποδοχών τους.
'Αρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
5. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς στην ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Θήβας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Ξανθός έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την αίσθηση -µετά
την παρέµβαση του αξιότιµου κ. Κακλαµάνη- ότι η Κυβέρνηση, η

οποία ούτως ή άλλως δεν είχε την κοινωνική νοµιµοποίηση για να
προχωρήσει σε αυτήν τη νοµοθετική αλλαγή, έχει χάσει σε κάποιο
βαθµό και την πολιτική της νοµιµοποίηση.
Προφανώς, δεν µπορεί να γίνονται ανιστόρητες συγκρίσεις µε
την περίοδο της συγκρότησης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας το
1983. Πραγµατικά, τότε ήταν διεκδικητικό αίτηµα κοινωνικών και
πολιτικών αγώνων όλης της δεκαετίας µετά τη Μεταπολίτευση και
σε αυτόν τον πολιτικό στόχο είχε συστρατευθεί όλο το νοσοκοµειακό κίνηµα, ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις στη χώρα. Ορθά τότε
η Αριστερά στήριξε αυτήν τη σηµαντική µεταρρυθµιστική τοµή.
Είναι τελείως διαφορετικό, βέβαια, θέµα το ότι στη συνέχεια
αυτή η µεταρρύθµιση υπέστη µια αγοραία ή νεοφιλελεύθερη µετάλλαξη, ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του 1990 και νοµίζω ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριµένες πολιτικές ευθύνες διαχρονικά για το ότι
φθάσαµε στο σηµερινό στρεβλό, προβληµατικό και αδιέξοδο σύστηµα υγείας.
Εµείς επαναλαµβάνουµε τη βασική µας πολιτική κριτική. Αυτό
το νοµοσχέδιο συνδυάζει δύο πράγµατα.
Πρώτον, την υλοποίηση µε αυταρχισµό. Και ο αυταρχισµός υπηρετεί συγκεκριµένο στόχο, δηλαδή στόχο διαθεσιµοτήτων και
απολύσεων, µνηµονιακότατο στόχο. Υπάρχει δέσµευση για συγκεκριµένο αριθµό διαθεσιµοτήτων και για επίσης συγκεκριµένο
αριθµό απολύσεων, οι οποίες βεβαίως θα γίνουν µε τη µορφή της
αυτοαπόλυσης. Αυτό είναι το ένα σηµείο.
Δεύτερον, είναι η επιχείρηση νεοφιλελεύθερης αναδιοργάνωσης συνολικά του συστήµατος υγείας αυτήν την περίοδο.
Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο κάνετε, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι αυτό το οποίο υλοποιείτε συνολικά στην κοινωνία. Ασκείτε,
µε πρόσχηµα την κρίση και το χρέος, µία πολιτική εσωτερικής υποτίµησης, λεηλασίας και των εισοδηµάτων των ανθρώπων αλλά και
των κοινωνικών αγαθών, του κοινωνικού κράτους, περικοπής δηµόσιων δαπανών, ανοίγµατος της αγοράς, ολιγοπωλιακής αναδιάρθρωσής της και ανοίγετε -ειδικά µε την αποχώρηση και την
συνεχή υποβάθµιση των κοινωνικών αγαθών- νέο πεδίο επενδυτικής δραστηριότητας για τον επιχειρηµατικό ιδιωτικό τοµέα στη
χώρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µιλάτε για στρεβλώσεις του συστήµατος,
που όντως ήταν πολλές. Ξέρετε ποια είναι η µεγαλύτερη στρέβλωση του συστήµατος; Η µεγαλύτερη στρέβλωση, ήταν ότι το
σύστηµα υγείας στην πατρίδα µας είχε υψηλότατη ιδιωτική δαπάνη, πολύ µεγαλύτερη, µακράν µεγαλύτερη σε σχέση µε άλλες
χώρες. Είχε φτάσει περίπου να υπερτερεί της δηµόσιας δαπάνης.
Είχε φτάσει να είναι 53/47 η αναλογία, όταν ο µέσος όρος στην
Ευρώπη ήταν 80/20 υπέρ του δηµοσίου. Αυτή ήταν η µεγάλη στρέβλωση. Βεβαίως ήταν και η κυριαρχία του οργανωµένου, του επιχειρηµατικού ιδιωτικού τοµέα. Αυτό δηµιούργησε -µέσω των
συναλλαγών βεβαίως και της διαπλοκής- το πάρτι, δηµιούργησε
την προκλητή ζήτηση και την ανισότητα στην περίθαλψη των ανθρώπων.
Αυτές οι διαρθρωτικές αδυναµίες του συστήµατος, δεν βελτιώνονται µε την παρέµβασή σας αλλά επιδεινώνονται. Όλο και περισσότερα λεφτά θα πληρώνει ο κόσµος από την τσέπη του, διότι
η λογική του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικού αγοραστή που έχει µία µειωµένη αγοραστική δύναµη, επειδή καταρρέουν οι ασφαλιστικές
εισφορές και το µοντέλο χρηµατοδότησης τύπου Μπίσµαρκ του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, θα οδηγήσει σε ένα ελάχιστο πακέτο
παροχών, το οποίο θα αναγκάζονται οι πολίτες να συµπληρώνουν
από την τσέπη τους. Άρα, η βασική διαρθρωτική αδυναµία θα επιδεινωθεί.
Βεβαίως ούτε στο επίπεδο των επιχειρηµατικών συµφερόντων,
για τα οποία χθες κάνατε λόγο γενικώς και αορίστως, θα υπάρξει
καµµία βελτίωση. Ίσα-ίσα, έχουν «ανοίξει» και µας περιµένουν.
Είναι σαφές αυτό.
Τολµάτε να µιλάτε για συµφέροντα και για συντεχνίες όταν
αυτήν τη στιγµή η µοναδική, η µεγαλύτερη συντεχνία η οποία στηρίζει το νοµοθέτηµά σας είναι οι ιδιοκτήτες των διαγνωστικών κέντρων, οι οποίοι ήρθαν και µέσα στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής και σας έδωσαν συγχαρητήρια. Ποια συµφέροντα, λοιπόν, αντιµάχεστε, αγαπητοί συνάδελφοι;
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι όλο αυτό το τοπίο είναι απολύτως
σε λάθος κατεύθυνση και γι’ αυτό είµαστε αντίθετοι επί της
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αρχής.
Όπως είµαστε αντίθετοι επί της αρχής και επί του συνόλου της
συνολικής κοινωνικής, οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής, την οποία ασκείτε και η οποία επικαθορίζει το πλαίσιο στο
οποίο ασκείται η πολιτική υγείας.
Μη µας παριστάνετε ότι ξαφνικά ανακαλύψατε την ανάγκη της
δηµόσιας περίθαλψης, ξαφνικά γίνατε λάτρεις της πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, την οποία, βεβαίως, υποστήριζε
διαχρονικά και συνεχίζει να υποστηρίζει η Αριστερά.
Είναι το ίδιο πράγµα αυτό που λέµε εµείς ότι µε στόχο άµεσο
και γρήγορο την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση να µην εκβιάσουµε και να οδηγήσουµε σε κατάρρευση τις δοµές και τις
παροχές προς τον κόσµο και να υπάρξει ένα εύλογο µεταβατικό
διάστηµα;
Αναρωτιούνται οι Βουλευτές της Νέα Δηµοκρατία γιατί δεν το
κάνει η Κυβέρνηση.
Δεν το κάνει, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι ο εκβιασµός και η απολύσεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και οι προσλήψεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Βεβαίως.
Ούτε καθολικό είναι αυτό το οποίο µας προτείνετε. Σοβαρά πιστεύετε ότι το µεγαλύτερο κοινωνικό πρόβληµα της χώρας µετά
την ανεργία που είναι η υγειονοµική περίθαλψη των ανασφάλιστων ανθρώπων, αντιµετωπίζεται µε µία φράση η οποία προστίθεται στο νοµοσχέδιο; Με ποια νοµοτεχνική προετοιµασία; Με
ποιο δηµοσιονοµικό κόστος; Ούτε καν έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν έχετε βάλει.
Ποιόν κοροϊδεύετε αγαπητοί συνάδελφοι; Και θα είναι η πρόσβαση των ανασφάλιστων µόνο στην πρωτοβάθµια περίθαλψη;
Στα νοσοκοµεία, που είναι το κρίσιµο ζήτηµα και που εκεί υπάρχει το δράµα και που εκεί υπάρχει τραγωδία καθηµερινά, τι θα
κάνετε; Έχετε κάτι να πείτε σε αυτό;
Αυτό το οποίο κάνετε µε την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, το οποίο είναι ένα κακέκτυπο, προβάλλετε µια καρικατούρα
της θέσης του συνδικαλιστικού κινήµατος των νοσοκοµειακών ιατρών και της Αριστεράς διαχρονικά, για να εξωθήσετε και να εκβιάσετε τους ανθρώπους που σήµερα εργάζονταν επί δεκαετίες
να φύγουν από το σύστηµα και τελικά µας λέτε ότι θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης;
Δεν καταλάβαµε πως θα έχει όφελος ο πολίτης, όταν θα πρέπει,
για να πάει σε ειδικευµένους ιατρούς να πληρώνει από την τσέπη
του, όταν τον επιβαρύνετε σε όλα τα άλλα επίπεδα, από το φάρµακο, από τη συνταγογραφία, από τις εργαστηριακές εξετάσεις,
όταν λόγω του βασικού πακέτου, θα υποχρεώνεται να πληρώνει
περισσότερα λεφτά από την τσέπη του, όταν δεν θα έχει τη δωρεάν παροχή που είχε σήµερα για εργαστηριακές εξετάσεις;
Γιατί ας µη γελιόµαστε, το έχετε έτοιµο το πακέτο του διαγνωστικού τοµέα. Το έχετε συµφωνήσει και θα βάλετε µέσα και τα
φιλέτα εργαστηρίων των δηµόσιων νοσοκοµείων. Είναι στηµένη
η δουλειά και επιχαίρουν οι µεγάλοι εθνικοί εργολάβοι της
υγείας. Μη µας λέτε, λοιπόν, ότι κόπτεστε για το δηµόσιο συµφέρον και για την περίθαλψη του πολίτη.
Και, βεβαίως, µας ζητάτε στην ουσία να συµφωνήσουµε, όχι
σαν µια αναγκαία µεταρρύθµιση αλλά µας ζητάτε λευκή επιταγή,
για να µπορεί στη συνέχεια ο Υπουργός να χωροθετεί, να κόβει
και να ράβει, να αποφασίζει πόσοι θα είναι οι οικογενειακοί ιατροί, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω είναι ο πυρήνας του συστήµατος της πρωτοβάθµιας φροντίδας –και σωστά-, δεν θα είναι
πλήρους οι αποκλειστικής απασχόλησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Θα είναι συµβεβληµένοι ιατροί, εκτός
εάν…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, τι λέτε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αυτό λέει το νοµοσχέδιο, αγαπητέ συνάδελφε.
Δεν θα είναι πλήρους οι αποκλειστικής απασχόλησης. Θα είναι
συµβεβληµένοι ιατροί, εκτός εάν…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε όλη την Ευρώπη
αυτό συµβαίνει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Θα το δούµε.
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Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι αυτό που µας ζητάτε είναι λευκή
επιταγή, για να κακοποιήσετε ακόµα περισσότερο τη δηµόσια
περίθαλψη -αυτήν την ελλειµµατική και την προβληµατική- που
είναι, όµως, η µόνη περίθαλψη που έχουν αυτήν την περίοδο οι
φτωχοί και οι ανασφάλιστοι στην πατρίδα µας.
Κανείς δεν σας πιστεύει. Δεν έχετε καµµία πολιτική αξιοπιστία
και η δηµόσια υγεία και η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, είναι
πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουµε σε αυτά τα συγκεκριµένα χέρια, αυτής της Κυβέρνησης, αυτής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Μια κυβέρνηση της Αριστεράς πραγµατικά θα έχει άλλες προτεραιότητες, µε στήριξη των κοινωνικών αναγκών, µε κάλυψη καθολική του ανασφάλιστου πληθυσµού. Γιατί αυτό που συµβαίνει
σήµερα, είναι κοινωνική βαρβαρότητα. Σε συµµαχία µε τις υγιείς
και έντιµες δυνάµεις που έχει το σύστηµα, σε συµµαχία µε τις
δοµές κοινωνικής αλληλεγγύης, θα δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις να αλλάξει ριζικά η πορεία στη δηµόσια περίθαλψη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. υπάρχει το νοµοσχέδιο που
ψηφίζουµε και η υλοποίησή του.
Πρώτον, σήµερα δεν ψηφίζουµε µε το αν οι απόψεις του
Υπουργού είναι διαφορετικές, ή εάν σκέφτεται διαφορετικά ή εάν
αν έχει κάτι άλλο στο νου του αλλά τι έχει γραφτεί στο νοµοσχέδιο και δεύτερον, αποµένει η υλοποίηση. Πρέπει να δούµε πως
θα υλοποιηθεί αυτό που είναι το 70% της όλης προσπάθειας.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι εκτός της επιχειρησιακής επιτροπής, που είµαι σίγουρος ότι θα φτιάξετε και θα παρακολουθεί
την εφαρµογή του δικτύου της πρωτοβάθµιας περίθαλψης, πρέπει, κατά την άποψή µου, να γίνει και µία διακοµµατική επιτροπή,
χωρίς έξοδα και χωρίς οτιδήποτε άλλο. Η διακοµµατική επιτροπή, ανά δεκαπέντε µέρες θα έχει ενηµέρωση, ώστε να έχουµε
και εµείς µία ευθύνη στην υλοποίηση ή όχι του προγράµµατος
και βεβαίως και αυτοί που δεν ψήφισαν να λένε τις απόψεις τους,
να µπορούν να βοηθούν, ώστε να υλοποιηθεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο αυτή η µεταρρύθµιση.
Ας δούµε, όµως, κύριοι συνάδελφοι, τι ψηφίσαµε, γιατί εδώ το
θέµα είναι τι γράφει το νοµοσχέδιο. Τι έχει στο µυαλό του ο
Υπουργός, εγώ ή εσείς, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το ζητούµενο
είναι τι έχει γραφεί στο νοµοσχέδιο.
Δεν συµφωνούµε ότι µε το «ανασφάλιστοι» που προσθέσαµε
και που το πρότεινε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον, στο
νοµοσχέδιο καλύπτουµε τους ανασφάλιστους; Υπάρχει κάτι άλλο
που µπορούµε να κάνουµε στο νοµοσχέδιο; Αφήστε την υλοποίηση. Αφήστε τι έχει στο µυαλό του ο κ. Γεωργιάδης, εγώ ή ο κ.
Ξανθός. Υπάρχει κάτι άλλο που µπορούµε να γράψουµε, για να
το διασφαλίσουµε; Δεν µπορούµε.
Ας πάµε στο δεύτερο άρθρο. Υπάρχει απ’ όλους η αγωνία –το
µεταφράζω έτσι- ότι θα ξεφύγουν πάλι οι δαπάνες. Πολύ ωραία.
Θα ξεφύγουν προς µια κατεύθυνση, δηλαδή πάλι προς τους ιδιώτες, όπως έγινε τα τελευταία χρόνια. Μπαίνει στο νοµοσχέδιο και
καταγράφεται ότι θα έχουµε σφαιρικούς, κλειστούς προϋπολογισµούς.
Θα µου επιτρέψετε –επειδή πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν να τα
λέµε µόνο στα λόγια- να καταθέσω στη Βουλή, µε βάση τα προηγούµενα χρόνια, έναν προϋπολογισµό, όπου βάσει αλγόριθµου,
ανά νοµό και ανά καλλικρατικό δήµο –όσον αφορά τους καλλικρατικούς δήµους η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας έχει ασχοληθεί
µε την Αρκαδία- φαίνεται πώς κατανέµονται οι διαγνωστικές εξετάσεις, οι συµβεβληµένοι ιατροί, η οδοντιατρική περίθαλψη, η
φαρµακευτική περίθαλψη, οι λοιπές δαπάνες, πώς πληρώνονται
οι υπάλληλοι.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι σε καµµία περίθαλψη, τον προϋπολογισµό που υπάρχει δεν µπορεί να τον ξεπεράσει κανένας. Μάλιστα
–το ξέρετε πάρα πολύ καλά- εάν ένας ιδιώτης γιατρός, που είναι
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κατά πράξη, κάνει προκλητή ζήτηση και έχει περισσότερες επισκέψεις –έχει το δικαίωµα να έχει περισσότερες επισκέψεις- τι
γίνεται; Έρχεται αµέσως ο σφαιρικός προϋπολογισµός και του
λέει. Αντί 10 ευρώ που σου δίνω για την επίσκεψη, θα πας στα
9,90. Αν κάνεις δώδεκα επισκέψεις, θα πας στα 9,80. Άρα, αποτρέπεις και σε διαγνωστικές εξετάσεις και σε επισκέψεις κάποιον
να πάει και να προκαλέσει το σύστηµα µε παραπάνω δαπάνη.
Καταθέτω αυτό το σχέδιο -είναι µάλιστα στην Αίθουσα και ο
συνάδελφος κ. Ζαχαριάς, ο οποίος επίσης κατάγεται από την Αρκαδία- όπου έχω κάνει και µια κατανοµή, µε βάση την επιστηµονική κατάρτιση της ΕΣΔΥ, στο Νοµό Αρκαδίας. Άρα, οι δαπάνες
δεν ξεφεύγουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στο τρίτο, δηλαδή στο «πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης». Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι οι συνάδελφοι γιατροί
µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία αλλάζουν τη ζωή τους, όπως άλλαξε η ζωή όλων µας τα τελευταία χρόνια. Είµαι σίγουρος ότι
έχουν ερωτήµατα που αφορούν την καθηµερινότητα και πιθανόν
όσες απαντήσεις και να τους δίνουµε, δεν µπορούµε να τα λύσουµε. Το κατανοώ αυτό. Το κατανοούµε όλοι.
Όµως, για να δούµε τώρα. Κλαίµε όλοι κάθε µέρα ότι φεύγουν
νέοι γιατροί στο εξωτερικό. Λέµε ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί
στο κέντρο. Έχουµε πάρα πολλούς γιατρούς αλλά είναι όλοι στο
κέντρο και κανένας στην περιφέρεια.
Πώς ερχόµαστε να λύσουµε αυτήν την ανισότητα µέσα από
αυτό το νοµοσχέδιο; Κάνοντας προϋπολογισµούς ανά δήµο. Δηλαδή, στο Δήµο Γορτυνίας και στα Τρόπαια και στη Δηµητσάνα
ή στο Δήµο της Νότιας Κυνουρίας, δεν θα µπορεί κανένας να µεταφέρει τους πόρους από εκεί και να τους πάει στο κέντρο της
Τρίπολης. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ο γιατρός που στην
Αθήνα δεν έχει πάρα πολύ κόσµο ή ένας νέος γιατρός, θα πάει
να εγκατασταθεί εκεί. Τα κίνητρα δεν ζητούσαµε τόσα χρόνια;
Άρα, σε τι διαφωνούµε σχετικά µε αυτό; Στο ότι δίνουµε τη δυνατότητα να υπάρχει συγκεκριµένος προϋπολογισµός; Ειδικά ο
οικογενειακός γιατρός, κύριε Ξανθέ, σε όλο τον κόσµο, είναι συµβεβληµένος γιατρός. Υπάρχει στη Σουηδία γιατρός ο οποίος
είναι in house αλλά αυτό είναι ένα άλλο σύστηµα, το οποίο αν
θέλετε κι έχετε τέτοια πρόταση, να το δούµε, αλλά ο συµβεβληµένος γιατρός, είναι γιατρός ο οποίος δεν δηµιουργεί µεγαλύτερη δαπάνη. Είναι µέσα στο δίκτυο πρωτοβάθµιας περίθαλψης,
µπορεί να συµµετέχει στις εφηµερίες, κατά την άποψή µου –και
θα µπορούσαµε να το δούµε στο επόµενο χρονικό διάστηµααλλά αυτήν την πρόταση δεν την ακούσαµε.
Δηλαδή, δεν θέλετε νέοι γιατροί να µπουν; Δεν θέλετε να αλλάξουµε αυτήν την ανισότητα που υπάρχει; Υπάρχει κάποια άλλη
πρόταση; Υπάρχει στην Ευρώπη άλλο σύστηµα που να είναι
εκτός του σφαιρικού προϋπολογισµού; Δεν υπάρχει κανένα σύστηµα.
Σας λέω πάλι ότι υπάρχει κάποια άλλη πρόταση για όλα αυτά
που γράφουµε στο νοµοσχέδιο, στην υλοποίησή του; Να το
δούµε. Να δούµε τι έχει γίνει λάθος και να το διορθώσουµε αλλά
δεν υπάρχει σε κάποια άλλη χώρα κάτι διαφορετικό.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα εδώ να πω για την αγωνία που όλοι
έχουµε –και νοµίζω ότι την έχουν όλοι σε αυτήν την Αίθουσα- από
τον Υπουργό µέχρι και τον τελευταίο Βουλευτή και να πω ότι θα
πρέπει όλοι, κύριε Υπουργέ, αυτόν το µήνα να δουλέψουµε συλλογικά για να µπορέσει να είναι µόνο ένας µήνας και να µην
υπάρχει κανένα πρόβληµα. Επειδή υπάρχει αυτήν η αγωνία, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενηµερώνετε συχνά την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το πού βρισκόµαστε.
Νοµίζω ότι εµείς κάναµε µία αξιόπιστη προσπάθεια και, πραγµατικά, φτάσαµε σε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο υπάρχουν ακόµα
διαφωνίες –όπως θα το έλεγα- και καταλαβαίνω και την άλλη
άποψη στο άρθρο που αφορά την αξιολόγηση των γιατρών. Η
δικιά µας άποψη, ήταν ότι πρέπει να γίνει µε βάση το π.δ. 166.
Όµως, είµαι σίγουρος ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι, πραγµατικά,
µία ουσιαστική µεταρρύθµιση, που ανοίγει νέα δεδοµένα για τη
χώρα και τους πολίτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μελάς για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πριν τοποθετηθώ επί των άρθρων, θέλω να τονίσω γι’
άλλη µία φορά, ότι, δεν πρέπει να λέγονται λόγια παχιά και µεγάλα για τη µεταρρύθµιση στο χώρο της υγείας, όπως περίπου
τα είπε και ο κ. Κακλαµάνης, γιατί δεν θα αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας της πρωτοβάθµιας περίθαλψης –
παρ’ ότι θα ήθελα πολύ να γίνει στην πράξη αυτό- και πιστεύω
απόλυτα ότι θα υποβαθµιστούν.
Λέγεται ότι όλοι οι Έλληνες, ασφαλισµένοι και ανασφάλιστοι,
θα έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις, αλλά ερωτώ. Τι πρόσβαση
θα έχουν; Το διευκρινίζετε; Όχι. Μέχρι σήµερα –ακούστε- οι
ασφαλισµένοι δεν πλήρωναν τίποτα ούτε στο πρώην ΙΚΑ, ούτε
στο σηµερινό ΕΟΠΥΥ και νοµίζω ότι αυτό το γνωρίζετε όλοι. Με
την υλοποίηση της µεταρρύθµισης αυτής θα πληρώνουν και οι
ασφαλισµένοι και οι ανασφάλιστοι 5 ευρώ. Οι δε ανασφάλιστοι,
θα πληρώνουν από εκεί και πέρα τα πάντα –και τα φάρµακα και
τις παρακλινικές εξετάσεις- και οι ασφαλισµένοι θα πληρώνουν
ένα µέρος, αυτού του κόστους.
Όσο για τις παρακλινικές εξετάσεις, θα περιµένουµε όλοι να
δούµε, εάν θα γίνονται όλες στα µικροβιολογικά και ακτινολογικά
εργαστήρια του Περιφερειακού Εθνικού Δικτύου Υγείας, όπως
ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός. Και µου κάνει εντύπωση, γιατί
µέχρι σήµερα και ο ΕΟΠΥΥ που ήταν στο δηµόσιο τοµέα και το
σύστηµα σήµερα που είναι στο δηµόσιο τοµέα δεν έκαναν τις
εξετάσεις. Άρα, πώς θα γίνει αυτό; Μήπως σας έκλεισαν την
πόρτα οι διάφορες εταιρείες που έκαναν τις εξετάσεις αυτές,
γιατί µε τα rebate και µε τα clawback κόβεται το 50% και έχουν
όλες εξοργιστεί;
Επίσης, ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι η µεταρρύθµιση γίνεται για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Δηλαδή, πιέζοντας
ακόµη περισσότερο τον ελληνικό λαό και αδειάζοντας τελείως
τις τσέπες του, θα βγούµε πιο εύκολα από την κρίση; Πολλά χρήµατα θα µπορούσαν να είχαν βρεθεί από τον έλεγχο των µαύρων
χρηµάτων και τη φορολόγηση αλλά τις λύσεις αυτές δεν τις έχει
αγγίξει κανείς, για λόγους σκοπιµότητας.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα. Στο πρώτο κεφάλαιο, που έχουµε
τα άρθρα 1 έως 7. Αναφέρεται στη δηµιουργία ενός ενιαίου και
αποκεντρωµένου πρωτοβάθµιου εθνικού δικτύου υγείας και αναφέρει ότι θα παρέχει µέριµνα και παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στο σύνολο των πολιτών, χωρίς διακρίσεις. Δεν
ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα. Διότι, όπως σας
είπα, όλοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι και ασφαλισµένοι, θα πληρώνουν 5 ευρώ για κάθε ιατρική επίσκεψη, οι δε άνεργοι ανασφάλιστοι θα πληρώνουν και εξετάσεις και φάρµακα. Και φυσικά ένα
µέρος αυτών των δαπανών, όπως σας είπα, θα πληρώνουν και οι
ασφαλισµένοι.
Επίσης, αναφέρει ποιες µονάδες θα συµπεριληφθούν στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, δηλαδή τα κέντρα υγείας, πολυδύναµα περιφερειακά ιατρεία και λοιπές µονάδες, παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του ΕΟΠΥΥ. Και όλες αυτές θα
υπάγονται στις ΔΥΠΕ.
Ακόµη καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων υγείας στις ΔΥΠΕ, µετά
από έγκριση του Υπουργείου Υγείας. Όµως εδώ διερωτάται κανείς. Θα δηµιουργηθούν νέα κέντρα υγείας, όπως αναφέρεται;
Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα δηµιουργηθούν. Έχετε κάνει µελέτη για όλη την Ελλάδα; Ή ο σκοπός σας είναι να δηµιουργηθεί
µια µονάδα παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας ανά καλλικρατικό
δήµο; Πρέπει να το διευκρινίσετε αυτό και να πείτε την αλήθεια.
Το άρθρο 4, αναφέρεται κυρίως στον οικογενειακό γιατρό. Καθήκοντα οικογενειακού γιατρού θα ασκούν οι γιατροί µε ειδικότητα γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής. Ακόµη ορίζεται
το δικαίωµα του πολίτη να επιλέγει τον οικογενειακό γιατρό, τον
οποίο µπορεί µέσα σε ένα χρόνο να αλλάξει.
Θα ήθελα πολύ να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποτελεσµατικά ο οικογενειακός γιατρός, να λειτουργήσει όσο το δυνατόν
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καλύτερα για το καλό των πολιτών. Όµως µε το πλαφόν που
έχετε βάλει σε όλους τους συµβεβληµένους γιατρούς µε συνολικό µηνιαίο κόστος φαρµακευτικής δαπάνης τα 4.700 ευρώ ανά
γιατρό, όταν θα συµπληρώσουν µέσα σε δέκα-δεκαπέντε µέρες
το µήνα το ποσό αυτής της δαπάνης, ο ασθενής θα αναγκάζεται
να περιφέρεται από γιατρό σε γιατρό ή να πληρώνει τα φάρµακά
του από την τσέπη του. Και αυτό καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι
απαράδεκτο σήµερα και να ταλαιπωρείται ο ασθενής, ο ασφαλισµένος ασθενής και να βάζει το χέρι στην τσέπη, προκειµένου
να πληρώσει τα φάρµακά του.
Τα υπόλοιπα άρθρα, αναφέρονται στο σχεδιασµό της ανάπτυξης και την αξιολόγηση υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας στις ΔΥΠΕ του ΠΕΔΥ.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 8 έως 16.
Το άρθρο 8 αναφέρει, ότι ο ΕΟΠΥΥ παύει να είναι αγοραστής
και πάροχος υπηρεσιών υγείας και µετατρέπεται αποκλειστικά σε
αγοραστή υπηρεσιών υγείας. Θέλω όµως, κύριε Υπουργέ, να διευκρινίσετε τι υπηρεσίες θα αγοράσετε. Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που δεν θα παρέχονται απ’ το δηµόσιο τοµέα αλλά θα
αγοράζονται από ιδιώτες;
Διότι είπατε ότι όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις θα γίνονται
στον ΕΟΠΥΥ. Άρα, τι αγορά θα κάνετε στις υπηρεσίες υγείας;
Τα άρθρα 9 έως 11, αναφέρονται στη σύνθεση του Διοικητικού
Συµβουλίου και τη λειτουργία του.
Έρχοµαι τώρα στο Τρίτο Κεφάλαιο, που περιλαµβάνει τα άρθρα
από 17 έως 27. Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στη διαθεσιµότητα
για ένα µήνα του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, τεχνικού,
διοικητικού προσωπικού των µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ. Στο διάστηµα αυτό, θα λαµβάνουν τα 3/4 των αποδοχών τους. Δεν ξεκαθαρίζει, όµως, εάν πέραν της διαθεσιµότητας θα υπάρχουν και
απολύσεις, που πιστεύω ότι θα υπάρξουν.
Είµαι βέβαιος ότι πολλοί γιατροί θα αναγκαστούν να φύγουν
αλλά πιστεύω ότι µπορεί να απολυθούν και διοικητικοί υπάλληλοι.
Έχω τονίσει ότι είµαι κάθετα αντίθετος στις απολύσεις, διότι
όποιος απολύεται σήµερα δεν βρίσκει εργασία και καταλήγει µε
ψυχολογικά προβλήµατα και σε χειρότερες καταστάσεις.
Λέγεται ότι εκτός από τους γενικούς γιατρούς, παθολόγους,
παιδιάτρους και ψυχιάτρους, θα συµπεριλαµβάνονται και οι χειρουργικές ειδικότητες. Όµως, ποιος γιατρός µε χειρουργική ειδικότητα θα µείνει στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µε 1.200
ευρώ µισθό και θα σταµατήσει να χειρουργεί, αποµακρυνόµενος
µετά από λίγο καιρό από τη χειρουργική του ικανότητα;
Επίσης, αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της κινητικότητας των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ προς τις ΔΥΠΕ. Ακόµη,
αναφέρει ότι µέσα σε οκτώ µήνες από την ολοκλήρωση της µετάταξης των εργαζοµένων, οι γιατροί αξιολογούνται και κατατάσσονται αυτοδικαίως σε θέση κλάδων ιατρού ΕΣΥ και ΠΕΔΥ.
Επίσης, στα άρθρα αναφέρεστε στη µισθοδοσία του ιατρικού
προσωπικού µονίµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µέχρι
την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και κατάταξης για
τους γιατρούς, οι οποίοι όσοι έχουν δέκα χρόνια θα είναι Επιµελητές Β’, όσοι έχουν εικοσιπέντε χρόνια Επιµελητές Α’ και διευθυντές άνω των εικοσιπέντε ετών µέχρι την υπέρβαση στο
εξηκοστό έβδοµο έτος.
Έρχοµαι τώρα στο Τέταρτο Κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται σε
διάφορα θέµατα. Τα άρθρα αυτά αναφέρονται σε διάφορα θέµατα, τα οποία πιστεύω ότι δεν θα υλοποιηθούν στην πράξη για
το καλό των πολιτών. Καταργούνται µονάδες υγείας πρωτοβάθµιας περίθαλψης και δηµιουργούνται κινητές µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Θα δούµε αν θα συµβεί αυτό. Λέτε ακόµα
ότι θα δηµιουργηθούν προγράµµατα ελέγχου νεογνών, όταν στα
νέα παιδιά δεν προσφέρεται σήµερα ούτε εµβόλιο.
Όσον αφορά τα ιατρεία διακοπής καπνίσµατος, εγώ είµαι ενάντια στο κάπνισµα και µακάρι να γίνει µια τακτική που να ελαττωθεί
το κάπνισµα για το καλό της υγείας των πολιτών.
Όσο για το ότι οι εκπαιδευµένοι σκύλοι θα οδηγούν τυφλούς
και ανάπηρους και θα αξιοποιούν ζώα σε προγράµµατα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης ασθενών, τονίζω ότι αυτό θα
ήταν ευχάριστο για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των ασθενών. Φοβάµαι, όµως, ότι έτσι όπως οδηγείτε το λαό, θα τον κάνετε
να έχει µια σκυλίσια ζωή!
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Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι το νοµοσχέδιο αυτό θα φέρει
µεγαλύτερα προβλήµατα στους ασθενείς, στην υγεία τους αλλά
και στις τσέπες τους αλλά και προβλήµατα στους εργαζόµενους
σήµερα του ΕΟΠΥΥ, ιατρούς και άλλο προσωπικό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Μελά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάποιες φορές, θυµόµαστε τον ανεξάντλητο ελληνικό κινηµατογράφο, την Μάρω Κοντού να τρέχει, να πέφτουν τα ερείπια και
αυτή να φωνάζει «Αντωνάκη µου»!
Σήµερα, όµως, µας έρχονται και άλλες κινηµατογραφικές ιστορίες, όπως το «Μάθε παιδί µου γράµµατα», που έλεγε «έξι χρόνια
στο δηµοτικό, έξι χρόνια στο γυµνάσιο, έξι χρόνια στο Πανεπιστήµιο, δύο χρόνια αγροτικό, άντε να περιµένεις λίγο για να κάνεις ειδικότητα, πέντε ως επτά χρόνια ειδικότητα, δεκαπέντε είκοσι χρόνια στο ΙΚΑ, φτάνεις πενήντα επτά, εξήντα, είσαι ελεγκτής και σήµερα σου λένε πάρε και ένα χιλιαρικάκι και καλή ψυχή
αδελφέ»! Κάπως έτσι έχουν τα πράγµατα.
Ο κ. Κακλαµάνης, είπε για προνόµια επιχειρηµατιών και για τιµήµατα. Αν ανοίξει την τηλεόραση, το πρωί, το µεσηµέρι ή το
βράδυ, δεν θα δει τίποτα άλλο.
Θα δει στα κανάλια του Μπόµπολα και των άλλων καναλαρχών, όλο το δηµοκρατικό τόξο, πλην ηµών, να είναι πρωί µεσηµέρι βράδυ στις τηλεοράσεις. Ούτε η Αριστερά το αρνείται αυτό,
ούτε η Δεξιά ούτε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Κανένας. Παντού
έχουν τους αντιπροσώπους τους, πλην ηµών.
Ο κ. Κακλαµάνης, θέλει να µας κάνει να ξεχάσουµε, να σβηστεί
η ιστορική µνήµη. Αλήθεια, πιστεύει όλα αυτά που λέει για τον
Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ; Η ελεγεία του ΠΑΣΟΚ;
Επειδή, λοιπόν, εµείς θυµόµαστε, θα σας πω χαρακτηριστικά
ότι θυµάµαι κι ένα συµπατριώτη µου, τον κ. Κουλουριάνο, ο
οποίος έχει διατελέσει Υπουργός του ΠΑΣΟΚ ο οποίος έλεγε:
«Ξύπναγα το πρωί κι έλεγα, αχ Θεέ µου µε ποιόν συνέφαγε ο Ανδρέας χθες το βράδυ; Ποιους θα µου ζητήσει να διορίσω σήµερα; Κατά δεκάδες ή εκατοντάδες;». Αυτή ήταν η δεκαετία του
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Γι’ αυτό κι εµείς στο σηµερινό κόµµα του ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό
πτώµα, δεν ανάβουµε ούτε κερί. Πολύ σύντοµα, δεν θα ανάψουµε ούτε κεράκι και στο έτερο πολιτικό πτώµα της Νέας Δηµοκρατίας το οποίο επωµίστηκε το ΠΑΣΟΚ, το πήρε στην πλάτη
και το έκανε να ζήσει µε τεχνητές αναπνοές. Αλληλούια!
Ας περάσουµε σε κάποια πιο εξειδικευµένα πράγµατα. Άραγε,
το πλαφόν στη συνταγογράφηση τι ρόλο παίζει; Οι Βουλευτές
ιατροί, οι οποίοι είναι στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αν είχαν µόνο
την ιδιότητα του ιατρού, τι θα ψήφιζαν σήµερα; Τι θα γίνει µε
τους οδοντίατρους του ΕΟΠΥΥ που θα επιλέξουν το ιδιωτικό ιατρείο, καθώς η πανελλήνια οµοσπονδία απαγορεύει την ατοµική
σύναψη συµβάσεων στα ιδιωτικά ιατρεία χωρίς την έγκρισή της;
Υπάρχει κάτι άλλο που δεν το έθιξε κανένας οµιλητής. Οι µονάδες του ΙΚΑ έφτιαχναν οδοντοστοιχίες. Εµείς στο επάγγελµά
µας λέµε «µερικές οδοντοστοιχίες ή ολικές οδοντοστοιχίες». Με
το καινούργιο σύστηµα, θα µπορούν να κατασκευάζουν δόντια
µε συµβεβληµένους οδοντοτεχνίτες; Είναι κι αυτό ένα ερώτηµα.
Θα αναφερθώ τώρα σε κάποιες τροπολογίες, όπως για παράδειγµα αυτήν που αφορά το ΤΑΙΠΕΔ, ότι όλες οι συµβάσεις που
είναι προς αξιοποίηση, που θα συνάψει το ΤΑΙΠΕΔ, θα έχουν εγγυητή το ελληνικό δηµόσιο. Είναι ένα µεγάλο ρίσκο, µε έναν τεράστιο οικονοµικό κίνδυνο, που στην ουσία δεν έχει τίποτα να
προσφέρει, γιατί δεν έχουµε οικονοµικά οφέλη.
Για κάποιον ανεξήγητο λόγο πάλι στην τροπολογία στο σχέδιο
νόµου πρωτοβάθµιο εθνικό δίκτυο υγείας κ.λπ., το σχέδιο νόµο
που εισάγεται µε την τροπολογία το πρωτοβάθµιο εθνικό δίκτυο
υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις,
προβλέπει παράταση όλων των προθεσµιών που αφορούν τους
σεισµόπληκτους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης στους δύο µήνες. Οι
δύο µήνες, αποτελούν µόνο το πρόσχηµα της Κυβέρνησης έναντι
της αδυναµίας της να παράσχει άµεσες και βιώσιµες λύσεις
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στους πληγέντες, δηλαδή, να παράσχει όλες τις απαιτούµενες
εγγυήσεις που θα τους εξασφαλίσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες, όπως ανακούφιση για τις πρώτες ανάγκες στέγασης, σίτισης και περίθαλψης, καθώς και αποκατάστασης των σπιτιών
και των επιχειρήσεων τους, που κατά το ήµισυ έχουν κριθεί ακατάλληλες προς χρήση.
Η παροχή του διµήνου για την εξόφληση των απαιτήσεων που
τους βαρύνουν έναντι δηµοσίων υπηρεσιών, ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ., δεν παρέχει ούτε την ελάχιστη προϋπόθεση ασφάλειας, για την οποία υποτίθεται ότι θεσπίστηκαν και εισάγονται,
αφού οι δοµές του κράτους είναι διαλυµένες, η πολιτική προστασία είναι ανύπαρκτη και οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, παρελαύνουν χωρίς προτάσεις για να προσφέρουν άχρηστη
ελπίδα, χωρίς πραγµατικό αντίκρισµα.
Το θέαµα των τοποθετηµένων στρατιωτικών σκηνών σε βρεγµένο γήπεδο της Κεφαλλονιάς, δηµιουργεί όχι την εντύπωση
αλλά την πεποίθηση, πως οι µηχανισµοί της πολιτικής προστασίας έχουν ατονήσει και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες των κατοίκων που δηµιουργήθηκαν από τους
σεισµούς. Η τροπολογία αποτελεί το ψεύτικο άλλοθί σας και
αυτό δεν µας ικανοποιεί ούτε κατά το ελάχιστο.
Όσον αφορά την τροπολογία µε την οποία υποτίθεται ότι θα
γίνει πιο λειτουργικός ο θεσµός της κινητικότητας, την καταψηφίσαµε, γιατί το όλο θέµα το θεωρούµε εµπαιγµό. Όλα αυτά είναι
προφάσεις, γιατί µέσα στις επόµενες εβδοµάδες –και να το θυµόµαστε αυτό- θα βρεθούν πάλι στο δρόµο πάνω από χίλιοι σχολικοί φύλακες και πάνω από διακόσιοι-διακόσιοι πενήντα
δηµοτικοί αστυνοµικοί που λήγει η διαθεσιµότητά τους.
Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω την τροπολογία που ήρθε για
να νοµιµοποιήσει τη σάπια πολιτική της Κυβέρνησης και η οποία
προβλέπει τη διάθεση αγαθών που δήθεν εξαιρούνται των ειδικών φόρων κατανάλωσης -εννοεί δηλαδή αγαθών που θα οδηγούνται στα σκουπίδια- διανοµές φαρµάκων και τροφίµων σε
ιδρύµατα, που δήθεν αποτελούν κοινωφελή και φιλανθρωπικό
σκοπό. Όλα αυτά τα αγαθά, τα τρόφιµα και τα φάρµακα, δεν
είναι τίποτα άλλο από σάπια προϊόντα. Γιατί ποιο νόηµα θα είχε
η φράση «δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία»; Αυτά τα
αγαθά, δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση ελαττωµάτων, εάν αυτά τα αγαθά ήταν πράγµατι κατάλληλα προς κατανάλωση. Τι είχε γίνει πριν ένα χρόνο µε τις σαπισµένες
παρτίδες φρούτων που µοιράστηκαν σε σχολικές µονάδες του
Ηρακλείου, της Χαλκίδας και του Αγρινίου; Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, βιάστηκε να καλύψει το θέµα λέγοντας ότι «τα παιδιά αγαπούν τα φρούτα και τα λαχανικά».
Ισχυριζόσασταν ότι επρόκειτο για ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων σε σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπήρχε ούτε ίχνος ντροπής. Υπήρξε σωρεία καταγγελιών από διάφορες περιοχές της χώρας και το
Υπουργείο συνέχιζε το ποίηµά του: «Καταβλήθηκε υπερπροσπάθεια, κ.λπ.». Ζήτησε δε από τους υπευθύνους των σχολείων, να
τηρούν -ακούστε- σχολαστικά τους κανόνες ασφαλείας, υγιεινής
και συντήρησης των τροφίµων. Οποία θρασύτης! Από την άλλη
πλευρά, η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε πως έχουν υποστεί όλους
τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους και ότι διανέµονται σε
σχολεία της χώρας έχοντας τα αναγκαία πιστοποιητικά φυτοϋγείας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Την ίδια ώρα που σοβεί η αθλιότητα, που η οικονοµική κρίση
εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό, εσείς τι του λέτε; «Μην ψάχνεις στα
σκουπίδια» -γιατί αυτή είναι η τραγική αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, ο κόσµος πεινάει- «αφού, τρόφιµα, φάρµακα, τα πάντα, θα
σας τα παρέχουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύµατα
που επιτελούν κοινωφελείς σκοπούς». Διότι αυτά τα ιδρύµατα,
δεν έχουν κανένα όφελος από αυτήν την αηδία, απλά και µόνο
εκπίπτουν του ΦΠΑ για τη διάθεση προϊόντων που έχουν αποσυρθεί ως ακατάλληλα από την αγορά.
Ποιον κοροϊδεύετε; Ο ελληνικός λαός µπορεί να υποφέρει, να
αδυνατεί να αντεπεξέλθει αλλά ζητιάνος δεν γίνεται. Το κυριότερο απ’ όλα είναι, ότι του έχουν µείνει ακόµα ικµάδες αξιοπρέπειας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν πραγµατικά σας ενδιέφερε η ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όπως αναφέρετε στην αιτιολογική σας έκθεση,
θα έπρεπε ήδη χθες να λάβετε µέτρα για την προστασία τους,
µέτρα κοινωνικής πρόνοιας και όχι αποµύζησης της περιουσίας
τους.
Πότε οργανώσατε, όχι ως κόµµα ή ως παράταξη -για να µη δώσουµε κοµµατική χροιά- αλλά ως Κυβέρνηση αυτού του τόπου,
κάποιο συσσίτιο αγάπης και αλληλεγγύης; Πότε ξοδέψατε έστω
και 1 ευρώ γι’ αυτά τα παιδιά στις ακριτικές περιοχές, που λέτε;
Αφήστε, λοιπόν, τις αστειότητες περί «σηµαντικών αντικινήτρων
για δωρεές αγαθών σε φιλανθρωπικούς φορείς» στην εξαιρετικής
χρονικής σηµασίας περίοδο κρίσης που βιώνει η χώρα. Αποκλειστικό µέληµά σας είναι η οικονοµική ενίσχυση και ο περιορισµός
των δαπανών των µεγαλοκεφαλαιούχων και των ιδιοκτητών οµίλων, γιατί αυτοί σας στηρίζουν. Το λαό τον εξαπατούσατε τόσα
χρόνια. Κάπου εδώ, όµως, σταµατάτε. Οι υπόγειες µεθοδεύσεις
έλαβαν τέλος. Οι Έλληνες έχουν καταλάβει την κοροϊδία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κουκούτση.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μάρκου, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο
του νοµοσχεδίου, το εγχείρηµα της αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και της δηµιουργίας ενός ενιαίου δηµοσίου συστήµατος καθολικής και δωρεάν πρόσβασης στην
Ελλάδα είναι εξαιρετικά σύνθετο και έχει πολύ µεγάλη σηµασία.
Ως γενική παρατήρηση θέλω να επαναλάβω ότι δεν µπορεί η
µεταρρύθµιση να στηρίζεται σε σωρεία υπουργικών αποφάσεων,
χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριµένα πλαίσια για να κινηθεί ο
Υπουργός. Το ίδιο αναφέρει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής.
Έρχοµαι στα άρθρα. Στο άρθρο 3 για τα κέντρα υγείας, µένει
ακόµα να διευκρινιστεί το ζήτηµα των ειδικοτήτων, όπως και στο
άρθρο 4.
Στο άρθρο 5 για τον οικογενειακό γιατρό, θα ήθελα να πω ότι η
λειτουργία του θεσµού του οικογενειακού γιατρού είναι κρίσιµη
σε ένα σωστό και δοµηµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Σε πρώτη φάση, όµως, δεν µπορεί να αποτελέσει την αποκλειστική πύλη εισόδου στη νοσοκοµειακή περίθαλψη, παρά µόνο
ενδεχοµένως αφού έχει λειτουργήσει πλήρως και έχει κερδίσει
την εµπιστοσύνη των ασθενών.
Επειδή τίθεται και το ζήτηµα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας,
είναι θετικό το ότι φέρνετε µία πιο λεπτοµερή ρύθµιση µε τροπολογία. Θα θέλαµε µία ενηµέρωση για το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της ρύθµισης. Και φυσικά, τίθενται διάφορα θέµατα, όπως
το αν το αρχείο θα τηρείται κεντρικά και πού, αν έχει ζητηθεί η
γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων, αν θα υπάρξει διασύνδεση µε τα ασφαλιστικά µητρώα και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση κ.λπ..
Στο άρθρο 6 για το σχεδιασµό ανάπτυξης και αξιολόγησης των
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των ΔΥΠΕ, διατηρώ
τις επιφυλάξεις µου για το κατά πόσον οι ΔΥΠΕ είναι διοικητικά
και οργανωτικά έτοιµες να αναλάβουν τις τριακόσιες περίπου µονάδες του ΕΟΠΥΥ.
Όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο που αφορά την αλλαγή του
σκοπού του ΕΟΠΥΥ, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η µετατροπή του
σε έναν καθαρά ασφαλιστικό οργανισµό διαχείρισης των πόρων
υγείας, προϋποθέτει ότι θα έχει εξοπλιστεί µε συγκεκριµένα εργαλεία, όπως να εισπράττει απευθείας τις εισφορές του, να διαθέτει έναν επαρκή προϋπολογισµό και το αναγκαίο
οργανόγραµµα. Ορίζεται ένας σκοπός στο άρθρο 8, χωρίς να τον
υποστηρίζετε µε τα υπόλοιπα άρθρα.
Στο άρθρο 12, για παράδειγµα, γίνεται µείωση των οργανικών
µονάδων της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, χωρίς βέβαια να
περιλαµβάνονται διευθύνσεις που είναι κρίσιµες, όπως η Διεύθυνση Ασφάλισης και η Διεύθυνση Προµηθειών.
Θα θέλαµε και κάποιες διευκρινίσεις για το άρθρο 13, που
αφορά τους αποσπασµένους της ΔΕΗ. Ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς;
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Συνολικά το Κεφάλαιο Β’ δεν προσφέρει τελικά µία λύση στα
σηµαντικά και δοµικά προβλήµατα του ΕΟΠΥΥ, όπως είναι το
χρηµατοδοτικό, που έχει καταστήσει τον οργανισµό ασυνεπή
απέναντι και στους ασφαλισµένους αλλά και στους παρόχους.
Θα αναφερθώ στο Κεφάλαιο Γ’ που αφορά τη διαθεσιµότητα
και την κινητικότητα των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ, µε το οποίο είµαστε πλήρως αντίθετοι. Επειδή κατηγορηθήκαµε ως ασυνεπείς,
να θυµίσω ότι η κινητικότητα δεν σηµαίνει διαθεσιµότητα. Σκοπός της διαδικασίας που εισήγαγε ο κ. Μανιτάκης, ήταν η κινητικότητα. Γι’ αυτό άλλωστε και τοποθετήθηκαν όλοι όσοι βγήκαν
στη διαθεσιµότητα επί υπουργίας του, πίσω στις θέσεις τους.
Εδώ ο σκοπός ξεκάθαρα και ρητά, είναι να καλυφθεί ο στόχος
των οκτώµισι χιλιάδων διαθεσιµοτήτων. Το λέω για να κλείσει το
παραµύθι. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος, για τον
οποίο πρέπει να τεθεί το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ σε διαθεσιµότητα, παρά µόνον αυθαίρετοι αριθµοί που πρέπει να συµπληρωθούν. Θα µπορούσατε πολύ απλά να µεταφέρετε τις οργανικές
τους θέσεις στο νέο σύστηµα, αλλά αντ’ αυτού, βάζετε σε διαθεσιµότητα ακόµα και τις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν στο παρελθόν λόγω κοινωνικών κριτηρίων.
Επιπλέον, η διαθεσιµότητα, εν προκειµένω, σηµαίνει ότι οι µονάδες θα µείνουν κλειστές οπωσδήποτε για ένα µήνα, ίσως και
περισσότερο. Γι’ αυτό το διάστηµα, δεν µας έχετε πει ακόµη τι
θα κάνουν οι ασθενείς. Το άρθρο 21 δεν είναι απάντηση. Τι θα
γίνει µε το κόστος σε αυτόν το µήνα; Σκοπεύει το Υπουργείο να
το καλύψει; Τι θα γίνει µε τις επιτροπές των ΚΕΠΑ; Επιτέλους,
πρέπει να σταµατήσουν να προβάλλονται οι διαφηµίσεις για τα
τηλεφωνικά ραντεβού του ΕΟΠΥΥ. Ειλικρινά, για πότε ακριβώς
κλείνετε ραντεβού;
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 17, η διάταξη αυτή θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί µε τρόπο που θα κάνει σαφές ότι όλο, µα όλο το
προσωπικό του ΕΟΠΥΥ θα µεταφερθεί στις ΥΠΕ, όπως ακριβώς
ισχύει για τα κέντρα υγείας των νοσοκοµείων.
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 19 έως 25, αναπαράγεται το σύστηµα
αξιολόγησης του ΕΣΥ µε κριτήρια που δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην πρωτοβάθµια. Ακόµη και η αλλαγή που φέρατε µε
αφαίρεση του κλινικού έργου, δεν βελτιώνει την κατάσταση. Διατηρείται το εκπαιδευτικό έργο που δεν υπάρχει στην πρωτοβάθµια, ενώ το κριτήριο της προϋπηρεσίας, είναι µειωµένο όσον
αφορά προϋπηρεσία στην πρωτοβάθµια.
Περνάω στο τελευταίο κεφάλαιο και θα ήθελα να εστιάσω σε
κάποια άρθρα.
Στα άρθρα 27 και 28 δεν έχουµε αντίρρηση, αν και η ουσία βρίσκεται πάλι στις υπουργικές αποφάσεις.
Στο άρθρο 29 για το Εθνικό Πρόγραµµα Ελέγχου Νεογνών,
δεν είµαστε αντίθετοι στην επικαιροποίηση του προγράµµατος
αλλά φορέας υλοποίησης πρέπει να παραµένει το Ινστιτούτο
Υγείας του Παιδιού, που έχει και την απαραίτητη τεχνογνωσία.
Στο άρθρο 30 για τα ιατρεία διακοπής καπνίσµατος, είµαστε
θετικοί εφόσον αυτά θα είναι δωρεάν.
Στο άρθρο 31, ο ιαµατικός τουρισµός είναι τοµέας που µπορεί
να συνεισφέρει σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη, ιδίως σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η πιστοποίηση, µε βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και η
εφαρµογή κατευθυντηρίων γραµµών ποιότητας µε βάση την οδηγία 24/2011 για τη διασυνοριακή περίθαλψη. Είµαστε θετικοί υπό
προϋποθέσεις. Σε καµµία περίπτωση, δεν µπορούν όλες οι µονάδες θαλασσοθεραπείας να γίνουν µονάδες υγείας. Περιµένουµε από την Υπουργό Τουρισµού να µας µιλήσει για το άρθρο
αλλά και για την τροπολογία του Υπουργείου, για την οποία κατ’
αρχάς είµαστε θετικοί.
Το άρθρο 33, αναφέρεται στην αξιοποίηση των ζώων σε προγράµµατα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Η θεραπευτική και η παρηγορητική αξία της επαφής µε ζώα συντροφιάς
ή και µε άλογα, είναι πλέον επιστηµονικά διαπιστωµένη και διαδεδοµένη σε χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής. Όµως, στο
πρόσφατο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο
Υπουργός προσπάθησε να νοµιµοποιήσει συγκεκριµένη παράσταση µε δελφίνια, που πραγµατοποιείται στο Αττικό Ζωολογικό
Πάρκο, µε την αιτιολογία ότι έχει θεραπευτικούς σκοπούς. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το ζήτηµα και να υπάρξει διατύπωση της διά-
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ταξης ότι σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν να συµµετέχουν
σε τέτοια προγράµµατα ζώα της άγριας πανίδας και κητώδη.
Είµαστε υπέρ του άρθρου 40 για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των οπτοµετρών και ελπίζουµε να τελειώσει, επιτέλους,
αυτή η εκκρεµότητα, όπως επίσης και στο άρθρο 42, για τη συνυπηρέτηση συζύγου στο προσωπικό της Ακτοφυλακής και των
καταστηµάτων κράτησης.
Θα περάσω στις τροπολογίες. Όσον αφορά την τροπολογία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, πρέπει να µας διευκρινίσετε ποιες είναι οι συνέπειες της τροπολογίας για το νοµοσχέδιο
που συζητάµε. Πρέπει να σας πω, ότι η τροπολογία έχει δηµιουργήσει τεράστια ανησυχία στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ ότι προσπαθείτε να εισάγετε νέες διαδικασίες, που αφήνουν περιθώρια για
να µην επιστρέψουν όλοι οι υπάλληλοι στις θέσεις τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Για τις δύο τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών διατηρούµε τις επιφυλάξεις µας. Θα αναφερθεί αναλυτικά ο κ. Τσούκαλης.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος είµαστε
θετικοί. Άλλωστε η Δηµοκρατική Αριστερά, από την πρώτη
στιγµή προσπάθησε να συµπαρασταθεί στους ανθρώπους της
Κεφαλλονιάς και έχουµε καταθέσει µία ολοκληρωµένη πρόταση
για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, αναφέρθηκα στο
θέµα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Όσον αφορά τις ρυθµίσεις για τις εξαγωγές φαρµάκων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το σύστηµα ιχνηλασιµότητας
των φαρµάκων του ΕΟΦ και θα θέλαµε µία ενηµέρωση επ’ αυτού.
Τέλος, η Δηµοκρατική Αριστερά έχει καταθέσει µία τροπολογία για την παράταση τόσο των αναπηρικών συντάξεων όσο και
της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για άτοµα µε αναπηρία
άνω του 67%, που περιµένουµε να κριθούν από τα ΚΕΠΑ. Αναγνωρίζουµε την καλή διάθεση µε τις παρατάσεις που δόθηκαν
αλλά δεν αρκούν. Είναι ήδη δύο µήνες που δεν λειτουργούν οι
επιτροπές των ΚΕΠΑ, άλλος ένας ο µήνας της διαθεσιµότητας
τουλάχιστον, ενώ και οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αναδροµικών είναι τεράστιες. Ακόµη εκκρεµούν αναδροµικά από πέρυσι. Η µόνη λύση είναι αυτή που προτείνουµε, δηλαδή
παράταση µέχρι την έκδοση της γνωµάτευσης αναπηρίας και παρακαλούµε να το δείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κ. Μάρκου.
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, δεκατρείς µαθητές και µαθήτριες από το Ισραηλινό Σχολείο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η
συζήτηση του νοµοσχεδίου θα ολοκληρωθεί σήµερα το βράδυ.
Άρα, θα γίνει κανονικά η διαδικασία, που γνωρίζουµε. Κάνω πρόταση προς τους συναδέλφους να µειωθούν οι χρόνοι, τουλάχιστον των οµιλητών. Είναι οκτώ λεπτά και προτείνω να το κάνουµε
επτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε, ένας αγορητής έµεινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν εννοώ
εσάς. Μετά από εσάς. Είναι δυνατόν να κόψω από εσάς χρόνο,
κύριε συνάδελφε;
Λέω, λοιπόν, επειδή τώρα θα ξεκινήσουν οι οµιλητές-συνάδελφοι, να βάλουµε επτά λεπτά χρόνο. Θα σας παρακαλούσα να
είστε όσο γίνεται πιο συνεπείς στους χρόνους, για να µπορέσουµε να κλείσουµε σ’ ένα λογικό χρόνο σήµερα το βράδυ. Απ’
ότι βλέπω, το Σώµα συµφωνεί.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ο καταληκτικός χρόνος
ποιος θα είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εξαρτάται από
το πώς θα πάει η οµιλία. Έχουµε δεκαοκτώ εγγεγραµµένους
Βουλευτές να µιλήσουν. Υποθέτω µετά τις 8.30’.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Δευτερολογίες θα υπάρξουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εξαρτάται από
εσάς, κύριε συνάδελφε. Αυτό δεν µπορεί να το καθορίσει το Προεδρείο. Δικαίωµα έχετε δευτερολογίας.
Κλείνουµε µε τους ειδικούς αγορητές.
Τον λόγο έχει εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο, στηρίζεται στα δεδοµένα της δηµοσιονοµικής
πολιτικής, του περιορισµού των κρατικών και ασφαλιστικών
πόρων, παίρνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας
και τις ανάγκες εφαρµογής µέτρων που θα καθιστούν το σύστηµα υγείας βιώσιµο, δηλαδή συµπίπτουν µε τον στρατηγικό
στόχο µέσα από διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Και τι αναδεικνύει; Αναδεικνύει και την ορθότητα της εκτίµησής µας για τον ίδιο χαρακτήρα του δηµόσιου τοµέα στην υγεία,
την επιταχυνόµενη προσαρµογή του στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και το ότι η διαχωριστική γραµµή, δεν µπορεί
να είναι ανάµεσα στον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα στην υγεία
και στον καπιταλιστικό δηµόσιο τοµέα, που ενισχύει τα εµπορευµατικά χαρακτηριστικά του.
Από την άποψη της επάρκειας, του αριθµού των δηµόσιων µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, που αναφέρεται µέσα
στο νοµοσχέδιο, ουσιαστικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα,
αφού θα συνενωθούν οι σηµερινές ανεπαρκέστατες µονάδες,
που σε καµµία περίπτωση δεν καλύπτουν στοιχειωδώς τις λαϊκές
ανάγκες, ακόµα και στο σηµερινό επίπεδο του κανονισµού παροχών του ΕΟΠΥΥ και µε την αξιοποίηση των συµβασιούχων αυτοαπασχολούµενων γιατρών.
Η συνένωση διαφορετικών µονάδων που υπάρχουν σε µια περιοχή, µε προβλήµατα σε στελέχωση και εξοπλισµό, σε µία µεγαλύτερη, που ενδεχοµένως θα είναι πληρέστερη σε στελέχωση
και εξοπλισµό, δεν µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Άλλωστε,
δεν υπάρχει κατεύθυνση για δηµιουργία νέων δηµόσιων κέντρων
υγείας και περιφερειακών ιατρών µε αντίστοιχη στελέχωση και
εξοπλισµό.
Έτσι το κύριο είναι ότι η χρηµατοδότηση θα µειώνεται από την
πλευρά του κρατικού προϋπολογισµού –και εδώ βεβαίως είναι
ζήτηµα στρατηγικής επιλογής- και θα ενισχύεται από τις παντός
είδους εισφορές και πληρωµές από τους εργαζόµενους.
Οι περίφηµοι κλειστοί ή σφαιρικοί προϋπολογισµοί –κι αναφέρθηκαν αρκετοί οµιλητές- που προβλέπονται και µέσω των οποίων
τέλος πάντων θα υλοποιηθεί η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, δεν θα συγκροτούνται µε κριτήριο την κάλυψη των αναγκών αλλά µε βάση
αυτά που θα συγκεντρώνονται κάθε φορά, κυρίως βεβαίως από
τους εργαζόµενους είτε εισφορές, είτε φόροι κ.λπ.. Και αυτό είναι
που θα καθορίζει κάθε φορά το επίπεδο του λεγόµενου βασικού
πακέτου παροχών ή δέσµης υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Έτσι έρχονται οι σφαιρικοί προϋπολογισµοί ως εργαλείο
να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω περικοπή δαπανών.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της κατεύθυνσης της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, για εµάς –το είπαµε και χθες και στην επιτροπή και σήµερα- βασική κατεύθυνση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας θα πρέπει να είναι η πρόληψη.
Ουσιαστικά, µέσα από το νοµοσχέδιο αποτυπώνεται η παντελής απουσία του κύριου προσανατολισµού της πρωτοβάθµιας
φροντίδας που πρέπει να είναι βεβαίως η πρόληψη, µε κριτήριο
την κάλυψη των σύγχρονων και διαρκώς µεταβαλλόµενων λαϊκών
αναγκών στην πρωτογενή πρόληψη, στην αγωγή και προαγωγή
της υγείας, στην αντιµετώπιση των κοινωνικών παραγόντων ως
καθοριστικών βεβαίως, που σχετίζονται µε την εµφάνιση ασθενειών αλλά και του επιπολασµού τους, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, κατοικίας, εκπαίδευσης, άθλησης, διατροφής,
δηµόσιας υγείας και συνολικότερα της ανύψωσης του βιοτικού
επιπέδου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά τον οικογενειακό γιατρό, εµείς βάζουµε το ζήτηµα –και εκεί βεβαίως είναι που στεκόµαστε- στο πλαίσιο µέσα
από το οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει. Και είναι δεδοµένο. Βασικό πακέτο -τα λέω επιγραµµατικά- όρια παροχών, πιστωτική
κάρτα κ.λπ., κίνητρα ή αντικίνητρα που θα έχει, µε κριτήριο το
πόσο λιγότερο επιβαρύνει οικονοµικά το ίδιο το σύστηµα. Λειτουργία του δηλαδή, ως gatekeeper, παράγοντας δηλαδή συγκράτησης δαπανών και φιλτραρίσµατος εισροών ασθενών στο
δευτεροβάθµιο είτε στο τριτοβάθµιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.
Συνεπώς -και µε βάση την τοποθέτηση επί της αρχής- αυτοί
είναι οι βασικοί, κύριοι λόγοι που καταψηφίζουµε τα τρία κεφάλαια του νοµοσχεδίου.
Και βεβαίως, εµείς καταθέτουµε και λέµε ότι απάντηση απέναντι στην επίθεση της Κυβέρνησης, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µονοπωλίων, δίνει η πρόταση για ανάπτυξη
ενός αποκλειστικά δηµόσιου και δωρεάν συστήµατος και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µέσα από ένα αποκλειστικά δηµόσιο µε δωρεάν υπηρεσίες σύστηµα υγείας συνολικά σε όλα τα
επίπεδα.
Έτσι, λοιπόν, καταψηφίζουµε και επί των άρθρων τα τρία
πρώτα κεφάλαια.
Σε ό,τι αφορά στο τέταρτο κεφάλαιο: Γίνεται λόγος στο άρθρο
27 για τις κινητές µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Το
καταψηφίζουµε, γιατί εδώ δίνεται η δυνατότητα σε όποιον θέλει
να αξιοποιήσει, να αγοράσει και να χρησιµοποιήσει, βεβαίως για
να προσπορίσει κέρδος, κινητές µονάδες. Εµείς λέµε ότι τη δυνατότητα αυτή πρέπει να την έχει το όποιο δηµόσιο σύστηµα
υγείας υπάρχει.
Επειδή δεν υπάρχει πολύς χρόνος, θα αναφερθώ στα συγκεκριµένα άρθρα που έχουµε επιλέξει.
Στο άρθρο 30, δίνετε τη δυνατότητα της λειτουργίας ιατρείων
καπνίσµατος και σε ιδιώτες. Εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι σε
αυτό. Θα πρέπει να γίνεται µέσα από τις δηµόσιες δοµές, αυτές
που υπάρχουν, να είναι δωρεάν. Δείτε τώρα το ψευδεπίγραφο.
Πάει ο άλλος στο ιατρείο, θέλει να του γράψουν σκευάσµατα και
αυτά δεν συνταγογραφούνται! Άρα, καλείται να πληρώνει 80
ευρώ, ή 100 ευρώ, όσα στοιχίζουν τα σκευάσµατα.
Στο άρθρο 31, σε ό,τι αφορά στα κέντρα ιαµατικού τουρισµού
και θαλασσοθεραπείας. Γενικά δεν είµαστε αντίθετοι στο ότι τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να παρέχονται.
Όµως, εµείς λέµε δωρεάν από το κράτος, ως υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, ενταγµένες σε ένα δηµόσιο και δωρεάν, πλήρως ανεπτυγµένο σύστηµα υγείας.
Με τη συγκεκριµένη διάταξη, δεν προωθείτε κάτι τέτοιο. Αυτό
που ισχύει, είναι ότι ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία κοινοτική οδηγία, η οποία ορίζει ότι οι υπηρεσίες ιαµατικού τουρισµού πρέπει να αναγνωρίζονται ως υπηρεσίες πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, ως απαραίτητος όρος για τη λειτουργία της
διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης, στην κατεύθυνση ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού. Μέσω αυτής, διευκολύνεται και
ενισχύεται η επιχειρηµατική δράση στο χώρο της υγείας, καθώς
τέτοιου είδους υπηρεσίες θα αναπτύξουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι αλλά και ένα τµήµα του εµπορευµατοποιηµένου δηµοσίου
τοµέα. Ήδη, άλλωστε, µια σειρά από ιαµατικές πηγές της χώρας
έχουν εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση.
Δείτε τώρα. Την ίδια ώρα που προωθείται αυτό, εδώ και µήνες
βεβαίως…
(Σε αυτό το σηµείο κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Δώστε µου ένα µε δύο λεπτά, να
αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες.
Το χαρακτηριστικό, λοιπόν, είναι ότι ήδη εδώ και καιρό µε τις
αναθεωρήσεις των κανονισµών του ΕΟΠΥΥ έχετε κόψει 50% τις
παροχές σε ηλεκτροθεραπεία σε όσους την έχουν ανάγκη. Άρα,
το περιορίζετε αυτό και από την άλλη µεριά, µιλάτε για δηµόσιο
και φιλολαϊκή κατεύθυνση είτε του νοµοσχεδίου είτε των άρθρων.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 32, εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα µε τη
διάταξη του προηγούµενου νόµου. Δεν στεκόµαστε σε αυτό, θέτουµε όµως το εξής θέµα. Έως τώρα, η εκπαίδευση των σκύλων
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για τους τυφλούς γίνεται από δύο µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Οι σκύλοι, είναι ιδιοκτησία των µη κυβερνητικών οργανώσεων και
παραχωρούνται στους τυφλούς µε χρησιδάνειο για έξι χρόνια,
που είναι το όριο για να ανταποκρίνεται ο οδηγός-σκύλος.
Εµείς αυτό που αναδεικνύουµε, είναι η ανάγκη ως υπηρεσία,
να λειτουργεί µε επιστηµονικά κριτήρια βεβαίως, αλλά να παρέχεται δωρεάν, στο πλαίσιο του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Στο άρθρο 35, δεν άκουσα κάποιον οµιλητή. Συγχωρέστε µε,
εάν κάποιος το έθεσε. Λέτε, λοιπόν, σε αυτό ότι προβλέπεται η
απόσπαση υπαλλήλων από νοσοκοµεία στις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, έως και δύο χρόνια, έως ότου ολοκληρωθεί η µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Έτσι
δεν είναι; Δεν κάνω λάθος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Στις ΔΥΠΕ γίνεται αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Εµείς διαφωνούµε και λέµε ότι οι
ανάγκες για προσωπικό των µονάδων της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας δεν µπορούν να καλυφθούν. Διαφωνούµε κάθετα
στο να καλυφθούν, µετακινώντας προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα οποία έχουν ήδη τεράστιες και σοβαρές ελλείψεις.
Απαιτούνται προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, µε
µόνιµη και σταθερή εργασία, µε δικαιώµατα, σε όλες βεβαίως τις
δηµόσιες µονάδες υγείας, τα νοσοκοµεία. Σε όλα δηλαδή τα επίπεδα, πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας υγείας.
Κυρία Πρόεδρε δείξτε µια ανοχή, σας παρακαλώ. Θα κάνω µια
αναφορά στην τροπολογία 1139, επειδή είναι του Υπουργείου
Υγείας. Οι άλλες είναι άλλων Υπουργείων.
Η τροπολογία αυτή αφορά, στο πρώτο της άρθρο ρυθµίσεις
των εξαγωγών φαρµάκων, στο δεύτερο άρθρο το «Ερρίκος Ντυνάν» και ρυθµίσεις οργάνωσης γραφείων του ΕΟΠΥΥ και στο τέταρτο άρθρο τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς.
Εµείς λέµε ξεκάθαρα ότι αποτελεί εργαλείο για την επιβολή
πλαφόν στις παροχές υλοποίησης πρωτοκόλλων, κλειστών προϋπολογισµών και άλλα.
Ταυτόχρονα, βάζουµε και κάποια ερωτήµατα -πέραν των
άλλων- για ενδεχόµενο τρόπο αξιοποίησης των προσωπικών δεδοµένων –εξάλλου υπάρχει εµπειρία και στην Ευρώπη αλλά και
γενικότερα- από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες,
ακόµα και εργοδότες που αξιοποιούν τους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών, προκειµένου να αντλήσουν τα προσωπικά δεδοµένα.
Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 2 και εκεί καταψηφίζουµε. Εξάλλου έχουµε καταψηφίσει όλες τις φορές που έχουν έρθει αντίστοιχες τροπολογίες. Αυτό που λέµε είναι ότι αποδεικνύεται στην
πράξη, στην περίπτωση δηλαδή του «Ερρίκος Ντυνάν», η χρεοκοπία της µεικτής οικονοµίας. Εδώ θέλω να θυµίσω ότι όλες οι
κυβερνήσεις πρωτοστατούσαν στη διαφήµιση τού ως νοσοκοµείου πρότυπης λειτουργίας και µάλιστα, νουθετούσαν όλα τα
νοσοκοµεία ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να λειτουργούν.
Εµείς λέµε ότι το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» θα πρέπει να
περάσει στο δηµόσιο 100%, να λειτουργήσει µε χρηµατοδότηση
από τον κρατικό προϋπολογισµό, να στελεχωθεί µε µόνιµο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και να παρέχει
εντελώς δωρεάν όλες τις υπηρεσίες σε όλους, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. Βεβαίως, είναι φιλέτο και ο σχεδιασµός είναι –
ποιος;- η εξεύρεση λύσης µέσα από την παράδοσή του στα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Συνεπώς καταψηφίζουµε και επί των άρθρων το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λαµπρούλη.
Από τη Χρυσή Αυγή δεχθήκαµε ενηµέρωση ότι αντικαθίσταται
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Ηλίας Κασιδιάρης από τον
κ. Αντώνη Γρέγο.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ορίστε, κύριε Καπερνάρο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα απευθυνθώ ευθέως στον αξιότιµο κύριο Υπουργό.
Χθες άκουσα που είπατε, κύριε Υφυπουργέ, ότι ως πολιτικός
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µηχανικός είστε των πρακτικών επιστηµών και στις επιστήµες
σας ένα και ένα κάνουν δύο αλλά η γνωµοδότηση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών -Τµήµα Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόµων- σας λέει ότι ο θεσµός της
διαθεσιµότητας που θεσπίστηκε µε το ν. 4093/2012 εισάγει,
όπως και η εργασιακή εφεδρεία των παραγράφων 3 και τα λοιπά
που προηγήθηκε, ένα νέο sui generis είδος απόλυσης υπό προθεσµία, όπως αυτό που έχετε περιλάβει εσείς στο νοµοσχέδιό
σας.
Έχω την εντύπωση ότι δεν γνωρίζετε καλά αυτό το θέµα, κύριε
Υπουργέ και πρέπει να ξέρετε ότι στα νοµικά ένα και ένα κάνουν
δύο. Στις θετικές επιστήµες, στις δικές σας δηλαδή, ένα και ένα
κάνουν δύο µεν αλλά εσείς επιδέχεστε και το «εάν». Στα νοµικά
απαγορεύεται το «εάν». Στα νοµικά υπάρχει ο ερωτηµατικός σύνδεσµος «γιατί» και ο απαντητικός, ο αιτιολογικός σύνδεσµος
«διότι». Αυτά είναι στα νοµικά, το «εάν» απαγορεύεται. Εσείς
έχετε το «εάν» και έχετε τους υποθετικούς λόγους, «εάν από το
σηµείο εκείνο τραβήξω µία ευθεία γραµµή και λοιπά».
Και σας λέµε εάν πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτήν τη γνωµοδοτική επιτροπή για να λαµβάνεται υπ’ όψιν όταν παρασκευάζονται νοµοθετήµατα και δεν τη λαµβάνετε υπ’ όψιν, γιατί να την
πληρώνει ο ελληνικός λαός και να υπάρχει η επιτροπή;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Γιατί είναι γνωµοδοτική επιτροπή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και αν υπάρχει αυτή η γνωµοδοτική επιτροπή που γνωµοδοτεί –επαναλαµβάνω- για ποιο λόγο
γνωµοδοτεί, όταν δεν τη λαµβάνετε υπ’ όψιν; Πείτε ότι τη λαµβάνουµε υπ’ όψιν σοβαρά σε αυτήν την περίπτωση διότι έτσι πρέπει και εδώ δεν τη λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν διότι δεν πρέπει.
Αιτιολογήστε, όµως -είστε υποχρεωµένος, για τα νοµικά, το ένα
και ένα κάνουν δύο- γιατί δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τη γνωµοδοτική
επιτροπή της Βουλής. Είναι υπεραπλουστευµένα πράγµατα, µια
και είστε της πρακτικής ότι ένα και ένα κάνουν δύο και δεν κάνουν τρία.
Ένα δεύτερο θέµα είναι αυτό που είπε ο απολειπόµενος
Υπουργός κ. Γεωργιάδης για την ιδιοτέλεια που µπορεί να υποκρύπτεται σε αυτό το νοµοσχέδιο και για την πιθανή εκµετάλλευση από ιδιώτες. Αφορά διάφορα θέµατα που µπορούν µέσα
από χαραµάδες ή µεγάλες οπές να βγουν από αυτό εδώ το νοµοσχέδιο.
Χθες επικαλεστήκαµε τον κ. Μιχάλη Βλασταράκο, τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τις δηλώσεις του,
οι οποίες µέχρι σήµερα είναι αδιάψευστες.
Δεν έχει να κάνει αν είναι συνδικαλιστής ή όχι. Δεν λαµβάνονται υπ’όψιν και τα συνδικαλιστικά σωµατεία, εκτός αν καταργήσετε και τους συνδικαλιστές. Δικό σας θέµα.
Εδώ δεν υπεραµυνόµαστε. Λέµε γιατί δεν διαψεύσατε την
άποψή του. Είπε ο κ. Βαλσταράκος για τις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας κ.λπ., κ.λπ.. Είπε ο κ. Γεωργιάδης «Τι είναι αυτά
που λέτε; Αποδείξτε το µας».
Σας διαβάζω την «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της Τρίτης 4ης Φεβρουαρίου 2014, δηλαδή την προχθεσινή: Άρον-άρον η Κυβέρνηση
απέσυρε χθες διάταξη που είχε εντάξει εν κρυπτώ στο νοµοσχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ και η οποία προέβλεπε επί της ουσίας την
ανανέωση των αδειών λειτουργίας σε ιδιωτικές κλινικές που
είχαν χάσει την αρχική τους άδεια». Το θέµα ανέδειξε η ηλεκτρονική σελίδα της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» enet.gr µε τίτλο «Επικίνδυνα
ρουσφέτια στο χώρο της υγείας». Διαβάζουµε ένα δηµοσίευµα…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Το νοµοσχέδιο
τι γράφει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: …σε προχθεσινή εφηµερίδα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Εν κρυπτώ ολόκληρο άρθρο στο νοµοσχέδιο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Διαψεύστε το!
Μήπως αυτό είναι απότοκο του γεγονότος ότι βγήκε ο κ. Βλασταράκος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και είπε αυτά και
έτσι το αποσύρατε; Ένα ερώτηµα. Απαντήστε σε αυτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): …δεν έχει καµµία σχέση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Απαντήστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Αν είναι δυνατόν!
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και πάµε τώρα στην ταµπακιέρα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): …(Δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γι’ αυτό εννοούσα.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν απαντήσατε. Σας κάναµε ένα ερώτηµα
όλο κι όλο όσον αφορά τη διαθεσιµότητα των υπαλλήλων του
ΕΟΠΥΥ. Είναι ένα ερώτηµα µε δύο σκέλη. Και σας είπαµε: Αφού
είναι στη διακριτική σας ευχέρεια και αφού το υποβάλλετε στη
δική σας αρµοδιότητα- -µε απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η χωροταξική κατανοµή ανά υγειονοµική περιφέρεια
των υφιστάµενων µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ- γιατί τώρα, προχθές, πριν από µέρες µε δική σας υπουργική απόφαση να µην τακτοποιήσετε και να καθορίσετε τη χωροταξική κατανοµή ανά
υγειονοµική περιφέρεια; Έτσι θα δώσετε την ευκαιρία στους
υπαλλήλους να σας υποβάλουν τις αιτήσεις τους και οι αιτήσεις
τους αυτές τώρα, πριν καταργηθούν οι οργανικές θέσεις, θα κατευθύνουν τη µετάταξή τους εκεί που ήδη επιθυµούν, όπως εσείς
λέτε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Γιατί πρέπει να
έχει ψηφιστεί ο νόµος πρώτα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πρώτον, φτιάξτε εσείς τις περιφέρειες και στη συνέχεια τακτοποιήστε το θέµα αυτό. Γιατί; Γιατί
το προσδοκώµενο, κύριε Υπουργέ…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Άµα δεν υπάρχει
εξουσιοδότηση…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: …εάν δεν υποκρύπτεται κάτι πονηρό, σας λέω το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
δεν καταγράφεται αυτό που λέτε, αν µου επιτρέπετε. Πάρτε τον
λόγο µετά να απαντήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το θέµα είναι το εξής. Γιατί αυτή
η ανατροπή, να υποβληθούν δηλαδή στη µείωση των προσόντων
τους κατά 25% ή όσο καιρό παραµένουν στη διαθεσιµότητα,
αφού εσείς τον ένα µήνα της διαθεσιµότητας δεν τον εγγυάστε
και δεν κατοχυρώνεται µε τέτοιες αιτιολογικές θέσεις, ώστε να
αισθάνονται βεβαιότητα και σιγουριά ότι δεν θα επανέλθετε να
ζητάτε µε µία άλλη υπουργική απόφαση -παρατάσεις επί παρατάσεων- όπως ακριβώς σας είπα προχθές για τους δικαιούχους
των συντάξεών τους; Κατοχυρώστε τους και πείτε ότι εµείς
πράγµατι σε ένα µήνα θα κάνουµε αυτό που λέµε, αλλά κυρίως
δεν φορτώνουµε σε εσάς το βάρος της εξοικονοµήσεως του
του µισθού σας.
Για ποιο λόγο κόβετε από υπαλλήλους το των µισθών; Δεν το
απαντήσατε εχθές. Ή δεν έχετε απάντηση ή αυτό που λέµε θα
ισχύσει, ότι για τον ένα µήνα θα είναι προσωρινό –τύποις είναι ο
ένας µήνας- και θα πάρει σειρά. Είναι αυτό που είπε και η γνωµοδοτική επιτροπή.
Εν πάση περιπτώσει, επανέρχοµαι στο θέµα. Να ψηφιστεί ο
νόµος; Ποιος νόµος; Τι χροιά έχετε να ψηφιστεί πρώτα ο νόµος;
Γιατί δεν φτιάχνετε τις θέσεις από τώρα; Καθορίστε τες. Ή καθορίστε τες κατά προσέγγιση. Πείτε ότι θα υπάρχει θέση στην
περιοχή του Βόλου, θα υπάρχει θέση στην περιοχή της Λάρισας,
θα υπάρχει θέση στην περιοχή της Άρτας, να ξέρει ο καθένας
που θα κατευθυνθεί, για ποια περιοχή στοχεύει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Πρέπει πρώτα
να εκδοθεί η απόφαση που αναφέρετε, για την οποία δεν έχουµε
ακόµη εξουσιοδότηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι έχετε καταλάβει.
Θέλω να σας παρακαλέσω να µου δώσετε απάντηση –θα
ήθελα µία απάντηση και νοµίζω ότι υποχρεούστε να τη δώσετεγια ποιο λόγο, έστω για αυτό το χρονικό διάστηµα, περικόπτετε
από τους ανθρώπους αυτούς το της αµοιβής τους, το της δουλειάς τους; Και στο κάτω-κάτω, γιατί δεν βρίσκετε µία λύση, που
είστε υποχρεωµένοι; Γι’ αυτό είστε, για να βελτιώνετε, να καλυτερεύετε τη ζωή του Έλληνα πολίτη, όχι να τη χειροτερεύετε τη
σηµερινή εποχή.
Αυτό δεν θέλει ικανότητα για να περικόπτετε τις αµοιβές και
τα πρόσοδα των υπαλλήλων. Στο σηµείο που είναι, περικόπτετε
κιόλας. Αυτό το κάνει ο οποιοσδήποτε. Δεν χρειάζεται ούτε καν
την στοιχειώδη ικανότητα για να κόβετε µισθούς. Σε αυτό θέλω
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να απαντήσετε: Για ποιο λόγο φορτώσατε το 1/4 µείον στους µισθούς τους, στους υπαλλήλους. Και είστε υποχρεωµένος να
απαντήσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είµαι εντός του πλαισίου
του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε ξεπεράσει τον εαυτό σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε καλά.
Εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καπερνάρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε ένα
λεπτό για να διευκρινίσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Μία διευκρίνιση θα ήθελα να κάνω, διότι δεν πρόλαβα λόγω
της πιέσεως του χρόνου –όχι µε ευθύνη του Προεδρείου, το
οποίο έδωσε την αντίστοιχη ανοχή- σε ό,τι αφορά τα άρθρα του
τέταρτου κεφαλαίου, πέραν από την τοποθέτηση για κάποια από
αυτά τα άρθρα..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πείτε τι είναι το
σωστό για να καταγραφεί, κύριε Λαµπρούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Για τα άρθρα 42 και 43 είµαστε
υπέρ και σε κάποια άρθρα θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ». Δεν είναι
της παρούσης, δεν υπάρχει ο χρόνος. Όταν τεθεί σε ψηφοφορία,
θα απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για όλα τα
άλλα είστε κατά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Στο πρώτο κεφάλαιο είµαστε
κατά. Για το τέταρτο κεφάλαιο που τοποθετήθηκα για κάποια
άρθρα είµαστε κατά. Ξέχασα να πω για τα δύο άρθρα στα οποία
είµαστε υπέρ, δηλαδή στο 42 και στο 43, ενώ σε κάποια θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Τα υπόλοιπα τα καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Νοµίζω φαίνεται.
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 είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Άρτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ αντιθέτως
παίρνω τον λόγο ακριβώς για να αναφερθώ στο τέταρτο κεφάλαιο και µάλιστα στο άρθρο 27 που αφορά τη νησιωτική Ελλάδα
και αφορά κάποιες διατάξεις, οι οποίες θα υποβοηθήσουν την
πρωτοβάθµια υγεία στα νησιά µε τις κινητές µονάδες που προβλέπει το άρθρο 27.
Ξεκινώντας και ορµώµενος από το άρθρο 1 του υπό εξέταση
σχεδίου νόµου σχετικά µε το Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας,
το κράτος πρέπει να µεριµνά και να εγγυάται την παροχή της
πρωτοβάθµιας υγείας µέσω της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας στο σύνολο των πολιτών, υπηρεσίες που είναι αναγκαίες
και ικανές για να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευηµερία.
Είναι δεδοµένο, κύριε Υπουργέ ότι µε το υπό εξέταση νοµοσχέδιο επιχειρείται ένα τολµηρό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση
στο χώρο της πρωτοβάθµιας υγείας. Θεωρώ, όµως, ειδικότερα
ότι πάνω σε αυτήν την τολµηρή διάταξη που αίρει πολλές παρενέργειες που προκαλεί η νησιωτικότητα σχετικά µε το άρθρο 27
και αναφορικά µε τις κινητές µονάδες πρωτοβάθµιας υγείας πρέπει να γίνουν ορισµένες διορθωτικές παρατηρήσεις, οι οποίες θα
βοηθήσουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος
που υπάρχει.
Πράγµατι, µια κινητή οµάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
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είναι πολύ σηµαντική για την παροχή του αγαθού αυτού στους
κατοίκους τόσο των χωριών όσο και των νησιών. Επιπλέον, θα
έπρεπε –κατά την άποψή µας- τόσο στην παράγραφο 1 όσο και
στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 να µπουν και πλωτές µονάδες
πρωτοβάθµιας υγείας, µε δεδοµένο ότι στην περιοχή µας –τα
Δωδεκάνησα- είχαµε την προηγούµενη πολύ σηµαντική εµπειρία
ενός ταχύπλοου σκάφους, ενός ιπτάµενου δελφινιού, της ζωής
και της ελπίδας.
Αυτό το σκάφος µέχρι να λειτουργήσει ο «Καλλικράτης» προσέφερε πραγµατικά φροντίδα πρωτοβάθµιας υγείας σε όλους
τους κατοίκους των νησιών.
Άρα, εάν µαζί µε τις κινητές µονάδες µπει και η λέξη «πλωτές
µονάδες», παρέχουµε τη δυνατότητα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ξαναλειτουργήσουν τέτοιου είδους µέσα,
καθ’ ότι και η γειτονική Τουρκία ήδη έχει θέσει ή θέτει σε κίνηση
ανάλογες πρωτοβουλίες. Εµείς ήδη είχαµε προηγηθεί. Οι γείτονες εξακολουθούν και εφαρµόζουν µια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία. Άρα, γιατί να στερήσουµε αυτήν τη δυνατότητα από
όσους θέλουν και µπορούν να τολµήσουν ένα τέτοιο εγχείρηµα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να µπει στο άρθρο 27, κύριε
Υπουργέ, και η λέξη «Πλωτές Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας».
Στην παράγραφο 2, στην αναφορά ότι δύνανται να λειτουργήσουν κινητές µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από
λοιπά ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, θεωρώ ότι πρέπει να προσθέσουµε και τη
λέξη «προµηθεύονται, για να λειτουργήσουν», διότι γνωρίζουµε
ότι πολλές περιφέρειες έχουν την οικονοµική δυνατότητα και να
αγοράσουν και να διαθέσουν στην κοινωνία τέτοιου είδους µονάδες. Όµως, δεν µπορούν, γιατί τους αποστερεί κάτι τέτοιο το
νοµοθετικό πλαίσιο.
Τυχαίνει να µην είµαι µέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και να µην έχω πάρει µέρος στις διεργασίες αυτού του νοµοσχεδίου. Αν και µου είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι η αιµοληψία
έχει ιδιαίτερο καθεστώς, θεωρώ ότι όσον αφορά την προµήθεια
µηχανηµάτων αιµοληψίας, πρέπει να µπορούν να προβαίνουν οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάτι τέτοιο µε το σκεπτικό
που σας προανέφερα, ότι δηλαδή πολλές απ’ αυτές έχουν τα
χρηµατικά ποσά, για να το πράξουν. Εάν δεν προβλέπεται στο
ενυπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, θεωρώ ότι µία αναφορά, µία δυνατότητα, προκειµένου να το πράξουν αυτό είναι αναγκαία.
Στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του άρθρου 27 έχει µπει µία
πολύ σηµαντική παράγραφος για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης και από τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην
του εισαγωγικού δασµού και του ΦΠΑ από δωρεές που γίνονται,
όπως πλωτών µέσων και ασθενοφόρων, ειδικών κινητών µονάδων κ.λπ., προς το δηµόσιο ή προς οργανισµούς, υπηρεσίες
κ.λπ, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο
Υπουργό.
Χθες το βράδυ έγινε εδώ µία ευρεία αναφορά σε δυο ασθενοφόρα, τα οποία έχουν δωρηθεί εδώ και κάποια χρόνια στον Δήµο
Καρπάθου. Αυτά τα δύο ασθενοφόρα, κύριε Υπουργέ –το ένα
έχει δωρηθεί από έναν Γερµανό και το άλλο από έναν Ολλανδόβρίσκονται κάπου στην Αθήνα, απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, πλην
όµως εφόσον είχε γίνει τότε η αποδοχή, σήµερα δεν έχει πληρωθεί ο αντίστοιχος ΦΠΑ και δεν µπορούν να τακτοποιηθούν.
Γι’ αυτά τα οποία έχουν γίνει σε προγενέστερο χρόνο δεν πρέπει να δώσουµε ένα τέλος, δηλαδή προτιµάµε την απαξίωσή
τους από το να µπορέσουµε εµείς σήµερα να δώσουµε µία λύση;
Ποιος θα έρθει να πληρώσει το ΦΠΑ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τι πρόβληµα
υπάρχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Το πρόβληµα είναι πως
αυτήν την ώρα ενώ τα έχουµε, δεν υπάρχουν τα χρήµατα και ο
τρόπος να πληρωθεί ο αντίστοιχος ΦΠΑ από την εισαγωγή που
είχε γίνει τότε και κατ’ επέκταση δεν µπορεί να γίνει ταξινόµηση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν µπορεί να
υπάρξει απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Είναι κοινοτικός πόρος. Από τα
τέλη ταξινόµησης µπορεί µόνο να υπάρξει απαλλαγή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ωραία, από τα τέλη ταξινόµησης υπάρχει. Όσον αφορά τον ΦΠΑ, ας φροντίσουµε να
πάει στο µικρότερο.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Την ανοχή σας, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ολοκληρώστε!
Αυτό είναι ένα θέµα τοπικό. Το συζητάτε και εκτός. Επί του νοµοσχεδίου, για να κλείσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Θεωρώ, όµως, ότι και
επ’ αυτού πρέπει να βρεθεί µια λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ο κ. Μιχαήλ
Κριτσωτάκης έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ειπώθηκε από τον
εισηγητή της Κυβέρνησης ότι έχει µία σφραγίδα –λέει- το νοµοσχέδιο αυτό και είναι από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Εγώ
θα έλεγα ότι η σφραγίδα η πιο βαριά που κρύβει τις υπόλοιπες
είναι η νεοφιλελεύθερη σφραγίδα και το µνηµόνιο. Η σφραγίδα
του µνηµονίου υπάρχει σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Επίσης, επέλεξαν τη ρήξη µε τους γιατρούς, χωρίς τους οποίους δεν µπορεί να γίνει µεταρρύθµιση –το παρατήρησαν και από
την κυβερνητική πλευρά- γιατί θέλουν να δώσουν µία µάχη όχι
επί της ουσίας αλλά επί των εντυπώσεων για να µπορέσουν να
περάσουν µε έναν επικοινωνιακό τρόπο αυτά που είναι άνοµα και
αντικοινωνικά.
Ακόµη, τόλµησαν κάποιοι να µιλήσουν για το ΕΣΥ όταν χτιζόταν το ’83 που µπορεί να είχε κανείς µία κριτική επιµέρους αλλά
στα βασικά θα συµφωνούσε. Η µία δε περίπτωση αφορούσε το
χτίσιµο του συστήµατος υγείας, µε όλες τις αδυναµίες που µπορεί να είχε τότε, ενώ τώρα πρόκειται για την κατακρήµνισή του.
Δεν έχει καµµία σχέση –εγώ θα τολµήσω να το πω αυτό- ο Γεννηµατάς της δεκαετίας του ’80 µε τους σηµερινούς µνηµονιακούς Υπουργούς.
Θα σας πω, επίσης, ότι υπάρχει ο Τοµέας Υγείας του ΠΑΣΟΚ,
ο οποίος λέει για ορισµένα άρθρα που είναι «έτσι, αλλιώς κ.λπ.»
–δίνει κάποιες κριτικές, υπάρχει η ανακοίνωση στις εφηµερίδες
σήµερα- να µην ψηφιστούν, δηλαδή καλεί την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ να τα καταψηφίσει, γιατί είναι άρθρα –όπως
λέει- που µε την ουσία τους υποβαθµίζουν την πρωτοβάθµια
φροντίδα.
Αντ’ αυτού, βλέπουµε –κι έχω εδώ τον κατάλογο- ότι ουδείς
Βουλευτής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ –που στηρίζει την Κυβέρνηση και το νοµοσχέδιο- ενεγράφη για να µιλήσει πάνω σε
αυτό, παρά την ανακοίνωση του Τοµέα. Έχει κι αυτό µία αξία.
Υπάρχει, λοιπόν, αυταρχισµός, διαθεσιµότητες και απολύσεις,
νεοφιλελεύθερες πολιτικές του µνηµονίου. Στην ουσία, µικραίνει
η Ελλάδα και πισωγυρίζει η κοινωνία και µε αυτό το νοµοσχέδιο,
το οποίο είναι συνέχεια των προηγουµένων.
Έχουµε ενστάσεις και από την ΟΚΕ, οι οποίες δεν λαµβάνονται καθόλου υπ’ όψιν, που λέει ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει
να είναι η πλήρης και δωρεάν κάλυψη των ανασφάλιστων και η
δραστική αντιµετώπιση της υγειονοµικής φτώχειας. Έχουµε, λοιπόν, τεράστια αύξηση στο κόστος των υπηρεσιών για τον πολίτη
για την παροχή υγείας.
Όµως, κυρία Πρόεδρε, εγώ θα µιλήσω κυρίως για το θέµα του
ότι το παρόν νοµοσχέδιο συνοδεύεται από τέσσερις τροπολογίες, όλες κατατεθειµένες από τον Υπουργό Υγείας. Μία από
αυτές αφορά στον τουρισµό, όχι όµως για κάποιο ζήτηµα σχετικό
µε το εν λόγω νοµοσχέδιο, όπως –για παράδειγµα- θα µπορούσε
να είναι η επιδιωκόµενη από την Κυβέρνηση προώθηση του ιατρικού τουρισµού πάνω στα συντρίµµια κυριολεκτικά της δηµόσιας υγείας ή το ξεπούληµα της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας
µε πρόσχηµα την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού ή ακόµα το
ζήτηµα των ιατρικών υποδοµών και παροχών που αφορούν τον
εισερχόµενο τουρισµό.
Αντιθέτως –και κατά τα συνηθισµένα-, άσχετες τροπολογίες κατατίθενται από άλλους Υπουργούς και εισάγονται σε νοµοσχέδια,
καθιστώντας τα αυτοµάτως «σκούπες». Αυτή είναι η νοµοθετική
διαδικασία στους καιρούς του µνηµονίου, νοµοσχέδια «σκούπες»
που φτιάχνονται, καταψηφίζονται µεfast track διαδικασίες.
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Ακόµα πιο παρανοϊκό είναι το ότι οι διατάξεις της τροπολογίας
έρχονται να επισκευάσουν διατάξεις που ψηφίστηκαν µόλις λίγους µήνες πριν. Ενδεικτικά αναφέρω, για την ιστορία, το άρθρο
που αναφέρεται στη σύσταση διατοµεακών επιτροπών σε θέµατα τουρισµού. Πιο συγκεκριµένα, πριν έξι µήνες το άρθρο 19
στο τότε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού αναφερόταν µε
τον ίδιο τίτλο στο ίδιο ακριβώς ζήτηµα και τώρα η διάταξη επιδιώκει να αλλάξει τη σύνθεση, το περιεχόµενο και τη λειτουργία
αυτών των επιτροπών. Τις ψηφίσαµε εδώ –εµείς δεν τις ψηφίσαµε, εσείς τις ψηφίσατε- κι εσείς τις αλλάζετε κιόλας.
Εδώ θα σας ρωτήσω: Για ποιο λόγο; Έτρεξαν οι συγκεκριµένες διατοµεακές επιτροπές και διαπιστώθηκε κάποιο ζήτηµα;
Τότε είχαµε κάνει κριτική γιατί απουσίαζε η τοπική αυτοδιοίκηση
από τις επιτροπές. Σε λίγο θα έχουµε εκλογές και θα βγείτε να
λέτε διάφορα, αλλά εδώ δεν έχετε βάλλει την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτά τα διάφορα µείζονα θέµατα για τον τουρισµό.
Τώρα λείπει η πολιτική ηγεσία ή οι αποκεντρωµένες δοµές του
Υπουργείου Τουρισµού. Πώς θα εξειδικευθεί η όποια τουριστική
στρατηγική; Κυρίως µόνο τα ζητήµατα παραβατικότητας και καθαριότητας καθορίζουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές µε έντονη τουριστική δραστηριότητα. Έτσι φαίνεται, κατά τη γνώµη σας. Έτσι δείχνει το νοµοσχέδιο.
Σε συνέχεια, υπάρχει το άρθρο για τα θέµατα επιτροπής προσφυγών. Δεν θα σταθώ τώρα τόσο στο ότι αλλάζει η σύνθεση
όσο στη ριζική µεταβολή της διαδικασίας προσφυγών για διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού τοµέα. Εδώ επιτρέψτε µου να σηµειώσω τα
εξής:
Πρώτον, ενώ το άρθρο αναφέρεται σε διοικητικές κυρώσεις
σφράγισης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σε επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων χωρίς άδεια λειτουργίας. Το συγκεκριµένο λοιπόν τι είναι;
Είναι µία νοµική, νοµοτεχνική αστοχία;
Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί, κύριε Υπουργέ, παρά το ότι
νοµίζω ότι δεν το έχετε. Δεν το έχετε δει. Πιστεύω ότι έχει έρθει
από το άλλο Υπουργείο και εσείς απλώς θα το περάσετε. Θα
είστε, δηλαδή, που θα τραβήξει το βαγόνι. Το βαγόνι τι έχει µέσα
έχω την εντύπωση ότι δεν το ξέρετε. Αν ξέρετε, πείτε µας.
Δεύτερον, ο λόγος που πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι η παράγραφος 3 του προτεινόµενου άρθρου, η οποία προβλέπει την
απόρριψη όλων των προσφυγών, από την υποβολή των οποίων
έχουν ήδη περάσει τρεις µήνες. Άρα µέσα σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι προσφυγές που αφορούν είτε επιχειρήσεις καταλυµάτων είτε επιχειρήσεις εστίασης. Ναι ή όχι; Πιστεύω ότι εδώ
µπορείτε να απαντήσετε.
Τρίτον, ακόµα πιο συγκεκριµένα, ξέρετε πολύ καλά πως λόγω
του θεσµικού πλαισίου πάρα πολλές επιχειρήσεις καταλυµάτων
δεν έχουν ειδικό σήµα λειτουργίας, λόγω άτοπων, άπιαστων κριτηρίων, δηλαδή, αδειοδότησης. Μιλάµε, για παράδειγµα, για
ενοικιαζόµενα δωµάτια δύο κλειδιών, που πρέπει να πληρούν
προϋποθέσεις για τέσσερα κλειδιά, προκειµένου να αδειοδοτηθούν και µάλιστα όχι σε όλη την Ελλάδα αλλά σε περιοχές µε
συγκεκριµένα πληθυσµιακά κριτήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε αυτές τις επιχειρήσεις έχετε κριτήρια που τις οδηγείτε στη
σκιώδη οικονοµία και σε ορισµένες περιπτώσεις, που θα τους
επιβληθούν κυρώσεις, δεν τους δίνετε πλέον τη δυνατότητα προσφυγής, µετά την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας. Το έχετε
δει και αυτό, κύριε Υπουργέ; Έχω την εντύπωση ότι εδώ µπορείτε να απαντήσετε.
Τέταρτον, πρέπει παράλληλα να εξηγήσετε πώς σχετίζεται η
νέα διαδικασία προσφυγών για τις επιχειρήσεις εστίασης µε τα
τουριστικά καταλύµατα. Δηλαδή, τι θα συµβεί στα ενοικιαζόµενα
δωµάτια που έχουν κυλικείο ή παρέχουν πρωινό; Ή αλλιώς να το
πω: Υπάρχει ξενοδοχείο το οποίο µπορεί να έχει έστω και ένα
αστέρι και να µπορεί να λειτουργήσει χωρίς εστιατόριο; Αυτό
πάτε να κάνετε.
Πέµπτο, είναι δυνατόν να απορρίπτονται προσφυγές και να παραβιάζεται τόσο η ασφάλεια δικαίου όσο και η διαδικασία συναλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαγής του πολίτη µε το δηµόσιο, σε σηµείο να ζηµιώνονται οικονοµικά ο πρώτος για τρεις µήνες και σχεδόν να επιβραβεύεται
τυχόν κωλυσιεργία της επιτροπής;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, επειδή νοµίζω ότι είναι σοβαρά θέµατα, που
έχουν µπει σε ένα άλλο νοµοσχέδιο, µε µορφή τροπολογίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, όµως,
σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Είναι δυνατόν ο επιχειρηµατίας, είτε
έχει δίκιο είτε άδικο, να καταβάλει για πρώτη φορά –προσέξτε –
παράβολο 100 ευρώ για την αίτηση προσφυγής, τη στιγµή που
προϊδεάζεται και µε το νόµο για την προοπτική απόρριψής του
διά της τεθλασµένης; Να το θέσω πιο απλά: Αν µιλούσαµε για
ποινικό αδίκηµα, είναι δυνατόν να αίρεται το τεκµήριο της αθωότητας;
Τέλος, υπάρχει ένα άλλο άρθρο για οχλούσες χρήσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις. Σε αυτό απαγορεύεται η εγκατάσταση
οχλουσών χρήσεων, δηλαδή µε απλά λόγια, προσώπων εκδιδοµένων επ’ αµοιβή. Αλλά ξέρετε τι λέει αυτό; Σε απόσταση κοντινότερη των διακοσίων µέτρων από ξενοδοχεία τριών, τεσσάρων
και πέντε αστέρων απαγορεύεται. Όµως δεν απαγορεύεται σε
αντίστοιχη απόσταση από ναούς, από σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθµούς, φροντιστήρια, νοσηλευτικά ιδρύµατα κ.λπ..
Δηµιουργείται µια απορία, κυρία Πρόεδρε, πολύ σοβαρή και
γι’ αυτό θέλω να ακουστεί και να καταγραφεί. Αν θεωρούµε, ανάµεσα στα άλλα, την έκδοση ανθρώπων µε αµοιβή επιζήµια για
την τουριστική δραστηριότητα, τότε γιατί δεν επεκτείνεται το
µέτρο και στα ξενοδοχεία όλων των αστεριών, δηλαδή και στα
ενός και δύο αστέρων; Τοποθετούµε δηλαδή αυτά τα µικρά ξενοδοχεία εκτός της επιζητούµενης τουριστικής ανάπτυξης ή θεωρούµε ότι η δραστηριότητα αυτή είναι συµβατή µε την έκδοση
ανθρώπων επ’ αµοιβή;
Για την κατάσταση που έχετε επιφέρει στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας έχουν µιλήσει άλλοι συνάδελφοι. Λόγω του ότι ο χρόνος
είναι περιορισµένος, εγώ θα ήθελα να κλείσω µε αυτό. Θα ήθελα
να επισηµάνω ότι δηµιουργείτε θεσµικό πλαίσιο για τον τουρισµό
εκτός τουριστικής πραγµατικότητας, όπως φαίνεται και σε αυτό
το νοµοσχέδιο και σε παλαιότερα νοµοσχέδια. Βλέπετε το άρθρο
για τον αγροτουρισµό στο πρόσφατο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και σε επερχόµενα νοµοσχέδια, βλέπετε την επικείµενη ενσωµάτωση των προτάσεων του
ΟΟΣΑ, όπως είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης. Νοµοθετείτε για τον τουρισµό όπου να ’ναι, όπως και να ‘ναι.
Και θα σας πω ότι αυτές οι παρατηρήσεις, εάν είναι σωστές,
αυτό το µικρό νοµοσχέδιο, που µπαίνει µε τη µορφή των τροπολογιών, αποτελεί άλλη µια ντροπή για την κοινοβουλευτική διαδικασία και τη δηµοκρατία και νοµίζω ότι δεν πρέπει να περάσει
απαρατήρητο. Χαρακτηρίζει αυτήν την Κυβέρνηση, τη µνηµονιακή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση µετατρέπει τον ελλειµµατικό, λόγω των τραγικά χαµηλών δηµοσίων
δαπανών, ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά σε αγοραστή παροχών υγείας.
Σηµαδεύετε το µέλλον και πετυχαίνετε το παρόν, όπως λέει
και το τραγούδι, διακόπτοντας το ρόλο του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου
υπηρεσιών προς τους πολίτες και «απελευθερώνετε» σταδιακά
την απαιτούµενη πρόβλεψη για αντίστοιχη κρατική χρηµατοδότηση.
Προσπαθείτε µε το ένα νοµοσχέδιο µετά το άλλο να ολοκληρώσετε µια καθολικού χαρακτήρα ταξική ρεβάνς ενάντια στο παραγωγικό δυναµικό της χώρας και υπέρ των παρασιτικών
επιχειρηµατικών στρωµάτων που οι όµιλοί τους έχουν ήδη βουλιάξει τράπεζες, την πρώην δηµόσια εταιρεία σε αεροµεταφορές
και συνολικά την ελληνική οικονοµία.
Στην αιτιολογική έκθεση προσπαθείτε µε διάφορες παρεµβά-
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σεις να παρουσιάσετε αλλιώς το τοπίο για την υγεία αλλά η
πραγµατικότητα είναι ότι οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία
έχουν καταρρεύσει λόγω της εκρηκτικής ανεργίας και της εισφοροδιαφυγής. Οι επενδύσεις και τα συµφέροντα στην ιδιωτική
σφαίρα υγείας είναι πολύ µεγάλα, λιµνάζοντα και επιθετικά.
Η υγειονοµική φτώχεια προσεγγίζει το 30%. Το κοινωνικό κράτος αποσύρεται όλο και περισσότερο από τις υποχρεώσεις του
απέναντι στον πολίτη. Το βέβαιο είναι ότι η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας διασφαλίζει την άµεση αποδόµηση των κοινωνικών
υπηρεσιών, την απαξίωσή της, την υποστελέχωσή της, την λειτουργία της αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ιδιωτών-προµηθευτών και τη σταδιακή υποκατάστασή της από την ιδιωτική
υγεία τη στιγµή µάλιστα που βιώνουµε ανθρωπιστική κρίση στη
χώρα µας.
Με όλες αυτές τις περικοπές στοχεύετε να επιτευχθεί για τα
επόµενα έτη µε σιγουριά το πρωτογενές πλεόνασµα από τη
µεριά συµπίεσης των δαπανών κοινωνικής αναπαραγωγής και
αναδιανοµής.
Μείζονος σηµασίας θέµα για εµάς είναι η µετανάστευση εκατοντάδων γιατρών που έχουν σπουδάσει µε έξοδα του ελληνικού
κράτους προς τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά µε αποτέλεσµα
αυτό να αποτελεί διπλή αιµορραγία.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι µόνο από τα στοιχεία του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών ο αριθµός των γιατρών που µετανάστευσε την
τελευταία πενταετία είναι πενταπλάσιος σε σχέση µε τον αριθµό
αυτών που είχαν µεταναστεύσει πριν από την κρίση. Μάλιστα, η
τάση ιατρικής µετανάστευσης ήταν το πρώτο τρίµηνο του 2013,
δυόµισι φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του
2012. Εάν εφαρµοστεί η τωρινή πολιτική σας, θα αφήσει τις
δοµές της δηµόσιας υγείας χωρίς το απαιτούµενο προσωπικό
για πολλές δεκαετίες.
Στο Νοµό Ηλείας, που έχω την τιµή να εκπροσωπώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, το δίκτυο της πρωτοβάθµιας περίθαλψης
καθώς και τα νοσοκοµεία µας δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν
στο µεγάλο όγκο περιστατικών παρ’ όλες τις τεράστιες και αξιοσηµείωτες προσπάθειες του υγειονοµικού προσωπικού.
Τα κέντρα υγείας του νοµού είναι διαρκώς υποστελεχωµένα
σε σχέση µε τις προβλεπόµενες θέσεις και τις ανάγκες που διαµορφώνονται σε µια σειρά υγειονοµικών ειδικοτήτων.
Θα µπορούσα να παραθέσω αναλυτικά στοιχεία για το κάθε
ένα κέντρο υγείας χωριστά αλλά για να µην κάνω κατάχρηση του
χρόνου θα αρκεστώ να πω ότι αθροιστικά σε ετήσια βάση τα παραπάνω κέντρα υγείας προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τις εκατόν
είκοσι χιλιάδες επισκέψεις. Σε πολλά από αυτά λείπουν δύο και
τρεις ειδικότητες, ειδικευµένοι γιατροί. Κάποια έχουν σταµατήσει
να λειτουργούν, ενώ υπάρχουν ελλείψεις και σε νοσηλευτικό
προσωπικό.
Ως προς την υπό συζήτηση νοµοθεσία και τα φαρµακεία του
ΕΟΠΥΥ, θα αναφέρω ένα παράδειγµα για τη Μονάδα Υγείας της
Αµαλιάδας, η οποία τώρα θα ανήκει στη Νοµαρχιακή Μονάδα
Υγείας του ΕΟΠΥΥ στον Πύργο, πράγµα που σηµαίνει ότι εκατόν
πενήντα συνταγές που δίνονταν στον ΕΟΠΥΥ Αµαλιάδας θα πρέπει να µετακινηθούν στον Πύργο. Αυτό, βέβαια, θα έχει σαν συνέπεια οι ασφαλισµένοι από µια πολύ µεγάλη περιοχή να
πηγαίνουν στον Πύργο, πράγµα που σηµαίνει επιπρόσθετη ταλαιπωρία και έξοδα, ειδικότερα για τις βαριές παθήσεις.
Επίσης, λόγω έλλειψης προσωπικού γίνονται συνεχώς µετακινήσεις παραϊατρικού, διοικητικού και ιατρικού προσωπικού προς
το Νοσοκοµείο του Πύργου από τα προαναφερόµενα κέντρα
υγείας και το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας, αφήνοντας δυσαναπλήρωτα κενά για τη δική τους λειτουργία.
Άλλο ένα σοβαρό ζήτηµα που απασχολεί το Νοµό Ηλείας είναι
και η µεταφορά των ασθενών προς την Πάτρα. Το 2013 καταγράφηκαν εννιακόσια σαράντα περιστατικά µέσης βαρύτητας και ειδικότητας, δηλαδή ογδόντα περιστατικά µηνιαίως στην Ηλεία
όπου µεταφέρθηκαν για νοσηλεία στα Νοσοκοµεία της Πάτρας.
Το 99% αυτών των περιστατικών µεταφέρονται στην Πάτρα µε
αποτέλεσµα να επιβαρύνονται οικονοµικά οι κάτοικοι της Ηλείας,
αλλά και τα νοσοκοµεία της Πάτρας από άποψη αυξηµένου αριθµού εισαγωγών.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι τόσο βαριά και πρέπει να µεταφερ-
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θούν στην Πάτρα, απλώς η έλλειψη αυτή που ανέφερα και πριν
καθιστά άκρως απαραίτητη τη µεταφορά τους. Υπάρχει, λοιπόν,
σηµαντική έλλειψη σε πόρους, όπως και σε εξοπλισµό, σε αξονικό τοµογράφο ιατρικών ειδικοτήτων κ.λπ..
Με το υφιστάµενο σχέδιο νόµου είναι βέβαιη η περαιτέρω συνολική απαξίωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας στο Νοµό
Ηλείας, όπως και σε κάθε νοµό της χώρας µας άλλωστε.
Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορούσε ευρέως η πρόθεσή σας
µέχρι τη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του
σχεδίου νόµου για την πρωτοβάθµια υγεία, ότι δηλαδή προωθούσατε µέριµνα για την άµεση επαναλειτουργία ιδιωτικών κλινικών
που έχουν προβλήµατα στα ακίνητα όπου λειτουργούν. Το καταλάβατε, όµως, και το πήρατε πίσω –προσωρινά, έχουµε την αίσθηση. Ο αντεργατικός τρόπος, όµως, που αντιµετωπίζετε το
υγειονοµικό δυναµικό, αναδεικνύει ότι στόχος σας είναι η λειτουργία του συστήµατος υγείας αποκλειστικά ως εγγυητής της
κυριαρχίας των ιδιωτικών συµφερόντων στους κλάδους υγείας
και ασφάλισης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται σήµερα, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και σύντοµα από τη θέση της Κυβέρνησης κι όχι της διαχείρισης,
για το σταµάτηµα της ανθρωπιστικής κρίσης. Για εµάς δεν περισσεύει ούτε ένας γιατρός ούτε ένας νοσηλευτής. Για εµάς η
διαθεσιµότητα είναι ανεπίτρεπτη και θα καταργηθεί. Επιδιώκουµε
την πρωτογενή πρόληψη, σε αντίθεση µε την Κυβέρνηση που
προώθησε ακόµα και στα σχολεία την υποβάθµιση των ατοµικών
δελτίων µαθητή.
Θα προχωρήσουµε άµεσα στη συγκρότηση ενός χάρτη µε τις
πραγµατικές ανάγκες των υγειονοµικών αναγκών της κοινωνίας.
Θα σταµατήσουµε το «πάρτι» των ιδιωτικών εταιρειών υγείας και
θα δώσουµε άµεση έµφαση στους φτωχούς, στους ηλικιωµένους, στους χρονίως πάσχοντες, στα ΑΜΕΑ.
Είναι τα πρώτα σηµαντικά βήµατα για την επούλωση των πληγών που εσείς ανοίξατε στον υψίστης σηµασίας τοµέα της υγείας
και για την ανάκτηση της αξιοπρέπειας του πολίτη απέναντι στην
κοινωνική µέριµνα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας την προηγούµενη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και άλλους προλαλήσαντες από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θυµάµαι την παροιµία «τι είχες Γιάννη, τι είχα
πάντα». Μία από τα ίδια. Κανένα θετικό δεν βρήκαν να πουν γι’
αυτό το νοµοσχέδιο.
Είπαν περίπου ότι θα το καταργήσουν όταν έρθουν στην εξουσία και ότι θα κάνουν ένα άλλο σύστηµα το οποίο πραγµατικά θα
υπηρετεί τον πολίτη κι ότι εµείς βοηθούµε να γίνεται το µεγάλο
πάρτι µέσω των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων µονάδων.
Έρχεται η Κυβέρνηση, το αρµόδιο Υπουργείο, ο αρµόδιος
Υπουργός και λέει: «Καθολική δωρεάν υπηρεσία στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Πρόσβαση απ’ όλους, τα έντεκα εκατοµµύρια Έλληνες, τα δύο εκατοµµύρια αλλοδαπούς, τα δεκαοχτώ
εκατοµµύρια τουρίστες». Αυτή η φτωχή Ελλάδα το παρέχει αυτό
σήµερα, κάτι που δεν παρέχει κανένα άλλο εθνικό σύστηµα σε
όλον τον κόσµο.
Όταν λέµε ότι καµµία θέση εργασίας δεν χάνεται, ότι όλοι
έχουν µία θέση εργασίας στον καινούργιο Οργανισµό που δηµιουργούµε, που ήταν όνειρο όλων να έχουµε ένα κέντρο υγείας
αστικού τύπου, όπως λέµε, που να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες
είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και να µπορεί ο πολίτης
να προσφύγει σε αυτό και να βρει πολλές ειδικότητες, πολλούς
γιατρούς κι ένα οργανωµένο πραγµατικά σύστηµα, εσείς λέτε ότι
βοηθούµε µ’ αυτό τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
Πού το είδατε αυτό; Εµείς υπηρετούµε τα πάρτι που γίνονται;
Εµείς διευκολύνουµε τα πάρτι, αυτή η Κυβέρνηση που έκανε
τόση περιστολή δαπανών από το πάρτι που γινόταν τόσα χρόνια
και κανείς δεν το έβλεπε; Τώρα βλέπετε ότι γίνεται πάρτι;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ την αγωνία σας. Μου
θυµίζει το «απορία ψάλτου βηξ». Κάτι πρέπει να πείτε, γιατί είστε
Αντιπολίτευση αλλά η πολιτική γενναιότητα επιβάλλει να πείτε
ένα ναι στη µεγάλη τοµή που γίνεται και να συζητήσουµε επιµέρους λεπτοµέρειες. Κανένας δεν διεκδικεί το αλάθητο. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μπορούµε να ακούσουµε
καλόπιστα προτάσεις σας, αρκεί όµως αυτές οι προτάσεις να
είναι λογικές, να υπηρετούν την οικονοµική κατάσταση που περνάει η χώρα τη δεδοµένη στιγµή και κυρίως τον πολίτη.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τολµούµε αυτήν την αλλαγή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και πιστεύουµε πραγµατικά ότι
αυτή η µεταρρυθµιστική τοµή θα εκτιµηθεί δεόντως από τους
πολίτες. Μέσα σας κι εσείς παραδέχεστε ότι κινείται στη σωστή
κατεύθυνση.
Αν είχατε απελευθερωθεί από τις αγκυλώσεις της κοµµατικής
πειθαρχίας και των στερεοτύπων τού να λέτε πάντα «όχι» επειδή
είστε Αντιπολίτευση, τότε θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε
στις περισσότερες από τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνει αυτό το
νοµοσχέδιο.
Ένα είναι σίγουρο, ότι ο πολίτης θα έχει πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας πολύ καλύτερα απ’ ό,τι είχε µέχρι σήµερα.
Το δεύτερο που πρέπει να πούµε είναι ότι η δέσµευση της Κυβέρνησης είναι τουλάχιστον κάθε δήµος να έχει ένα νέου τύπου
κέντρο υγείας. Αυτή είναι πολύ σηµαντική υπηρεσία και δέσµευση. Μάλιστα, µιλάµε για ένα οργανωµένο κέντρο υγείας,
όπου ο πολίτης πραγµατικά θα βρίσκει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας
υγείας και δεν θα προστρέχει στα νοσοκοµεία, που είναι υποχρεωµένα να παρέχουν δευτεροβάθµια περίθαλψη και τα οποία σήµερα έχουν µετατραπεί σε εξωτερικά ιατρεία. Διευκολύνουµε τον
πολίτη αντί να τρέχει στην πρωτεύουσα των νοµών να τρέχει
στην πρωτεύουσα του δήµου του και εσείς λέτε «όχι».
Η δυνατότητα επιλογής του οικογενειακού γιατρού είναι µεγάλη τοµή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Μάλιστα, απ’ ό,τι δεσµεύτηκε ο κύριος Υπουργός, θα υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης
επιλογής του οικογενειακού γιατρού. Διότι πάρα πολλοί ασθενείς
είναι συνδεδεµένοι συναισθηµατικά µε το γιατρό τους. Έτσι, θα
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το γιατρό τους, µε την υπουργική απόφαση που σύντοµα θα εκδοθεί.
Καµµία θέση εργασίας δεν χάνεται. Υπάρχει ένα θέµα µε κάποιους που είναι πολλά χρόνια και δεν θα προτιµήσουν να ενταχθούν στο νέο Εθνικό Σύστηµα Υγείας που προβλέπεται από αυτό
το νοµοσχέδιο. Είµαι βέβαιος ότι το Υπουργείο, µε την καλή διάθεση που έχει, θα δώσει τέτοια αντισταθµιστικά οφέλη σε αυτούς
τους γιατρούς έτσι ώστε να µην αισθάνονται ότι µετά από τόσα
χρόνια προσφοράς τους στο δηµόσιο σύστηµα υγείας το κράτος, η Κυβέρνηση, η πολιτεία, δεν εκτιµά τη µέχρι τώρα προσφορά τους.
Όλοι θα κριθούν ανάλογα µε τα προσόντα τους και τα χρόνια
υπηρεσίας τους, για ένταξη στην ιεραρχική δοµή του νέου Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, του νέου κέντρου υγείας. Πιστεύω, όµως, ότι
και αυτοί που δεν θα ενταχθούν θα έχουν παραπάνω ωφελήµατα,
έτσι ώστε να µην αισθάνονται ότι τους αδίκησε το σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ πραγµατικά -δεν
θέλω να καταχραστώ το χρόνο, γιατί µίλησα και χθες- να υπερβείτε τις κοµµατικές αγκυλώσεις και τις κοµµατικές γραµµές και
να πείτε ένα «ναι» σ’ αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια που κάνει η
Κυβέρνηση µε πολιτικό κόστος.
Είµαστε, όµως, βέβαιοι ότι το πολιτικό κόστος αυτήν τη στιγµή
για σας µπορεί να µετράει, όµως για εµάς αυτό το πολιτικό κόστος θα είναι πολιτικό όφελος, γιατί οι πολίτες πολύ σύντοµα θα
δουν τα οφέλη από το νέο σύστηµα δηµόσιας υγείας και θα είναι
πολύ περισσότερο ευχαριστηµένοι απ’ ό,τι είναι σήµερα. Θα εκτιµήσουν τη δική µας προσπάθεια και γενναιότητα και όχι τη δική
σας δειλία, που σας κάνει να µην πείτε µία φορά ναι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βλαχογιάννη.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ µας γνωστοποιήθηκε ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται ο Βουλευτής
κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
Ο κ. Νικόλαος Μιχαλάκης έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα
σχόλιο που προκύπτει από τις σηµερινές και χθεσινές τοποθετήσεις των αγορητών της συγκυβέρνησης, σύµφωνα µε τις οποίες
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε µια κατάσταση µόνιµης άρνησης και µάλιστα
άρνησης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Νοµίζω πως η Κυβέρνησή σας είναι αυτή που έχει επιλέξει συνειδητά να αρνηθεί τη δυσµενή, υγειονοµικά κρίσιµη κατάσταση
της χώρας µας. Παραβλέπει τα τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστων
ανθρώπων, αρνείται να δει την έκταση και το µέγεθος του προβλήµατος που δηµιουργείται και το οποίο θα αυξάνεται στο µέλλον. Ουσιαστικά, αρνείται συνειδητά το δηµόσιο, δωρεάν και
καθολικό σύστηµα υγείας.
Στο νοµοσχέδιο που έχετε φέρει δεν αναφέρεται πουθενά η
λέξη «δωρεάν». Είναι επιλογή σας βέβαια σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και υγειονοµικής φτώχειας να µην επιλέγετε τη δηµόσια χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας. Μένετε πιστοί
στην πιο βάρβαρη νεοφιλελεύθερη πολιτική, στη γενικότερη δοµική κρίση του καπιταλισµού, στην πιο βάρβαρη µετά την Μεταπολίτευση, που έχει στόχο και στόχευση τη συρρίκνωση βασικά
του κοινωνικού κράτους.
Αυτή είναι η κυρίαρχη ιδεολογία σας. Μεγάλο µέρος του κόστους για την υγεία θα το επωµίζονται οι ασθενείς. Ήδη, στα
φάρµακα οι ασθενείς πληρώνουν πάνω από 28% και στις εξετάσεις από 30% και πάνω, χωρίς να υπολογίζουµε αυτά που πληρώνουν εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους αυτοί οι οποίοι δεν
µπορούν να εξυπηρετηθούν από το υπάρχον σύστηµα, διότι
υπάρχει το πλαφόν, όπως ξέρετε, στις εξετάσεις και το πλαφόν
στη συνταγογράφηση των φαρµάκων.
Ένα κύριο ζήτηµα, βέβαια, είναι αν όντως µε το καινούργιο σύστηµα το οποίο προτείνετε, οι ασθενείς θα έχουν εύκολη πρόσβαση. Αυτό είναι ένα ζητούµενο. Δεν προκύπτει πουθενά από
το νοµοσχέδιο που έχετε καταθέσει. Και βασικά, πόσα θα πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του;
Αυτό το σχέδιο νόµου αναφέρει τίτλους, έννοιες, ορισµούς,
κατευθύνσεις της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, κοινά και
διεθνώς παραδεκτούς. Δεν σηµαίνει, όµως, ότι η συγκυβέρνηση
ουσιαστικά θέλει να στελεχώσει, να χρηµατοδοτήσει, να οικοδοµήσει και να ενδυναµώσει την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Αλήθεια, πόσους γιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό χρειάζεται το σύστηµα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά;
Δεν υπάρχει απάντηση. Ποια θα είναι η αναλογία πληθυσµού και
γιατρών; Ούτε γι’ αυτό. Άλλο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας θα δηµιουργήσεις έχοντας χίλιους γιατρούς και άλλο αν
έχεις δέκα χιλιάδες γιατρούς. Είναι εντελώς διαφορετικό. Λαµβάνονται υπ’ όψιν το ανάγλυφο της χώρας, οι νησιωτικές περιοχές, ο ορεινός όγκος της πατρίδας µας;
Η Task Force την οποία πολλές φορές συµβουλεύεστε, προτείνει να υπάρχει ένας οικογενειακός γιατρός ανά δυόµισι χιλιάδες κατοίκους περίπου. Είναι αρκετοί αυτοί; Επίσης, προτείνει
και ένα κέντρο υγείας ανά διακόσιες χιλιάδες κατοίκους. Στο
Νοµό Καρδίτσας των εκατόν τριάντα χιλιάδων κατοίκων περίπου,
από τα τρία κέντρα υγείας που υπάρχουν και µία νοµαρχιακή µονάδα του ΕΟΠΥΥ µε τα γνωστά βέβαια προβλήµατα υποστελέχωσης και υποβάθµισης θα αποµείνει µάλλον ένα κέντρο υγείας,
σύµφωνα πάντα µε τη λογική της Task Force.
Με τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται από το νοµοσχέδιο και µε τις µελέτες σκοπιµότητας που θα εκδίδονται εν
λευκώ από τον Υπουργό, θα αποδειχθεί τελικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι απλώς στείρος αρνητής αυτής της υποτιθέµενης µεταρρύθµισης αλλά ότι στην πραγµατικότητα κρούουµε τον κώδωνα του
κινδύνου της πλήρους απορρύθµισης και διάλυσης της υγείας.
Γιατί εφαρµόζοντας το µνηµόνιο και στο χώρο της υγείας ουσιαστικά έχουµε κάθετη και ουσιαστική µείωση των δηµοσίων δαπανών, την ολοκληρωτική καταβαράθρωση των πόρων του
συστήµατος από τη φορολογία και τις εισφορές των ταµείων, την
απόσυρση του κράτους από την κοινωνική του αποστολή, τον
προστατευτικό του ρόλο.
Δεν µπορούµε, εποµένως, να συναινέσουµε ως ΣΥΡΙΖΑ σε µία
τέτοια απορρύθµιση, σε ένα τέτοιο νοµοθέτηµα, που βασικό προσανατολισµό έχει η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας να εκχωρηθεί
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και να διαµοιραστεί µεταξύ των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων της υγείας. Ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού θα εκφυλιστεί και θα αποδυναµωθεί λόγω της µη σωστής αντιστοιχίας
γιατρών και πληθυσµού, νοµαρχιακές δοµές, ΕΟΠΥΥ θα κλείσουν σήµερα και κέντρα υγείας αύριο. Νέοι, κυρίως επιστήµονες
της υγείας δεν θα σταµατήσουν να µεταναστεύουν µαζικά στο
εξωτερικό και χιλιάδες συµπολίτες µας θα µένουν χωρίς περίθαλψη και φάρµακα.
Η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ ως αυριανής κυβέρνησης θα είναι να
επαναθεµελιώσει το κοινωνικό κράτος, να σταθεί δίπλα στον
ασθενή και αδύναµο, να προσφέρει και περίθαλψη και φάρµακα
και γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και υποδοµές σε ένα
ισχυρό δηµόσιο σύστηµα για όλους, χωρίς αποκλεισµούς και
χωρίς διακρίσεις, κοστολογώντας τις ανάγκες του λαού και όχι
συµπιέζοντας αυτές προς όφελος των δανειστών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα µε την ανοχή σας να
δώσω τον λόγο στην κ. Νίκη Φούντα, η οποία έχει µία υποχρέωση.
Ορίστε, κυρία Φούντα, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το Σώµα για την
κατανόηση, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο βασικός
λόγος που ανέβηκα στο Βήµα αυτό είναι ουσιαστικά για να πω
για την τροπολογία που έφερε το Υπουργείο, σε συνεργασία µε
το ΥΠΕΚΑ, για την οικονοµική ανακούφιση -το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε τέτοιες στιγµές- των πληγέντων της Κεφαλλονιάς σε σχέση ουσιαστικά µε τη δυνατότητα δίµηνης
παράτασης που δίνεται στην αποπληρωµή κάποιων οφειλών που
έχουν σχέση µε την τακτοποίηση αυθαιρέτων και άλλων οικονοµικών –να το πω έτσι- προβληµάτων, που έχουν προκληθεί βάσει
ένταξης στον ν. 4014 ή στον 4178/2013.
Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι δεν υπάρχει καµµία αναφορά
στην έλλειψη ελέγχων και στην έλλειψη ουσιαστικά συνεργασίας
των Υπουργείων.
Θέλω να αναφερθώ και πάλι, µετά και την επίσκεψή µου στην
Κεφαλλονιά, στα δύο προβλήµατα, στις δύο νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες ελλείψεις. Δεν υπάρχουν,
απουσιάζουν παντελώς απ’ αυτές οι µικρές κινήσεις που πρέπει
να κάνουµε µαθαίνοντας από τα λάθη, δυστυχώς, από τον τελευταίο σεισµό στην Κεφαλλονιά.
Θέλω να πω πάλι για την ταυτότητα των κτηρίων, την τρωτότητα των κτηρίων και για το δελτίο τρωτότητας. Παρακαλώ το
Υπουργείο, όταν πρόκειται για κτήρια τέτοιου δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα νοσοκοµεία, όπως είναι τα διάφορα κτήρια πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας, να είναι
λίγο πιο προσεκτικό και ουσιαστικά να συνεργάζεται µε το
ΥΠΕΚΑ για τους προσεισµικούς ελέγχους ή ουσιαστικά για τη
δυνατότητα ελέγχων σε κάθε φάση συντήρησης ενός κτηρίου.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτήν τη στιγµή κανονισµός για
την τρωτότητα των κτηρίων, που προϋποθέτει ότι για τα σχολεία
µας κάθε ένα χρόνο πρέπει να γίνεται συντήρηση και έλεγχος
συντήρησης και κάθε τρία χρόνια, κύριε Υπουργέ, για τα νοσοκοµεία επιβάλλεται να γίνεται προσεισµικός έλεγχος. Κάτι τέτοιο
θα µπορούσε να ενταχθεί µέσα σ’ αυτήν την τροπολογία και ουσιαστικά να ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη, για να µπορέσουµε
να πούµε ότι πολλά προβλήµατα θα λυθούν και δεν θα βρεθούµε
πάλι να λειτουργούµε και να πράττουµε εκ των υστέρων και σίγουρα θα είµαστε λίγο πιο ήσυχοι την επόµενη φορά που θα µας
βρει το κακό, να το πω έτσι απλά.
Ανέβηκα, επίσης, στο Βήµα για να µιλήσω για την αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας. Έχω ενηµερώσει το Υπουργείο Υγείας
µε πολλές επίκαιρες ερωτήσεις και απλές ερωτήσεις, για τα δύο
νοσοκοµεία της Περιφέρειάς µου της Αιτωλοακαρνανίας. Το
παλιό Νοσοκοµείο Μεσολογγίου και το παλιό Νοσοκοµείο Αγρινίου είναι εκεί και βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργείου
Υγείας, µε το Νοσοκοµείο του Μεσολογγίου σαφώς να έχει ένα
σηµαντικό διαδικαστικό ζήτηµα που πρέπει να λυθεί.
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Είχαµε πει «χαµένοι στη µετάφραση για πάνω από δέκα χρόνια», κύριε Γεωργιάδη. Μου είχατε πει ότι αυτό θα το κοιτάξουµε.
Είχα ζητήσει να µάθω σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούµε
ουσιαστικά, ώστε να γίνει αυτή η µετάφραση σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Εξωτερικών και µε τη γνωµοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών να προβούµε στις απαραίτητες κινήσεις ώστε
να µην απαξιώνεται πια δηµόσια περιουσία.
Για το παλιό Νοσοκοµείο Μεσολογγίου -που είναι και θέµα του
νοµοσχεδίου αυτού, δηλαδή το πρωτοβάθµιο εθνικό σύστηµα
υγείας και δίκτυο- θα ήθελα να πω ότι είναι µια κατ’ εξοχήν υποδοµή που θα µπορούσε να λειτουργήσει µέσα στον αστικό ιστό,
για να µπορέσει να αξιοποιηθεί και µε εντελώς διαφορετικό
τρόπο το νέο νοσοκοµείο που έχει γίνει κάποια χιλιόµετρα εκτός
του κέντρου του Αγρινίου. Θα θέλαµε να δεσµευθείτε ότι ουσιαστικά θα προχωρήσουµε σ’ όλη αυτήν την αξιοποίηση αυτών των
υποδοµών για να µπορέσουµε να απαντήσουµε και µε λόγια και
µε έργα στο πώς µαύρες τρύπες στον αστικό ιστό ή ουσιαστικά
δηµοσιονοµικά εργαλεία που έχουµε στα χέρια µας θα µπορέσουµε να τα ενεργοποιήσουµε για να µην φτάσουµε στο σηµείο
να καλύπτουµε δαπάνες µε διάφορες άλλες υπουργικές δύσκολες αποφάσεις και δυσµενείς κοινωνικά που πρέπει να πάρουµε.
Όσον αφορά ουσιαστικά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, δεν
χρειάζεται να πω εγώ ότι από τις αρχές του ’80, αν δεν απατώµαι,
όταν αρχικά είχε εισαχθεί η έννοια της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, διαχρονικά είχε απαξιωθεί από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση και πολιτεία ο θεσµός. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να
παραδεχθούµε όλοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και να δούµε
πώς θα µπορέσουµε να το διορθώσουµε.
Διορθώνει αυτό το νοµοσχέδιο αυτή την παθογένεια; Είναι ένα
πρώτο βήµα. Αλλά, κύριε Υπουργέ, είκοσι εννέα υπουργικές αποφάσεις για να µπορέσει να καθοριστεί; Να το αφήσουµε πάνω
σας;
Πρέπει κάποια πράγµατα να τα καθορίσουµε. Όταν ερχόµαστε
να ψηφίσουµε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, είναι σαφές ότι πρέπει να ξέρουµε τι ψηφίζουµε. Πρέπει να έχει οριστεί. Πρέπει να
είµαστε ενήµεροι για τον τρόπο που θα διαχειριστεί η πολιτεία
ουσιαστικά µία τόσο σηµαντική κοινωνική δοµή της χώρας.
Παρά τις πρόσφατες, λοιπόν, νοµοθετικές πρωτοβουλίες για
τη συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ τα προβλήµατα παραµένουν κυρίαρχα. Το σύστηµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης είναι ανεπαρκώς
οργανωµένο και υποτυπωδώς σχεδιασµένο.
Ενδεικτικά και µόνο αναφέρουµε τη σταθερή αδυναµία να λειτουργήσει αυτός ο σηµαντικός θεσµός που τον έχετε αναφέρει
και έχετε ουσιαστικά αρκετές φορές δηλώσει ότι θα υπάρξει
όπως και την προληπτική ιατρική που όπως έχουµε πει πολλές
φορές, «πρόληψη» µια λέξη που δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
Η µετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε διαχειριστή πόρων υγείας και όχι
σε πάροχο δεν είναι µια οπτική στην οποία είµαστε αντίθετοι.
Όταν, όµως, µιλάµε για το πιο σύνθετο εγχείρηµα της ιατρικής
αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα, οφείλουµε να µιλάµε για ένα ενιαίο, καθολικό σύστηµα στο οποίο η δωρεάν πρόσβαση είναι εξασφαλισµένη µε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
Και επιπλέον οφείλουµε να µιλάµε για µια µεταρρυθµιστική
προσέγγιση που πρώτον, θα έχει δηµοσιονοµική µέριµνα. Θα
προσπαθεί, δηλαδή, να αντιµετωπίσει τις σπατάλες όπου υπάρχουν και να αντισταθµίσει την υποχρηµατοδότηση σε άλλους τοµείς. Εκεί ακριβώς ήταν και η αναφορά µου στην αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας και την καταπολέµηση της σπατάλης.
Δεύτερον, θα επικεντρώνει τις υγειονοµικές ανάγκες λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον ασθενή, την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την
καθολικότητα της πρόσβασης, την πραγµατική λειτουργία της
προληπτικής ιατρικής και τρίτον τον γιατρό, ως εργαζόµενο
πλέον και επιστήµονα αλλά και καταλύτη για την επιτυχηµένη
εφαρµογή µιας µεταρρυθµιστικής προσπάθειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να ολοκληρώσω, ελλείψει και χρόνου, ότι τελικά έχουµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο που µεταρρυθµίζει ή έστω ρυθµίζει το
χώρο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Εµείς θεωρούµε ότι
έστω φροντίζει να ρυθµίσει. Από εδώ και πέρα θα δούµε εάν
πραγµατικά αυτό το σχέδιο θα µπορέσει να λειτουργήσει.

6990

Όταν τα άρθρα έχουν τίτλους, όπως οικογενειακός γιατρός,
κέντρα υγείας, επαγγελµατίες των δύο οργανισµών, τα οποία
βρίθουν ασαφειών και στα οποία µετράµε υπουργικές αποφάσεις
και να υποθέτουµε, εάν θέλουν κάποια άλλα υπουργικές παρεµβάσεις τότε δεν υπάρχει κάτι στο δια ταύτα που θα µπορούµε να
συζητήσουµε σε πραγµατικό χρόνο.
Εδώ είµαστε να επιβραβεύσουµε το εγχείρηµα, αν και εφόσον
πετύχει. Εµείς θεωρούµε ότι οι ασάφειες είναι πιο σηµαντικές
από το καθ’ εαυτό περιεχόµενό του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Φούντα.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή, συνεχώς επανέρχεται η ίδια παρατήρηση, θα απαντήσω µεν συνολικά αλλά να µιλήσω και στην κυρία συνάδελφο.
Δεν υπάρχουν είκοσι εννέα υπουργικές αποφάσεις στο νοµοσχέδιο. Υπάρχουν δεκαπέντε στο νοµοσχέδιο. Οι άλλες δεκατέσσερις είναι στο άρθρο 4 που αφορά διάφορα άλλα θέµατα,
σκύλους τυφλών, τις κινητές µονάδες και όλα τα υπόλοιπα. Άρα,
το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε έχει δεκαπέντε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Το άρθρο 4 είναι εκτός νοµοσχεδίου;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μιλάµε για το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι όλα τα υπόλοιπα
και η αναµόρφωση της ΠΦ που είναι τα πρώτα τρία κεφάλαια.
Στα πρώτα τρία κεφάλαια, λοιπόν, που συζητάµε εδώ, τη µεταρρύθµιση, είναι δεκαπέντε. Δεν είναι ένας ασυνήθιστα µεγάλος
αριθµός, να σας πω την πάσα αλήθεια.
Εγώ, όµως, να δεχθώ και την ανησυχία για τις δεκαπέντε και
την καλόπιστη κριτική σας, και το γιατί να σας εµπιστευθούµε
τόσο. Το δέχοµαι. Να ξέρετε, όµως, ότι δεν υπάρχει νοµοσχέδιο
που να µην προβλέπει έκδοση υπουργικών αποφάσεων. Διότι, θα
ήταν αδύνατον ένας νόµος να προβλέπει σε πραγµατικό χρόνο
όλες τις ανάγκες που θα µπορούσαν να προκύψουν. Και θα
έπρεπε για την παραµικρή απόφαση επί της ουσίας να γυρνάµε
πίσω στη Βουλή.
Πρέπει, όµως, να σας πω ότι επειδή εγώ θέλω να αντιµετωπίζω
τους ανθρώπους καλόπιστα –σας το λέω από τώρα- πριν εκδοθούν οι κρίσιµες αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΠΦ
στο διάστηµα του ενός µηνός διαθεσιµότητας, πριν τις υπογράψω, θα τις παρουσιάσω στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θα σας τις µοιράσω και θα τις συζητήσουµε.
Δεν έχω καµµία διάθεση να πάρω µια τεράστια ευθύνη πάνω
µου, ούτε να λειτουργώ εν κρυπτώ και παραβύστω. Όµως, από
την άλλη, πρέπει ο εκάστοτε Υπουργός να έχει στα χέρια του τα
εργαλεία για να παρεµβαίνει σε πρώτο χρόνο και να λύνει τα
προβλήµατα. Γιατί, ειδικά στον τοµέα που µιλάµε, εάν ο Υπουργός δεν µπορεί να αποφασίζει µπορεί να µένουν τροµερές εκκρεµότητες επί µακρό χρονικό διάστηµα και τελικά όλο αυτό το
εγχείρηµα να καταρρεύσει από αυτό το λόγο.
Τα υπόλοιπα, όµως, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, προφανώς οι κοινές
υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγµατα είναι εργαλεία προκειµένου να υπάρχει ευελιξία. Όµως, το άρθρο 43 του
Συντάγµατος ορίζει σαφέστατα, µε παράλληλη πάγια νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας, πότε και µε ποιες προϋποθέσεις µπορεί να δοθεί εξουσιοδότηση στην εκτελεστική εξουσία,
προκειµένου να εκδώσει τα λεγόµενα κανονιστικά διατάγµατα.
Η δική µας ένσταση –αλλά φαντάζοµαι και όλων των υπολοίπων- δεν είναι η πρόβλεψη υπουργικών αποφάσεων. Είναι η πρόβλεψη υπουργικών αποφάσεων για θέµατα, τα οποία είναι
ουσιαστικού δικαίου και υπερβαίνουν την εξουσιοδότηση που
δίνει το Σύνταγµα και προφανώς περιλήφθηκαν στα άρθρα αυτά,
επειδή το νοµοσχέδιο κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνω και, προκειµένου να µην σας δώσω τη δυνατότητα να
απαντήσετε, σας παραπέµπω ευθέως στην έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής όπου σε τρεις περιπτώσεις τουλάχιστον σας επισηµαίνει αυτόν τον κίνδυνο. Εγώ θα έλεγα ότι,
για λόγους µη επανάληψης, το Συµβούλιο θα µπορούσε να αναφερθεί µε ίδιες σκέψεις και σε άλλα τρία άρθρα.
Αυτή είναι η ένστασή µας και αυτή η εξουσιοδότηση την οποία
θέλετε, εµείς λέµε ότι δεν µπορεί να καλυφθεί µε την καλή σας
διάθεση, δηλαδή εκ των υστέρων να φέρετε τα σχέδια υπουργικών αποφάσεων. Καλοδεχούµενα είναι και θα συµπράξουµε στη
διαµόρφωση σωστών υπουργικών αποφάσεων, αλλά αυτό δεν
µπορεί να µας οδηγήσει, δηλαδή η καλή σας θέληση και διάθεση,
να πούµε τώρα σε αυτό το νοµοσχέδιο ότι το ψηφίζουµε επί της
αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Για
να ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα: πουθενά δεν λέει, ούτε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής ούτε κανένας ότι είναι πολλές
οι υπουργικές αποφάσεις. Εγώ αναφέρθηκα στην παρατήρηση
της κυρίας συναδέλφου, που είπε για είκοσι εννέα. Και ήταν αυτό
το νούµερο συγκεκριµένα που το πρωτοείπε ένας συνάδελφος
του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή, αν θυµάµαι καλά ο κ. Ζαχαριάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το είπα και εγώ χθες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άρχισε, λοιπόν, το νούµερο αυτό να πηγαινοέρχεται, ας πούµε εν
είδει εντυπώσεων. Δεν θέτει πουθενά το Σύνταγµα περιορισµό
ως προς τον αριθµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Προφανώς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
µπορούσαν να είναι και εκατόν είκοσι εννέα και να µην υπάρχει
κανένα πρόβληµα.
Η έκθεση στην οποία αναφέρεστε, κάνει λόγο για µία ή δύο –
νοµίζω µία είναι η βασική, για τον οικογενειακό γιατρό, όπου θεωρεί ότι είναι ευρεία νοµοθετική εξουσιοδότηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τρεις είναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας):
Αυτό, όµως, που λέτε τώρα δεν είναι πολιτικό σκεπτικό για να καταψηφίσετε αλλά για να κάνετε ένσταση αντισυνταγµατικότητας
για το συγκεκριµένο, την οποία δεν κάνατε!
Άρα, λοιπόν, δείτε τον παραλογισµό: µου φέρνετε ως πρόσχηµα µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας που δεν κάνατε, για
να αποφύγετε να πάτε στην ουσία του ζητήµατος. Ποια θα είναι
η ουσία; Ότι ψάχνει η Δηµοκρατική Αριστερά να βρει το πρόσχηµα για να πει όχι.
Εγώ σας µιλάω λέω καλόπιστα, επειδή τιµώ την ιστορία της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. Δεν ξεχνώ ότι ήµασταν µαζί στην Κυβέρνηση και είµαι βέβαιος ότι στη νεώτερη πολιτική µας ιστορία
η προσφορά σας στην Κυβέρνηση Σαµαρά θα καταλογιστεί θετικά ως προς την πολιτική σταθεροποίηση του τόπου.
Θεωρώ, αγαπητέ συνάδελφε, ότι η στάση σας στο παρόν νοµοσχέδιο είναι λάθος, όχι για εµάς. Εµείς το περάσαµε το νοµοσχέδιο µε την πλειοψηφία του Κανονισµού της Βουλής. Είναι
λάθος για εσάς, γιατί ακυρώνει το πραγµατικό πολιτικό στίγµα
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, το να κρύβεστε πίσω από τέτοια
προσχήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
µην ανοίγετε θέµατα! Θα θέλει να απαντήσει και η Δηµοκρατική
Αριστερά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω πάλι
ξεκαθαρίζοντας κάποια ζητήµατα, γιατί φαίνεται ότι ανακυκλώνονται, παρ’ ότι νοµίζω ότι ήµασταν ξεκάθαροι.
Σηµαία του νοµοσχεδίου σας είναι ότι είναι ένα ενιαίο, καθολικό, όχι σύστηµα, δίκτυο, διότι το σύστηµα είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Προφανώς, λοιπόν, µην επαίρεστε ότι είναι µια µεγάλη
µεταρρύθµιση.
Κύριε Υπουργέ και κύριε Κωνσταντόπουλε, µην τη συγκρίνετε
µε τη µεγάλη µεταρρύθµιση του ΕΣΥ, διότι εδώ δεν είναι καν σύ-
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στηµα υγείας, εδώ είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών.
Το Σχέδιο Δράσης του Σεπτεµβρίου του 2013 της πρωτοβουλίας «Υγεία εν δράσει» του Υπουργείου Υγείας µε την υποστήριξη της Οµάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, δηλαδή τη γνωστή Task Force, έλεγε «σχέδιο δράσης
για ένα καθολικό, ενιαίο και ολοκληρωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας». «Ολοκληρωµένο» δεν µπορείτε να πείτε σήµερα ότι είναι. Το «ενιαίο», επίσης, είναι µόνο στα χαρτιά.
Οργανωτικό µοντέλο έχετε. Κανείς δεν διαφωνεί ότι πρέπει να
είναι ενιαίο το πρωτοβάθµιο σύστηµα και συνολικά το σύστηµα
υγείας αλλά αυτό πρέπει να διασφαλιστεί στην πράξη µε στελέχωση, µε χρηµατοδότηση, για τα οποία δεν βλέπουµε, δυστυχώς,
ότι υπάρχει εγγύηση.
Επίσης, λέτε «καθολικό». Νοµίζω ότι αυτό, κύριε Υπουργέ,
πρέπει να το πάρετε πίσω, διότι είναι υποκρισία –και το λέµε
πάλι- να λέτε ότι θα καλύψετε και τους ανασφάλιστους, τη στιγµή
που καµµιά σχετική πρόβλεψη δεν γίνεται ούτε καν στον προϋπολογισµό.
Για να µην επαναλαµβάνω τα ίδια που έχουν πει και συνάδελφοι -ιδού η πρόκληση!- θέλετε να περιληφθούν και ανασφάλιστοι; Καταργήστε τώρα τις διατάξεις που υπάρχουν πλείστες τα
τελευταία χρόνια, οι οποίες εµποδίζουν την ελεύθερη πρόσβασή
τους στο σύστηµα υγείας! Δώστε σε όλους τη δυνατότητα να
έχουν βιβλιάριο πρόνοιας, το γνωστό απορίας, διότι ούτε αυτό
µπορεί να βγάλει σήµερα κάποιος, όταν και µόνο ένα αυτοκίνητο
στην κατοχή του να έχει είναι τεκµήριο για να µην µπορεί να εκδώσει βιβλιάριο πρόνοιας. Πάρτε, λοιπόν, συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες από σήµερα για να εξασφαλίσετε τους
ανασφάλιστους και να µη λέτε µόνο λόγια!
Όσον αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 8 για την ίδρυση των
νέων κέντρων υγείας, λέτε ότι δύναται να λειτουργούν εικοσιτετράωρο, δεν λέτε ότι είναι υποχρεωτική η εικοσιτετράωρη λειτουργία τους. Νοµίζω ότι σε ένα ολοκληρωµένο πρωτοβάθµιο
σύστηµα υγείας θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η εικοσιτετράωρη
λειτουργία τους, όπως είναι και σήµερα η λειτουργία των κέντρων υγείας µε εφηµερίες υποχρεωτικές από τους γιατρούς. Βέβαια, για να βάλετε υποχρεωτικές εφηµερίες και εικοσιτετράωρη
λειτουργία, πέρα από το αντίστοιχο προσωπικό που χρειάζεται,
πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και στον προϋπολογισµό. Εδώ και
στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου Του Κράτους δεν αναφέρεται και µάλιστα τονίζεται ότι δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για
αυτό.
Όσον αφορά το άρθρο 5 για τον οικογενειακό γιατρό, στην παράγραφο 1δ λέτε ότι ο οικογενειακός γιατρός θα έχει την επιµέλεια παραποµπής των ασθενών στη δευτεροβάθµια περίθαλψη
ή στην έκδοση παραπεµπτικού για εργαστηριακές εξετάσεις. Τι
εννοείτε «επιµέλεια παραποµπής»; Είναι πολύ ασαφές.
Θέλετε να σας πω τι λέει το σχέδιο που διάβασα µόλις πριν
από λίγο, δηλαδή της «Υγείας εν δράσει» και της Task Force; Μιλάει για υποχρεωτική έκδοση παραπεµπτικού, δηλαδή θέλετε να
κάνετε τον οικογενειακό γιατρό αυτό που λέµε gatekeeper, δηλαδή –θα το πω ωµά- κέρβερο, να κόβει όσους ασθενείς που
κατά τη γνώµη του Υπουργείου δεν χρειάζεται να παραπεµφθούν, απλώς για να µειωθούν οι δαπάνες. Είναι κάτι ανάλογο
που κάνετε µε το πλαφόν στη συνταγογράφηση. Δηλαδή θα κινδυνεύουν οι ασθενείς, θα κινδυνεύει ο οικογενειακός γιατρός
που έχει την ευθύνη, διότι θα έχει ένα στενό περιθώριο παραποµπής, σύµφωνα µε τα κονδύλια που δίνει το Υπουργείο. Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσετε τι εννοείτε µε τον όρο «επιµέλεια».
Βέβαια, στην παράγραφο 7 πάλι λέτε «µε υπουργικές αποφάσεις». Επανέρχοµαι σε αυτό που µόλις πριν από λίγο αναπτύξατε
και επιχειρηµατολογήσατε, ότι δήθεν δεν είναι τριάντα, είναι δεκαπέντε. Εντάξει! Χαίρω πολύ! Αυτές είναι λίγες σε ένα νοµοσχέδιο, τη στιγµή που και η νοµοτεχνική έκθεση της Βουλής αυτό το
βρίσκει σε αντίθεση ακόµα και µε το Σύνταγµα; Βλέπετε τα
άρθρα 3, 5 του νοµοσχεδίου που είναι σε αντίθεση µε τα άρθρα
43 του Συντάγµατος, καθώς και τα άρθρα 16, 17 -για τα οποία
θα µιλήσουµε αργότερα- µε τα άρθρα 2 και 5 του Συντάγµατος
και το άρθρο 19.
Αυτά πρέπει όµως να τα λάβετε υπ’ όψιν για να ξεκαθαριστούν
στην πορεία, κύριε Υπουργέ.
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Η πρόσκλησή σας να εκµεταλλευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα έρθει
στην κυβέρνηση, τη δυνατότητα πολλών υπουργικών αποφάσεων για να τροποποιήσει αυτό το νοµοσχέδιο –που θα γίνει
νόµος, γιατί προφανώς θα ψηφιστεί- ήταν πραγµατικά γενναιόδωρη. Σας λέµε ότι δεν τη χρειαζόµαστε. Ευχαριστούµε. Εµείς
απλά θα καταργήσουµε αυτόν το νόµο. Δεν χρειάζεται να εκµεταλλευθούµε τη δυνατότητα υπουργικών αποφάσεων. Θα φέρουµε ένα νόµο που πραγµατικά θα είναι ενιαίος, καθολικός
αλλά επιπλέον δηµόσιας και δωρεάν υγείας που εσείς δε θέλετε
και δεν µπορείτε να εφαρµόσετε.
Τα άρθρα 16 και 17 αφορούν στη µετακίνηση προσωπικού,
διαθεσιµότητα, κινητικότητα. Εδώ είναι φανερό, κύριε Υπουργέ,
τι λέτε στους γιατρούς. Τους λέτε ότι θα πρέπει να κάνουν αίτηση και θα τοποθετηθούν στη µεταβατική διάρκεια σαν ΠΕ και
όχι µε τις ανάλογες αποδοχές που έχουν οι νοσοκοµειακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ. Βέβαια θα πρέπει όταν τοποθετηθούν να φέρουν χαρτί ότι κλείνουν τα ιατρεία τους.
Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι µέσα από την αβεβαιότητα, που
αυτήν τη στιγµή χιλιάδες γιατροί αντιµετωπίζουν, θέλετε να τους
αναγκάσετε να µην µπουν στο νέο σύστηµα, διότι όπως λέει και
η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου Του Κράτους, αν µπουν τρεις
χιλιάδες τριακόσιοι γιατροί δε θα υπάρχει καµµία δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισµού, ενώ αν µπουν 5.000 γιατροί θα
υπάρχει δαπάνη 63 εκατοµµυρίων. Άρα, είναι φανερό ότι θέλετε
να τους αναγκάσετε να µείνουν στα ιατρεία τους και να µην
µπουν στο καινούργιο σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό θέλω, κυρία Πρόεδρε.
Το άρθρο 31 αφορά στον ιαµατικό τουρισµό θερµαλισµό, θαλασσοθεραπεία. Θέλετε να κάνετε τις µονάδες αυτές µονάδες
πρωτοβάθµιας φροντίδας. Είναι γνωστό ότι τα ιαµατικά σήµερα
είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Εν δυνάµει δηλαδή, αύριο ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ανοίγετε αυτοµάτως την πόρτα, δηλαδή, οι µεγαλοεπιχειρηµατίες που θα κατέχουν τα ιαµατικά να έχουν ιδιωτικές
πρωτοβάθµιες µονάδες υγείας.
Το άρθρο 41 αφορά στον απολογισµό του ΕΟΠΥΥ.
Κύριε Υφυπουργέ και κύριε Υπουργέ, είχατε πει ότι ο ΕΟΠΥΥ
είναι επιτυχηµένος και ότι απλώς τον µεταρρυθµίζετε. Μάλιστα
είχατε δηλώσει στις 30-10: «Δε θέλουµε το κλείσιµο του ΕΟΠΥΥ,
αλλά την ενδυνάµωση». Πείτε µας, λοιπόν, αφού είναι επιτυχηµένος γιατί παρατείνετε τον απολογισµό του οικονοµικού έτους
2012 µέχρι τις 30-06-2014; Γιατί δε µας φέρνετε να δούµε τον
απολογισµό του ΕΟΠΥΥ;
Το άρθρο 20 αφορά στην παροχή της πρωτοβάθµιας φροντίδας κατά το µήνα της κινητικότητας. Εµείς δε λέµε ότι θα είναι
µήνας. Μακάρι να ήταν µήνας. Θα είναι πολλοί µήνες και αβέβαιο
το µέλλον. Πώς θα παρέχετε η φροντίδα στους πολίτες από τα
κέντρα υγείας της επαρχίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο πολίτης θα πηγαίνει από τη Λαµία για παράδειγµα στα χωριά
για να βρει περίθαλψη. Από τους συµβεβληµένους γιατρούς του
ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Με το πλαφόν συνταγογράφησης δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Στα
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων τα ραντεβού φτάνουν µέχρι
και ένα έτος.
Είναι δυνατόν αυτό να το λέµε µεταρρύθµιση όταν έχουµε την
αντίληψη ότι η πρωτοβάθµια φροντίδα είναι ένα κατάστηµα που
το κλείνουµε και το ανοίγουµε όποτε θέλουµε όταν το ανακαινίζουµε;
Νοµίζω ότι αυτό το ΠΕΔΥ δεν θα περπατήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα δύο µαθητές και
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µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό Λύκειο της
Άρτας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω µε µια διευκρίνιση. Ενθυµήστε χθες, κύριε
Υπουργέ, ότι σας είπα ότι θέλω µια µέρα στην αρµόδια επιτροπή
να κάνετε ενηµέρωση για τη διαχρονική πορεία των δαπανών
υγείας από το 2000-2010.
Επειδή καλοπροαίρετα κάποιοι δηµοσιογράφοι θεώρησαν ότι
αυτό ενέχει αιχµή έναντι συγκεκριµένου συναδέλφου, θέλω σήµερα να αναφέρω, για όσους δεν το είχατε δει, ένα δηµοσίευµα
σε µεγάλη κυριακάτική εφηµερίδα, όπου ούτε λίγο-ούτε πολύ
έγκριτος δηµοσιογράφος έλεγε ότι το ήµισυ του χρέους οφείλεται στις δαπάνες υγείας από το 2004 ως το 2009.
Γιατί, λοιπόν, εγώ ζητώ από το 2000; Διότι το 2004, όταν εγώ
ανέλαβα Υπουργός, κληρονόµησα και 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ
χρέη της προηγούµενης κυβέρνησης προς τα νοσοκοµεία και τα
οποία η επάρατος κυβέρνηση Καραµανλή τα πλήρωσε το φθινόπωρο του 2005, όχι µε οµόλογα τα οποία εν συνεχεία κουρεύτηκαν και έχασαν τα λεφτά τους επιχειρηµατίες καθ’ όλα έντιµοι,
αλλά εις ρευστόν χρήµα, βεβαίως όσοι συµφώνησαν -και συµφώνησε το 95%- µε τη µείωση που τους ζήτησα σε σχέση µε τις
τιµές που είχαν δώσει.
Έτσι, το 2006 τα ελληνικά νοσοκοµεία είχαν µηδέν χρέος ή,
για την ακρίβεια, 216 εκατοµµύρια µόνο, που αφορούσαν δύο
εταιρείες οι οποίες δεν συµφώνησαν να συµβιβαστούν µε τη µείωση που τους ζήτησα και οι οποίες χτυπούν το κεφάλι τους
τώρα, γιατί ακόµη δεν έχουν πληρωθεί.
Αυτός, λοιπόν, ήταν ένας από τους λόγους και όχι αυτά που
βγήκαν προς τα έξω. Διότι εµείς εδώ µέσα το ξέρουµε. Όταν
λέµε δαπάνες υγείας, αµέσως «το επάρατο Υπουργείο Υγείας».
Παραδείγµατος χάριν, µέχρι το 2011 που έγινε ο ΕΟΠΥΥ, όσον
αφορά στη φαρµακευτική δαπάνη το Υπουργείο Υγείας είχε µόνο
τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη κι ένα µόνο ταµείο, τον
ΟΠΑΔ. Αυτό ήταν περίπου το 30% της συνολικής φαρµακευτικής
δαπάνης. Όλα τα υπόλοιπα ανήκαν σε άλλο Υπουργείο. Δεν συµµετείχε καν το Υπουργείο Υγείας στη διαµόρφωση των τιµών. Ξέραµε όλοι ότι αυτό γινόταν στο Υπουργείο Εµπορίου και απλώς
µετείχε το Υπουργείο Υγείας µε έναν εκπρόσωπο από την κεντρική διοίκηση στην επταµελή οµάδα και µε τον Πρόεδρο του
ΕΟΦ, δηλαδή µειοψηφία. Αυτά, για να βάζουµε τα πράγµατα στη
θέση τους.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που δεν δεχθήκατε την τροπολογία
για τις µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας. Ξεκαθαρίζω τη θέση µου:
Επί της αρχής είµαι υπέρ της δηµιουργίας τους. Πρέπει στη
χώρα µας να γίνουν. Όµως, πρέπει να έρθουν µέσα σε νοµοσχέδιο, σωστά διατυπωµένες, µε προδιαγραφές και µε διαφάνεια.
Εποµένως, συµφωνώ µαζί σας που δεν την κάνατε αποδεκτή,
έστω και για τυπικούς λόγους, αν και πιστεύω ότι και για την
ουσία δεν την αποδεχθήκατε.
Έρχοµαι τώρα σε δύο, τρία πράγµατα που σας είπα και χθες.
Εγώ θα επιµείνω για τη µεταβατική περίοδο. Ξέρω ότι δεν θα το
δεχθείτε. Όµως, πρέπει σήµερα να µας απαντήσετε εάν για λόγους ισονοµίας -όπως εχθές είπατε και σε πολλά µε πείσατε- θα
έχουν και οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ τα δύο απογευµατινά ιατρεία,
όπως οι συνάδελφοί τους στο ΕΣΥ, µε ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές, την ίδια τιµή κ.λπ.. Πρέπει να µας το πείτε. Δεν το είπατε.
Δεύτερον, σήµερα πρέπει να µας ξεκαθαρίσετε και να µπει
µέσα στο νοµοσχέδιο, η ουσιαστική διασύνδεση των συναδέλφων µου ιατρών του ΕΟΠΥΥ µε τα νοσοκοµεία. Δεν είναι δυνατόν
ένας µαιευτήρας να µην µπορεί να κάνει φυσιολογικό τοκετό.
Διότι έτσι όπως είναι το νοµοσχέδιο, φυσιολογικό τοκετό δεν
µπορεί να κάνει.
Τρίτον, αυτό που µου είπατε κατ’ ιδίαν σχετικά µε τους οδοντιάτρους, µε χαροποίησε. Μου είπατε ότι σκέφτεστε να κάνετε
συµβάσεις µε ΕΟΠΥΥ κατά πράξη των οδοντιάτρων Διότι στους
οδοντιάτρους όπως ξέρετε δεν υπάρχει επίσκεψη, είναι πράξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως, θα πρέπει από αύριο κιόλας να δώσετε εντολή στον γενικό σας γραµµατέα, αλλά και στον κύριο δίπλα σας, να βγάλουν
τις τιµές των πράξεων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σωστά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διαφορετικά θα µείνει ο ελληνικός
πληθυσµός χωρίς κρατική πρωτοβάθµια οδοντιατρική φροντίδα
και περίθαλψη. Τα πέντε, έξι µεγάλα νοσοκοµεία που έχουν οδοντιατρικά τµήµατα, δεν καλύπτουν το θέµα. Το ξέρουµε όλοι µας
αυτό. Πρέπει, εποµένως, να γίνει.
Έρχοµαι σε δύο τελευταία ζητήµατα και κλείνω:
Ακούστε, σας κάνω µία τολµηρή πρόταση. Μου είπατε ότι τα
χρέη του «Ερρίκος Ντυνάν» είναι 280 εκατοµµύρια ευρώ. Εγώ
νοµίζω ότι µε διαπραγµάτευση µε µία κυρίως τράπεζα που έχει
τα πολλά που τους οφείλει, αυτός ο αριθµός µπορεί να µειωθεί.
Να το πάρει το κράτος και να κλείσετε ένα, δύο παλιά νοσοκοµεία. Είναι επτακόσια κρεβάτια εκεί σε ένα εξαιρετικά σύγχρονο
νοσοκοµείο. Το πώς έφτασε εκεί είναι µία άλλη ιστορία. Δεν το
συζητάµε σήµερα. Να κλείσετε δύο παλιά νοσοκοµεία.
Μπορεί να αναπτυχθούν όλα τα τµήµατα -άκουσα και από συναδέλφους να λένε να είναι κρατικό το «Ερρίκος Ντινάν»- και εκεί
θα είναι πραγµατικά ο «Καλλικράτης» στην υγεία και µε υψηλό
επίπεδο µάλιστα. Δεν σας λέω να µου απαντήσετε σήµερα,
ψάξτε το όµως αυτό το πράγµα. Εγώ, δηλαδή, αυτό θα σκεπτόµουν κατά κύριο λόγο και όχι να το πάρει µια τράπεζα και να το
διαχειριστεί σαν µια άλλη ιδιωτική κλινική. Μπορεί οικονοµοτεχνικά οικονοµία ή όφελος να µην βγαίνει, αλλά ελέγξτε το και αν
δεν βγαίνει, µας το λέτε.
Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Θεωρώ τραγικό λάθος ότι σε νοµοσχέδιο επί εποχής του κ. Λοβέρδου έφυγε από το Υπουργείο
Υγείας το κοµµάτι της πρόνοιας. Φάνηκε τώρα στους σεισµούς
της Κεφαλλονιάς. Ενθυµούµαι ότι στον παρακαθήµενό µου Υφυπουργό Πρόνοιας του είχα δώσει άδεια ένα µήνα µε τις µεγάλες
πυρκαγιές και είχε φύγει από το Υπουργείο και είχε εγκατασταθεί
στις πυρόπληκτες περιοχές για πάσης φύσεως φροντίδα.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, προσέξτε το εξής: Είχαµε κάνει
πλήρη καταγραφή της περιουσίας του Υπουργείου Υγείας. Το
µεγάλο κοµµάτι αυτής της περιουσίας ήταν του πρώην ΠΙΚΠΑ,
που τυπικά ανήκε στο κοµµάτι της πρόνοιας. Σας λέω ότι η τότε
εκτίµηση του Υπουργείου Οικονοµικών ανέβαζε αυτήν την περιουσία σε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, η αξιοποίηση της οποίας θα
µπορούσε να αυτοχρηµατοδοτήσει -όχι η εκποίηση, το τονίζω, η
αξιοποίηση- πολλές δαπάνες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταλήξει εκεί.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ λέω την πρότασή µου. Λέω ότι
ενώ έχει πάει εδώ και δυόµισι χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας,
ούτε πρόνοια έχει και δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε ένα πετραδάκι
απ’ αυτήν την περιουσία. Αµφιβάλλω αν το γνωρίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες στο Υπουργείο. Αυτό, λοιπόν, σας το συστήνω
ενθέρµως και νοµίζω ότι θα έχετε τη συνηγορία και όλων των
πτερύγων της Βουλής, όχι µόνο για ιστορικούς λόγους –γιατί
πάντοτε το Υγείας ήταν Υγείας και Πρόνοιας- αλλά και για σοβαρούς οικονοµικούς λόγους πλέον.
Περιµένω, λοιπόν, τις απαντήσεις σας για αυτά τα τρία θέµατα,
τα οποία σας έθεσα.
Βεβαίως, είναι καλό ότι µπήκε µια διάταξη, έστω και µε πολλές
υπουργικές αποφάσεις, για τον ιατρικό ιαµατικό τουρισµό αλλά
εγώ περίµενα ότι θα ερχόταν ένα σύγχρονο σχέδιο νόµου -επισπεύδον Υπουργείο είναι το Τουρισµού, όχι το Υγείας- διότι είναι
να ντρέπεται κανείς που έφτασε η γειτονική Τουρκία να είναι
εφάµιλλη της Ιταλίας, που έχει κάνει βιοµηχανία το θέµα αυτό
και εµείς ακόµη να µην έχουµε κανένα σχέδιο νόµου και να ερχόµαστε µε µια τροπολογία που θα βγουν πολλές υπουργικές
αποφάσεις. Παρά το τίποτα, καλό είναι, αλλά καλύτερο θα ήταν
να ερχόταν ένα συγκροτηµένο σύγχρονο σχέδιο νόµου για τον
ιαµατικό τουρισµό.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κακλαµάνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ζερδελής.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τους οµιλητές της συγκυβέρνησης οι
οποίοι υπεραµύνθηκαν της ψήφισης του νοµοσχεδίου, παραλίγο
να βρισκόµουν σε µια θέση απολογητική, να απολογηθώ για δυο
πράγµατα. Το ένα είναι γιατί καταστρέφω τη χώρα και το άλλο
γιατί δεν θέλω και υπονοµεύω µε την πολιτική την οποία ακολουθώ ένα νοµοσχέδιο καινοτόµο, το οποίο φέρνει τα πάνω-κάτω
στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Εδώ γίνεται το εξής λογικό λάθος. Πρώτα-πρώτα, όλα αυτά
είναι προβλέψεις και µάλιστα προσδοκίες από έναν πολιτικό
χώρο και µεταφέρονται στο µέλλον, λέγοντας ότι «θα καταστραφεί η χώρα, θα υπονοµευτεί το νοµοσχέδιο», το οποίο κατά κάποιους θα φέρει βελτίωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης. Θα
πρέπει, όµως, να σας πω ότι εάν κάποιος πρέπει να είναι αυτήν
τη στιγµή στη θέση του απολογούµενου, αυτός θα πρέπει να
είναι η Κυβέρνηση µε τους Υπουργούς της γι’ αυτό το οποίο σήµερα είναι πραγµατικότητα. Και δεν θέλω να απολογηθεί σε
µένα, θέλω να απολογηθεί στα τρία εκατοµµύρια ογδόντα έξι χιλιάδες ανθρώπους συµπολίτες µας οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι,
οι οποίοι εκλιπαρούν κυριολεκτικά για πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, οι οποίοι είναι κατά κάποιες εκτιµήσεις αρκετά περισσότεροι, γιατί δεν έχουν καταγραφεί εκείνοι οι οποίοι δεν µπήκαν
ποτέ σε έναν ασφαλιστικό φορέα για να χάσουν την ασφαλιστική
τους ικανότητα.
Επίσης θέλω να πω ότι µε παραξένεψε πάρα πολύ ο τρόπος
µε τον οποίο ο Υπουργός αντιµετωπίζει τη δική µας θέση απέναντι στο νοµοσχέδιο. Λέει ο Υπουργός: «Δεν θέλετε να ψηφίσετε
το νοµοσχέδιο; Άρα δεν θέλετε τον οικογενειακό γιατρό και τον
ενιαίο φορέα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας».
Αυτή είναι µία µανιχαϊκή αντίληψη και ο συνάδελφος o κ. Κυρίτσης αναφέρθηκε σε αυτήν εκτενώς. Θα ήθελα, όµως, να σας
φέρω και ένα παράδειγµα. Είναι σαν να λέτε σε µία µέλλουσα
µητέρα, η οποία κυοφορεί ένα κύηµα το οποίο έχει συγγενή
βαριά ανωµαλία, «δεν θέλεις να το φέρεις στο φως του κόσµου
αυτό το παιδί; Άρα, είσαι κατά της µητρότητας». Δεν είναι, όµως,
έτσι τα πράγµατα. Γιατί; Διότι το παιδί έχει διαµαρτία περί τη διάπλαση, µια και ο εισηγητής του νοµοσχεδίου από την πλευρά της
Νέας Δηµοκρατίας είναι αναπτυξιολόγος. Έτσι, λοιπόν, και το
νοµοσχέδιο αυτό για την υγεία, το οποίο φέρατε, δεν έχει µία,
έχει πολλές διαµαρτίες περί τη διάπλαση και γι’ αυτό είµαστε αντίθετοι.
Λυπάµαι που το λέω, αλλά όλοι όσοι µίλησαν και από άλλους
πολιτικούς χώρους µε τις οµιλίες τους και τα επιχειρήµατά τους
κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα.
Τώρα να µιλήσουµε και επί των άρθρων, µια και γι’ αυτά σας
είπα ακριβώς στην πρωτοµιλία µου τι γίνεται.
Να µιλήσουµε για την παράγραφο 5 του άρθρου 3. Το είπαν
και άλλοι συνάδελφοι, εγώ λόγω ιδιαιτερότητας και επειδή κατάγοµαι από τη Λέσβο θα σας ρωτήσω το εξής. Θα υπάρχει ένας
τοµέας πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας ανά δήµο. Έτσι δεν θα
είναι κύριε Υπουργέ; Τουλάχιστον ένας.
Εµείς στη Μυτιλήνη έχουµε τέσσερα κέντρα υγείας που λόγω
νησιωτικότητας, λόγω των τετρακοσίων χιλιοµέτρων της ακτογραµµής, λόγω της κατανοµής του πληθυσµού, ο οποίος είναι
γηρασµένος, λόγω όλων αυτών των πραγµάτων θεωρούµε ότι
αυτά τα τέσσερα κέντρα υγείας πρέπει να παραµείνουν, να είναι
ανοιχτά και να ενισχυθούν.
Και ρωτάω, για να µου απαντήσει ο Υπουργός όταν πάρει το
λόγο το εξής: Θα κλείσει κάποιο από αυτά τα κέντρα υγείας; Θα
υποβαθµίσει κάποιο από αυτά τα κέντρα υγείας; Θα συνενώσει
αυτές τις δοµές σε µικρότερες και λιγότερες; Είναι ερωτήσεις οι
οποίες πρέπει να απαντηθούν.
Δεύτερον. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 οι δοµές του νέου
συστήµατος υγείας δύνανται να λειτουργούν για εικοσιτετράωρη
βάση για επτά ηµέρες. Πώς εξασφαλίζεται αυτό; Με ποιους γιατρούς και µε ποιου κονδύλια; Παραπέµπεται και αυτό σε υπουργική απόφαση. Όµως, ξέρετε πάρα πολύ καλά –και ο κόσµος το
ξέρει αυτό- ότι η νόσος δεν έχει ωράριο και δεν περιµένει υπουργική απόφαση για να εκδηλωθεί µετά.
Στο άρθρο 5 για το θεσµό του οικογενειακού γιατρού λέει ότι
«οικογενειακοί γιατροί είναι όσοι κατέχουν τον τίτλο της ειδικό-
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τητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής.» Τι θα γίνει,
κύριε Υπουργέ, µε τους ανειδίκευτους γιατρούς του 38/2004; Στη
διάρκεια των διαβουλεύσεων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων είπατε ότι εκείνοι δεν µπορούν να γίνουν οικογενειακοί γιατροί, είπατε ότι δεν µπορούν να κριθούν σε θέσεις ιατρών του
ΕΣΥ και είπατε ακόµη ότι θα παραµείνουν ως ΠΕ εργαζόµενοι
στον φορέα αυτόν. Με βάση, όµως, έναν προηγούµενο νόµο που
έχει ψηφιστεί, ο διοικητής κάθε ΔΥΠΕ έχει το δικαίωµα να αποσπά γιατρούς και να τους µεταφέρει για να καλύπτει κενά. Εποµένως, θα έχουµε µία οµάδα –όσοι µείνουν από αυτούς- γιατρών,
οι οποίοι δεν θα έχουν ειδικότητα και θα µπαλώνουν τις τρύπες
του συστήµατος, οι οποίες προβλέπεται να είναι µεγάλες και
πολλές.
Στο άρθρο 6 λέτε ότι η αξιολόγηση βασίζεται σε πρωτόκολλα
και δελτία βέλτιστης πρακτικής που δηµοσιοποιείται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας. Άλλη µία απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Και εγώ ερωτώ: Ποιος είναι ο συντάκτης αυτών των πρωτοκόλλων; Είναι πρωτότυπα πρωτόκολλα, υπάρχουν ήδη ή είναι δάνεια
και από πού; Αναπάντητα ερωτήµατα.
Στα άρθρα 16 και 17, δεν θα αναφερθώ επί της ουσίας –έχουν
αναφερθεί και άλλοι συνάδελφοι- θα αναφερθώ, όµως, στις επιπτώσεις από το κλείσιµο των δοµών του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι στιγµής
στην απεργία του ΕΟΠΥΥ στην οποία έχει αναφερθεί και ο κύριος
Υπουργός, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε προσωπικό ασφαλείας,
το οποίο κάλυπτε κάποιες ανάγκες και ότι δεν απεργούσε το σύνολο των γιατρών εξ όσων είµαι σε θέση να γνωρίζω.
Όσον αφορά, όµως, το κλείσιµο των δοµών -που δεν θα είναι
για ένα µήνα, θα είναι για πολύ περισσότερο, όπως σας είπε ο
συνάδελφος ο κ. Κυριακάκης- θέλω να µου πείτε το εξής: Με δεδοµένο το πλαφόν της συνταγογράφησης, το οποίο υπάρχει,
πώς θα µπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, τουλάχιστον
για συνταγογράφηση, οι ασθενείς χρονίων νοσηµάτων; Αυτό το
οποίο εγώ βλέπω είναι ότι θα έχουµε αλλόφρονες ασθενείς, οι
οποίοι θα είναι περιπλανώµενοι ικέτες για µια συνταγή σε ένα σύστηµα το οποίο θα είναι νεκρό.
Επίσης, θα ήθελα να τοποθετηθείτε σχετικά µε την τροπολογία
την οποία καταθέσαµε και η οποία αφορά το 1 ευρώ ανά συνταγή
και τα 5 ευρώ για εξέταση στο νοσοκοµείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στο άρθρο 33 λέει: Με ΚΥΑ θα καθορίζονται τα είδη των διαφόρων ζώων τα οποία θα είναι ζώα συντροφιάς και στα προγράµµατα θεραπείας και αποθεραπείας. Είχε ζητηθεί και από άλλους
συναδέλφους, στις επιτροπές, να εξαιρεθούν τα κητώδη, τα
άγρια ζώα, τα σπάνια και εξωτικά είδη.
Θέλω να µας πείτε αν περιλαµβάνονται στις εξαιρέσεις αυτά
τα ζώα, διότι δεν µπορεί µε υπουργική απόφαση να χαρακτηριστεί η όρκα ζώο συντροφιάς.
Θα ήθελα να πω κι άλλα, αλλά δυστυχώς, δεν µε φτάνει ο χρόνος. Θα πω, λοιπόν, τελειώνοντας ότι εκπρόσωπος της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας είπε ότι το σύστηµα δεν µπορεί να γίνει
χειρότερο. Όµως, πιστεύω ότι αν το παρόν νοµοσχέδιο ψηφιστεί
και εφαρµοστεί κατά γράµµα, ο ίδιος µε έκπληξη -και ο ελληνικός
λαός µε οδύνη- θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν και χειρότερα, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητώντας επί των άρθρων σε ένα νοµοσχέδιο
για το Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας που εµείς πιστεύουµε
ότι δεν είναι µεταρρύθµιση, πρέπει να ορίσουµε τους στόχους,
κυρίως, σε ποιούς ένα δίκτυο πρωτοβάθµιας υγείας απευθύνεται, τα ερωτήµατα που αφορούν τους ασθενείς, που αφορούν
όλους µας που προσφεύγουµε σε ένα δίκτυο για πρόληψη,
αγωγή, προαγωγή, θεραπεία, διάγνωση, αντιµετώπιση και αποκατάσταση.
Θα πληρώνουν οι ασθενείς λιγότερα ποσά; Θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας; Θα µειωθούν οι σπατάλες; Και, βέβαια, έχουµε το µεγάλο
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κεφάλαιο των εργαζοµένων σε αυτές τις δοµές και πώς θα προστατευθούν οι εργασιακές τους σχέσεις.
Ήδη από το άρθρο 1, που αναφέρεται στις γενικές αρχές, παρατηρώ, κύριε Υπουργέ, ότι στις δυο εκδοχές που κατατέθηκαν
µέσα σε λίγες µέρες στη Βουλή, παραλείπονται οι λέξεις «διάγνωσης», «θεραπείας» και «αποκατάστασης» -και, µάλιστα, θα
θέλαµε πλήρη εργαστηριακή διάγνωση- από τη µια ως την άλλη
εκδοχή, που κατατέθηκαν ήδη από την έναρξη της συζήτησης
στη Βουλή. Θέλω σε αυτό να µας διευκρινίσετε γιατί έχουν φύγει
αυτές οι λέξεις που ορίζουν το µισό πλαίσιο της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας.
Βέβαια, παρακάτω είδα ότι έχει µπει η οδοντιατρική περίθαλψη
και η ορθοδοντική. Θα έλεγα ότι στον ΕΟΠΥΥ, µέχρι τώρα τουλάχιστον, υπήρχε και η οδοντοπροσθετική. Νοµίζω ότι πρέπει να
προστεθεί και στο νοµοσχέδιο, σαν πρόβλεψη τουλάχιστον στο
νόµο, η οδοντοπροσθετική -γιατί κοστίζει πάρα πολύ και θα είναι
ιδιαίτερα δύσκολο για κάποιον, ειδικά µε την κατάσταση που
υπάρχει σήµερα στην οδοντιατρική φροντίδα, όπου είναι γενικά
αποδεκτή, έχει µετρηθεί, η επιδείνωση της οδοντικής υγείας των
Ελλήνων- για να µη φτάσουµε στα χειρότερα.
Το άρθρο 1 µιλάει για υλοποίηση προγραµµάτων. Και γνωρίζουµε -το έχει καταγγείλει και η ίδια η πρώην Υφυπουργός η κ.
Σκοπούλη- ότι µπορεί να εκπονήθηκαν προγράµµατα για εµβολιασµούς, δεν υπήρχαν, όµως, τα χρήµατα αυτά για να αντιµετωπιστούν και έτσι πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα παραµένουν
ανεµβολίαστα.
Όσον αφορά τώρα τα άρθρα για τα κέντρα υγείας, εισάγεται
η έννοια του πολυδύναµου. Θα µπορεί -όπως λέει- να χαρακτηριστεί ένα κέντρο υγείας πολυδύναµο.
Δηλαδή, τα απλά και όχι τα πολυδύναµα κέντρα υγείας τι ακριβώς προσδιορίζουν; Θα έχουν ένα γιατρό αυτά τα κέντρα υγείας;
Τι θα πει «πολυδύναµο»; Νοµίζω ότι η έννοια ασαφοποιεί ακόµη
περισσότερο το πλαίσιο λειτουργίας τους.
Επίσης, στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι σε κάθε δήµο αντιστοιχεί ένας τουλάχιστον τοµέας πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Αντί για τη λέξη «αντιστοιχεί» θα έπρεπε να µπει η λέξη
«ανήκει», γιατί υπάρχουν και τα αστικά κέντρα υγείας και κάποιοι
δήµοι του Λεκανοπεδίου εξυπηρετούνται από ένα κέντρο. Παραδείγµατος χάριν, αυτήν τη στιγµή υπάρχουν πέντε δήµοι που εξυπηρετούνται από ένα κέντρο, µία δοµή του ΕΟΠΥΥ. Τι θα γίνει,
όταν αυτή η δοµή γίνει αστικό κέντρο υγείας; Άρα προβλέπεται
πραγµατικά µία αναντιστοιχία µεταξύ κέντρου-περιφέρειας µε
ιδιαίτερη υποβάθµιση της φροντίδας υγείας τουλάχιστον στις µεγάλες αστικές περιοχές.
Για τους επαγγελµατίες υγείας υπάρχει στο νοµοσχέδιο η
εξής φράση: «επαρκώς εκπαιδευµένοι και κατάλληλα εκπαιδευµένοι». Μα όλοι οι επαγγελµατίες υγείας που έχουν πτυχίο είναι
εκπαιδευµένοι. Αυτή η φράση που υπάρχει στο σχέδιο νόµου
υποδηλώνει ότι θα χρειαστούν επιπλέον εφόδια και θα υπάρχει
διάκριση µεταξύ των εργαζοµένων;
Σχετικά µε τον οικογενειακό γιατρό, µε τη λέξη «επιµελείται»
που χρησιµοποιείτε, πάντα υπήρχε η ένστασή µας και η αµφιβολία µας για το αν θα είναι πραγµατικά ο οικογενειακός γιατρός
ένας υποχρεωτικός θυροφύλακας στο σύστηµα, αν θα βάλει
όντως περισσότερες δεσµεύσεις από αυτές που υπάρχουν σήµερα, άρα λοιπόν, επί της ουσίας θα ακυρώσει τα όσα περιγράφονται στα προγενέστερα άρθρα. Δηλαδή αν θα ακυρώσει στην
ουσία την πλήρη φροντίδα είτε την πρόληψη είτε τη διάγνωση
είτε τη θεραπεία στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Για τον οικογενειακό γιατρό περιγράφεται κάπως, έστω και µε
τις αµφιβολίες αυτές, το αν είναι µία φραγή στα άλλα επίπεδα
υγείας. Δεν υπάρχει όµως τίποτα για τους γιατρούς ειδικοτήτων.
Είναι φανερό ότι οι γιατροί ειδικοτήτων δεν έχουν θέση στο σχέδιο νόµου που καταθέτετε, άρα στο σύστηµα, στο δίκτυο υγείας
που προβλέπεται, παρά µόνο ως συµβεβληµένοι γιατροί. Αυτό
είναι κάτι το οποίο µας βρίσκει κατηγορηµατικά αντίθετους. Θα
πρέπει να υπάρχουν και ειδικευµένοι γιατροί µε την εγγύτητα
που χρειάζεται και για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Θα
πρέπει να υπάρχουν ειδικευµένοι γιατροί σε σύνδεση και µε το
νοσοκοµείο.
Θέλω να πω µία κουβέντα και για τα άρθρα 16 και 17. Υπάρχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτός ο ένας µήνας διαθεσιµότητας και αµφισβητείται από
πολλούς ότι θα είναι τόσος, λόγω των πολλών διοικητικών
βηµάτων -δεκαεπτά έχουν µετρήσει οι εργαζόµενοι- που πρέπει
να γίνουν για να εγκατασταθούν στις καινούργιες θέσεις τους µε
πραγµατική αποστολή και εργασία.
Οι εργαζόµενοι του ΕΟΠΥΥ έχουν κάνει µία πρόταση και θέλω
να την καταθέσω. Προτείνουν εάν µετά την πάροδο του ενός
µηνός παρουσιαστεί καθυστέρηση -όχι εξαιτίας τους- η
τοποθέτηση να γίνεται αυτοδίκαια στις ίδιες µονάδες
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που υπηρετούσαν µέχρι
σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνστατίνος Ζαχαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να περάσω στις τρεις τροπολογίες που έχει κάνει η
Κοινοβουλευτική µας Οµάδα. Και οι τρεις δείχνουν ότι οι
περίφηµες υπουργικές αποφάσεις …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Χρειάζοµαι ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
τη σκέψη σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Θα ήθελα να δείξω ότι
πραγµατικά οι υπουργικές αποφάσεις εφαρµόζουν εξαιρετικά
περιοριστικά οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει στη δηµόσια υγεία.
Και η υπουργική απόφαση που επιβάλλει το 1 ευρώ ανά συνταγή
και θα µετακυλήσει βάρος εξήντα-εβδοµήντα εκατοµµυρίων ευρώ
το χρόνο στις τσέπες των ασθενών και το περίφηµο πεντάευρο
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, που είναι και µνηµονιακή επιταγή
αλλά προϋπήρχε, το οποίο επίσης γύρω στα εκατό εκατοµµύρια
ευρώ θα επιβαρύνει τους ασθενείς. Αυτό δεν στηρίζεται πουθενά,
κύριοι συνάδελφοι, σε καµµιά εξουσιοδοτική διάταξη. Βασίζεται
σε µία υπουργική απόφαση που είναι τελείως παράνοµη.
Θα ήθελα να περάσω στη αναγκαιότητα να καταργηθεί
επιτέλους αυτό το µηνιαίο πλαφόν του 80% στη συνταγογράφηση
των γιατρών. Δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα και δεν έχει βγει από
τους καταλόγους της ΗΔΙΚΑ η φραγή στο 80%. Αυτό συνεπάγεται
τεράστια προβλήµατα, ειδικά για τους χρονίους πάσχοντες µε τον
παράλογο τρόπο που συµψηφίζει τον τρίτο, τον έκτο, τον ένατο
και τον δωδέκατο µήνα, κάθε τρίµηνο δηλαδή τις δυνατότητες του
πλαφόν.
Και να πω και για µία άλλη τροπολογία, για µία οµάδα συµπολιτών µας, τους παραπληγικούς. Θα πρέπει να περάσουν διατάξεις και για τους επικουρικούς γιατρούς, που προβλέπονται στην
πρόβλεψη για τους επικουρικούς γιατρούς που υπάρχει στο νοµοσχέδιο, όπως επίσης και για τη δυνατότητα να έχουν προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητα στα νοσοκοµεία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Ξέρω ότι θα θέλατε να πείτε κι άλλα, γιατί είστε ειδικός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ποιες
είναι οι τρεις λέξεις που είπατε ότι διαγράφηκαν, κύριε Ζαχαριά;
Δεν πρόλαβα να τις σηµειώσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Υπάρχουν δύο προβλέψεις. Τι
παρέχει και τι περιλαµβάνει. Εκεί, λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες αντιµεταθέσεις –και θα σας το δώσω µετά κατ’ ιδίαν για να το δείτεκαι έχουν αφαιρεθεί οι λέξεις «διάγνωση», «αντιµετώπιση» και
«αποκατάσταση». Αυτές οι τρεις λέξεις έχουν φύγει τελείως από
το κείµενο στην τελευταία εκδοχή του όπως έχει τυπωθεί και µας
έχει παραδοθεί. Θα σας το δώσω, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ζαχαριά.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Αντώνιος Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Η Χρυσή Αυγή, έχοντας πλήρη επίγνωση
της κατάστασης των ανασφάλιστων Ελλήνων και γνωρίζοντας το
τέλµα στο οποίο αυτήν τη στιγµή βρίσκεται ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λέει όχι στην υποβάθµισή του
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και όχι στη µετατροπή του αποκλειστικά σε αγοραστή υπηρεσιών
υγείας.
Θεωρούµε όλα τα παραπάνω άρθρα απαράδεκτα, γιατί δηµιουργούν έναν ΕΟΠΥΥ περίπλοκο και αδύναµο, που υποβαθµίζει
την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Η εκ νέου αναδιάρθρωση
όλων των δοµών του ΕΟΠΥΥ και η σύσταση νέων γενικών διευθύνσεων θα δηµιουργήσει µεγάλη αναστάτωση και γραφειοκρατία. Επιτέλους, τόσο πρόχειρη ήταν η σύσταση του ΕΟΠΥΥ µε
το ν. 3918/2011, ώστε να απαιτείται η ριζική αναδόµησή του µετά
από µόνο δύο χρόνια λειτουργίας;
Περαιτέρω, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, ο θεσµός του οικογενειακού γιατρού δεν διασαφηνίζεται επαρκώς και δεν προσδιορίζεται η σχέση του µε τους ειδικούς γιατρούς και µε τις
δευτεροβάθµιες δοµές νοσηλείας.
Ως προς το άρθρο 12 παράγραφος 4α, δεν υπάρχει καν σύµβουλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που να υπηρετεί
στον ΕΟΠΥΥ.
Επίσης, η Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ υποβαθµίζεται σε Τµήµα. Στο ΙΚΑ υπηρετούσαν περίπου εβδοµήντα µόνιµοι δικηγόροι, εκ των οποίων µόνο ένας µεταφέρθηκε στον
ΕΟΠΥΥ, µε αποτέλεσµα ο ΕΟΠΥΥ να έχει µόνο έξι µόνιµους δικηγόρους και να αναγκάζεται να αναθέτει υποθέσεις σε εξωτερικούς δικηγόρους, αυξάνοντας έτσι τη δαπάνη. Οι υπόλοιποι
εξήντα εννέα δικηγόροι του ΙΚΑ τι ακριβώς κάνουν;
Στο κεφάλαιο 3, όσον αφορά τα άρθρα 16 έως 26, λέµε «ΌΧΙ»
σε όλα. Το παρόν σχέδιο νόµου µπορεί να χαρακτηριστεί απαράδεκτο, καθώς θέτει σε διαθεσιµότητα το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στις µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ,
υπακούοντας στα κελεύσµατα της τρόικας και συµβάλλοντας
στην επίτευξη του τιθέµενου στόχου των χιλιάδων απολύσεων
εντός του 2014. Ωθεί τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ ουσιαστικά σε
αυτοαπόληση. Θα πραγµατοποιηθεί απόλυση των γιατρών του
ΕΟΠΥΥ και σύµβαση εκ νέου για ορισµένους εξ αυτών. Πρόκειται
ουσιαστικά για εξόντωση των γιατρών
Κατά τη µεταβατική περίοδο, όταν και η εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων θα γίνεται από τα κέντρα υγείας, τις περιφερειακές δοµές και τους συµβεβληµένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ,
στους οποίους έχει αυξηθεί ο αριθµός των επισκέψεων σε τετρακόσιους αλλά και από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων, τα
κέντρα υγείας θα µπορούν να ενταχθούν στις εφηµερίες των νοσοκοµείων. Δηλαδή θα επικρατήσει πανικός. Οι γιατροί θα έχουν
επτά ηµέρες να δηλώσουν αποδοχή θέσης. Αν δεν δηλώσουν ή
αν δεν εµφανιστούν εκεί που τοποθετήθηκαν, τελούν σε αυτοδίκαιη απόλυση. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί πως οι θέσεις που θα
µείνουν κενές θα καταργηθούν. Όσοι γιατροί θέλουν να ενταχθούν στο νέο αυτό σύστηµα είναι αδύνατον να κλείσουν τις εκκρεµότητες των ιατρείων τους µέσα σε επτά µέρες.
Η Χρυσή Αυγή απαιτεί να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο που αποµακρύνει χιλιάδες γιατρούς από την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, µε προκάλυµµα τη δήθεν µεταρρύθµιση και προσχηµατικό όπλο τη λεγόµενη πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των
γιατρών, που ουσιαστικά σκοπό έχει την αποµάκρυνσή τους.
Υποτιµάτε και υποβαθµίζετε µε αυτόν τον τρόπο το ιατρικό λειτούργηµα, διαλύετε τις δηµόσιες δοµές υγείας και µεταφέρετε
µε απαράδεκτο τρόπο την περίθαλψη στις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις µε µεγάλη ζηµιά και κόστος για τους ασφαλισµένους
και τους υγειονοµικούς κάθε κλάδου.
Στο κεφάλαιο 4, στα άρθρα 27 έως 29 λέµε «ΌΧΙ», γιατί υποβαθµίζετε τη δηµόσια υγεία και την παραπέµπετε σε ιδιώτες,
τους οποίους πληρώνετε µε τις παράνοµες και αντισυνταγµατικές αυθαιρεσίες του rebate και clawback. «Υποβαθµίζω τη δηµόσια παροχή υπηρεσιών υγείας και µετά την αναθέτω σε ιδιώτες
τους οποίους στο τέλος δεν πληρώνω» είναι µια λογική χωρίς αντίκρισµα.
Στο άρθρο 30 τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσµατος αποτελούν,
αν και καθυστερηµένα σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
ένα καλό βήµα για τη µείωση του καπνίσµατος και φυσικά λέµε
«ΝΑΙ» σε αυτό.
Το άρθρο 31, σχετικά µε τα Κέντρα Ιαµατικού Τουρισµού, αποτελεί φωτογραφική διάταξη και αποτελεί κερκόπορτα για είσοδο
ξένων κεφαλαίων. Προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι καταλείπε-
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ται ευρύτατο πεδίο αυθαιρεσίας στον Υπουργό Υγείας, αφού όλα
τα ουσιώδη ζητήµατα παραπέµπονται να ρυθµιστούν µε δικές
του υπουργικές αποφάσεις. Σε αυτό λέµε όχι.
Τα άρθρα 32 και 33, σχετικά µε τους σκύλους οδηγούς τυφλών
και αξιοποίηση των ζώων συντροφιάς σε προγράµµατα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης, είναι πραγµατικά πολύ καλή
προσπάθεια. Αλλά για ακόµη µια φορά το άρθρο παραµένει µετέωρο και αδιευκρίνιστο αφού και αυτό, όπως και τα προηγούµενα, παραπέµπει σε υπουργική απόφαση που δεν ξέρουµε πότε
και αν θα εκδοθεί και αν θα εφαρµοστεί ποτέ. Οπότε, η Χρυσή
Αυγή το υπερψηφίζει και ευελπιστεί να εφαρµοστεί σύντοµα, καθότι είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τις ευπαθείς οµάδες.
Με το άρθρο 35 ανοίγει η φάµπρικα των ρουσφετολογικών
αποσπάσεων, αφού προβλέπεται η δυνατότητα του Υπουργού
Υγείας να αποσπά προσωπικό των νοσοκοµείων του ΕΣΥ κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και λέµε «ΌΧΙ».
Το άρθρο 36 και 37, σχετικά µε την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών των νοσοκοµείων προς τους ιδιώτες προµηθευτές, το υπερψηφίζουµε γιατί το θεωρούµε απαραίτητο για την
προστασία της δηµοσίας υγείας των Ελλήνων πολιτών αλλά και
για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων στις
οποίες χρωστάνε τα νοσοκοµεία, καθώς τα χρέη και η µέχρι σήµερα αδυναµία αποπληρωµής τους δεν δηµιουργήθηκαν από
δική τους ευθύνη αλλά εξαιτίας της δεινής δηµοσιονοµικής κατάστασης και του ελλιπούς θεσµικού πλαισίου.
Τα άρθρα από 38 έως και 43 τα καταψηφίζουµε. Ειδικότερα η
προβλεπόµενη στο άρθρο 41 παράταση της προθεσµίας για την
έκδοση και έγκριση του απολογισµού του ΕΟΠΥΥ µέχρι τις 306-2014 είναι ύποπτη και προοιωνίζει την ύπαρξη τεράστιας µαύρης τρύπας στον οργανισµό. Γι’ αυτό παρατείνεται η σχετική
προθεσµία και το σκάσιµο της «φούσκας» για µετά τις δηµοτικές
εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Περαιτέρω, το άρθρο 43 είναι καθαρά φωτογραφικό στην Ελλάδα του ρουσφετιού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι σύνηθες
φαινόµενο να µπαίνουν φωτογραφικές διατάξεις στα σχέδια
νόµου.
Στο άρθρο 44, που αφορά τη σύµβαση µεταξύ του ελληνικού
δηµοσίου και της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς
Μονής Παµµακάριστου Θεοτόκου, έχουµε να δηλώσουµε ότι,
όπως προκύπτει και από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, µειώνεται το µίσθωµα για τη χρήση του νοσοκοµείου
από 70.196 ευρώ σε 54.000 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, αν και καθυστερηµένα, το καταλάβατε ότι πρέπει να γίνουν µειώσεις και στα κρατικά έξοδα. Όπως µειώνετε
τους µισθούς των Ελλήνων, µε τον ίδιο τρόπο να µειώσετε και τα
κρατικά έξοδα. Υπάρχουν κτήρια που ανήκουν στο δηµόσιο και
θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν. Να γίνει νοικοκύρεµα και σε λειτουργικά έξοδα δηµοσίων οργανισµών και κτηρίων, να αξιοποιηθούν κτήρια ταµείων που υπάρχουν στον ΕΟΠΥΥ, τα οποία δεν
έχουν ακόµα παραχωρηθεί προς χρήση, να αξιοποιηθούν κρατικά ταµεία που εκκενώνονται, όπως τα νοσοκοµεία. Το παλιό Νοσοκοµείο Αγρινίου παραµένει κενό εδώ και καιρό και το
Πατησίων έχει αδειάσει µε τις συγχωνεύσεις στο ΕΣΥ. Να τεθεί
πλαφόν στο ύψος των µισθωµάτων, να εξορθολογιστούν τα καταβαλλόµενα µισθώµατα στις περιπτώσεις που προκύπτει ότι
υπερβαίνουν το µέσο όρο των τιµών της περιοχής. Να συστεγαστούν µονάδες διοικητικές και υγειονοµικές, ειδικότερα σε Αττική
και Θεσσαλονίκη, και σε οκτώ ακόµα πόλεις που ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει ιδιόκτητα κτήρια και µισθωµένα. Οπότε, η Χρυσή Αυγή λέει
«ΝΑΙ» στο παρόν άρθρο και ευελπιστεί να γίνουν και άλλες τέτοιες παρεµβάσεις.
Σχετικά µε τον προγεννητικό έλεγχο τον θεωρούµε απαραίτητο και πρέπει να γίνεται δωρεάν. Σχετικά µε την υποβοηθούµενη γονιµοποίηση, η οποία πλέον τείνει να γίνει η µόνη επιλογή
των νέων ζευγαριών για πολλούς και διάφορους λόγους, προτείνουµε τον αυστηρό έλεγχο των σχετικών κέντρων, προκειµένου
να αποφευχθούν φαινόµενα εκµετάλλευσης.
Επισηµαίνουµε, για ακόµη µια φορά, την τροµερή επιβάρυνση
που έχουν επιφέρει στο σύστηµα υγείας οι ορδές των λαθροµεταναστών.
Σχετικά µε το πρόβληµα των κατοίκων της Κεφαλλονιάς, σας
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τα είπαµε και χθες. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την κρατική
χρηµατοδότηση που έχετε πάρει και έχετε κόψει παράνοµα από
εµάς. Ξέρετε πολύ καλά ότι λεφτά υπάρχουν στα ταµεία σας και
στους λογαριασµούς σας. Μας λυπεί ιδιαίτερα ότι οι εκπρόσωποι, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, αντί να σκύψουν το κεφάλι, να ζητήσουν
συγγνώµη από τον ελληνικό λαό και να παρουσιαστούν σε κάποιο αρµόδιο εισαγγελέα διαφθοράς, συνεχίζουν τις ίδιες τακτικές.
Εδώ θέλω να κάνω –συγγνώµη για το χρόνο- και µία καταγγελία. Είθισται, όταν µιλάει κάποιος κοινοβουλευτικός. Αυτές τις
ηµέρες γίνεται η µεγαλύτερη προδοσία σχετικά µε το Κυπριακό.
Η απαράδεκτη κυπριακή Κυβέρνηση του Αναστασιάδη είναι
έτοιµη να δεχτεί τη λύση της οµοσπονδίας από δύο συνιστώσες
πολιτείες-κράτη. Βεβαίως, σε αυτό το βρόµικο και προδοτικό
σχέδιο έχει την ολόψυχη στήριξη της Κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου. Να το ακούσει καλά ο ελληνικός λαός ότι θα βγει ένα
κοινό ανακοινωθέν, βάσει του οποίου τα Κατεχόµενα θα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό τουρκοκυπριακό κράτος. Ουσιαστικά, θα
γίνει µία νοµική αναγνώριση της πραγµατικής κατάστασης που
υπάρχει σήµερα και θα χάσουµε για πάντα τα εδάφη που κατέλαβαν οι Τούρκοι τον Αύγουστο του 1974. Παραγράφεται, δηλαδή, η εισβολή του Αττίλα, παραγράφονται οι αγνοούµενοι,
παραγράφεται η θυσία των ηρώων της ΕΛΔΥΚ.
Για εµάς που δεν αναγνωρίζουµε κανέναν ψευτοεθνάρχη, το
δόγµα στο οποίο πιστεύουµε και αγωνιζόµαστε είναι το «ΕλλάςΚύπρος-Ένωσις». Ανοίγει ένας νέος «Φάκελος της Κύπρου»,
αλλά τώρα είµαστε και εµείς εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γρέγο.
Τον λόγο έχει η κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
συζήτηση αφορά ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο, αυτό για τη διάλυση
του ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα της δηµόσιας και δωρεάν πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Όλοι ξέρουµε ότι αυτό ακριβώς συµβαίνει, καθώς η µετατροπή
του ΕΟΠΥΥ σε αποκλειστικά αγοραστή υπηρεσιών υγείας ουσιαστικά εξαλείφει τα τελευταία υπολείµµατα θεσµών που βασίστηκαν στο ΕΣΥ της δεκαετίας του ’80 και στο τελευταίο τους
στάδιο, δηλαδή σε ό,τι έχει αποµείνει από την εφαρµογή τεσσάρων χρόνων µνηµονιακών πολιτικών, «κουρέµατος» της δηµόσιας
υγείας, που επέτρεπε ακόµα –βέβαια µε µεγάλη ταλαιπωρία και
καθυστέρηση- τη δωρεάν και χωρίς οικονοµική συµµετοχή πρόσβαση στη δηµόσια πρωτοβάθµια περίθαλψη όσων είναι ακόµα
σήµερα ασφαλισµένοι.
Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση στις σηµερινές συνθήκες κρίσης
που βάθυναν αφάνταστα οι αποτυχηµένες µνηµονιακές πολιτικές, αντί να πάρει µέτρα βελτίωσης και περιφρούρησης αυτής
της πρόσβασης σε δωρεάν δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και διεύρυνσής της, ώστε να συµπεριλαµβάνει σε όλη της την έκταση τα
3 εκατοµµύρια των ανασφάλιστων, ιδιωτικοποιεί βίαια παραπέρα
και συρρικνώνει το εύρος της πρωτοβάθµιας δηµόσιας υγείας,
προχωρώντας στην «κατεδάφιση» ό,τι δωρεάν και δηµόσιου είχε
αποµείνει.
Σαν να µην έφτανε αυτό, κατά την προσφιλή της συνήθεια η
συγκυβέρνηση κατέθεσε στο πλαίσιο του παρόντος νοµοσχεδίου
µία εξίσου κρίσιµη –αν και αφορά άλλους τοµείς της δηµόσιας
και της κοινωνικής ζωής- τροπολογία. Η τροπολογία προβλέπει
ότι το ελληνικό δηµόσιο θα συνυπογράφει, µαζί µε το ΤΑΙΠΕΔ,
όποιες συµβάσεις εκποίησης δηµόσιας περιουσίας κρίνει, αναλαµβάνοντας υποχρέωση αποζηµίωσης των επενδυτών, σε περίπτωση που ζηµιωθούν από καθυστερήσεις οφειλόµενες «σε
πράξεις ή παραλείψεις δηµοσίων υπηρεσιών», όπως η Αρχαιολογία ή η Πολεοδοµία.
Η πρωτοφανής αυτή πρόβλεψη θα καθιστά το δηµόσιο –και
µάλιστα εθελοντικά- δικαστικά υπόλογο µε την παραµικρή
αφορµή σε οποιοδήποτε κερδοσκοπικό fund ή πολυεθνική, που
ανά πάσα στιγµή µπορούν να αρχίσουν να προβάλλουν αξιώσεις
αποζηµίωσης. Και ξέρουµε έτσι κι αλλιώς τι λυσσασµένους δικαστικούς αγώνες δίνουν στα διεθνή δικαστήρια –συνήθως του
Λονδίνου και των ΗΠΑ- τα διάφορα διεθνή funds ενάντια σε κυ-
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βερνήσεις που επιχειρούν να αµφισβητήσουν τις θέσεις ασφυκτικής κυριαρχίας τους στην οικονοµία της χώρας τους, που
έχουν κατακτήσει χάρη στην πολιτική ξεπουλήµατός της µέσω
ιδιωτικοποιήσεων προηγούµενων νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων.
Γι’ αυτό πρέπει να σας πω ότι για εµάς είναι φανερό πως νοµοθετώντας έτσι η Κυβέρνηση, δεν περιορίζεται να στριµώξει
µόνο τον εαυτό της, αλλά φροντίζει και για το µέλλον, για οποιαδήποτε αυριανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Αριστεράς, αποφασισµένη
να απαλλαγεί από τα µνηµόνια, καθώς η ρήτρα αυτή προφανώς
κατ’ εντολήν δανειστών και επενδυτών θα περιέχεται πλέον σε
όσες συµβάσεις προλάβει να υπογράψει µέχρι τις εκλογές.
Με άλλα λόγια, αν η ρήτρα αυτή ψηφισθεί, η παρεµπόδιση της
υπογραφής τέτοιων συµβάσεων θα συνιστά πλέον αγώνα δρόµου. Οι προσπάθειες επίκλησης στην αιτιολογική έκθεση δυο αιτιολογιών για την προτεινόµενη ρύθµιση, δεν αποτελούν παρά
φθηνές δικαιολογίες, που ωστόσο ο τόπος θα πληρώσει πραγµατικά πανάκριβα.
Πρώτον, η Κυβέρνηση επικαλείται την ανάγκη επιτάχυνσης
των ιδιωτικοποιήσεων, επειδή το συνολικό τους αντίτιµο καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασµό των δανειστών στην Τράπεζα
της Ελλάδος, µε προορισµό την αποπληρωµή ενός µη βιώσιµου
δηµόσιου χρέους, πράγµα που κατά την αιτιολογική έκθεση αποτελεί «εθνικό διακύβευµα».
Αντίθετα, δεν µας λέει τίποτα για το ότι τέτοια θηριώδη χρέη
δεν πληρώθηκαν ποτέ στην παγκόσµια ιστορία ή ότι τυχόν επιµήκυνση του χρέους κατά πενήντα χρόνια, σύµφωνα µε ό,τι φαίνεται να έχει ήδη συνοµολογηθεί –είναι το γερµανικό σχέδιοµεταξύ Κυβέρνησης και τρόικας, απηχώντας ελληνικές κυβερνητικές δηλώσεις εδώ και µήνες, όπως και το χθεσινό δηµοσίευµα
του Bloomberg, σηµαίνει πρακτικά για την Ελλάδα µνηµόνιο
πολύ πέρα από τα µέσα του 21ου αιώνα.
Γιατί, κάτι που αποφεύγει να µας εξηγήσει είναι ότι ο δεύτερος
Ευρωπαϊκός Κανονισµός «two pack», του Μαΐου 2013, προβλέπει
ότι µέχρις ότου αποπληρωθεί το 75% του χρέους τους, οι χώρες
που βρίσκονταν σε καθεστώς µνηµονίου τη συγκεκριµένη περσινή ηµεροµηνία, δηλαδή η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος
και η Ελλάδα, παραµένουν σε καθεστώς ακριβώς αντίστοιχο µε
το σηµερινό, υπογράφοντας στο τέλος του κανονικού µνηµονίου,
ένα µνηµόνιο µακροοικονοµικής συνεργασίας µε ελέγχους για
το στόχο και νέα µέτρα, ακριβώς όπως και σήµερα, από επιτροπή
της Κοµισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή
από µία δόικα στη θέση της τρόικας, εφόσον από την αξιολόγηση
που θα γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο, προκύψει ότι δεν βγαίνει κάποιος στόχος, ακριβώς δηλαδή όπως σήµερα.
Είναι αυτό που περιέγραψα και βγάζοντας το ίδιο συµπέρασµα
στον Όλι Ρεν στη Διακοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη στο Βίλνιους
της Λιθουανίας. Ο κ. Ρεν το επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι η «Ελληνίδα συνάδελφος περιγράφει µε ακρίβεια αυτό που προβλέπεται».
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτά τι σχέση έχουν µε το νοµοσχέδιο;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Διαβάστε το «two pack». Του το
διάβασα και µου είπε ότι έτσι ακριβώς είναι. Δείτε και τα Πρακτικά της Διακοινοβουλευτικής.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα το καταργήσετε, κυρία Βαλαβάνη;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Είναι άλλο αυτό που ισχύει. Αυτό
είναι µόνο για τις χώρες σε µνηµόνιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα τα πούµε
άλλη ώρα αυτά, κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ, µην διακόπτετε.
Κυρία Βαλαβάνη, ολοκληρώστε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Είναι για όσες βρίσκονταν σε
µνηµόνιο στις 31 Μαΐου 2013.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς θα διώξετε την Κοµισιόν για
όλους.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Άρα, σε συνθήκες που µια χρονική επιµήκυνση για 50 χρόνια αποτελεί πρακτικά µνηµόνιο για
πάντα, «εθνικό διακύβευµα» αποτελεί όχι το εφάπαξ ξεπούληµα
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της δηµόσιας περιουσίας για αποπληρωµή ενός χρέους που επίσηµα θα πληρώνουν και τα παιδιά των παιδιών των παιδιών µας,
µιας δηµόσιας περιουσίας απολύτως αναγκαίας για οποιοδήποτε
πρόγραµµα παραγωγικής ανασυγκρότησης, ώστε λαός και χώρα
να µπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, αλλά η επίτευξη
συµφωνίας –αυτό είναι το πραγµατικό εθνικό διακύβευµα- για
απαλλαγή από το µεγαλύτερο µέρος του χρέους, µορατόριουµ
τόκων και αποπληρωµή του υπόλοιπου µε ρήτρα ανάπτυξης. Ό,τι
ακριβώς, δηλαδή, προέβλεπε η Συµφωνία του Λονδίνου του 1953
για τη Γερµανία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Άλλα λόγια να αγαπιόµαστε!
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Θα παρακαλούσα, κυρία Πρόεδρε, για λίγο χρόνο ακόµα γιατί είχα και διακοπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένα λεπτό
µόνο, κυρία Βαλαβάνη, συνεχίστε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δεύτερον, η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι «το ελληνικό δηµόσιο υπέχει ούτως ή άλλως αντικειµενική εξωσυµβατική ευθύνη για τις παράνοµες πράξεις και
παραλείψεις των ως άνω φορέων και υπηρεσιών που είναι όργανά του», κατά το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόµου του Αστικού Κώδικα και πως η συγκεκριµένη ρύθµιση κρίνεται εύλογη για
λόγους «ασφάλειας δικαίου» απέναντι στους «επενδυτές».
Εδώ επιχειρείται εξόφθαλµη λαθροχειρία. Το άρθρο 105
αφορά παράνοµες πράξεις των δηµόσιων υπηρεσιών, και βέβαια
σ’ αυτή την περίπτωση ισχύει και εφαρµόζεται έτσι κι αλλιώς και
για τις ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ρυθµίσεις.
Η προτεινόµενη ρύθµιση, όµως, αφορά όλες τις πράξεις φορέων και υπηρεσιών του δηµοσίου, δηλαδή και τις νόµιµες, τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καθυστερήσεις προκύπτουν όχι
επειδή παραβιάζεται αλλά επειδή εφαρµόζεται η νοµοθεσία.
Με άλλα λόγια, η ρύθµιση αυτή όχι µόνο δεν οδηγεί σε ασφάλεια δικαίου, όπως ψευδώς ισχυρίζεται η Κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση, αλλά αντίθετα µε το πρόσχηµα της αποφυγής
καταβολής αποζηµίωσης από µεριάς του δηµοσίου, ουσιαστικά
προτρέπει τις δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς στη χαλαρή
εφαρµογή και την µη τήρηση των όποιων προστατευτικών για το
περιβάλλον, την πολεοδοµία και τις αρχαιότητες κανόνων δικαίου δεν έχουν ακόµη κατεδαφιστεί µετά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που επιβλήθηκαν µέσω των µνηµονίων.
Το συµπέρασµα είναι -και κλείνω- ότι η τροπολογία αυτή υποχρεώνει το ελληνικό δηµόσιο να αποζηµιώνει «επενδυτές», ακόµη
και στις περιπτώσεις που επέρχεται βλάβη στην επένδυσή τους,
επειδή οι αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους,
εφαρµόζοντας τη νοµοθεσία.
Ταυτόχρονα, αν ψηφιστεί, θα λειτουργεί ως διαρκής εκβιασµός στους αρµόδιους δηµόσιους υπαλλήλους και τις δηµόσιες
υπηρεσίες να κάνουν τα στραβά µάτια, προκειµένου να µην υποχρεωθεί το ελληνικό δηµόσιο σε αποζηµιώσεις, δηλαδή τους
προτρέπει σε κατ’ επανάληψη παράνοµες πράξεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άµεση και οριστική απόσυρση αυτής της
τροπολογίας και καλεί το ίδιο να κάνουν και οι Βουλευτές όλων
των κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Βαλαβάνη. Το καταλάβαµε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Και βεβαίως, αν δεν αποσυρθεί,
θα προτείνουµε ονοµαστική ψηφοφορία, ώστε για τις αυριανές
δικαστικές περιπέτειες του ελληνικού δηµοσίου και για ό,τι θα
καλείται να πληρώσει µε χρήµατα των φορολογουµένων, να
πάρει ο κάθε Βουλευτής τη δική του ευθύνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Βαλαβάνη.
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 λειτουρ-
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γίας της Βουλής, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί- συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Ανέζας Άρτας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, παρακαλώ, τον λόγο θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Υπουργέ, για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αν και οι παρατηρήσεις της κυρίας συναδέλφου δεν είχαν µεγάλη σχέση µε το νοµοσχέδιο οφείλω να πω, οφείλει η Κυβέρνηση να απαντήσει.
Κατ’ αρχάς, κυρία συνάδελφε, για όλο το κοµµάτι το οποίο
αναλύσατε περί της εποπτείας των ευρωπαϊκών θεσµών επί της
οικονοµίας των κρατών-µελών, µια και το κόµµα σας όλο, εν
µέρει, εν συνόλω, κατά τµήµα είναι υπέρ της παραµονής µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ κατά πως δήλωσε ο Αρχηγός σας, αν θυµάµαι καλά στο Τέξας, καλό είναι να είστε πλήρως ενήµερη.
Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µηδεµίας εξαιρουµένης, για να συµµετέχουν στην Ευρωζώνη έχουν συµφωνήσει
αυτό που λέγεται δηµοσιονοµικό σύµφωνο σταθερότητας και µάλιστα επιπλέον πια όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του ευρώ θα πρέπει να στέλνουν τους προϋπολογισµούς για
προέγκριση στις Βρυξέλες, θα πρέπει να δέχονται οιουδήποτε
είδους ελέγχους από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και δεν θα επιτρέπεται να έχουν καµµία παρέµβαση πέραν του συµφώνου και
των προβλεποµένων στο σύµφωνο από τους προϋπολογισµούς
τους.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Το «two pack» είναι πέρα από όλα
αυτά εκτός, αν ξέρετε καλύτερα από τον Όλι Ρεν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μην
µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Βαλαβάνη, τα είπατε αυτά. Τα καταλάβαµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αν
αυτά δεν τα έχετε καταλάβει κι επειδή µπορεί να µην δείχνετε
πίστη στα δικά µου λόγια, µπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη
του τέως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Αλέκου Αλαβάνου, µόλις
την περασµένη Κυριακή στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ», ο οποίος µε
την µεγάλη του εµπειρία στους ευρωπαϊκούς θεσµούς ως επί
σειρά ετών Ευρωβουλευτής -κύριε Στρατούλη, µην µε κοιτάτε
έτσι, φαντάζοµαι θυµάστε τον κ. Αλαβάνο- εξηγεί ότι είναι «παραµύθια της Χαλιµάς» να λέει κάποιος ότι µπορεί να παραµείνει
στο ευρώ χωρίς ευρωπαϊκή εποπτεία.
Άρα, για να το τελειώνουµε, εάν και εφόσον είστε κόµµα υπέρ
του ευρώ, σηµαίνει ότι συναποδέχεστε την ευρωπαϊκή εποπτεία
στον προϋπολογισµό, τις δαπάνες, το σύµφωνο σταθερότητας
και σε όλα τα άλλα, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
κλείστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα το
κλείσω.
Ειδικά όµως για εσάς -µπορεί να σας ενδιαφέρει αυτό που θα
σας πω, µην το θεωρήσετε προσωπική αιχµή, µιας και είπατε για
τα δικαστήρια και τέτοια- διάβασα το «πόθεν έσχες» σας και, αν
θυµάµαι καλά, είχατε 1000.000 εκατοµµύριο λίρες. Να τα χαίρεστε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Όχι, ακριβώς. Μακάρι να είχα
τόσες. Δεν είχα τόσες, αλλά δεν πειράζει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μπορώ
να σας πω ότι µε την τραπεζική ένωση που προχωρά τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση…
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δεν είχα τόσες, αλλά δεν πειράζει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντάξει, 900.000. Μπορεί να κάνω λάθος. Σας εύχοµαι να το στρογγυλέψετε.
Σας λέω, λοιπόν, ότι µε την τραπεζική ένωση που κάνει τώρα
η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα βήµα περαιτέρω όµως στην
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εποπτεία, θα µπορείτε µε ασφάλεια να µεταφέρετε τις λίρες σας,
από λίρες Αγγλίας σε ευρώ, να ενισχύσετε και την ευρωπαϊκή ή
και την ελληνική οικονοµία, αντί να έχετε τις λίρες Αγγλίας εκεί
και να µας µιλάτε εδώ για τους κινδύνους της ελληνικής οικονοµίας, κυρία συνάδελφε.
Πριν ανεβείτε στο Βήµα και αρχίσετε να µιλάτε για δικαστήρια,
να είστε πολύ προσεκτική. Έχουµε κι εµείς στόµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και ράβδους χρυσού.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Έχω 13.000 ακριβώς. Αυτό το
λέω για την πληροφόρησή σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είστε
πρώτο θέµα σε όλα τα blog για 900.000. Τα είδατε. Εννιακόσιες
χιλιάδες, για να προστατεύετε τους φτωχούς.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Πάνω απ’ όλα πολιτικά!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ξαναπείτε για δικαστήρια και εδώ είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια -Τσαρουχά): Ο κ. Δηµήτρης
Στρατούλης έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
πιστεύω να έχεις κι εσύ 13.000, Δηµήτρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια -Τσαρουχά): Με συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι. Έκανα λάθος. Ο κ. Σταύρος Κοντονής
έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο, γιατί έχουµε
καταθέσει δύο Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µία τροπολογία, που νοµίζω ότι πρέπει να µας βρίσκει όλους σύµφωνους, διότι αποκαθιστά κατά τη γνώµη µας µία παράλειψη. Μάλιστα, αυτή η
παράλειψη είχε συντελεστεί εις βάρος συνανθρώπων µας, οι
οποίοι χρήζουν και προσοχής και αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς µας.
Κύριε Υπουργέ, µιλώ για την τροπολογία.
Στο ν. 2920/2001 και συγκεκριµένα στο άρθρο 15 προβλέπονται ορισµένες κατηγορίες ιατρών, οι οποίοι µπορούν να διοριστούν ως επικουρικοί εκτός σειράς. Σοφά ο νοµοθέτης έχει
περιλάβει αυτή τη διάταξη στο νοµοθετικό µας σύστηµα, διότι οι
συνάνθρωποί µας οι οποίοι αναφέρονται µε σοβαρές παθήσεις
χρήζουν τέτοιας αλληλεγγύης και προστασίας.
Όµως, έχει παραληφθεί –από παραδροµή, είµαι βέβαιος, γιατί
αν το είχαν σκεφτεί, θα το είχαν συµπεριλάβει και τότε- εκείνη η
κατηγορία πτυχιούχων της ιατρικής, ιατρών που έχουν τελειώσει
και την ειδίκευσή τους, οι οποίοι έχουν πρόβληµα παραπληγίας.
Αυτοί είναι σήµερα γιατροί και αυτό το πρόβληµά τους είναι πολύ
σοβαρότερο άλλων παθήσεων, που διαλαµβάνονται στο νόµο.
Εποµένως, νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι θα ήταν ευκταίο από τη
µεριά της Κυβέρνησης να δηλώσει ότι κάνει δεκτή αυτήν την τροπολογία. Νοµίζω ότι θα τιµούσε και την Κυβέρνηση και εσάς προσωπικά να συµπεριληφθεί στο άρθρο 15 του ν. 2920/2001 και η
παραπληγία ως ασθένεια των επικουρικών ιατρών, που µπορούν
να διοριστούν σ’ αυτήν τη θέση εκτός σειράς.
Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να έχουµε µία απάντηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Βεβαίως. Θα σας πω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ωραία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το νοµοσχέδιο,
ακούµε την τελευταία περίοδο –το ακούσαµε και στη Βουλή,
αλλά το ακούµε και στις δηµόσιες συζητήσεις- ότι το υφιστάµενο
σύστηµα που διαπερνά το χώρο της δηµόσιας υγείας έχει στρεβλώσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ µε τη στάση του δεν επιθυµεί να αρθούν
αυτές οι στρεβλώσεις.
Νοµίζω ότι εδώ γίνεται µία δηµαγωγία και, µάλιστα, κακού
τύπου. Τις στρεβλώσεις του Εθνικού Συστήµατος Υγείας τις είχαµε εντοπίσει πριν από πολλά χρόνια και είχαµε επισηµάνει
πρώτα και κύρια αυτό το οποίο γίνεται στο χώρο της υγείας, δηλαδή µία διασπάθιση άνευ προηγουµένου του δηµοσίου χρήµατος.
Κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε πολύ καλά ότι οι προµήθειες στα
νοσοκοµεία ιατρικού και φαρµακευτικού υλικού γίνονταν δυνάµει
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νόµου. Δηλαδή, στο νόµο κοστολογείτο το φάρµακο ή το ιατρικό
προϊόν, το οποίο ήθελε να αγοράσει το νοσοκοµείο και δυνάµει
αυτής της τιµής γίνονταν οι αγορές.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο συνέβαινε ήταν πέρα από κάθε λογική,
διότι στις υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους ήταν να αγοράζει
ακριβά, όπως προέβλεπε ο νόµος, αυτά τα υλικά και τα φάρµακα,
ενώ τα ίδια υλικά και τα ίδια φάρµακα στην ελεύθερη αγορά ο
ιδιώτης ιδιοκτήτης νοσοκοµείου τα αγόραζε πολύ φθηνότερα.
Αν αυτό δεν είναι και δεν ήταν, όπως σωστά είχαµε επισηµάνει,
ο ορισµός της διαπλοκής και µάλιστα της νοµοθετηµένης διαπλοκής, τότε οι λέξεις χάνουν το νόηµά τους.
Σήµερα, λοιπόν, σας λέµε, τέτοιου είδους στρεβλώσεις να τις
διορθώσετε. Μία παρόµοια στρέβλωση σάς την ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξανθός. Είναι ποτέ δυνατόν στην Ελλάδα η
αναλογία δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα να είναι εξήντα-σαράντα,
όταν στην άλλη Ευρώπη είναι ογδόντα-είκοσι; Γιατί συνέβαινε
αυτό το πράγµα; Και γιατί συµβαίνει;
Εποµένως, αυτές τις στρεβλώσεις εσείς πρέπει να διορθώσετε, ενισχύοντας το δηµόσιο χαρακτήρα και όχι κάνοντας τον
ΕΟΠΥΥ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από πάροχο, αγοραστή.
Διότι ακόµα και καλόπιστα να θέλουµε να προσεγγίσουµε ορισµένα πράγµατα εδώ διαπιστώνουµε -το αυτονόητο- ότι ιδίως
για το διαγνωστικό κοµµάτι υπάρχει µία άµεση, µία ευθεία σχέση
µε τους ιδιώτες επιχειρηµατίες, οι οποίοι θέλουν να έχουν αυτό
το πεδίο προνοµιακό και να πουλάνε ακριβές υπηρεσίες.
Εποµένως, το διαγνωστικό κοµµάτι παίζει µεγάλο ρόλο και έχει
σηµασία για τα θέµατα σεβασµού του δηµοσίου χρήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το δεύτερο που θέλουµε να σας τονίσουµε και το έχουµε πει
δεκαπέντε χιλιάδες φορές, κύριε Υπουργέ, είναι ότι εδώ πρέπει
να υπάρχει κεντρική φαρµακαποθήκη και κεντρική αποθήκη ιατρικού υλικού. Γιατί τα λέµε αυτά; Πρώτα από όλα, διότι αν έχετε
ένα σύστηµα προµηθειών το οποίο προµηθεύεται για όλη την Ελλάδα, για όλα τα νοσοκοµεία, κεντρικά, µπορείτε να πετυχαίνετε
πολύ καλύτερες τιµές και να είστε σε καλύτερη διαπραγµατευτική θέση. Το δεύτερο είναι να ελέγχετε τη ροή των φαρµάκων
και των υλικών προς τα νοσοκοµεία και κανένας εκεί να µην µπορεί να κάνει το παραµικρό.
Αυτά τα πράγµατα, λοιπόν, είναι ανάγκη να γίνουν άµεσα και
όχι, κύριε Υπουργέ, να γίνονται απολύσεις γιατρών και υπαλληλικού προσωπικού για να φτάσουµε στις δωδεκάµισι χιλιάδες που
απαιτεί η τρόικα και έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά -σας αναφέρω και το παράδειγµα του Νοσοκοµείου της Ζακύνθου- ότι έχουµε τεράστια κενά στις υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω κυρία Πρόεδρε.
Αυτά τα κενά θα καλυφθούν µε απολύσεις και µε τις µνηµονιακές πολιτικές ή θα καλυφθούν µε τρόπο γενναίο, ούτως ώστε να
ανταποκριθεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας σε αυτό που λέµε
«υποχρέωση του κράτους για δωρεάν παροχή υγείας»;
Αν αυτά τα πράγµατα, κύριε Υπουργέ, δεν γίνουν, τότε
οδεύουµε προς την απόλυτη ιδιωτικοποίηση, είτε µε άµεσο
τρόπο είτε µε έµµεσο. Και αυτό πλήττει τους φτωχούς ανθρώπους και τους ανθρώπους που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα. Γι’ αυτούς είναι η έγνοια της Αριστεράς. Δεν ξέρω η
έγνοια της Κυβέρνησης για ποιους είναι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κοντονή.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αρχικά, θα ήθελα να πω στον κύριο συνάδελφο ότι η τροπολογία
του είναι σωστή. Προσπάθησα από τις υπηρεσίες να δω αν υπάρχει ένα εκτιµώµενο κόστος, δηλαδή πόσοι είναι περίπου αυτοί οι
άνθρωποι που θα µπορούσαν να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωµα.
Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχω µία τέτοια εικόνα και αυτό καθιστά
για εµένα απαγορευτικό το να την κάνω δεκτή σήµερα.
Σας λέω, όµως, ότι έχω δώσει ήδη εντολή στις υπηρεσίες να
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δούµε ακριβώς τι σηµαίνει αυτό και στο επόµενο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας που θα έρθει ίσως και την άλλη εβδοµάδα,
θα την τοποθετήσουµε και θα αναφέρω ότι είναι δικής σας πρωτοβουλία αυτή η τροπολογία. Αυτό, γιατί επί της ουσίας συµφωνούµε. Ψάχνω να βρω τον τεχνικό τρόπο µε τον οποίο θα το
περάσουµε σε νοµοσχέδιο, για να µη γίνει κάτι πρόχειρα και να
µη βρεθούµε σε κάτι το οποίο δεν µπορούµε να διαχειριστούµε
την επόµενη ηµέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δώστε
µου ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Όσον αφορά τη σχέση δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα, κύριε συνάδελφε -και το λέω σε εσάς επειδή ξέρω ότι είστε
καλόπιστος-είναι πολύ ωραίο να το επισηµαίνετε. Δείτε, όµως,
από πού ξεκινάει το πρόβληµα, τουλάχιστον έτσι όπως µας το
λένε και οι ειδικοί του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, αλλά και
Έλληνες ειδικοί, οι οποίοι ασχολούνται µε τα οικονοµικά της
υγείας. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι ότι έχουµε πάρα πολλούς
γιατρούς.
Ξέρετε πόσους περισσότερους; Σύµφωνα µε την πιο ήπια εκτίµηση, έχουµε τους διπλάσιους απ’ όσους χρειάζεται η χώρα µας.
Σύµφωνα µε τα αυστηρά στάνταρντ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουµε τους τριπλάσιους. Όπως αντιλαµβάνεστε, όταν έχεις
τους διπλάσιους -ας πάρουµε την πιο ήπια εκδοχή- αυτό σηµαίνει
ότι δεν µπορεί να τους έχει όλους σε χρήση το δηµόσιο σύστηµα,
γιατί τότε θα έπρεπε να ξοδεύει τερατώδη ποσά.
Άρα, εφόσον αυτοί πρέπει να έχουν εργασία και εφόσον το δηµόσιο σύστηµα δεν µπορεί να πάρει όλους αυτούς τους ανθρώπους, προφανώς αυτοί θα βρουν εργασία στον ιδιωτικό τοµέα.
Και αυτό θα αυξήσει τον ιδιωτικό τοµέα.
Θα ήσασταν έτοιµοι να συζητήσουµε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό
το κοµβικό και θεµελιώδες πρόβληµα που έχουµε στην Ελλάδα;
Ξέρετε τι έκανε η Ολλανδία για να αντιµετωπίσει παρόµοιο
πρόβληµα στην δεκαετία του 1980; Έχετε υπόψη σας; Ο κ. Κυριακάκης µπορεί να το ξέρει. Ξέρετε τι έκανε; Έκλεισε τις ιατρικές σχολές για δέκα χρόνια. Αυτό έκανε η Ολλανδία για να
διατηρήσει το µέσο όρο που είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εµάς µας έρχονται και από έξω όµως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εγώ
δεν είπα να κάνουµε αυτό. Το λέω για να καταλάβετε ότι η επισήµανση ενός προβλήµατος ορθή- ως επισήµανση- µπορεί να
υποκρύπτει µια πολύ πιο δύσκολη απάντηση σε ένα πολύ πιο δύσκολο ερώτηµα. Μην είστε τόσο βιαστικός, γιατί είστε σοβαρός
άνθρωπος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ναι µεν έχουµε αρκετά περισσότερους γιατρούς από το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ –γράφεται και στη σχετική έκθεση κάθε χρόνο- αλλά έχουµε πολύ
λιγότερους νοσηλευτές. Και όπως ξέρετε, οι νοσηλευτές στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι πολύ περισσότεροι από τους γιατρούς. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το αναγνωρίσουµε. Είναι 3,2 ανά
χίλιους κατοίκους έναντι 8 µέσο όρο. Ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο: Μικρό µόνο µέρος των ιδιωτικών και δηµοσίων δαπανών οφείλονται στο προσωπικό. Ο συνάδελφος κ. Κοντονής
µίλησε για άλλα πράγµατα. Μίλησε για διαγνωστικά κέντρα, για
το πώς µετακυλύεται το χρήµα κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Κυριακάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας):
Απλώς για να κάνουµε µια ωραία συζήτηση, να µη λέµε συνέχεια
τα ίδια και τα ίδια.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία συζήτηση, αλλά δεν είναι της ώρας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ακούστε, κύριε συνάδελφε. Καταλαβαίνετε, γιατί είστε και γιατρός.
Η ύπαρξη πολύ περισσότερου ιατρικού προσωπικού, αναγκαστικά δηµιουργεί αυτό που λέµε «προκλητή ζήτηση». Να φέρω
ένα παράδειγµα. Αν σε µια πόλη κάνεις κατά µέσο όρο εκατό εξετάσεις και ξαφνικά στην πόλη αυτή γίνουν τρία διαγνωστικά κέντρα, δεν θα µοιραστούν τις εκατό εξετάσεις αλλά είναι
αποδεδειγµένο ότι οι εξετάσεις θα γίνουν τριακόσιες. Αυτό δεν
γίνεται µόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσµίως. Άρα, να καταλαβαίνουµε για τι πράγµα µιλάµε.
Η στρέβλωση του συστήµατος στην Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη και γι’ αυτό το λόγο πολύ δυσκολότερα διαχειρίσιµη από
αερολογίες του τύπου «θα καταργήσω µε ένα άρθρο ένα νόµο»
κ.λπ.., τα οποία συνηθίζετε να λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τον
Αλέκο τον θυµάσαι εσύ Δηµήτρη, ε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Θα σας πω τώρα, κύριε Υπουργέ.
Άλλη οµιλία ήθελα να κάνω, αλλά δυστυχώς αυτά που είπατε
στην καλή µου συναδέλφισσα, συντρόφισσα και φίλη, Νάντια Βαλαβάνη και κάτι που διάβασα πριν µια ώρα ότι είπατε συνολικά
για το ΣΥΡΙΖΑ, µε αναγκάζουν να αλλάξω οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνο επτά
λεπτά έχετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου θα απαντήσω στον Υπουργό. Να είστε απόλυτα σίγουρη.
Κατ’ αρχήν, επειδή η αντιπαράθεση εδώ είναι πολιτική, θέλω
να πω το εξής: Είναι ατόπηµα, κύριε Υπουργέ, η προσωπική επίθεση που κάνατε στην κ. Βαλαβάνη. Πρέπει να τα πάρετε πίσω.
Η αντιπαράθεση µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων, της Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
των άλλων κοµµάτων γίνεται επί πολιτικών.
Όσον αφορά στο «πόθεν έσχες» -το ξέρετε καλά, γιατί είστε
πολύ παλιότερος Βουλευτής από την κ. Βαλαβάνη- στους πολιτικούς η κριτική δεν γίνεται για το τι έχουν όταν µπαίνουν στην
πολιτική και εκλέγονται Βουλευτές. Κριτική και όνειδος γι’ αυτούς είναι αν πλουτίζουν από την πολιτική και πώς βγαίνουν από
την πολιτική.
Το δεύτερο και το πιο βασικό είναι πως απ’ ό,τι είδατε όλοι οι
πρωτοεκλεγµένοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στο «πόθεν έσχες». Κάποιοι άλλοι, δεν τα
δήλωσαν, κύριε Γεωργιάδη. Και δεν ανήκουν στη δική µας παράταξη. Κάποιοι άλλοι που ήταν στη δική σας παράταξη, ήταν δήµαρχοι και είναι σήµερα στη φυλακή, ήταν διοικητές
νοσοκοµείων και διώκονται σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επίσης, κορυφαία στελέχη της «SIEMENS», στις δικογραφίες
που υπάρχουν στη Γερµανία, έχουν δηλώσει ότι έδιναν ποσοστό
από τις προµήθειες που έπαιρναν από τηλεπικοινωνιακά έργα
στην Ελλάδα στους ταµίες της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
Και η παράταξή σας είναι αυτή, κύριε Γεωργιάδη, που µαζί µε
το ΠΑΣΟΚ ψήφισε στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος
το άρθρο 86 και µετά τον εφαρµοστικό νόµο περί ευθύνης
Υπουργών, ώστε όσοι έχουν πολιτικές ευθύνες, όσοι έχουν
υπουργικές ευθύνες, να µη δικάζονται ως απλοί πολίτες, αλλά
να δικάζονται µε πάρα πολλά πλεονεκτήµατα. Εποµένως, δεν νοµιµοποιείστε να κάνετε τέτοιου είδους προσωπικές επιθέσεις. Να
τις πάρετε πίσω.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, µία ώρα πριν έρθω εδώ και διαβάζοντας τις εφηµερίδες, είδα ότι είπατε στη διάρκεια της συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου πως οι συριζαίοι είναι το χειρότερο
είδος πολιτικών καιροσκόπων. Το λέτε εσείς αυτό, κύριε
Υπουργέ; Θα σας απαντήσω, λοιπόν. Θα σηκώσω το γάντι, αλλά
θα το σηκώσω πολιτικά, γιατί µε ξέρετε χρόνια και γνωρίζετε ότι
δεν κάνω και δεν θα κάνω ποτέ προσωπικές επιθέσεις.
Το λέτε εσείς, κύριε Υπουργέ, αυτό; Τότε τι να πούµε εµείς
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από το ΣΥΡΙΖΑ; Να έρθουµε, δηλαδή, εµείς και να βγάλουµε δηλώσεις σας προχθεσινές και παραπροχθεσινές, που λέτε ότι ο κ.
Σαµαράς, εφαρµόζοντας το µνηµόνιο και κάνοντας την κωλοτούµπα που έκανε, είναι ο σωτήρας της χώρας, όταν ο ίδιος πριν
από τρία χρόνια λέγατε ότι ο κ. Σαµαράς λέει ψέµατα και µάλιστα
πως όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο χειρότερος Υπουργός Εξωτερικών της χώρας;
Τι είναι πολιτικός καιροσκοπισµός; Τι είναι, κύριε Υπουργέ; Δεν
είναι αυτό; Είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν µπορεί να
συµφωνήσει σε ένα νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, για το οποίο εσείς λέτε ότι ενισχύει το δηµόσιο χαρακτήρα του, ενώ η δική µας άποψη -την οποία και ανέλυσαν τεκµηριωµένα οι εισηγητές µας- είναι ότι αποδυναµώνει και από
προσωπικό και από γιατρούς, αλλά και από πόρους και ουσιαστικά ανοίγει το δρόµο στον ιδιωτικό τοµέα; Τι είναι, λοιπόν, πολιτικός καιροσκοπισµός;
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, σήµερα, µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο, δηλώνετε -γι’ αυτό είπα, κυρία Πρόεδρε, ότι θα µιλήσω
γι’ αυτό- ότι καταργείτε το ρόλο του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου υπηρεσιών, καταργείτε τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ και εξαναγκάζετε
γιατρούς να φύγουν, για να ενισχύσετε τη δηµόσια πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας. Από πότε, κύριε Υπουργέ, ενδιαφέρεστε για το
δηµόσιο χαρακτήρα της υγείας γενικά και της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας ειδικά; Πότε λέγατε αλήθεια, κύριε Υπουργέ;
Τώρα που λέτε ότι ενδιαφέρεστε ή στις 26-8-2013 που λέγατε
στο «MEGA» ότι εκπροσωπείτε τον ιδιωτικό τοµέα; Λέτε αλήθεια
τώρα ότι ενδιαφέρεστε για το δηµόσιο τοµέα της υγείας ή στις
30-10-2013 που δεν ήταν σε λειτουργία δύο αξονικοί τοµογράφοι
στον Ευαγγελισµό και δηλώσατε τότε επί λέξει ότι τα ιδιωτικά
συστήµατα υγείας µας συµφέρουν περισσότερο από τα δηµόσια
συστήµατα υγείας;
Αν δεν είναι πολιτικός καιροσκοπισµός, κύριε Υπουργέ Υγείας,
άλλα να λέτε πριν από λίγους µήνες για τα πλεονεκτήµατα του
ιδιωτικού τοµέα υγείας και άλλα να λέτε τώρα, τι είναι;
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέµε εµείς επιβεβαιώθηκε και
από το Σύλλογο των ιδιωτών οι οποίοι έχουν διαγνωστικά κέντρα
και οι οποίοι ήρθαν στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
και σας έδωσαν συγχαρητήρια γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Αν ήταν
να ενισχύεται ο δηµόσιος τοµέας και να µην ανοίγει η πόρτα σ’
αυτούς, τότε γιατί να σας δώσουν συγχαρητήρια, κύριε
Υπουργέ;
Τρίτον, σήµερα λέτε ότι βγάζετε προσωπικό του ΕΟΠΥΥ και
κυρίως τους γιατρούς σε διαθεσιµότητα και ότι δεν τους απολύετε και ότι αν κάποιοι γιατροί απολυθούν, θα φταίνε οι ίδιοι οι
γιατροί, διότι δεν επέλεξαν να κλείσουν το ιατρείο τους. Τι λέτε
τώρα, κύριε Υπουργέ; Λέτε αλήθεια σήµερα ότι δεν κάνετε απολύσεις και ότι δεν φταίτε εσείς και ότι φταίνε οι άλλοι; Εσείς δεν
ήσασταν που στις 13 Νοέµβρη του 2013 ως Υπουργός Υγείας γι’ αυτό λέω ότι θα σας κρίνω πολιτικά και αν υπάρξουν απολύσεις γιατρών στον ΕΟΠΥΥ- λέγατε: «Σας παρακαλώ, αυτό δεν
θέλω να το χρεωθεί η τρόικα, δεν θέλω να µου παίρνει τη δόξα
ο Τόµσεν για τα αυτονόητα…» -θεωρώντας αυτονόητες τις απολύσεις των γιατρών- «…οι αποφάσεις είναι δικές µου, µη µου τις
παίρνετε»; Έτσι λέγατε. Αν δεν είναι αυτό πολιτικός καιροσκοπισµός, κύριε Υπουργέ Υγείας, άλλα να λέτε τότε και άλλα να λέτε
τώρα, ποιος είναι πολιτικός καιροσκοπισµός;
Τέταρτον, στις 22 Οκτώβρη 2013 σε εκποµπή του Νίκου Χατζηνικολάου σας άκουσα ο ίδιος να λέτε σε κάποιο άτοµο µε αναπηρία ότι ντρέπεστε ως Υπουργός για την κατάσταση των ΑΜΕΑ.
Μάλιστα, είχατε πει ότι αναλαµβάνετε ως Κυβέρνηση την ευθύνη
και ότι ζητάτε και συγγνώµη. Τότε λέγατε αλήθεια ή σήµερα που
έρχεται ένα νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
και µε το οποίο, ναι µεν στο πρώτο άρθρο περιλαµβάνετε τις χρόνιες ασθένειες -και άρα και τα ΑΜΕΑ θα έχουν αυτή τη φροντίδααλλά µε τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου ουσιαστικά τους κάνετε
να µην έχουν πρόσβαση στη δηµόσια πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας;
Διότι αφενός µεν δεν προβλέπετε οριζόντια µετακίνηση µεταξύ
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας δηµόσιας υγείας των ατόµων
µε αναπηρία και όσων πάσχουν από χρόνιες παθήσεις -που ειδικά
αυτοί το έχουν ανάγκη και δεν µπορείς να τους στεγανοποιήσεις-
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δεν προβλέπετε, δηλαδή, κινητές µονάδες µόνο γι’ αυτούς, αλλά
αδυνατίζετε, συρρικνώνετε, αδειάζετε το δηµόσιο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας, που αποµένει µετά από την κατάργηση των
πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ, και από αναγκαίες ειδικότητες γιατρών
και από αναγκαίες ειδικότητες νοσηλευτικού προσωπικού, που
είναι απαραίτητες για να υλοποιείται -όπως λέτε µε γενικό τρόπο
στο άρθρο 1- και να έχουν τέτοια πρόσβαση.
Πότε λέγατε αλήθεια, κύριε Υπουργέ; Τότε, που λέγατε ότι
αναλαµβάνετε την ευθύνη να ζητάτε συγγνώµη από τα ΑΜΕΑ, ή
τώρα, που επί της ουσίας δεν τους διασφαλίζετε την πρόσβαση
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ήθελα, επίσης, να πω το εξής, κύριε Υπουργέ: Έχετε προσθέσει -βεβαίως το κάνατε, ήµουν στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων- τους ανασφάλιστους στο νοµοσχέδιο, ώστε να
έχουν πρόσβαση. Τους προσθέσατε, κύριε Υπουργέ. Δεν µας
έχετε πει την δηµόσια δαπάνη. Εάν δεν έχετε έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, εάν δεν τους εξασφαλίζετε, ταυτόχρονα, πρόσβαση στη νοσοκοµειακή περίθαλψη και στη φαρµακευτική δαπάνη, πότε λέτε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ; Τώρα
που µας λέτε ότι τους εξασφαλίζετε ουσιαστική πρόσβαση ή το
Νοέµβρη -στις 13 νοµίζω- του 2013 όταν σας κάναµε επερώτηση
για τους ανασφάλιστους υγείας; Και µας είχατε πει εδώ ότι δεν
ξέρετε πόσοι είναι οι ανασφάλιστοι στη χώρα µας. Και µας είχατε
πει ότι θα µας το πείτε και θα το ξέρετε στις αρχές του 2014.
Έχω τα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ. Είµαστε στις αρχές του
2014. Ξέρετε πόσοι είναι οι ανασφάλιστοι στη χώρα µας; Να µας
το πείτε αν το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, ποιους θα καλύψετε,
κύριε Υπουργέ, που κατ’ εµάς πρέπει να τους καλύψετε όλους;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, τέτοια κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για πολιτικό καιροσκοπισµό να µην την ξανακάνετε. Στο σπίτι του κρεµασµένου -και δεν το λέω προσωπικά, το λέω σε εσάς και ως
Υπουργό Υγείας, αλλά και ως Κυβέρνηση- δεν πρέπει να µιλάτε
για σκοινί.
Ευτυχώς, ο ελληνικός λαός, από ότι δείχνουν κι οι τελευταίες
έρευνες της κοινής γνώµης, και µε τους αγώνες του και µε την
ψήφο του θα σαρώσει και την Κυβέρνηση και την τρόικα και τα
µνηµόνιά τους, που τον οδηγούν στην απόλυτη οικονοµική και
κοινωνική εξαθλίωση και θα ανοίξει το δρόµο για κυβέρνηση της
Αριστεράς, για νέους ελπιδοφόρους δρόµους και για τον λαό και
για την πατρίδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας για να απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ένα
λεπτό µόνο, παρακαλώ, για να απαντήσω στον κ. Στρατούλη, για
να µη νοµίζει ότι αποφεύγω.
Μπαίνω στο πρώτο θέµα: Καµµία ανοίκεια επίθεση δεν έγινε
στην κυρί Βαλαβάνη. Καµµία! Μάλλον, επειδή είστε νέος συνάδελφος, δεν γνωρίζετε τη φύση της έννοιας «πόθεν έσχες» όπως
µετεβλήθη. Εάν το µόνο που µας ενδιέφερε ήταν ο έλεγχος της
µεταβολής της περιουσιακής καταστάσεως, όπως είπατε -που
είναι ένα κοµµάτι, ίσως και ο πυρήνας του- δεν θα γινόταν η δηµοσιοποίηση των στοιχείων.
Η δηµοσιοποίηση των στοιχείων, κύριε Στρατούλη, γίνεται για
να µπορούν οι πολίτες να ασκούν κριτική επί της περιουσιακής
µας καταστάσεως.
Κατά συνέπεια, είναι απολύτως θεµιτό πολιτικά να επισηµάνω
ότι πλείστοι όσοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολυεκατοµµυριούχοι. Με συγχωρείτε, αλλά στη δική µου λογική, που στην τράπεζα έχω 20 χιλιάδες ευρώ και είµαι δεξιός, η εικόνα ενός κ.
Παπαδηµούλη που έχει 1,5 εκατοµµύριο, µου δηµιουργεί µία εντύπωση. Εάν ο κ. Παπαδηµούλης είναι τόσο αριστερός, γιατί δεν
µοιράζει το 1,5 εκατοµµύριο στους φτωχούς, απόρους και ανασφαλίστους, δείχνοντας την αριστερή του συνείδηση;
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Αυτό είναι πολιτική κριτική. Δεν είναι προσωπική. Εάν η κ. Βαλαβάνη έχει 1 εκατοµµύριο σε λίρες Αγγλίας -δηλαδή εκτός ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος- αυτό είναι πολιτικό θέµα για
εµένα. Δεν εµπιστεύεται τις ελληνικές τράπεζες, την ίδια ώρα
που λέει, «Θα σκίσω το µνηµόνιο για να χρεοκοπήσουν οι ελληνικές τράπεζες». Ας φέρει εδώ το 1 εκατοµµύριο λίρες, που θα
είναι ενάµιση σε ευρώ, και µετά ας σκίσει το µνηµόνιο κι ας το
χάσει µαζί µε όλους τους άλλους καταθέτες όταν κλείσουν οι
τράπεζες. Όχι, όµως, να έχει το 1 εκατοµµύριο σε λίρες Αγγλίας,
να είναι το δικό της εκατοµµύριο εντάξει, και όσοι άλλοι έχουν
καταθέσεις στην Ελλάδα να τα χάσουν. Αυτή είναι πολιτική κριτική, δεν είναι προσωπική και έχω δικαίωµα να την κάνω.
Όσον αφορά όλα τα άλλα που είπατε για τις δηλώσεις µου,
δεν τις συγκράτησα ένα προς ένα, αλλά θα αναφερθώ σε δυοτρία πιο γνωστά: Η «δόξα» για όποιον γνωρίζει ελληνικά σηµαίνει
την ευθύνη στο συγκεκριµένο ρητορικό σχήµα. Και το επαναλαµβάνω: Η ιδέα ότι κάνουµε µεταρρυθµίσεις για την τρόικα είναι
δείγµα ανωριµότητας του πολιτικού µας συστήµατος. Τι είπα
εκείνη την ηµέρα; Απόδειξη ότι όσοι ήταν παρόντες, δεν ενοχλήθηκαν, ότι δεν έγινε θέµα η δήλωση αυτή, κύριε Στρατούλη -για
να ξέρετε- ούτε στην «ΑΥΓΗ» την επόµενη µέρα.
Γιατί ο συντάκτης της «ΑΥΓΗΣ», που ήταν παρών σε µία συζήτηση δύο ωρών, ήξερε πολύ καλά τι είπα. Η εντύπωση στην κοινή
γνώµη προεβλήθη από τα τηλεοπτικά µέσα που την αποµόνωσαν.
Τι είπα, δηλαδή, σε µία δίωρη συζήτηση, αφού είχα πει προηγουµένως πόσο αρνητικό πράγµα είναι οι απολύσεις και το να
χάνει κάποιος τη δουλειά του; Ότι εάν θα φθάναµε σε µία µεταρρύθµιση που θα έπρεπε να έχει και απολύσεις ακόµα και αν κρίναµε ότι αυτό θα ήταν το σωστό, θα έπρεπε να το κάνουµε από
µόνοι µας.
Προσέξτε, όµως, κύριε Στρατούλη. Τελικά, εµείς φθάσαµε σε
µία µεταρρύθµιση που συµβαίνει να µην έχει απολύσεις. Τώρα τι
να κάνουµε; Να κάνουµε απολύσεις οπωσδήποτε, για να είστε
εσείς ευχαριστηµένος; Ναι, κάναµε, λοιπόν, µία µεταρρύθµιση
που δεν έχει απολύσεις και που εξασφαλίζει σε όλους τις θέσεις
εργασίας.
Προσέξτε τώρα πού βρίσκεται ο πολιτικός σας καιροσκοπισµός. Το ξαναλέω ότι δεν αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά, αναφέροµαι στο κόµµα σας. Θα το ξαναπώ: Το κόµµα σας
ενσαρκώνει σήµερα στην πολιτική ιστορία της χώρας τις χειρότερες παραδόσεις ψηφοθηρίας και πολιτικού καιροσκοπισµού.
Δεν θέλω να αναφερθώ στις πρόσφατες πολιτικές επιλογές για
την Αυτοδιοίκηση, κύριε Στρατούλη, γιατί γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι έχετε και διαφωνίες. Όταν, όµως, έχω ακούσει από συναδέλφους στη Βουλή, από τον κ. Διαµαντόπουλο, πολιτική
κριτική για το ότι πήγα από το ΛΑΟΣ στη Νέα Δηµοκρατία και µε
χαρακτήρισε σε µία συνεδρίαση της Βουλής καιροσκόπο, γιατί
άλλαξα κόµµα και τώρα προτείνετε τον κ. Βουδούρη ως υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για τον οποίο σε λίγο θα πρέπει να βγει σποτάκι «στον επόµενο τόνο είναι στο ΠΑΣΟΚ, στον
επόµενο είναι στη ΔΗΜΑΡ, στον επόµενο τόνο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ
και στον επόµενο τόνο δεν ξέρω πού αλλού», µε συγχωρείτε
αλλά εδώ υπάρχει ένα θέµα. Όταν έχω δεχθεί εγώ τις κατηγορίες
από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι είµαι αντισηµίτης και βλέπω να στηρίζετε τον κ. Καρυπίδη, ο οποίος δηλώνει εγγράφως ότι η Συναγωγή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη έδωσε εντολή στο Σαµαρά
να κάψει την Ελλάδα και σας βλέπω σαράντα οκτώ ώρες και το
συζητάτε αν θα τον αποσύρετε ή όχι- το σκέφτεστε δηλαδή κιόλας- µε συγχωρείτε, αλλά αν αυτό δεν είναι πολιτικός καιροσκοπισµός, κύριε Στρατούλη µου, ποιος είναι πολιτικός
καιροσκοπισµός;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Αυτά που λέγατε εσείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας
διαβεβαιώ ότι στο παρόν νοµοσχέδιο ξεπεράσατε τον εαυτό σας.
Ξέρετε γιατί; Γιατί το σηµείο συγκρούσεως του νοµοσχεδίου δεν έχει άλλο σηµείο συγκρούσεως, ένα µόνο έχει και όλα τα
άλλα είναι προφάσεις εν αµαρτίαις- είναι το θέµα των εργασιακών σχέσεων των γιατρών. Σας λέω, λοιπόν, κύριε Στρατούλη,
ότι εµείς υιοθετήσαµε τη δική σας προ τριµήνου πρόταση και
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εσείς καταψηφίζετε τη δική σας προ τριµήνου -ούτε καν προ
τριετίας, για να πείτε ότι αλλάξατε γνώµη- πρόταση. Γιατί το κάνατε; Για να κυνηγήσετε τα ψηφαλάκια, κύριε Στρατούλη. Είστε
ό,τι το χειρότερο πολιτικά, παράδειγµα προς αποφυγή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Για τους ανασφάλιστους
θα πείτε τίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πολύ!
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Βαλαβάνη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Υπουργέ, πριν κάνετε κριτική, καλό είναι να θυµάστε κατ’ αρχήν ότι δεν είστε ακριβώς πολίτης που κάνει κριτική, είστε Υπουργός που κάνει κριτική. Και
κάνει κριτική σε εµένα, σε προσωπικό επίπεδο, για θέσεις πολιτικές, για το πού οδηγεί η Κυβέρνηση την Ελλάδα, υποχρεώνοντας το δηµόσιο να συνυπογράφει τις συµβάσεις παραχώρησης
του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι ώστε αύριο τα διάφορα διεθνή funds να στέλνουν οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση που δεν είναι διατεθειµένη να σκύψει το κεφάλι, σαν τη δική σας, στα δικαστήρια και
συγχρόνως εκβιάζετε σήµερα -το λέει καθαρά η Αιτιολογική Έκθεση- την Αρχαιολογία και την Πολεοδοµία να κλείνουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Βαλαβάνη, το προσωπικό, παρακαλώ, να εξηγήσετε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Μα, γι’ αυτό έγινε όλη η ιστορία,
το προσωπικό, επειδή δεν µπορεί να απαντήσει σε αυτά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, παρακαλώ!
Εγώ άκουσα συγκεκριµένα πράγµατα...
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Επειδή είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος και ξέρει ακριβώς τι σηµαίνει η τροπολογία του Υπουργείου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): …που εκτιµώ ότι
µπορείτε επ’ αυτών να απαντήσετε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: …γι’ αυτό δεν µπορεί να απαντήσει στις πολιτικές θέσεις και εκτραχύνεται στις πολιτικές προσωπικές επιθέσεις.
Εγώ θα σας πω πολύ καθαρά ότι δεν έχω ούτε 1 εκατοµµύριο
λίρες ούτε 1 εκατοµµύριο ευρώ. Άρα, πριν κάνετε «σαν πολίτης»
και όχι σαν Υπουργός κριτική, πρώτα να κοιτάτε λίγο καλύτερα
το «πόθεν έσχες».
Δεύτερον, επειδή µας αναλύσατε ότι το «πόθεν έσχες» υπάρχει για να κάνει κριτική ο πολίτης, νοµίζω ότι υπάρχει και για άλλο
λόγο. Υπάρχει για να φαίνεται, όχι µόνο το έσχες, αλλά και το
πόθεν. Γι’ αυτό έχει γίνει όλη η ιστορία.
Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχω κανένα λόγο να ντρέποµαι,
επειδή έσωσα µέσα σε διάστηµα δέκα χρόνων, παλεύοντας, ένα
υπερχρεωµένο ξενοδοχείο του πατέρα µου. Και όταν κατάφερα
να το ξεχρεώσω από τις τράπεζες και το πούλησα το 2005, δήλωσα στην εφορία το σύνολο του ποσού και σε όλες µου τις φορολογικές δηλώσεις µέχρι σήµερα αναγράφεται µε πολύ µεγάλη
ακρίβεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και όταν ήµουνα παιδί, στο δηµοτικό - επιτρέψτε µου να το πω
αυτό- θυµάµαι ότι γίνονταν επιθέσεις στον Μίκη Θεοδωράκη,
επειδή είχε ένα σπίτι στο Βραχάτι. και του έλεγαν: είναι σωστό
αριστερός άνθρωπος να έχει αυτό το σπίτι; Γιατί δεν το πουλάει
να µοιράσει τα λεφτά στους φτωχούς;
Εµείς παλεύουµε για να αλλάξουµε την κοινωνία και η κοινωνία, δυστυχώς, δεν αλλάζει µέσα από τη φιλανθρωπία. Αν άλλαζε,
να είστε σίγουροι ότι θα ήµασταν οι πρώτοι που θα το κάναµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε,
τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Καλαφάτης έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ζήτησα να λάβω
το λόγο, κύριε Πρόεδρε, επειδή άκουσα κάποιους συναδέλφους
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που ήθελαν επεξηγήσεις για µια τροπολογία του ΥΠΕΚΑ. Ένα
λεπτό χρειάζοµαι, δεν θα πάρει πολύ. Είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει η Κυβέρνηση για να ενισχύσει και να
βοηθήσει µε κάθε τρόπο τους πληγέντες συµπολίτες µας στην
Κεφαλλονιά. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί.
Θυµίζω ότι βρίσκεται σε ισχύ ο νόµος ο οποίος αφορά την καταπολέµηση της αυθαίρετης δόµησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και µε την τροπολογία αυτή, ειδικά για τους κατοίκους της
Κεφαλλονιάς, οι προθεσµίες οι οποίες λήγουν στις αρχές Φεβρουαρίου µετατίθενται για δύο µήνες. Αυτό είναι το πρώτο σηµείο, ακριβώς για να διευκολυνθούν οι άνθρωποι.
Το δεύτερο σηµείο. Επίσης, υπάρχει µια µέριµνα µέσα στο νοµοσχέδιο σε σχέση µε την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας κατά 50% στην καταβολή του προστίµου. Εµείς µε αυτή
την τροπολογία, ουσιαστικά δίνουµε τη δυνατότητα στους κατοίκους της Κεφαλλονιάς, αντί να το καταβάλουν –ούτε το 50%- όλο
το πρόστιµο να πάει προς αποκατάσταση της ζηµιάς που έχουν
υποστεί τα σπίτια τους. Άρα είναι το 100% συµψηφισµός και νοµίζω ότι είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Ήθελα να δώσω αυτή την εξήγηση, διότι κάποιοι συνάδελφοι είχαν ρωτήσει κάτι σχετικό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Σαλµάς έχει τον λόγο, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφού ψήφισα το νοµοσχέδιο επί της αρχής, ήθελα να τοποθετηθώ, επειδή έχω την τιµή να
έχω γράψει το πρόγραµµα υγείας της Νέας Δηµοκρατίας και
αυτό που νοµοθετεί σήµερα ο Υπουργός να είναι δική µου πρόταση που παρουσίασα στο συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας το 2010, τότε που µοιράσαµε στους εκατόν πενήντα
παρευρισκόµενους σπουδαστές τα τρία σενάρια, όταν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –ο κ. Λοβέρδος ήταν Υπουργός- 5 Δεκεµβρίου
και 12 Δεκεµβρίου του 2010 είχε φέρει στο Υπουργικό Συµβούλιο
δύο διαφορετικά σχέδια πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Τότε
σε ένα τυφλό ερωτηµατολόγιο, όλοι οι φοιτητές της Σχολής Δηµόσιας Υγείας είπαν ότι αυτό είναι το πιο σωστό σύστηµα. Ποιο
δηλαδή; Να ενοποιηθούν οι δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Δεν µπορούσε να βλέπει το πολυϊατρείο του ΙΚΑ, του
ΕΟΠΥΥ στο Βύρωνα ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ο κ. Κοντός και το
Κέντρο Υγείας στο Βύρωνα να το βλέπει ο κ. Κοντοζαµάνης.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κάνετε τη µεταρρύθµιση που λέει
το πρόγραµµα και πίσω από εκεί είστε οχυρωµένος να προχωρήσετε σ’ αυτό το σχεδίασµα, δηλαδή να ενοποιηθούν όλες οι
δοµές.
Νοµίζω ότι σε παλαιότερη συζήτηση που είχα κάνει ως Αναπληρωτής Υπουργός µε κάποιους Βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ δεν
το έβρισκαν λάθος. Εγώ βέβαια, είχα την ατυχία να µην µπορέσω
να το νοµοθετήσω, γιατί δεν είχα τη νοµοθετική εξουσιοδότηση
από τον Πρωθυπουργό -την είχε ο κ. Λυκουρέντζος- ενώ εσείς
έχετε την τύχη να φέρει την υπογραφή σας αυτό το νοµοσχέδιο.
Είµαι, όµως, υποχρεωµένος να σταθώ σε µερικά σηµεία που
είναι κρίσιµα για το αν θα πετύχει το νοµοσχέδιο. Διότι αν είναι
δεκαεπτά περιπτώσεις που σε ένα δήµο έχουµε και πολυιατρείο
του ΙΚΑ και κέντρο υγείας, θα µπορούσατε εύκολα µε µια υπουργική απόφαση να πείτε αυτά καταργούνται και ενοποιούνται.
Όταν πάµε, όµως, να κάνουµε µια µεταρρύθµιση, πρέπει να λειτουργήσει την επόµενη µέρα. Και για να είναι ένα πουκάµισο
καλό, πρέπει να υπάρχει από µέσα σώµα.
Πρέπει να επισηµάνω µερικές παρατηρήσεις για το πώς θα λειτουργήσει, ποια θα είναι η αυριανή εικόνα µετά από τη µεταρρύθµιση.
Κατ’ αρχήν, αν υποθέσουµε ότι δεν δηλώσουν όλοι οι γιατροί
να γίνουν µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης και δηλώσουν
οι µισοί, στο πολυϊατρείο ΙΚΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα αλλάξει η πινακίδα και από ΕΟΠΥΥ θα λέει Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών που θα είναι µέσα θα είναι
διαφορετικές -και τα δύο δεν αφορούν καθόλου τους ασθενείς
και τους πολίτες- όµως θα είναι λιγότεροι γιατροί µέσα, αφού κάποιοι θα έχουν αποσυρθεί από το σύστηµα.
Αυτό τι σηµαίνει; Αντί για πενήντα ηµέρες αναµονής στον καρδιολόγο στο Πέραµα -που τώρα θα έγιναν εκατό µε τις απεργίες,
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εκατόν πενήντα- η αναµονή θα πάει διακόσιες πενήντα ηµέρες.
Ουσιαστικά, οδηγεί κανείς τον ασθενή να πάει να πληρώσει από
την τσέπη του στον ιδιωτικό γιατρό, όπως και γίνεται σήµερα.
Αυτό πρέπει να το προσέξετε και να πάρετε µέτρα για να µη συµβεί.
Το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας λέει ακριβώς ότι οι µόνιµοι γιατροί του ΙΚΑ ενσωµατώνονται στο σύστηµα. Σας δίνει τη
δυνατότητα να αποφασίσετε πώς θα ενσωµατωθούν στο σύστηµα. Θέλω, όµως, να επισηµάνω κάτι, γιατί πιο κάτω το πρόγραµµά µας λέει ότι ο πυλώνας της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας είναι ο συµβεβληµένος γιατρός στο ιατρείο του. Το θέµα
είναι το εξής: Σήµερα η τάση είναι να παίρνουµε γιατρούς µόνιµους στο σύστηµα ή να τους διαπραγµατεύεται ο ΕΟΠΥΥ στην
αγορά;
Όταν κάνουµε έναν ασφαλιστικό οργανισµό δηµόσιο µε διαπραγµατευτική ικανότητα, πρέπει να του δώσουµε τη δυνατότητα να διαπραγµατευθεί. Άρα, η µεταρρύθµιση έπρεπε να είναι
πιο µεγάλη και πιο συνολική, γιατί όπως είναι σήµερα τι να διαπραγµατευθεί ο ΕΟΠΥΥ; Οι τιµές είναι ΦΕΚ στα διαγνωστικά.
Σας είχα παραδώσει µία επιτροπή διαπραγµάτευσης που δεν
την έχετε ενεργοποιήσει. Το Δεκέµβρη του 2012 το περάσαµε σε
ένα µνηµόνιο. Με τα δηµόσια πρωτοβάθµια συστήµατα δεν αγοράζει υπηρεσίες. Ο ΕΟΠΥΥ δίνει ένα δισεκατοµµύριο περίπου το
χρόνο στα νοσοκοµεία και άλλο ένα δισεκατοµµύριο από το κράτος. Άρα, µπορούσε το κράτος να δώσει απευθείας το ένα δισεκατοµµύριο στα νοσοκοµεία και να µη χρειάζεται ο ΕΟΠΥΥ να
διαπραγµατευθεί µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Σε ένα σχεδιάγραµµα που το είχαµε παρουσιάσει προεκλογικά, πριν περάσει σε όλη την ηγεσία του κόµµατος, φαίνεται
πώς αγοράζει ο ΕΟΠΥΥ και από το δευτεροβάθµιο σύστηµα
υγείας και από το πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας. Από τα νοσοκοµεία δεν προβλέπεται πώς θα αγοράσει ο ΕΟΠΥΥ. Τι να αγοράσει; Τους δίνει όσα χαλούν ή µε τον κλειστό προϋπολογισµό,
ανεξάρτητα αν κανείς δεν µπορεί να ελέγξει τι έργο παράγουν
τα νοσοκοµεία µε αυτόν τον κλειστό προϋπολογισµό.
Επειδή, ξέρετε, είµαι στο Αττικό και ως γιατρός τώρα µε µία
εξαιρετική διοικήτρια που βάλλεται και που προσπαθεί, αλλά δεν
φτάνει, σας λέω ότι δεν µπορεί κανείς διοικητής να πετύχει τον
κλειστό προϋπολογισµό που εφαρµόσαµε ως µόδα από τους
συµβούλους που συµβούλευαν και τους προηγούµενους Υπουργούς Υγείας, αυτόν τον κλειστό, το global budget, το περιβόητο
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας. Επίσης, βάλαµε και στους
προϋπολογισµούς πώς θα τους πετύχει κανείς και ποιος µετράει
το παραγόµενο έργο.
Θα σας πω κάτι όπου θα υπάρξει πρόβληµα. Πάµε πάλι στις
εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Τους κάνετε µόνιµους και αποκλειστικής απασχόλησης. Θα πάω εγώ ως ασθενής αύριο στο
ΙΚΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο πολυϊατρείο αυτό το οποίο
θα είναι του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και θα είναι πρωτοβάθµια δοµή, θα µε δει ένας ορθοπεδικός και θα µου πει «έχεις οστεοαρθρίτιδα, θέλεις ολική αρθροπλαστική». Ποιος θα µε
χειρουργήσε; Μέχρι σήµερα αυτός ο γιατρός είχε τη δυνατότητα
να σου πει «εγώ χειρουργώ και στον ιδιωτικό τοµέα, αν θες έλα,
αν δεν θες, πήγαινε στο νοσοκοµείο». Σήµερα ποιος θα τον χειρουργήσει; Τι θα του πει; Είναι γιατρός πρωτοβάθµιου συστήµατος υγείας. Τι θα του πει; Πήγαινε να σε δει και ο γιατρός στο
νοσοκοµείο; Ή θα υποχρεώσει την κλινική στο νοσοκοµείο να τον
χειρουργήσει; Δεν γίνονται αυτά. Εδώ υπάρχει ένα κενό και θα
υπάρξει πρόβληµα.
Πολύ γρήγορα, επειδή δεν έχω χρόνο, έρχοµαι σε µια τροπολογία που σας κατέθεσα. Πράγµατι, ο ΕΟΠΥΥ έχει πρόβληµα δαπανών. Έχετε πει και εσείς -και ορθώς το είπατε- ότι στις
δαπάνες, εκτός από τα clawback στα διαγνωστικά κέντρα ή στις
κλινικές, καλό είναι µε θεσµικά µέτρα και δοµικά µέτρα να περιορίσουµε το κόστος και όπου υπάρχει σπατάλη να την πιάσουµε.
Έχει παρατηρηθεί σε –δείτε το και εσείς- πενήντα µε εξήντα διαγνωστικά κέντρα περίπου στην Ελλάδα, µέτοχοι να είναι αδέρφια, γονείς, παιδιά –ο κ. Ξάνθος το ξέρει, κουνάει το κεφάλι- οι
οποίοι είναι συγγενείς γιατρών, που είναι και συµβεβληµένοι γιατροί ή είναι µόνιµοι γιατροί στο ΙΚΑ.
Αυτό τι σηµαίνει; Έχουµε περιπτώσεις -θα τις δείτε αν ρωτή-
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σετε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ- όπου παρατηρείται προκλητή ζήτηση από αυτούς τους γιατρούς. Δηλαδή, εγώ θέλω να είµαι
συµβεβληµένος γιατρός του ΕΟΠΥΥ, θέλω να είµαι στο σύστηµα,
έρχοµαι σ’ εσάς, εσείς συµβάλλεστε µαζί µου και την ίδια ώρα
εγώ ανοίγω ένα διαγνωστικό κέντρο, πόσο µάλλον τώρα που τα
απελευθερώσατε.
Δηλαδή, θεωρητικά, αν έχετε πέντε χιλιάδες γιατρούς µέσα
στο σύστηµα τώρα συµβεβληµένους, θα µπορούν να ανοίξουν
πέντε χιλιάδες διαγνωστικά κέντρα, πέντε χιλιάδες µαγνητικούς
τοµογράφους, πέντε χιλιάδες αξονικούς τοµογράφους, αφού το
απελευθερώσατε. Πρέπει να το κλείσετε αυτό, διότι ο καθένας
µπορεί να έχει έναν µαγνήτη και έναν αξονικό και για να ζήσει ή
να συµπληρώνει το εισόδηµά του, να φορτώνει µε προκλητή ζήτηση τις εξετάσεις αυτές. Σας το είπα, συµφωνήσατε -και χαίροµαι γι’ αυτό- και γι’ αυτό κατέθεσα την τροπολογία την οποία
περιµένω να κάνετε δεκτή.
Τι λέει η τροπολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Αν θέλεις
να είσαι γιατρός, κυρίως µέσα στο πρωτοβάθµιο σύστηµα
υγείας, στο οποίο αναφέρεται η τροπολογία, και θες να έχεις και
διαγνωστικό κέντρο, δεν θα συµβάλλεσαι µε τον ΕΟΠΥΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Να υπάρχει δηλαδή ένα ασυµβίβαστο του
να είσαι µέτοχος διαγνωστικού κέντρου και την ίδια ώρα να είσαι
συµβεβληµένος γιατρός του ΕΟΠΥΥ.
Μπορείς να γράφεις -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρεόσες συνταγές θέλεις, γιατί το επιτρέπει ο νόµος, χωρίς να είσαι
συµβεβληµένος γιατρός. Αλλά να σε πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ και την
ίδια ώρα να παραγγέλνεις εσύ τις εξετάσεις και να τις εκτελείς
εσύ, νοµίζω ότι δηµιουργεί προκλητή ζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, επειδή θα παρουσιαστούν τέτοια φαινόµενα
στο µέλλον –ήδη σας λέω, εάν ρωτήσετε, υπάρχουν- δεν θέλω
να έχετε εσείς την πολιτική ευθύνη ότι αρνηθήκατε µία τροπολογία που µαζεύει το σύστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δι’ ολίγον, κύριε
Υπουργέ. Αν και θα ήταν καλύτερο να µαζεύονται κάποιες παρατηρήσεις, γιατί έτσι καθυστερούµε πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, αλλά πρόκειται για πρώην Υπουργό Υγείας.
Να µην του απαντήσω; Αλίµονο. Προκάτοχός µας είναι. Να µην
τον τιµήσουµε; Αλίµονο. Άλλωστε, γι’ αυτό το οποίο κάνουµε έχει
µεγάλο µερίδιο ευθύνης ο ίδιος ο κ. Σαλµάς. Είναι και δικό του
παιδί. Δεν είναι µόνο του κ. Μπέζα.
Κύριε συνάδελφε, µπαίνω λίγο στην ουσία. Είναι δόκιµη η παρατήρησή σας. Αυτό που εµείς θέλουµε να κάνουµε είναι να καλύψουµε τα κενά που θα προκύψουν από τους γιατρούς που
τυχόν δεν θα έρθουν. Εµείς τους προσκαλούµε όλους να έρθουν,
αλλά αν αποφασίσουν κάποιοι ελευθέρα βουλήσει ότι θέλουν να
κρατήσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο και δεν µπορούν να έρθουν,
έχουµε προβλέψει στο νόµο µε την τροπολογία που ψηφίσαµε
τον Δεκέµβριο ότι ο Υπουργός µπορεί να συστήνει αυτοµάτως
οργανικές θέσεις για πρόσληψη µονίµων και στο ενδιάµεσο να
προσλαµβάνουµε επικουρικούς και συµβασιούχους σε πρώτο
χρόνο, ώστε να µην υπάρχουν κενά. Άρα, κενά δεν θα υπάρξουν.
Ως προς το παράδειγµα της αρθροπλαστικής που φέρατε, δεν
αλλάζει τίποτα. Απλώς, δεν θα µπορεί να κάνει την εγχείριση ο
ίδιος γιατρός σε ιδιωτικό ιατρείο. Θα µπορεί ο ίδιος ο ασθενής,
αν θέλει, να πάει σε µία ιδιωτική κλινική που είναι συµβεβληµένη
µε τον ΕΟΠΥΥ και να τον χειρουργήσει ένας άλλος χειρουργός.
Δεν καταλαβαίνω γιατί το να τον χειρουργεί ο ίδιος που τον είδε
τον πρωί είναι αυτό που µειώνει τους αριθµούς, ενώ αν τον
χειρουργήσει ένας έτερος δεν µειώνει τους αριθµούς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Γιατί ο έτερος θα πρέπει να τον ξαναδεί.
Άρα, γίνεται µία επίσκεψη παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
µην γίνεται διάλογος.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ο γιατρός στο πρωτοβάθµιο θα µπορεί να κάνει το παραπεµπτικό
χαρτί. Άπαξ και κάνει το παραπεµπτικό χαρτί, θα ισχύει και για
την ιδιωτική κλινική τη συµβεβληµένη µε τον ΕΟΠΥΥ, µε τη
συµµετοχή που προβλέπεται για τον ασθενή.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα πας στο γιατρό, θα χρεωθεί µία επίσκεψη και µετά θα ξαναπάς στον άλλο γιατρό και θα χρεωθεί και
δεύτερη επίσκεψη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αν
του δώσει ο γιατρός παραπεµπτικό και του πει: «Εσύ, κύριε
χρήζεις αρθροπλαστικής», το σύστηµα θα τον καθοδηγεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Και
τέλος, για την τροπολογία που φέρατε, την οποία εγώ την βλέπω
µε ευµένεια, πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, πως έχετε δίκιο
ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι νοµικοί µας σύµβουλοι µας
είπαν ότι πρέπει πρώτα να ελέγξουµε αν είναι συµβατές µε τις
διατάξεις για την ελευθερία της επαγγελµατικής δραστηριότητας,
διότι, όταν θέτεις περιορισµό σε συγγενείς, πιθανόν αυτό να είναι
καταπάτηση συνταγµατικών δικαιωµάτων. Επί της αρχής σας λέω
ότι συµφωνούµε και θα το φέρουµε σίγουρα στο νοµοσχέδιο.
Πιθανόν να µην µπορούµε να το κάνουµε δεκτό τώρα, εάν δεν
έχουµε νοµική τεκµηρίωση. Σας λέω όµως ότι είναι σωστό.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ας το φέρουµε εµείς και ας προσφύγουν οι ενδιαφερόµενοι µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκρέκας για τέσσερα λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά ακολουθώ εγώ στον κατάλογο των οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βλέπω εδώ ότι
έχει διαγραφεί το όνοµά σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω διάλογο µε συνάδελφο Βουλευτή.
Δεν έχετε διαγραφεί, λοιπόν, κύριε Μεϊκόπουλε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, θεωρητικά υπάρχουν δύο σηµεία στο παρόν νοµοσχέδιο που θα µπορούσαν να
αποτελέσουν κοινό τόπο µεταξύ µας.
Πρώτον, όντως, η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας χρειάζεται
να αναβαθµιστεί και να µπει σε ένα µεταρρυθµιστικό πλαίσιο.
Εµείς δεν υπερασπιζόµαστε το προηγούµενο, κατακερµατισµένο
µοντέλο.
Δεύτερον, όντως, όταν τα κέντρα υγείας υπάγονταν στα γενικά
νοσοκοµεία, τότε αυτά χρησιµοποιούνταν περισσότερο για την
κάλυψη κενών στο προσωπικό τον νοσοκοµείων. Άρα, σωστά
υπάγεται η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στις υγειονοµικές περιφέρειες.
Τι συµβαίνει, όµως, στην πράξη; Ποια πραγµατικότητα θα δηµιουργηθεί από το παρόν νοµοσχέδιο; Με το πρόσχηµα, κύριε
Υπουργέ, των προβληµάτων που υπήρχαν στο προηγούµενο µοντέλο, το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρεί να εκπληρώσει τους µνηµονιακούς στόχους της διαθεσιµότητας, αλλά και να οδηγήσει
σταδιακά στην ιδιωτικοποίηση της πρωτοβάθµιας υγείας.
Έχουµε, δηλαδή, στην ουσία τον ΕΟΠΥΥ να επιτελεί δύο ρόλους. Πρώτον, θα µετατραπεί σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας
από το ΕΣΥ και τον ιδιωτικό τοµέα και παράλληλα, κύριε
Υπουργέ, θα είναι και µια δεξαµενή άντλησης διαθεσιµοτήτων
και απολύσεων.
Θα µου πείτε: από πού προκύπτει αυτό; Αφήστε µε, λοιπόν, να
σας εξηγήσω. Λέτε ότι για έναν µήνα θα παραµείνουν κλειστές
οι µονάδες του ΕΟΠΥΥ. Αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι είναι µια τελείως ανεδαφική εκτίµηση, αφού οι ίδιες οι διοικητικές διαδικασίες υπαγωγής των µονάδων στο καινούργιο σύστηµα είναι από
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τη φύση τους χρονοβόρες. Ξέρετε τι κόστος θα έχει αυτό για την
υγεία των πολιτών; Περιµένω µία απάντηση.
Όταν εκβιάζεις τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να κλείσουν άµεσα
τα ιδιωτικά τους ιατρεία, ώστε να αξιολογηθούν για το αν θα
υπαχθούν στο νέο µοντέλο, τότε δεν τους δείχνεις την έξοδο;
Τότε δεν αποκαλύπτεις τις προθέσεις σου για τη δηµιουργία
ενός συστήµατος πρωτοβάθµιας υγείας που θα βασίζεται σε
ακριβότερους ιδιώτες γιατρούς από τη µία, και από την άλλη σε
µεγάλες ιδιωτικές µονάδες παροχής υγειονοµικής περίθαλψης;
Μάλλον υπάρχει ένα πρόβληµα µνήµης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν
έχει συµφωνήσει µε την τρόικα για δωδεκάµισι χιλιάδες διαθεσιµότητες µέχρι το τέλος του Φλεβάρη; Οι οκτώµισι χιλιάδες από
αυτές ανήκουν στο χώρο της υγείας. Όταν, λοιπόν, µετατρέπεις
τον ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή υπηρεσιών, δεν δηµιουργείς ένα προνοµιακό χώρο κυριαρχίας του ιδιωτικού συµφέροντος; Δηλαδή,
τι θα γίνεται; Δεν θα προτιµά ο ΕΟΠΥΥ τα πακέτα παροχών των
ιδιωτικών, για παράδειγµα, διαγνωστικών κέντρων ή των ιδιωτικών κλινικών; Αφού αυτά, κύριε Υπουργέ, θα είναι φθηνότερα,
λόγω ακριβώς των χαµηλών µισθών που υπάρχουν στον ιδιωτικό
τοµέα και άρα προτιµότερα.
Θα µου πείτε: Και τι σας πειράζει αυτό; Μας έτσι, κύριε
Υπουργέ, το κόστος µετακυλύεται στους πολίτες και έτσι υποβαθµίζεται ο ίδιος ο δηµόσιος χαρακτήρας της πρωτοβάθµιας
υγείας, τον οποίο υποτίθεται ότι διασφαλίζετε µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, κάνατε µία δήλωση, η οποία νοµίζω ότι δεν
σας τιµά καθόλου σαν πολιτικό πρόσωπο. Λέτε: «Ας κάνουµε το
χατίρι του ΣΥΡΙΖΑ για τους ανασφάλιστους». Μα, συγγνώµη,
είναι δυνατόν ένα τέτοιο µείζον κοινωνικό ζήτηµα, αναφορικά µε
την υπαγωγή των ανασφαλίστων σε καθεστώς περί υγειονοµικής
περίθαλψης, να αντιµετωπίζεται ως ευγενική χορηγία, κύριε
Υπουργέ; Είναι δυνατόν να λέτε αυτό το πράγµα και να το περιλαµβάνετε σε µια απλή αναφορά σε ένα νοµοσχέδιο που σχεδιάστηκε χωρίς αυτή την πρόβλεψη; Με ποια προεργασία; Δεν
υπάρχει ούτε µια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου πάνω σε αυτό
το ζήτηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπήρχε κανονικά µέσα.
Δηµιουργούνται εντυπώσεις.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επόµενο ζήτηµα, κύριε
Υπουργέ. Πείτε µου το εξής. Γνωρίζετε ότι ο προϋπολογισµός
για τον ΕΟΠΥΥ κάθε χρόνο είναι και µικρότερος; Δεν γνωρίζετε
ότι οι δαπάνες συνολικά για την υγεία είναι στο στόχαστρο των
µνηµονιακών περικοπών; Πώς ακριβώς θα χρηµατοδοτηθεί όλο
αυτό το πράγµα; Δεν µετακυλύεται µε αυτό τον τρόπο το κόστος
πάλι στους πολίτες;
Και ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ, και περιµένω µια απάντηση.
Όταν κλείνετε τις µονάδες του ΕΟΠΥΥ και δεν προσδιορίζετε
σαφώς το χρόνο στον οποίο θα ανοίξουν, τότε –ενώ γνωρίζετε
ότι έξι στους δέκα Έλληνες δεν έχουν πλέον την οικονοµική δυνατότητα να πάνε σε ιδιώτη γιατρό- πώς αυτοί οι άνθρωποι σε
ένα πρόβληµα υγείας θα µπορέσουν να έχουν την απαραίτητη
περίθαλψη; Εκτός και αν έχετε την εκτίµηση ότι µέχρι να ανοίξουν αυτές οι µονάδες, κανένας δεν θα αρρωστήσει. Αυτό αλλάζει το πράγµα.
Εγώ περιµένω σαφείς απαντήσεις στα ερωτήµατα που διατύπωσα, γιατί αυτό το πράγµα µεταρρύθµιση, κύριε Υπουργέ, δεν
είναι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για ένα λεπτό,
κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω
να απαντήσω, απλώς για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Δεν θυµάµαι αν ο κ. Μεϊκόπουλος ήταν στην αρµόδια επιτροπή. Μάλλον δεν πρέπει να ήταν.
Το νοµοσχέδιο από την αρχή περιελάµβανε τους ανασφαλίστους. Είχαµε πει και στις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις
ότι βασικός στόχος αυτού του νοµοσχεδίου είναι η ελεύθερη, καθολική πρόσβαση όλων των ανθρώπων.
Όσον αφορά τη φράση που είπατε ότι προσετέθη, όταν ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξανθός στην επιτροπή διάβασε την αρχική διατύπωση του άρθρου -που έλεγε για καθολικό, δηµόσιο χαρακτήρα, καθολικής
προσβάσεως, χωρίς καµµία διάκριση κ.λπ., είπε: «Μα, όχι. Δεν
θέλετε να το κάνετε, γιατί, αν θέλατε, θα βάζατε και τη λέξη ανασφαλίστους ειδικά».
Και προσθέσαµε τη λέξη «ανασφαλίστους», προσέξτε, εκ του
περισσού. Δεν χρειαζότανε, διότι ήδη το περιελάµβανε το άρθρο.
Δεν κάναµε κανένα χατίρι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κράτος αναλαµβάνει
την ευθύνη των ανασφαλίστων. Τη λέξη τη βάλαµε για να σας
αφαιρέσουµε το πρόσχηµα ότι δήθεν δεν ψηφίζατε, διότι δεν
υπήρχε αυτή η λέξη. Και το κάναµε, κύριε Μεϊκόπουλε, για να
δείξουµε στον ελληνικό λαό ότι είστε πολιτικοί ψεύτες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο, για ένα δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
προσωπικό θέµα. Δεν δικαιούστε να µιλήσετε.
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τα ζητήµατα της υγείας και για
την κοινωνική γενοκτονία, η οποία επιτελείται µε ευθύνη σας,
έχουν µιλήσει µε πολύ εµπεριστατωµένες εισηγήσεις, µε επάρκεια, πληρότητα, ανάλυση και µε πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα, τόσο ο εισηγητής µας, ο κ. Ξανθός, όσο και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, αλλά και όλοι οι προηγούµενοι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτόν το λόγο δεν επαναλάβω όσα πολύ εύστοχα, καίρια και αναπάντητα είπαν.
Ζήτησα το λόγο για να αναφερθώ σε δύο παραµέτρους που
έχουν να κάνουν και µε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και µε τη
δράση του Υπουργείου σας.
Έχω στα χέρια µου ένα επονοµαζόµενο στρατηγικό σχέδιο καταπολέµησης της διαφθοράς στον τοµέα της υγείας µε ηµεροµηνία Νοέµβριος του 2013, που εκπονήθηκε από κάποια οµάδα
εργασίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς στον τοµέα της
υγείας. Βλέπω ότι έχει και το λογότυπο «Υγεία εν δράσει, µεταρρυθµίζοντας το ΕΣΥ για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών».
Θα είχε ένα ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε εάν στο
πλαίσιο της καταπολέµησης της διαφθοράς στον τοµέα της
υγείας έχετε εξετάσει τους διορισµούς, που εσείς ο ίδιος κάνατε
σε νοσοκοµεία όλης της επικράτειας, αµέσως µετά το διορισµό
σας και πώς έχετε αξιολογήσει αυτούς τους διορισµούς.
Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να µας απαντήσετε, επιτέλους συγκεκριµένα και όχι µε φληναφήµατα και αόριστες διατυπώσεις, για
το γεγονός ότι επί διακυβέρνησης Σαµαρά εκταµιεύονται 500.000
ευρώ περίπου, από διαγωνισµό του ΕΟΦ σε κοινοπρακτούσες
εταιρείες δύο εν ενεργεία Υπουργών σας. Όχι των ιδίων, βεβαίως,
αλλά συνδεδεµένες εταιρείες µε συγγενικά τους πρόσωπα. Αναφέροµαι στον κ. Στουρνάρα, η σύζυγος και οι κόρες του οποίου
είναι µέλη της διοίκησης της µίας εταιρείας, και στον κ. Βαρβιτσιώτη, ο αδελφός του οποίου είναι στη διοίκηση της άλλης εταιρείας. στην οποία συµµετέχει και ο γνωστός σας και σύµβουλος
του Πρωθυπουργού, κ. Σταύρος Παπασταύρου.
Και µιας και είπαµε για τον κ. Σταύρο Παπασταύρου και επιλέξατε να κάνετε αυτήν την αήθη επίθεση στη συνάδελφο και συντρόφισσα, τη Νάντια Βαλαβάνη, µου προξενεί εντύπωση, κύριε
Υπουργέ- διότι και εγώ κάποια ποσά τα θεωρώ δυσθεώρητα και
ιλιγγιώδη- το γεγονός ότι δεν είχατε ανάλογη αντίδραση για τα
5.000.000 δολάρια τα οποία η εταιρεία «STABRI LIMITED» µε δικαιούχους τον κ. Παπασταύρου, τον πατέρα του και τη µητέρα του
έχουν στη λίστα Λαγκάρντ στην επιτροπή για τη διερεύνηση της
οποία συµµετείχατε, µολονότι είχατε και συγκεκριµένη σύγκρουση
συµφερόντων λόγω εγγραφής του ονόµατος της συζύγου σας,
ως συνδεδεµένο πρόσωπο, σε λογαριασµό άλλου προσώπου, το
οποίο εµφανιζόταν να κατέχει και ράβδους χρυσού.
Το λέω διότι αυτή η επιλεκτική ευαισθησία µάλλον καταδεικνύει ποιοι είναι οι πολιτικοί καιροσκόποι και ποιοι είναι οι πολιτικοί υποκριτές.
Τώρα βέβαια, ο πανικός σας είναι οπωσδήποτε κατανοητός,
διότι µόλις προηγουµένως στις δύο ονοµαστικές ψηφοφορίες
που έγιναν συγκεντρώσατε ασθµαίνοντας εκατόν πενήντα και
εκατόν πενήντα µία ψήφους. Αυτό καταδεικνύει ότι είστε µια Κυβέρνηση σε αποδροµή, όσο και αν προσπαθείτε να προσποι-
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ηθείτε το αντίθετο. Επίσης, καταδεικνύει το γεγονός ότι λειτουργείτε µε δύο µέτρα και µε δύο σταθµά.
Εξηγώ: Στο σκάνδαλο της «SIEMENS» αποκαλύφθηκε από έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν µετά από κοινοβουλευτικό έλεγχο,
ότι επιχειρήσατε ως Κυβέρνηση –υπό την προηγούµενη σύνθεση, αλλά και µε τη δική σας ψήφο ως Βουλευτού- να ξεπλύνετε
µία σειρά συµβάσεων διοικήσεων νοσοκοµείων µε τη
«SIEMENS», σειρά συµβάσεων τις οποίες περιλάβατε χωρίς
έλεγχο στον εξωδικαστικό συµβιβασµό µε τη «SIEMENS» και µε
αυτόν τον τρόπο ξεπλύνατε, αλλά και αποποιηθήκατε την
άσκηση των αξιώσεων του ελληνικού δηµοσίου.
Δεν ασκήσατε, λοιπόν, αγωγές του ελληνικού δηµοσίου γι’
αυτές τις συµβάσεις της «SIEMENS» µε διοικήσεις νοσοκοµείων
σε όλη την επικράτεια, για να διεκδικήσετε τα κλεµµένα και
εκείνα που ο ελληνικός λαός δικαιούται να ανακτήσει, αλλά -και
εδώ θα ήθελα να δώσετε µία απάντηση, εξάλλου θα λάβετε σίγουρα το λόγο, και θα σας δώσει απλόχερα χρόνο ο κύριος Πρόεδρος, όπως έκανε όλες τις προηγούµενες φορές- απ’ ό,τι
πληροφορήθηκα εµφανιστήκατε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στα
τέλη Δεκέµβρη του 2013 για να ζητήσετε από το Ειρηνοδικείο να
διατάξει µε προσωρινή διαταγή –ήταν µάλιστα παρών και ο σύµβουλός σας ο κ. Πλεύρης- το διορισµό της συγκεκριµένης διοίκησης στον «Ερυθρό Σταυρό».
Αυτό έγινε δηµοσίως, στο ακροατήριο, όπως ενηµερωθήκαµε.
Θα ήθελα να εξηγήσετε για ποιο λόγο παρέστητε αυτοπροσώπως
για να ζητήσετε το διορισµό συγκεκριµένης διοίκησης από το Ειρηνοδικείο Αθηνών ως εν ενεργεία Υπουργός και σήµερα φέρνετε
ως τροπολογία την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αυτής της συγκεκριµένης διοίκησης, για την οποία ζητήσατε αυτοπροσώπως να
διοριστεί; Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση γράφετε: «Κρίνεται
απαραίτητο να έχουν τη διασφάλιση ότι δεν θα τους αποδοθούν
καµµία απολύτως ευθύνη» –είναι δική σας η σύνταξη- «και ενοχή
για τις πράξεις και παραλείψεις των προκατόχων διοικήσεων».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Των
προκατόχων τους.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Των προκατόχων τους διοικήσεων. Αυτό λέτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι
γι’ αυτό που έκαναν οι ίδιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με
συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά η συνωµοσιολογία του κ. Καρυπίδη βρήκε το ταίρι της στην κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
δικαιούστε να πάρετε µετά τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
τον πάρω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ την
κ. Κωνσταντοπούλου να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ, λοιπόν, τίθενται ζητήµατα
διαφάνειας, ζητήµατα διαφάνειας που προκύπτουν και για εσάς,
γιατί το «πόθεν έσχες» στο οποίο αναφερθήκατε, είναι κοµµάτι
διαφάνειας, ζητήµατα διαφάνειας γιατί δηµοσιεύµατα του φιλοκυβερνητικού Τύπου, «ΤO ΒHMA», σας φέρει να συντρώγετε σε
άτυπη συνεδρίαση γιατρών, µεγαλογιατρών, φαρµακοβιοµηχάνων και φαρµακεµπόρων. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Δεν έχω βρει κάποια διάψευσή σας, αλλά είµαστε ανοιχτοί να
την ακούσουµε. Επίσης, η σύγκρουση αυτή συµφερόντων και η
επιταγή διαφάνειας καταγράφεται σε κάθε βήµα, δυστυχώς, της
Κυβέρνησης αυτής.
Κλείνω, αναφερόµενη σε αυτό που είπε η κ. Νάντια Βαλαβάνη
και τόσο πολύ σας ενόχλησε, ώστε έπρεπε να υποστεί αυτήν την
αήθη προσωπική επίθεση που της απευθύνατε. Αυτό, λοιπόν, που
είπε η κ. Νάντια Βαλαβάνη είναι ότι η τροπολογία την οποία φέρνετε για το ΤΑΙΠΕΔ -που είναι και παντελώς άσχετη µε την υγείαουσιαστικά επιδιώκει να περιστείλει τα κυριαρχικά δικαιώµατα του

7005

ελληνικού δηµοσίου εν σχέσει µε συµβάσεις οι οποίες προσκρούουν και στο Σύνταγµα και στην εθνική κυριαρχία, αλλά πολλές φορές και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το οποίο φαίνεται ότι
αγνοείτε.
Αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι η πολιτική σας έχει καταδικαστεί από τα υπερνοµοθετικά όργανα, από την Επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που έχει εκδώσει αποφάσεις
από το 2012, λέγοντας ότι παραβιάζεται το κοινωνικό κράτος και
οι εγγυήσεις του ευρωπαϊκού κεκτηµένου και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης από τις αποφάσεις του µνηµονίου που τόσο υποστηρίζετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέροµαι στο ΤΑΙΠΕΔ για το οποίο ουσιαστικά διασφαλίζετε
ότι θα µπορεί να ενεργεί ως δήθεν ανώνυµη εταιρεία, λέτε, που
δεν είναι κράτος. Σοβαρά; Δεν µετέχει µε 100% µετοχές ο
Υπουργός Οικονοµικών; Δεν διορίσατε εσείς –εκπληκτικές επιτυχίες!- τον κ. Τάκη Αθανασόπουλο, που εν συνεχεία παραιτήθηκε διωκόµενος σε βαθµό κακουργήµατος και τον κ. Στυλιανό
Σταυρίδη, ο οποίος ευρέθη ταξιδεύων µε το λίαρ τζετ του κ. Μελισσανίδη, ως πρόσωπα χρηστής διοίκησης στο ΤΑΙΠΕΔ; Δικές
σας προτάσεις δεν ήταν, της Κυβέρνησής σας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε
µια φράση.
Τώρα θέλετε να διευκολύνετε συµβάσεις που παραβιάζουν το
Σύνταγµα, παραβιάζουν τις αρχές της λειτουργίας του κοινοβουλευτισµού και αυτό το φέρνετε για άλλη µια φορά µε τροπολογία. Έχουµε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία. Όση λάσπη και αν
ρίξετε στην κ. Βαλαβάνη, την ονοµαστική ψηφοφορία δεν θα την
αποφύγετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η κ. Βαλαβάνη
υπερασπίστηκε προσηκόντως τον εαυτό της. Σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στην ονοµαστική ψηφοφορία ο
κάθε Βουλευτής είναι υπεύθυνος για την ψήφο του και για τη
συµµόρφωσή του στη συνταγµατική επιταγή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
τώρα τελειώσαµε µε τις πρωτολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι κι εγώ εγγεγραµµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Σκρέκα,
έχετε εγγραφεί ως προτασσόµενη δευτερολογία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν µπορώ να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχει ζητήσει
κανένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τον λόγο. Θα µιλήσετε
στη συνέχεια.
Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε τώρα τελικά;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ό,τι
θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ σας ρωτάω,
κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να κάνετε την τοποθέτησή σας ή να µιλήσετε για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Για
ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα µιλήσω τώρα για ένα λεπτό και θα τοποθετηθώ αργότερα για να
ακούσω και τις δευτερολογίες.
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Κατ’ αρχάς, θα προσπεράσω γρήγορα το ότι η κ. Κωνσταντοπούλου µίλησε δέκα λεπτά και δεν είπε τίποτα απολύτως για το
νοµοσχέδιο. Αυτό είναι σύνηθες.
Πάω στα συγκεκριµένα για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας έλαβε εκατόν πενήντα µία
ψήφους και όσοι έλειπαν από την Κυβέρνηση, γιατί βρίσκονται διάφοροι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός σε υποχρεώσεις…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε άλλες δουλειές!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): …
έστειλαν επιστολές και κατεγράφη η θετική τους ψήφος. Αν µάλιστα µετρούσατε ακριβώς και όχι εκ του προχείρου, όπως συνήθως κάνετε, τότε θα διαπιστώνατε ότι το νοµοσχέδιο για την
υγεία πήρε και τρεις ψήφους επιπλέον της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τις ψήφους του κ. Λοβέρδου, του κ. Αηδόνη και του κ.
Κασαπίδη.
Άρα, λοιπόν, η Κυβέρνηση, όχι µόνο δεν βγήκε ασθµαίνουσα
από την ψηφοφορία, αλλά βγήκε ενισχυµένη στο παρόν νοµοσχέδιο κατά τρεις ψήφους. Τα λέω αυτά, απλώς για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις, κυρία Κωνσταντοπούλου, πράγµα το
οποίο µονίµως προσπαθείτε να κάνετε.
Δεύτερον, είναι πολύ άτιµο πράγµα να επαναλαµβάνετε τις
ίδιες αισχρές κατηγορίες, όχι µόνο για µένα που είµαι εδώ για
να υπερασπιστώ τον εαυτό µου, αλλά και για ανθρώπους που
δεν είναι παρόντες και σας έχουν πολλάκις και πλειστάκις δοθεί
απαντήσεις.
Όσον αφορά τον κ. Σταύρο Παπασταύρου –µια που αναφέρατε το όνοµά του- σας υπενθυµίζω ότι τα λεφτά δεν ήταν δικά
του…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού το ξέρετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): …
αλλά ο πραγµατικός δικαιούχος των χρηµάτων ενόρκως κατέθεσε ότι τα χρήµατα ανήκαν στον κ. Σάµπυ Μιωνή. Και ο κ. Παπασταύρου υπήρχε µόνο για ένα συγκεκριµένο θέµα υγείας του
κ. Μιωνή…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό λέγεται ξέπλυµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): …που
όταν ξεπεράστηκε, τα λεφτά επιστράφηκαν στον κ. Μιωνή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως Υπουργός το βεβαιώνετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτά
εξετάστηκαν στην επιτροπή µας και η επιτροπή µας διαµόρφωσε
γνώµη γι’ αυτά, την οποία εσείς προσπερνάτε για να πετάξετε
λάσπη και µάλιστα σε ανθρώπους που δεν είναι παρόντες.
Όσον αφορά τους συγγενείς των Υπουργών, µπορεί να σας
έχω ακούσει να το λέτε και είκοσι πέντε φορές. Είκοσι πέντε
φορές σάς έχουν απαντήσει ότι υπάρχουν εταιρείες που δούλευαν στο χώρο αυτό πριν γίνουν οι σύζυγοι αυτών των κυριών
Υπουργοί. Μπήκαν σε δηµόσιους µειοδοτικούς διαγωνισµούς,
τους οποίους κέρδισαν.
Τι µας λέει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι αν ο σύζυγός της
γίνει Υπουργός αυτή θα παραιτηθεί από τις δουλειές της; Αυτό
µας λέει η κ. Κωνσταντοπούλου;
Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για ήκιστα φεµινιστική θέση,
αλλά απ’ ό,τι θυµάµαι µε το τµήµα φεµινισµού του ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχετε καλές σχέσεις, οπότε είναι λογικό να µην έχετε θέσεις
υπέρ των γυναικών.
Τρίτον, για τη δική µου σύζυγο, που το λέτε για πολλοστή
φορά ενώ ξέρετε πόσο ψευδές είναι, η επιτροπή απεφάνθη δια
πλειοψηφίας εάν εγώ έχω ή δεν έχω σύγκρουση συµφερόντων
και αφού ήρθε η επίσηµη µετάφραση του Υπουργείο Εξωτερικών
που έλεγε ότι η σύζυγός µου δεν ήταν δικαιούχος, η πλειοψηφία
αποφάσισε ότι δεν έχω σύγκρουση συµφερόντων.
Πάλι όµως διαλάθει της προσοχής σας…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαλανθάνει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): ...ότι
η θέση σας αυτή πάλι είναι ήκιστα φεµινιστική. Διότι τι λέτε; Λέτε
ότι εγώ έχω σύγκρουση συµφερόντων, γιατί πριν γνωρίσω τη γυναίκα µου ο τέως σύζυγός της την είχε βάλει αντιπρόσωπο σε
έναν λογαριασµό του, από τον οποίο την είχε βγάλει ένα χρόνο
πριν εγώ την γνωρίσω.
Αυτά τα λέω για να τα ακούσει και το Σώµα, γιατί είστε πολύ
ειδική στη λάσπη, αλλά δυστυχώς ο χαρακτήρας σας προδίδει
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τις πραγµατικές σας προθέσεις που ονειρεύεστε να είστε κάποιου είδους εθνικός εισαγγελεύς.
Δεν θα γίνετε εθνικός εισαγγελεύς, γιατί όποιος σας γνωρίζει
καταλαβαίνει τι θα πάθαινε αυτή η χώρα αν ποτέ άτοµο σαν κι
εσάς έπαιρνε εξουσία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Γαρδικίου Θεσπρωτίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ζητήσατε τον λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τις κατάδηλες προσωπικές
αναφορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, εξηγήστε για ένα λεπτό ποιο είναι το προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χρειάζεται να το εξηγήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν θέλετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χρειάζεται να το εξηγήσω; Δεν
το αντελήφθητε εννοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, έχετε
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Πρώτον, κύριε Υπουργέ, φαντάζοµαι ότι δεν θέλετε να σταθούµε στο λόγο σας και µόνο για τη διενέργεια ενός διαγωνισµού για τον οποίο σας έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη να
καταθέσετε στοιχεία µε αίτηση κατάθεσης εγγράφων και τα
οποία δεν καταθέτετε.
Δεύτερον, εν σχέσει µε τον κ. Σταύρο Παπασταύρου φαντάζοµαι δεν θέλετε να βασιστούµε στο λόγο σας ότι µία offshore
εταιρεία ονόµατι «STABRI Ltd» µε µοναδικούς δικαιούχους την
οικογένεια Παπασταύρου ενήργησε ξεπλένοντας χρήµατα για
κάποιο τρίτο πρόσωπο και αυτό συνιστά, κατά την άποψή σας,
θεµιτή ενέργεια για λόγους υγείας, όπως είπατε, γιατί ως αρµόδιος προφανώς µπορείτε και αυτό να το διαγνώσετε.
Τρίτον, εν σχέσει µε την επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ γνωρίζετε άριστα ότι υπήρχε ρητή δική µας και προσωπική µου αιτίαση
ότι οφείλατε να απόσχετε ως έχων σύγκρουση συµφερόντων,
διότι η σύζυγός σας αναφέρεται ως συνδεδεµένο πρόσωπο και
δίπλα στο όνοµά της υπάρχει κωδικός λογαριασµού, γεγονός για
το οποίο δεν έχετε ποτέ απαντήσει.
Τέταρτον, δεν είπατε τίποτε για το γεύµα µε γιατρούς, φαρµακοβιοµηχάνους και φαρµακεµπόρους, για το οποίο σας ρώτησα αν το έχετε διαψεύσει.
Πέµπτον, δεν είπατε τίποτε για την εµφάνισή σας στο Ειρηνοδικείο Αθηνών όπου ζητήσατε να διοριστεί συγκεκριµένη διοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, περιοριστείτε στο προσωπικό, κυρία συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι προσωπικά είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ακόµη δέκα δευτερόλεπτα.
Έκτον, δεν είπατε τίποτε για το διορισµό διοικήσεων νοσοκοµείων από εσάς, οι οποίες κατελήφθησαν κιόλας κλέπτουσες
οπώρας.
Έβδοµον, δεν είπατε τίποτε απολύτως για το ΤΑΙΠΕΔ για την
εξυπηρέτηση που παρέχεται στα αρπακτικά µε τα οποία διαπλέκεται διαχρονικά η Κυβέρνησή σας και οι συνιστώσες της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε µε.
Αυτό δεν είναι προσωπικό, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα, θα δώσετε άπλετο χρόνο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

στον κύριο Υπουργό, χωρίς να τον διακόπτετε, κύριε Μαρκογιαννάκη, για να απαντάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε. Σας
εξηγούσα ότι αυτό δεν ήταν προσωπικό. Προσωπικό ήταν πράγµατι ένα κοµµάτι που είπατε στην αρχή και γι’ αυτό σας έδωσα
άνεση χρόνου. Τελευταία όµως αναφέρεστε αντικρούοντας τον
Υπουργό ή επισηµαίνοντάς του ότι δεν απήντησε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς γιατί σχολιάζετε γιατί
απαντάω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Διότι µε κατηγορείτε ότι δεν σας αφήνω να µιλήσετε και ότι δίνω άπλετο
χρόνο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, αυτό που λέτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ως
προς τα προσωπικά µου θέµατα, απεφάνθη τότε η πλειοψηφία
της επιτροπής. Αντιλαµβάνοµαι ότι η έννοια της αρχής της πλειοψηφίας σάς είναι άγνωστη. Θα προτιµούσατε να κυβερνάτε
µόνοι σας τον κόσµο εσείς και να κάνετε ό,τι θέλετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καθόλου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευτυχώς υπάρχουν οι πλειοψηφίες που µας προστατεύουν από ανθρώπους σαν και εσάς!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει πλειοψηφία η Κυβέρνησή
σας;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεύτερον, για το «Ερρίκος Ντυνάν» και τον Ερυθρό Σταυρό, αν ήσασταν πράγµατι επιµελής και όχι όπως θέλετε να φαίνεστε, θα
γνωρίζατε ότι εγώ έχω ζητήσει από την Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων να κάνουµε ξεχωριστή συζήτηση για το «Ερρίκος
Ντυνάν» και τον Ερυθρό Σταυρό, να δούµε τι ακριβώς συνέβη
και τι προβλέπεται να συµβεί στο µέλλον, γιατί είµαστε κοντά στη
λύση ενός γόρδιου δεσµού.
Όµως, είναι δηλωτικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µέγεθος της κακόπιστης συνοµωσιολογίας. Η τροπολογία που
έχουµε φέρει προς ψήφιση λέει ότι απαλλάσσουµε το ΔΣ από τι;
Από ποινικά αδικήµατα που έχουν συµβεί από τις προηγούµενες
από αυτό διοικήσεις. Δηλαδή, τι λέµε; Σε φέρνουµε, κύριε Μητρόπουλε, παραδείγµατος χάριν και σου αναθέτουµε τη διοίκηση
του Ερυθρού Σταυρού, για να µας βοηθήσεις να λύσουµε µία δύσκολη διαδικασία που είχε ξεκινήσει από καταβολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και επειδή
εµείς σου ζητάµε να έρθεις να µας βοηθήσεις να κάνεις αυτή τη
δουλειά, δεν θα σε τρέχουµε στα δικαστήρια για όλα όσα έκαναν
οι προηγούµενοι από σένα.
Δεν τους απαλλάσσουµε, κυρία Κωνσταντοπούλου, από αυτά
που θα κάνουν οι ίδιοι.
Εσείς, όµως, αναπτύξατε µία οµιλία εδώ για να παρασύρετε
το Σώµα εν είδει του Καρυπίδη της Βουλής. Πράγµατι, είστε ο
Καρυπίδης της Βουλής και προβλέπω να πηγαίνετε να τον υποστηρίζετε αναφανδόν µε αυτό το σφοδρό αντισηµιτισµό που σας
διακρίνει για τον κ. Σάµπυ Μιωνή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν θα τελειώσει αυτή η ιστορία!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, κύριε Μαρκογιαννάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει κα-
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νένα προσωπικό.
Παρακαλώ, κύριε Μητρόπουλε, έχετε τον λόγο, αλλιώς θα
προχωρήσω στον επόµενο οµιλητή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Δεν θα κάνουµε άλλη δουλειά εδώ πέρα, παρά θα λέτε εσείς, θα
απαντάει ο Υπουργός, θα λέτε εσείς; Δεν γίνεται. Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με αυτές τις προσβολές, δεν θα
δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μέχρι προ ολίγου πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά. Σας άκουσα που είπατε προηγουµένως ότι θα τελειώσουµε το πρωί. Σας άκουσα που το
είπατε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Εντάξει, είµαστε αντισιωνιστές
για να ξέρουµε και πού βρισκόµαστε;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ο «Καρυπίδης» είναι προσβολή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο «Καρυπίδης»
δεν είναι καθόλου προσβολή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο αντισιωνισµός είναι, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μητρόπουλε, έχετε τον λόγο. Αν δεν πάρετε τον λόγο, θα τον δώσω
στον κ. Σκρέκα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έκανε συγκεκριµένη προσβολή
σε εµένα και ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Σκρέκα,
παρακαλώ έχετε τον λόγο από τη θέση σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λειτουργείτε όπως στην επιτροπή της λίστας Λαγκάρντ, ακριβώς µε τον ίδιο συγκαλυπτικό
και συνένοχο τρόπο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα
πολύ που µου δώσατε τον λόγο. Ακούστηκαν πάρα πολλά σε
αυτή την Αίθουσα σήµερα και τα περισσότερα δεν ακούστηκαν
δυστυχώς…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όµως, να µιλά για αντισιωνισµό
ο κ. Γεωργιάδης που έχουν ξεσηκωθεί οι εβραϊκές οργανώσεις
ανά τον κόσµο, επειδή διορίστηκε Υπουργός, αυτό πάει πολύ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κυρία συνάδελφε, αν θέλετε παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να κλείσει παρακαλώ το µικρόφωνο της κ. Κωνσταντοπούλου.
Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ στην τοποθέτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικός καιροσκοπισµός είναι να υπόσχεστε ότι θα αλλάξετε τα πάντα, ότι θα αλλάξετε την κοινωνία
-όπως επικαλέστηκε η κ. Βαλαβάνη- αλλά όταν σας δίνεται η δυνατότητα διά µέσου νοµοθετηµάτων που καταθέτει η Κυβέρνηση
και που πραγµατικά αλλάζει πολλά πράγµατα, να µην κάνετε τίποτα. Αντί να τα υπερψηφίζετε ή να συζητάτε το πώς αυτά µπορούν να γίνουν καλύτερα, ώστε να βελτιωθούν πια οι δηµόσιες
υπηρεσίες που παρέχονται στον Έλληνα πολίτη, ώστε επιτέλους
αυτός ο έρηµος Έλληνας πολίτης να µπορεί να απολαµβάνει των
υπηρεσιών για τις οποίες πληρώνει, όταν προσπαθούµε να αλλάξουµε στρεβλώσεις δεκαετιών, αντί εσείς να προσπαθείτε να
συµβάλλετε και να διορθώνετε τα τυχόν λάθη, κάθεστε, όπως η
κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι ιδιαίτερα έξυπνη και πραγµατικά δεν
καταλαβαίνω πώς ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο µε τόσες σελίδες
και αντί να ασχοληθεί µε το πώς µπορεί να γίνει καλύτερο για
τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βάλλονται
αυτή τη στιγµή απ’ τις κακές υπηρεσίες, ασχολείται µε ένα σωρό
άλλα θέµατα, επί προσωπικού, που εν πολλοίς καθόλου δεν ενδιαφέρουν τους χιλιάδες ανασφάλιστους πολίτες ή αυτούς οι
οποίοι πληρώνουν και ξαναπληρώνουν, ώστε να έχουν υπηρεσίες
υγείας.
Άκουσα εδώ να λέγεται, για παράδειγµα, ότι το νοµοσχέδιο
αποσκοπεί στην αποµάκρυνση χιλιάδων γιατρών του ΕΟΠΥΥ
µέσω της θεσµοθέτησης πλήρους και αποκλειστικής εργασίας
και δια τούτου του λόγου δεν είναι µεταρρύθµιση. Άκουσα, επίσης, να λέγεται «νοµοθετείτε και µας δεσµεύετε», έτσι ώστε όταν
και αν –έχω πολλά ερωτηµατικά γι’ αυτό- έρθετε στην εξουσία,
δυστυχώς τα δικά µας νοµοθετήµατα θα σας έχουν δεσµεύσει
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και δεν θα µπορείτε να τα αλλάξετε. Δηλαδή, δια της ατόπου
απαγωγής αρχίζετε και προϊδεάζετε την κοινή γνώµη ότι τελικά,
όταν έρθετε, δεν θα αλλάξετε την πολιτική η οποία εφαρµόζεται.
Αν και όταν έρθετε –έχω πολλές επιφυλάξεις αν θα έρθετε- δεν
θα αλλάξετε τίποτα, γιατί δυστυχώς σας έχουµε δεσµεύσει
εµείς!
Αυτό είναι πολιτικός καιροσκοπισµός. Το να κοροϊδεύετε τον
κόσµο, το να λέτε πράγµατα που δεν στέκουν για την υφαρπαγή
της ψήφου, είναι πολιτικός καιροσκοπισµός.
Για παράδειγµα, ο κ. Κοντονής είπε κάτι. Είπε να οργανώσουµε
µία κεντρική αποθήκη και να γίνουν κεντρικές αγορές και κεντρική διαπραγµάτευση µε τους αγοραστές στα φάρµακα. Σωστό!
Να, µία πρόταση! Είναι η µόνη πρόταση που ακούστηκε εδώ σήµερα, καθώς είµαι εδώ από το πρωί και σας άκουγα και χθες.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Ζερδέλης «τα πράγµατα θα γίνουν χειρότερα». Ο εκπρόσωπος του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας είπε
ότι µε το σύστηµα που έχετε, τα πράγµατα δεν πρόκειται να γίνουν χειρότερα, ό,τι και να κάνετε. Εσείς λέτε ότι τα πράγµατα
µπορούν να γίνουν χειρότερα µε το νοµοθέτηµα το οποίο ψηφίζουµε σήµερα.
Εγώ θα σας πω το εξής. Τα πράγµατα θα γίνουν χειρότερα,
κύριε Ζερδέλη, αν δεν αλλάξουµε τίποτα. Τα πράγµατα θα γίνουν
χειρότερα, αν συνεχίζουµε να κάνουµε αυτό που κάναµε επί
τριάντα χρόνια. Θα γίνουν χειρότερα.
Σας ρωτώ, λοιπόν, το εξής. Όταν έχουµε δέκα χιλιάδες γιατρούς, τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους στο ΕΣΥ και πέντε χιλιάδες πεντακόσιους στο ΕΟΠΥΥ να δουλεύουν παράλληλα, διπλοί
γιατροί, διπλές ειδικότητες, διπλά µηχανήµατα και τελικά οι πολίτες δεν έχουν υπηρεσίες υγείας, ποιο είναι το πρόβληµα να
γίνει ένα ενιαίο σύστηµα πρωτοβάθµιας υγείας, δηµόσιο, καθολικό για όλους; Πού βλέπετε το πρόβληµα; Γιατί δεν το στηρίζετε;
Σας ρωτώ το εξής απλό και θέλω µία απάντηση. Όταν θα έρθετε και αν έρθετε εσείς –κάτι για το οποίο έχω πολλές επιφυλάξεις- θα επαναφέρετε το παλαιό σύστηµα; Θα ξαναχωρίσετε τον
ΕΟΠΥΥ µε το ΕΣΥ; Τους γιατρούς οι οποίοι θα έχουν επιλέξει να
πάνε στον ιδιωτικό τοµέα, θα τους ξαναπροσλάβετε και θα τους
κάνετε πλήρους, αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης; Ρωτώ
αν θα το κάνετε, γιατί όταν καταθέταµε το νόµο για τον ενιαίο
φόρο ακινήτων, σας ρώτησα ξανά αν θα τον καταργήσετε. Κανείς δεν απάντησε «ναι, θα τον καταργήσουµε». Σας ρωτώ τώρα
αν θα το αλλάξετε. Θα το ξαναφέρετε στα παλαιά ή θα κρατήσετε τη δική µας πρόταση;
Η αλήθεια είναι ότι δεν θα κάνετε τίποτα, γιατί ποτέ δεν θα έρθετε στην εξουσία, διότι ο κόσµος έχει καταλάβει ότι τους κοροϊδεύετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, κύριε
Υπουργέ, τώρα έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Μητρόπουλος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Προηγείται πάντως. Μετά θα µιλήσετε. Θα έρθει η ώρα σας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, να µε ακούσει πρώτα ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το
λέω για να απαντήσει κιόλας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς πρέπει να απαντήσετε,
αφού µε ακούσετε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υπουργός
µιλά όποτε θέλει, αλλά επειδή, κύριε Υπουργέ, είχε ζητήσει προηγουµένως το λόγο ο κ. Μητρόπουλος, παρακαλώ να δώσουµε
το λόγο στον κ. Μητρόπουλο.
Ορίστε, κύριε Μητρόπουλε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος από όλους.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ, µε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου µπλέξατε. Και είναι δύσκολη η Ζωή…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Σιγά τα αίµατα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας
παρακαλώ, ας µην ανοίξουµε πληγές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προχωρήστε,
σας παρακαλώ, στην ουσία της συζήτησης.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: …πάντως, σε ήπιο τόνο. Εγώ δεν
σας έχω προσβάλει ποτέ. Όταν βγήκαµε από τη φυλακή στη
χούντα, δύο-τρία πρόσωπα ήταν ιερά. Δεν τα ενοχλούσαµε, τα
σεβόµασταν και τα σεβόµαστε σε όλη µας τη ζωή.
Για παράδειγµα, η Ιωάννα Καρυστιάνη και η Νάντια Βαλαβάνη
που ήµασταν συγκρατούµενοι, βασανιστήκαµε ήταν προστατευµένα και ιερά πρόσωπα για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Όπως και
από τους άνδρες τον Χρύσανθο Λαζαρίδη, παρά τις ιδεολογικές
του περιπλανήσεις, ρωτήστε τον αν του έχω αποτανθεί ποτέ στον
ενικό και αν έστω και µερικές φορές δεν του έχω ανοίξει την
πόρτα, ενώ υπήρξαµε συγκρατούµενοι και βασανιστήκαµε. Κάποια πρόσωπα θέλουµε να τα προστατεύουµε.
Δεν έχετε γνώση της ιστορίας. Δεν θέλω να σας πω τι ήθελα
να πράξετε εσείς τώρα. Όµως, αν είχα κάνει εγώ κατά των προσώπων που σας προανέφερα ένα από αυτό που κάνατε προηγουµένως, αυτή την επίθεση που έµαθα ότι κάνατε, ή θα έφευγα ή
θα ζητούσα συγνώµη. Ξέρετε πώς σας φέροµαι, όσο σας ξέρω.
Σας είπα τρία πρόσωπα και έναν ιδεολογικό αντίπαλο. Ξέρετε
πως το λέω.
Είπατε πάλι προχθές ότι δεν είναι υποχρέωση του µνηµονίου.
Γιατί το είπατε αυτό; Έχουν βάλει σε εσάς, στον κ. Βρούτση και
βεβαίως στον κ. Μητσοτάκη καθήκοντα. Εσείς να κάνετε την υγεία
της Ελλάδος, της πατρίδας µας, να δουλεύει µε το ένα τρίτο των
δαπανών µέχρι προ µνηµονίου. Θα σας το πω κιόλας, θα το ξανακαταθέσω γιατί χθες ο κ. Μπέζας, επειδή σας αγαπά και σας τιµά,
προσπάθησε να σας προστατεύσει και δεν µπόρεσε.
Στον κ. Μητσοτάκη του είπε να δουλεύει µέχρι το 9% του ΑΕΠ.
Θα το καταθέσω. Και στον κ. Βρούτση, και στον διάδοχό του, του
είχε πει απαράδεκτη για νοµοθεσία του πλανήτη φράση που θα
σας διαβάζω στη συνέχεια.
Τώρα θα σας διαβάσω από το µνηµόνιο τι αφορά σε εσάς, τι
αφορά στον κ. Βρούτση και τι αφορά στον κ. Μητσοτάκη. Και
τρέχετε σαν τον Βέγγο να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα.
Προσέξτε, σας διαβάζω το µνηµόνιο και θα το καταθέσω. Θέλω
να το πάρετε και στο σπίτι σας. Διαβάζω: «Αναλάβαµε την υποχρέωση να ρυθµίσουµε, να περιορίσουµε τις συνταξιοδοτικές δαπάνες στο 2,5% ποσοστιαίες µονάδες επί του ΑΕΠ µέχρι το 2060,
αντί πρόβλεψης 12,5 % του ΑΕΠ που είναι σήµερα». Συνεχίζει για
εσάς το µνηµόνιο στη σελίδα 699. Το λέω επειδή παραπονέθηκαν
δύο συνάδελφοι ότι ο κ. Μητρόπουλος έρχεται µε το βιβλίο κ.λπ..
Για εσάς λέει: «Για δε τις δηµόσιες δαπάνες για την υγεία, περίπου στο 6% ». Για εσάς το λέει αυτό.
Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον µετέπειτα ξέρετε τι λέει
το µνηµόνιο; Για τον κ. Μητσοτάκη λέει: «Σκοπεύουµε να περιορίσουµε τη µισθολογική δαπάνη της Κυβέρνησης το πολύ µέχρι
το 9%», που είναι το µικρότερο ποσοστό για τις χώρες του
ΟΟΣΑ.
Και τρέχετε και οι τρεις τώρα, ο κ. Βρούτσης να κάνει τις συντάξεις µισές ο κ. Μητσοτάκης να κάνει το κράτος µισό, τους
υπάλληλους µισούς, τους µισθούς µισούς και εσείς να κάνετε
τους ασφαλισµένους σε προστασία µισούς και τις δαπάνες
µισές. Γιατί το λέω αυτό; Και ξέρετε ότι κυριολεκτώ. Σε µία επιτροπή σας είπα να µη συνεχίζετε να λέτε για το µνηµόνιο. Ο µηχανισµός για να το κάνετε αυτό είναι ο ΕΟΠΥΥ.
Στην ίδια σελίδα διαβάζω: «Μέσω του νέου Ταµείου Υγείας
ΕΟΠΥΥ θα ολοκληρώσουµε τις εισαγωγές νέων και πιο αποτελεσµατικών ως προς το κόστος συµβάσεων για τους γιατρούς και
θα υιοθετήσουµε ενιαίους όρους αγοράς των υπηρεσιών. Για τον
εξορθολογισµό του συστήµατος εκµετάλλευσης θα ενοποιήσουµε τα ταµεία».
Και έρχεται και σας επιβάλλει από 2010 ο Παπανδρέου και το
συνεχίζει ο Παπαδήµας και σας είπε: «Κύριε Γεωργιάδη, θα παραλάβετε τον ΕΟΠΥΥ, αλλά θα τον κάνετε µισό». Σας διαβάζω:
«Από τον Ιανουάριο του 2013» ο Γεωργιάδης λέει ότι «ο ΕΟΠΥΥ
θα αγοράζει µόνο νοσοκοµειακές υπηρεσίες». Γι’ αυτό δεν τον
αλλάζετε και τον κάνετε µόνο πάροχο. Και συνεχίζει: «Ως αποτέλεσµα τους σφάζει το ίδιο το µνηµόνιο τους γιατρούς». Τους
σφάζει το ίδιο το µνηµόνιο τους γιατρούς, γιατί σας εγκαλεί και
η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
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Τα καταθέτω για τα πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα και ο Πρόεδρος της ΟΚΕ κ. Πολυζωγόπουλος µου
έστειλε έγγραφο που σας λέει, κύριε Υπουργέ, να προσέξετε το
πακέτο της διαθεσιµότητας και της κινητικότητας. Διαβάστε τα.
Ξέρω ότι διαβάζετε. Μάλιστα, σας λέει για τους γιατρούς τα
εξής: «Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας συγκέντρωσης, ο ΕΟΠΥΥ
εξορθολογίζει τον αριθµό των συµβάσεων µε ιδιώτες γιατρούς,
έτσι ώστε να µειωθεί η αναλογία».
Εδώ έρχεται και το χειρότερο. Σας λέει, επίσης, πόση ωφέλεια
θα βγάλετε, το κράτος, από το σφαγιασµό των γιατρών και όλου
του υπηρεσιακού προσωπικού. Σας λέει, δηλαδή, ότι θα βγάλετε
100 εκατοµµύρια από το σφαγιασµό του υγειονοµικού και λοιπού
προσωπικού. Αναφέροµαι στη σελίδα 794 του µνηµονίου και στο
ν. 4046. Σας διαβάζω τη φράση και τελειώνω µε αυτό: «Το αναθεωρηµένο σύστηµα πληρωµών που χρησιµοποιείται από τον
ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη συµβάσεων µε ιατρούς και η βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας από την αξιοποίηση του προσωπικού, που
περιλαµβάνει και τη µείωση του κόστους και των υπερωριών, θα
οδηγήσουν σε εξοικονόµηση τουλάχιστον 100 εκατοµµυρίων
ευρώ». Γιατί λέτε ότι δεν αποτελεί υποχρέωση από το µνηµόνιο;
Αφού σας τα διάβασα. Διαβάστε τα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί το λέτε αυτό; Μάλιστα, το είπατε και προχθές και ήρθε ο
έρµος ο κ. Μπέζας να σας πει ότι ο Υπουργός κ.λπ.. Σας προστάτεψε. Θα πρέπει, λοιπόν, να τον θεωρείτε φίλο σας, διότι για να
µε διαψεύδει, ξέρω τι λέει ο κ. Μπέζας κατ’ ιδίαν για τις γνώσεις
µου και όχι για την πολιτική µου διαδροµή.
Έρχεται τώρα η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και στη µία σας λέει να
προσέξετε, διότι βάζετε σε διαθεσιµότητα χωρίς ρητή κατάργηση θέσεων που κατέχουν οι γιατροί.
Δεύτερον, σας εγκαλούν που κάνετε τη διαθεσιµότητα από ένα
χρόνο ο Μανιτάκης, οκτώ µήνες ο Μητσοτάκης, ένα µήνα εσείς.
Πότε θα προλάβει να ρωτήσει την οικογένειά του, τα παιδιά του;
Αν έχει τα παιδιά του να σπουδάζουν στο εξωτερικό, τι να αποφασίσει σε ένα µήνα; Και αν αποφασίσει διαφορετικά, τον απολύετε. Αν τον απολύσετε, δεν του δίνετε αποζηµίωση ακόµα κι
αν έχει δεκαπέντε, είκοσι, τριάντα χρόνια προϋπηρεσία είτε είναι
µόνιµος, κυρία Βούλτεψη είτε είναι αορίστου χρόνου είτε συµβασιούχος. Σας το λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Θα το καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας αναφέρει τέσσερις αιτιάσεις, κύριε Υπουργέ. Το έχετε διαβάσει; Και στο τέλος σάς λέει –προσέξτε, τρεις καθηγητές!- ότι
επειδή η αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ, το ότι τον κάνετε µόνο πάροχο και όχι αγοραστή, είναι καταγγελία, είναι σπουδαίος λόγος.
Και λόγω καταγγελίας από σπουδαίο λόγο, δεν µπορείτε να τον
απολύσετε χωρίς αποζηµίωση. Θα σας διαβάσω την αποστροφή.
Πρόκειται για τη σελίδα 8.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να συνεχίσω για ένα λεπτό.
Είστε διαπρεπής νοµικός, ακούστε τη φράση και τελειώνω, γιατί
θέλω και τη δική σας προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Μητρόπουλε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε τι σας λέει.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορείτε να τους απολύσετε χωρίς αποζηµίωση, όποια σχέση κι αν έχετε. Και η ΟΚΕ το ίδιο σάς λέει.
Τους κάνετε έναν µήνα τη διαθεσιµότητα.
Σας διαβάζω και τελειώνω: «Δεδοµένου ότι η αλλαγή του σκοπού του ΕΟΠΥΥ και η µεταφορά…
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν απολύονται. Κάνετε
λάθος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν απολύονται; Αυτοδικαίως
απολύονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µην κάνετε διάλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κάνετε λάθος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου να τελειώσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα τα
εξηγήσω τώρα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κωνσταντόπουλε, κύριε Σκρέκα, επιτρέψτε µου να τελειώσω, για να είµαι
συνεπής και έντιµος µε αυτό που λέω. Μην παρεξηγηθώ. Αναφέροµαι στο τέλος του άρθρου 17, που λέει σε τρεις αποστροφές:
«Το αργότερο εντός µηνός, αν δεν απαντήσουν… άλλως απολύονται αυτοδικαίως».
Δεύτερον, η τρίτη παράγραφος λέει ότι απολύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής σχετικής αίτησης.
Τρίτον, στην περίπτωση που ο µετατασσόµενος, µεταφερόµενος υπάλληλος δεν παρουσιαστεί στην αρµόδια υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως.
Και σας λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής –την οποία
θα καταθέσω πρασινισµένη και σηµειωµένη- ότι είναι παράνοµο
και αντισυνταγµατικό. Παρακαλώ να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συνεπώς ισχύει για όλο το πακέτο και για τη διαθεσιµότητα-κινητικότητα του Μητσοτάκη, διότι ο κ. Μητσοτάκης έφερε και µία
τροπολογία γενικής κινητικότητας-διαθεσιµότητας. Θέλω και
εσείς να το προσέξετε.
Διότι και εκεί αλλάζει πράγµατα.
Είχα πολλά να πω, αλλά δεν έχω χρόνο.
Το πακέτο για όσους γιατρούς, µε όποια σχέση, µετά τη λήξη
της µηνιαίας διαθεσιµότητας που δεν δέχονται, δεν απαντούν,
δεν κάνουν αίτηση, να απολύονται χωρίς αποζηµίωση είναι βάρβαρο. Δεν µπορείτε να επιµείνετε να το εφαρµόσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που άκουσα τον κ. Μητρόπουλο. Τα είχε πει και χθες
και δεν ήµουν παρών για να απαντήσω.
Είµαι βέβαιος ότι είναι φίλος µου ο κ. Μπέζας, αλλά όχι και
έρµος. Αν είναι δυνατόν!
Ακούστε, κύριε Μητρόπουλε. Ξεκινάω µε το πρώτο για την κ.
Βαλαβάνη. Δεν την προσέβαλα. Κάνετε λάθος. Μάλλον δεν ήσασταν στην Αίθουσα. Ήσκησα κριτική σε έναν πολιτικό µου αντίπαλο. Όποιος θέλει να είναι κάποιου είδους τοτέµ, δεν έρχεται
σ’ αυτήν την Αίθουσα, κάθεται στο σπίτι του. Εδώ είµαστε πολιτικοί αντίπαλοι και ο ένας µπορεί να ασκεί κριτική στον άλλον.
Δεύτερον: Πάµε εις τα του µνηµονίου. Εις τα του µνηµονίου,
κύριε Μητρόπουλε, µάλλον λάθος πόρτα χτυπήσατε. Μάλλον τελείως λάθος πόρτα. Εγώ τυγχάνει να έχω υπάρξει εισηγητής στο
πρώτο µνηµόνιο µε τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, Υφυπουργός στην κυβέρνηση Παπαδήµου στην αναθεώρησή του τον Φεβρουάριο του 2012 και εισηγητής µε τη Νέα Δηµοκρατία στις 7
Νοεµβρίου 2012. Άρα το µνηµόνιο και τις αναθεωρήσεις του τις
ξέρω σχεδόν απέξω. Στο σπίτι µου, δε, το έχω εις περίοπτον
θέση, για να το διαβάζουν και τα παιδιά µου και να ξέρουν πότε
άλλαξε επιτέλους αυτή η χώρα.
Πάµε τώρα στην ουσία. Διαβάσατε τις προβλέψεις του µνηµονίου για τις µειώσεις των δαπανών στην υγεία και τις συνδυάσατε
µε το παρόν νοµοσχέδιο, για το οποίο είπα χθες -και το ξανάλεω-
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ότι δεν αποτελεί µνηµονιακή µας υποχρέωση. Είστε καλός αναγνώστης. Διαβάσατε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Μπορείτε να µου πείτε πόση εξοικονόµηση προβλέπει
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους; Σας απαντώ: Μηδέν.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί να απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ενώ
είστε πολύ καλά διαβασµένος και ξέρετε ότι το παρόν νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προβλέπει µηδέν εξοικονόµηση δαπανών, έρχεστε εδώ
προς άγραν εντυπώσεων, διαβάζετε σειρά επί σελίδων µνηµονίου -κάνει καλό να το διαβάσετε µερικές φορές ακόµα, θα σας
ωφελήσει- για να πείτε τι; Συνδυάζοντας τα κεφάλαια του µνηµονίου που µιλάνε για την εξοικονόµηση δαπανών, µε ένα νοµοσχέδιο που θα έχει δηµοσιονοµικό όφελος µηδέν! Πώς το
κάνατε, κύριε καθηγητά, αυτό; Πώς το κάνατε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω τύψεις!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ξέρετε γιατί το κάνατε; Γιατί θέλατε να δρέψετε εντυπώσεις. Αλλά
κρούσατε λάθος θύρας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και εντυπώσεις τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πάµε
τώρα στο τελευταίο που είπατε. Ξέρω ότι είστε εργατολόγος και
έγκριτος. Προφανώς από τους καλύτερους της χώρας. Σας τιµούν
γι’ αυτό οι πολλαπλοί πελάτες σας. Και καλώς τους έχετε. Πρέπει
να σας πω, όµως, ότι δεν σηµαίνει ότι, επειδή είστε εργατολόγος,
έχετε πάντα δίκιο. Η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής δε -είµαι σίγουρος ότι αυτό το γνωρίζετε- δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο παρά µια γνώµη. Αλλιώς, θα βάζαµε το Επιστηµονικό Συµβούλιο να κυβερνά. Δεν θα χρειαζόταν το Σώµα. Θα
παίρναµε την έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου και εµείς θα
πηγαίναµε στο σπίτι µας, να γλίτωνε και το κράτος τα λεφτά. Άρα
πάλι αναφέρατε και αναγάγατε µια γνώµη σε θέσφατο.
Πάµε, λοιπόν, να τα πάρουµε µε τη σειρά. Εµείς δεν απολύουµε κανέναν. Το άρθρο για την αποζηµίωση, που διαβάσατε,
αφορά στους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου. Αυτοί απολύονται, εφόσον τελειώνει ο χρόνος τους, όπως γίνεται πάντα.
Οι υπόλοιποι πάλι δεν απολύονται. Οι ίδιοι δεν προσέρχονται
στην εργασία τους. Άρα παραιτούνται στην πραγµατικότητα.
Αυτοί παραιτούνται. Εµείς τους λέµε ελάτε και τους ορίζουµε και
την ηµέρα που θα έρθουν να παραλάβουν καθήκοντα. Αν εκείνοι
επιθυµούν να µην έρθουν να παραλάβουν καθήκοντα, δεν σηµαίνει ότι εµείς τους απολύουµε. Αυτοί παραιτούνται. Άρα, λοιπόν,
όταν παραιτούνται, δεν θα πάρουν και αποζηµίωση. Για να το µα-
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ζέψουµε και να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Άρα, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, κάνατε µια πολύ ωραία οµιλία
στην επιστηµονική σας ειδικότητα και σίγουρα πολύ πειστική,
λόγω του ταλέντου που σας διακρίνει και της γνώσης. Επί του
νοµοσχεδίου δεν είπατε απολύτως τίποτα οφείλω να πω. Μηδέν.
Τίποτα δεν είπατε. Και µου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση ότι επιλέξατε να µην πείτε απολύτως τίποτα. Γιατί τα µείζονα σηµεία
του νοµοσχεδίου, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, δεν είναι αυτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έγινε καταµερισµός ύλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τα
µείζονα σηµεία του νοµοσχεδίου είναι αν θέλουµε επιτέλους να
έχουµε ένα ενιαίο, δηµόσιο, καθολικού χαρακτήρα σύστηµα
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Για να µην απαντήσετε σε αυτό, που αποτελεί βασική προγραµµατική σας θέση, είπατε όλα τα άλλα, για να ξεφύγετε. Kαι
δυστυχώς για εσάς χρησιµοποιήσατε το µνηµόνιο, που το ξέρω
απέξω.
Πάµε, λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα συγκεκριµένα.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες προσθήκες
και νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Θα µείνω στην πρώτη, που αφορά το σχέδιο νόµου. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, διαγράφονται οι λέξεις «την
επιµέλεια για» -τον οικογενειακό γιατρό- για να γίνει απολύτως
σαφές ότι δεν εννοούµε πως µόνο ο οικογενειακός γιατρός θα
µπορεί να παραπέµπει. Όχι, θα µπορούν να παραπέµπουν κι οι
ειδικευµένοι γιατροί. Είπαµε από την αρχή του νοµοσχεδίου ότι
εµείς δεν υιοθετούµε το βρετανικό µοντέλο, όπου ο οικογενειακός γιατρός γίνεται ο αποκλειστικός θυροφύλακας της πορείας
των ασθενών από την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια. Για να
µη γίνει σύγχυση, κάνω αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση, ώστε να
είναι σαφές το τι εννοούµε.
Επίσης, έχουµε µία νοµοτεχνική βελτίωση πάνω στις τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών 1136 και 1138.
Δεκτές από τις βουλευτικές τροπολογίες θα κάνουµε δύο, την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1131 και ειδικό 73 των κυρίων Πλακιωτάκη και Βορίδη και την τροπολογία πολλών συναδέλφων µε
γενικό αριθµό 1142 και ειδικό 82, που αφορά κάποιες διορθώσεις
σε θέµα του Υπουργείου Παιδείας.
(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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ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Να
πω, επίσης, ότι υπάρχει και µία σειρά από βουλευτικές τροπολογίες τις οποίες δεν µπορούµε να κάνουµε δεκτές αυτήν τη
στιγµή, αλλά τις εξετάζουµε και στην επόµενη συνεδρίαση της
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, που θα έρθει το επόµενο νοµοσχέδιο, όπως του κ. Κοντονή, της κ. Γκερέκου και άλλες, θα
τις δούµε µία προς µία, για να δούµε αν µπορούµε να τις κάνουµε
δεκτές. Οι περισσότερες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Έρχοµαι τώρα να µιλήσω ειδικά για δύο από αυτές, αρχίζοντας από τις µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας.
Ποια είναι η ιστορία και πώς φτάσαµε ως εδώ; Το 2011 ψηφίστηκε ο νόµος επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου για τις µονάδες
ηµερήσιας νοσηλείας. Ο νόµος αυτός προέβλεπε την έκδοση
προεδρικού διατάγµατος για τη δηµιουργία αυτών των µονάδων.
Βρισκόµαστε στο 2014 και αυτό το προεδρικό διάταγµα δεν έχει
εκδοθεί, δεν έχει καν ξεκινήσει, γιατί αφετηριακά οι προβλέψεις
που είχε για το ποιοι θα έδιναν σύµφωνη γνώµη δεν µπορούν να
προσπεραστούν. Υπάρχει πολύ µεγάλη κωλυσιεργία.
Εµείς ως Υπουργείο Υγείας, επειδή θέλουµε να γίνουν µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας, για να ξεπεράσουµε αυτήν την κωλυσιεργία βάλαµε αφετηριακά στο νοµοσχέδιο ένα άρθρο στο
οποίο θα µπορούσε ο Υπουργός να ορίσει µε υπουργική απόφαση τους όρους και τις προϋποθέσεις δηµιουργίας των µονάδων ηµερήσιας νοσηλείας.
Οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, έθεσαν το ζήτηµα, που λέγαµε πριν και µε τον κ.
Τσούκαλη σε ένα στιγµιότυπο της σηµερινής συνεδριάσεως, για
την υπερβολική νοµοθετική εξουσιοδότηση. Απεδέχθην ότι αυτό
είναι ορθό και ότι αυτό το άρθρο, όπως το είχαµε γράψει, θα
µπορούσε να προκαλέσει ζήτηµα υπερβολικής νοµοθετικής
εξουσιοδοτήσεως στον Υπουργό. Και αποφασίσαµε οι δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες να το καταθέσουµε σε άρθρο νόµου.
Χρειάστηκε να υπάρχει, για να είναι διασφαλισµένο το θέµα
αυτό, µακρόχρονη συζήτηση, όπου δύο γιατροί, ένας από την
κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα -ο κ. Κωνσταντόπουλος από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ- εργάστηκαν µε οµάδα συνεργατών και από τις δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες, για να καταλήξουµε σε ένα τελικό κείµενο. Το
κείµενο αυτό ήρθε τελικώς σε µία συµφωνία κατά τη διάρκεια
της σηµερινής συνεδριάσεως.
Επειδή, όµως, θέτει ζητήµατα που θα πρέπει να ελεγχθούν και
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενδεχοµένως, δηλαδή,
θα µπορούσε να πει κάποιος ότι δηµιουργούν δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισµό, επειδή συµπεριλαµβάνουν τη δυνατότητα
και του δηµοσίου να φτιάχνει µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας, κρίναµε σκόπιµο ότι µία τέτοια σοβαρή κίνηση δεν µπορεί να γίνει
δεκτή µε τροπολογία, διότι µπορεί να θέσει θέµα ακυρότητας
λόγω µη γνώµης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Δεσµευόµαστε, στο επόµενο νοµοσχέδιο που θα φέρουµε, να
είναι µέσα το παρόν άρθρο.
Θα δώσουµε, λοιπόν, τον χρόνο να καταθέσουµε στην αρµόδια επιτροπή, στο επόµενο νοµοσχέδιο, το άρθρο όπως µας το
έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι κύριοι Καράµπελας Γιάννης από
τη Νέα Δηµοκρατία και Κουτσούκος Γιάννης από το ΠΑΣΟΚ. Οι
υπογραφές των δύο συναδέλφων είναι για να συµβολίσουν τη
σύµφωνη γνώµη σε αυτό το κείµενο των δύο Κοινοβουλευτικών
Οµάδων.
Θα πάρει την κανονική διαδικασία για τη νοµοθετική πρωτοβουλία στο επόµενο νοµοσχέδιο, ώστε να έχουν τον χρόνο και
όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι να τοποθετηθούν κανονικά στις
επιτροπές και βεβαίως να ζητήσουµε τη γνώµη και προηγουµένων Υπουργών, όπως του κ. Κακλαµάνη και άλλων, που έχουν
γνώµη και θέλουµε να έχουµε τη συµβολή τους σε αυτό το θέµα.
Πάντως, οι µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας θα γίνουν και θα νοµοθετηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Μπορείτε και εσείς να το
πάρετε, κύριοι συνάδελφοι, και να το διαβάσετε από τώρα, ώστε
να είµαστε έτοιµοι στη συνεδρίαση της επιτροπής. Προς αυτήν
την κατεύθυνση θα είναι, όπως την κατέθεσαν δύο συνάδελφοι,
ένας από τη Νέα Δηµοκρατία και ένας από το ΠΑΣΟΚ.
Θέλω να πω, επίσης, ότι έχει κατατεθεί µία τροπολογία για το
θέµα της εξισώσεως των χρόνων των γιατρών του ΕΣΥ -όσων επι-
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θυµούν- στα εξήντα επτά τους χρόνια. Θέλω να πω ότι αυτή η
τροπολογία, την οποία εµείς θέλουµε να κάνουµε δεκτή, δηλαδή
συµφωνούµε µε αυτήν την τροπολογία, πάλι εµπίπτει στη συζήτηση περί Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πάλι, λοιπόν, θα
ακολουθήσει την κανονική διαδικασία. Λέµε, όµως, ότι θα γίνει
και αυτό στο επόµενο νοµοσχέδιο. Είναι η πολιτική βούληση της
Κυβερνήσεως να γίνει δεκτό και αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση που προηγήθηκε, σχετικά µε το ποιος και ανάλογα µε ποια ιδεολογία µπορεί
να έχει χρήµατα, µου θύµισε εκείνη την περίφηµη ιστορία µε τον
Λένιν, που ταξίδευε µέσα στο τρένο στην πρώτη θέση και όταν
τον ρώτησαν «πώς είναι δυνατόν να ταξιδεύει στην πρώτη θέση»,
είπε ότι «εµείς αγωνιζόµαστε, για να ταξιδεύουν όλοι στην πρώτη
θέση».
Σωστό είναι αυτό, κύριε Μητρόπουλε, απλώς λεφτά δεν υπάρχουν. Το µνηµόνιο δεν δηµιουργήθηκε ξαφνικά, προκλήθηκε. Σήµερα έχουµε δήλωση της Έµα Μπονίνο, της Προέδρου της
ιταλικής Βουλής, η οποία δεν προέρχεται από τη Δεξιά, αλλά από
την Αριστερά, η οποία είπε ξεκάθαρα: «Σταµατήστε να ψάχνετε
αποδιοποµπαίους τράγους και τη Γερµανία και τη Μέρκελ και τη
λιτότητα. Η αλήθεια είναι ότι εµείς εδώ είχαµε ένα πολύ βαθύ
χρέος, που δεν µπορούσαµε να το εξυπηρετήσουµε, παρά την
παραγωγική βάση που έχει η Ιταλία.».
Άρα, λοιπόν, δεν έχει σηµασία τώρα να µαλώνουµε αν κάτι
είναι εντός ή εκτός µνηµονίου. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο, τι θα κάναµε; Πού θα βρίσκαµε λεφτά; Ας πούµε ότι καταργείται το µνηµόνιο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν
χρήµατα, χωρίς αυτά να έρθουν από κάπου. Αυτή είναι η διαφωνία µας. Η διαφωνία µας δεν είναι για το αν είναι τα πράγµατα
δύσκολα, αν ο κόσµος έχει προβλήµατα, αν, αν, αν. Μα και πριν
από το µνηµόνιο είχαµε προβλήµατα στον τοµέα της υγείας. Εγώ
θυµάµαι µία ζωή και ως δηµοσιογράφος να τσακωνόµαστε ότι
δεν είναι καλές οι παροχές υγείας, µε χιλιάδες γιατρούς, τι γίνεται, πού πάνε τα υλικά, γιατί ξοδεύουµε τόσα λεφτά και γιατί πάει
τόσο κοµµάτι του προϋπολογισµού στην υγεία. Αυτά λέγαµε
πάντα.
Καταλαβαίνω ότι τώρα εσείς αναιρείτε το ίδιο σας το πρόγραµµα, προκειµένου να πάτε κόντρα στο υποτιθέµενο µνηµόνιο.
Δηλαδή, έχετε ένα πρόγραµµα που λέει ότι πρέπει να είναι όλοι
δηµόσιοι υπάλληλοι -γιατί αυτό επαγγέλλεται ο σοσιαλισµόςαλλά, επειδή τώρα εδώ υπάρχει το µνηµόνιο, λέτε όχι, να είναι
και δηµόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Αυτό που θέλω να σας πω, επειδή τα περί διαγραφής του µεγαλύτερου χρέους ώστε να µπορούµε να εξοικονοµούµε χρήµατα δεν υπάρχουν, είναι ότι δεν µπορώ να φανταστώ πώς θα
γίνει αυτό εν µια νυκτί και θα βρείτε χρήµατα. Επειδή ακούω και
φωνές από την Ευρώπη, που πρόσκεινται στο δικό σας κόµµα,
που δεν είναι πολύ διατεθειµένοι να τα διαγράψουν όλα αυτά,
αντιθέτως ζητούν να µη δοθεί βοήθεια, τρίτο πακέτο βοήθειας,
στην Ελλάδα, θα σας πω το εξής.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, εκεί που λέει «απολύεται αυτοδικαίως» πρέπει να διορθωθεί και να γίνει «λύεται αυτοδικαίως η
σύµβαση», διότι...
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το «απολύετε» είναι ενεργητική…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Διότι, βεβαίως, έτσι όπως το πάτε, µετά
θα είναι η χαρά του εργατολόγου πάλι.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα γίνει µύλος. Αυτό θα γίνει. Να γίνει
«λύεται αυτοδικαίως η σύµβαση».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω να πω κάτι και να τελειώσω µε αυτό. Δεν θα πάρω άλλον
χρόνο.
Ακούστε να δείτε. Εγώ κυκλοφορώ στην κοινωνία και ξέρω
πολλούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Πέραν του ότι, όπως σας είπα και
πριν που µίλησα, θα δοθεί λύση που θα ικανοποιήσει όλους τους
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γιατρούς και δεν θα έχει βάση αυτή η φασαρία που γίνεται εδώ
µέσα, θα δοθεί λύση για τους γιατρούς οι οποίοι θα παραµείνουν
στο σύστηµα, που θα τους ικανοποιήσει.
Λέω, όµως, το εξής, επειδή κυκλοφορώ στην κοινωνία, όπως
σας είπα, γνωρίζω πάρα πολλά ζευγάρια γιατρών που εργάζονται
στον ΕΟΠΥΥ. Έχω ονοµατεπώνυµα. Μου είπαν το εξής: «Αποφασίσαµε και είµαστε ευχαριστηµένοι, η σύζυγος», αν κι εγώ δεν
πολυσυµφωνώ µε αυτήν τη διάκριση στο φύλο, «να παραµείνει
στον ΕΟΠΥΥ και ο σύζυγος να βγει στην ελεύθερη αγορά». Ή η
σύζυγος µου είπε, µια γνωστή καρδιολόγος, κοίταξε να δεις,
εµένα τα παιδιά µου είναι δεκαπέντε και δεκατριών ετών, έχω
µπροστά µου µια διαδικασία πανελλαδικών εξετάσεων κ.λπ., θα
µείνω στο σύστηµα και θα έχω έναν µισθό και ένα ωράριο, αλλά
ο άντρας µου, που είναι παθολόγος και γνωστός, θα πάει έξω και
θα βγάζει άλλα χρήµατα έξω.
Η ζωή δίνει τις λύσεις. Αλήθεια σάς το λέω, η ζωή δίνει τις λύσεις σε τέτοια θέµατα. Πολύ δε περισσότερο που εγώ έχω τη βεβαιότητα ότι οι λύσεις που θα δοθούν µετά στους γιατρούς οι
οποίοι υπηρετούν στο σύστηµα θα είναι τέτοιες, ώστε δεν θα
χρειάζεται όλη αυτή η φασαρία. Απορώ, δηλαδή, δυο µέρες
τώρα, γιατί δεν µπήκαµε στην ουσία για το πώς πρέπει να είναι
το σύστηµά µας και συζητάµε µόνο γι’ αυτό. Και εµείς έχουµε φί-
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λους γιατρούς. Και να σας πω και κάτι; Και στο κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας πάρα πολλοί έχουν διαφωνήσει, έχουν υπάρξει εντάσεις, αλλά έχει επέλθει µια συνεννόηση, η οποία στο τέλος θα
γίνει πράξη και δεν θα υπάρχει πρόβληµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υπουργός
Υγείας έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω και κάποιες ακόµη νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
Η βασική είναι για τη λειτουργία της ΕΣΔΥ –την καταθέτω για
τους συναδέλφους- και οι άλλες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
αναφέρονται στο νοµοσχέδιο για τις ΔΥΠΕ και πώς µπορεί να
γίνει καλύτερα η οργάνωσή τους και για την κατάργηση του άρθρου 40.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πήρα τον λόγο για να τοποθετηθώ επί του κορµού του νοµοσχεδίου, αλλά για µια τροπολογία, για την οποία δυστυχώς
δεν έγινε η παραµικρή αναφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Φαντάζοµαι ότι ο κύριος Υπουργός δεν έχει εξουσιοδότηση να µου απαντήσει. Δεν είναι ενηµερωµένος. Αναφέροµαι,
κύριε Υπουργέ, στην τροπολογία 1138…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας):
Υπουργείο Οικονοµικών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Υπουργείο Οικονοµικών. Πρόκειται
για µία τροπολογία η οποία είναι κρίσιµη και όµως δεν εµφανίστηκε ούτε µια στιγµή ο αρµόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός στην
Αίθουσα να την εξετάσει. Να µας την παρουσιάσει και να απαντήσει επί ερωτήσεων και αποριών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροπολογία αυτή αναφέρεται
στο άρθρο 70Α του ν. 2238/1994, µε το οποίο είχε συσταθεί η
Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Οικονοµικών Διαφορών. Είναι η
επιτροπή η οποία εξετάζει, κύριε Πρόεδρε, τις ενδικοφανείς προσφυγές όλων των φορολογουµένων που έχουν οικονοµική διαφορά µε το Υπουργείο Οικονοµικών, άνω των 300.000 ευρώ.
Επειδή, λοιπόν, τις τελευταίες ηµέρες πολλά γράφονται και
συζητούνται για την ετοιµότητα και την επάρκεια των φοροελεγκτικών µηχανισµών, αυτή εδώ η τροπολογία και η αναφορά που
γίνεται σ’ αυτό εδώ το κείµενο είναι κρίσιµης σηµασίας. Γιατί;
Θα σας αναφέρω απλώς επίκαιρη ερώτηση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που είχε κάνει ο συνάδελφός µου κ. Αναγνωστάκης
στις 30-10-12, όπου ζητούσε το εξής: Ενώπιον αυτής της επιτροπής εκκρεµούσαν εκείνην τη στιγµή που έκανε την ερώτηση χίλιες τετρακόσιες υποθέσεις –προσέξτε- άνω των 300.000 ευρώ.
Η επιτροπή αυτή συνεδρίαζε τρεις έως τέσσερις φορές τον µήνα
και εξέταζε πέντε υποθέσεις και, σύµφωνα µε την εκτίµησή µας,
για να εξεταστούν όλες αυτές οι υποθέσεις, απαιτούνταν χρόνια.
Τι συνέβαινε; Η εκτίµηση που είχαν και προϊστάµενοι, στελέχη
του ΣΔΟΕ, είναι ότι, αν εγκαίρως διεκπεραιώνονταν και εξετάζονταν όλες οι υποθέσεις, το δηµόσιο θα µπορούσε να εισπράξει, κύριε Πρόεδρε, µέσα σε έναν χρόνο ένα δισεκατοµµύριο
ευρώ, γιατί οι υποθέσεις όλες έκλειναν συµβιβαστικά και σύµφωνα µε το ποσοστό συµφωνίας και κλεισίµατος των υποθέσεων
εκτιµούσαµε ότι θα µπορούσαν να εισπράξουν µέχρι ένα δισεκατοµµύριο ευρώ.
Τι ζητούσαµε τότε; Αντί για µία επιτροπή, να συγκροτηθούν
άλλες δύο-τρεις ανά την Ελλάδα και να εξετάσουν ταχύτατα
αυτές. Είχε υποσχεθεί ο κ. Μαυραγάνης τότε απαντώντας ότι
«έχετε απόλυτο δίκιο, θα φροντίσουµε και µέχρι τέλος του 2012
θα φέρουµε διάταξη νόµου όπου θα συγκροτούµε και άλλες τέτοιες επιτροπές». Τελικά, δεν συγκροτήθηκαν άλλες επιτροπές.
Υπήρξε µία ενδιάµεση ρύθµιση, όπου µέχρι το τέλος του 2013 η
επιτροπή του άρθρου 70 ήταν υποχρεωµένη να διεκπεραιώσει
κάποιες υποθέσεις.
Τώρα έρχεται αυτή η τροπολογία, η οποία αναφέρει ότι όχι
απλώς µόνο δίνεται παράταση για την εξέταση κάποιων υποθέσεων, αλλά υπάρχει το τελευταίο εδάφιο που αναφέρει, κύριε
Πρόεδρε, ότι τυχόν βεβαιώσεις οφειλών διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε µε
βάση την απόφαση της ως άνω υπηρεσίας είτε µετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω οριζόµενης προθεσµίας. Αυτό το
οποίο εµείς θέλαµε να ακούσουµε από τον αρµόδιο Υπουργό σε
αυτήν την κρίσιµη τροπολογία είναι, πρώτα απ’ όλα, πόσες υποθέσεις η επιτροπή του άρθρου 70 έχει εξετάσει κατά το 2013, τι
ποσά βεβαίωσε, πόσες ακόµη είναι σε εκκρεµότητα; Όταν συζητάµε για την εξεύρεση ισοδυνάµων της τάξεως των 50 ή των 100
εκατοµµυρίων –και εδώ µιλάµε για εκκρεµότητα άνω του ενός δισεκατοµµυρίου- καταλαβαίνετε ότι τα ερωτήµατα είναι πάρα
πολύ σοβαρά.
Αυτό που µας λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν ήρθε ο Υπουργός
να αξιολογήσει και να µας εξηγήσει τη συγκεκριµένη τροπολογία, ενώ ήρθε προς τιµήν του ο κ. Καλαφάτης για µία σαφέστατη
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τροπολογία, που δεν χρειαζόταν καµµία, µα καµµία, επεξήγηση,
µόνο και µόνο για να τιµήσει το Κοινοβούλιο. Είναι προφανές ότι
αυτήν την τροπολογία δεν τη στηρίζουµε. Μόνο αυτό ήθελα να
πω και τίποτε άλλο σε σχέση µε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας δίνετε,
όµως, µια ευκαιρία να καταθέσετε µία επίκαιρη ερώτηση, να
έρθει ο Υπουργός να εξηγήσει.
Ολοκληρώσαµε το στάδιο των πρωτολογιών. Εισερχόµεθα
στις δευτερολογίες.
Ποιος συνάδελφος θέλει να λάβει τον λόγο για να δευτερολογήσει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, έγινε πολλή συζήτηση εδώ µέσα και υπήρξε
µήλον της έριδος το θέµα των γιατρών του ΕΟΠΥΥ. Οµιλώ για
τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι έχουν υψηλή επιστηµονική
κατάρτιση, µεγάλη εµπειρία, µεγάλη τεχνογνωσία στα θέµατα
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και επιπλέον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
από τα υπουργικά έδρανα να υπάρξει λίγη ησυχία.
Συνεχίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: …οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, η
πλειοψηφία εξ αυτών, έχουν σύγχρονα ιδιωτικά ιατρεία, πλήρως
εξοπλισµένα πολλές φορές µε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας.
Με αυτούς τους γιατρούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
κύριε Πρόεδρε, ήταν σαφής ο Υπουργός στην τοποθέτησή του.
Για τους γιατρούς που θα επιλέξουν το ιδιωτικό τους ιατρείο,
αντί το Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, θα υπάρχει µία προνοµιακή σύµβαση, όπως είπαµε, τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας και φυσικά µε αυξηµένο αριθµό -όπως είναι σήµερα και
στους υπόλοιπους γιατρούς, όµως σε εκείνους είναι προσωρινό
το µέτρο- για τετρακόσιες επισκέψεις τον µήνα.
Το θέλουµε αυτό -και το γνωρίζετε πολύ καλά- ώστε το σύστηµα να εξοµαλυνθεί και αυτές οι συµβάσεις θα υπογραφούν
άµεσα. Θα έπρεπε να είναι έτοιµες αυτές οι συµβάσεις του
ΕΟΠΥΥ από την πρώτη ηµέρα που θα «κλείσουν» για έναν µήνα
τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ, να µπορεί να πάει ο όγκος των
ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ άµεσα σε αυτά τα ιδιωτικά ιατρεία.
Το όφελος για τον πολίτη θα είναι µεγάλο, γιατί αυτά τα ιατρεία πλέον υπολειτουργούν. Είναι λίγες ώρες µόνο την ηµέρα.
Σύγχρονα πολυϊατρεία σε όλη την Ελλάδα θα λειτουργούν πλέον
όλη τη µέρα, προσβάσιµα απ’ όλους τους ασφαλισµένους, για
να καλύψουν και το κενό το οποίο θα δηµιουργηθεί από την προσωρινή υπολειτουργία των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δεχτείτε και κάτι άλλο που
έχουµε πει στην επιτροπή. Δεν άκουσα να το λέτε εδώ, αλλά πρέπει να γίνει άµεσα. Ξέρω ότι έχει σχέση και µε τη δευτεροβάθµια
περίθαλψη, τα νοσοκοµεία. Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να
έχουν και διασύνδεση µε τα νοσοκοµεία, όπως γίνεται και στη
Γερµανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια µε τον θεσµό των Belegbetten και Belegerste. Το ξέρετε και το έχουµε καταθέσει. Το είχα
πει και στην κατ’ άρθρον συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων. Πρέπει ένα 10% τουλάχιστον των κλινών των νοσοκοµείων αναφοράς να διατεθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, ώστε να µπορούν και οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ να νοσηλεύουν τα περιστατικά
τους ή να χειρουργούν τα περιστατικά τους στα νοσοκοµεία αναφοράς.
Αυτό θα ωφελήσει τον πολίτη πολλαπλά, αλλά και τα νοσοκοµεία, τα οποία θα λειτουργούν πλέον περισσότερες ώρες και θα
επιτύχουν µεγαλύτερα οφέλη στη λειτουργία τους. Το όφελος,
καταλαβαίνετε, θα είναι σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στον πολίτη, ο οποίος θα µπορεί να νοσηλευθεί ή να χειρουργηθεί. Σας
παραπέµπω στο παράδειγµα που ανέφερε προηγουµένως ο κ.
Σαλµάς. Ο γιατρός θα µπορεί να παραπέµψει το περιστατικό στο
νοσοκοµείο και να το χειρουργήσει ο ίδιος, χωρίς να πληρώσει
τίποτα ο ασφαλισµένος, µια που είναι ασφαλισµένος στον
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ΕΟΠΥΥ. Περιστατικά τα οποία θα έφευγαν στον ιδιωτικό τοµέα
θα µείνουν στον κρατικό τοµέα, στα νοσοκοµεία, τα οποία και περισσότερες ώρες θα λειτουργήσουν και θα ανταποκριθούν καλύτερα στους σκοπούς τους, ιδιαίτερα σε προβληµατικές
περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου είναι ανώφελο να υπάρχουν κάποιες ειδικότητες.
Παραδείγµατος χάριν, στην Ικαρία είναι ανώφελο να έχεις γυναικολόγο στο νοσοκοµείο για ελάχιστους τοκετούς τον χρόνο
ή σε ένα πολύ µικρό νοσοκοµείο είναι ανώφελο να υπάρχουν
άλλες ειδικότητες για ελάχιστες επεµβάσεις τον χρόνο, ενώ θα
µπορούν σε αυτές τις περιοχές οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ να στέλνουν τα περιστατικά µέσα, να τα νοσηλεύουν και να τα χειρουργούν. Νοµίζω ότι αυτό το είχαµε θίξει και πρέπει να γίνει.
Υπάρχει και ένα θέµα µε τους οδοντιάτρους, οι οποίοι έχουν
πανάκριβο εξοπλισµό. Και εδώ πρέπει να γίνει κάτι για τους οδοντιάτρους, οι οποίοι θα προτιµήσουν να φύγουν εκτός του εθνικού
δικτύου πρωτοβάθµιας φροντίδας και θα προτιµήσουν το ιδιωτικό τους οδοντιατρείο. Και εδώ θα πρέπει να γίνουν ειδικές συµβάσεις µε αµοιβή κατά πράξη. Το είπατε, κύριε Υπουργέ, και
πρέπει να γίνει άµεσα από τον ΕΟΠΥΥ, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει η πρωτοβάθµια οδοντιατρική περίθαλψη να είναι εκτός δηµοσίου συστήµατος υγείας. Αυτά είναι δύο θέµατα, τα οποία
πρέπει να τα δούµε.
Τέλος, σχετικά µε τους ανέργους και τους ανασφάλιστους, για
να µην υπάρχει και κανένα επιχείρηµα από την Αριστερά, θα πρέπει γι’ αυτούς να προβλεφθεί να υπάρχει σε συνεργασία µε τον
ΟΑΕΔ, ένα βιβλιάριο ή µία κάρτα πρόσβασης στο ΠΕΔΥ, το Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, ετήσιας διάρκειας για ανασφάλιστους και ανέργους, για όλους αυτούς που για διάφορους
λόγους είναι ανασφάλιστοι. Πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους αυτή η κάρτα, η οποία φυσικά θα µπορεί να ανανεωθεί, εάν βρίσκονται πάλι στο ίδιο καθεστώς, είτε χωρίς
ασφάλιση είτε χωρίς εργασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να πω κάτι µόνο
για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1127 και ειδικό 69, κύριε
Υπουργέ, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Βεσυρόπουλο.
Πρέπει να την ξαναδείτε, γιατί πρόκειται για ελάχιστους ιατρούς, οι οποίοι θα µπορούν να κάνουν ειδικότητα αµίσθως. Δεν
έχει κανένα δηµοσιονοµικό κόστος και παράλληλα θα ωφεληθούν και το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΕΠΥ. Γι’ αυτούς τους δύο οργανισµούς, γι’ αυτά τα νοµικά πρόσωπα πρόκειται, για ορισµένους
ιατρούς οι οποίοι εργάζονται εκεί. Όπως το κάναµε για τους
αθλητές, θα πρέπει και αυτοί οι ιατροί να κάνουν την ειδικότητά
τους αµίσθως, µε πολλαπλό όφελος και αµοιβαίο όφελος και για
τους οργανισµούς και για τους ιδίους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ενηµερώσω πολύ σύντοµα την Αντιπροσωπεία
για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1132 και ειδικό 74, που έχει
καταθέσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η διαδικασία της κινητικότητας, όπως έχει ψηφιστεί από τον
ν. 4172 στο άρθρο 91, είχε µία ατέλεια, διότι δεν προέβλεπε τη
δυνατότητα υποβολής ένστασης από τους ενδιαφερόµενους, οι
οποίοι έπρεπε να περιµένουν µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανάθεση των οριστικών πινάκων για να καταφύγουν στη λύση των αιτήσεων θεραπείας.
Αυτή ήταν µία προβληµατική ρύθµιση και το ΑΣΕΠ µάς υπέδειξε
ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να τροποποιούσαµε το σχετικό άρθρο
και να προβλέπαµε τη διαδικασία ένστασης µετά την κατάθεση
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των προσωρινών πινάκων εντός µίας σφικτής χρονικής προθεσµίας, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να ασκούν το
δικαίωµα της ένστασης, το οποίο θα εκδικάζεται στη συνέχεια από
το ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο του φορέα υποδοχής.
Θεωρώ ότι είναι µία βελτίωση στη διαδικασία. Φαντάζοµαι ότι
και ο κ. Μητρόπουλος ως γνώστης του αντικειµένου θα συµφωνήσει ότι η διαδικασία της κινητικότητας, µε την οποία µπορεί
προφανώς να έχετε ιδεολογικές διαφωνίες, θωρακίζεται θεσµικά
µε αυτόν τον τρόπο και εισηγούµαι την υπερψήφιση της σχετικής
διάταξης στην Ολοµέλεια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ξανθός για τέσσερα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτές τις δύο µέρες της συζήτησης θεωρώ ότι ασκήθηκε µια
πολύ τεκµηριωµένη κριτική απ’ όλες τις πτέρυγες της Αντιπολίτευσης. Θα έλεγα ότι υπήρξε και µία προσεκτική και συγκρατηµένη κριτική ακόµα και από Βουλευτές της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, που τεκµηριώνουν, κατά την άποψή µας, την εκτίµηση ότι προφάσεις εν αµαρτίαις και προσχηµατική δεν είναι η
δική µας αντίθεση στο νοµοσχέδιο, αλλά ακριβώς η προώθηση µέτρων που αποδιοργανώνουν το δηµόσιο σύστηµα υγείας στο
όνοµα της µεταρρύθµισης και της αναβάθµισης και ο τρόπος µε
τον οποίο γίνεται αυτή η παρέµβαση, η µεθόδευση, αυτός ο βίαιος, αυταρχικός τρόπος που οδηγεί σε κλείσιµο δοµών, σε διαθεσιµότητες όλου του προσωπικού, σε εκβιασµό για αυτοαπολύσεις γιατρών και ο τρόπος µε τον οποίο χρηµατοδοτούνται
αυτές οι αλλαγές.
Είναι δραστική η υποχρηµατοδότηση που υπάρχει. Έχει περικοπεί κατά 30% ο προϋπολογισµός του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας των νοσοκοµείων, µε το οποίο υποτίθεται θέλουµε να ενοποιηθεί η πρωτοβάθµια φροντίδα. Είναι δραµατικά µειωµένος ο
προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ κατά περίπου 750 εκατοµµύρια
ευρώ για φέτος. Οι εργώδεις διοικητικές διαδικασίες, τις οποίες
εσείς αναγνωρίζετε στην τροπολογία που καταθέσατε, και η αδυναµία των ΔΥΠΕ σήµερα, µε τη σηµερινή τους στελέχωση, να
υποστηρίξουν αυτές τις αλλαγές κατά την άποψή µας στο µόνο
προβλέψιµο αποτέλεσµα στο οποίο οδηγούν είναι ότι θα υπάρξει
µια πλήρης απορρύθµιση και διάλυση αυτής της ελλειµµατικής,
της στρεβλής πρωτοβάθµιας φροντίδας που είχαµε στη χώρα
µας και που παρείχε δωρεάν υπηρεσίες σε σηµαντικό κοµµάτι
της κοινωνίας.
Έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται η ιδιωτικοποίηση. Διά της
διολισθήσεως, διά της απόσυρσης του κράτους, διά της κατάρρευσης των δοµών και των υπηρεσιών, αφήνετε ευνοϊκό έδαφος
στον µεγάλο επιχειρηµατικό τοµέα, ο οποίος καραδοκεί και καλύπτει το κενό. Αυτό έγινε ιστορικά. Πάντα µε αυτόν τον τρόπο
προχώρησε η µεγάλη ιδιωτικοποίηση, ειδικά τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, στην πατρίδα µας και όχι µε άµεσες νοµοθετικές παρεµβάσεις, που έβαζαν ευθέως ζητήµατα ιδιωτικοποίησης των
υπηρεσιών.
Σας έπιασε ο πόνος, αγαπητοί συνάδελφοι, για το ζήτηµα των
ενιαίων εργασιακών σχέσεων, όταν και µε τις τοποθετήσεις σας
αυτό που στηρίζετε είναι το ιδιωτικό ιατρείο των πανεπιστηµιακών γιατρών, δηλαδή το απόλυτο µεικτό σύστηµα, το ιδιωτικό
απογευµατινό ιατρείο στα νοσοκοµεία, µε το οποίο εµείς διαφωνούµε, το οποίο τώρα θέλετε να το επεκτείνετε και στις δοµές
της πρωτοβάθµιας φροντίδας και στα κέντρα υγείας.
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει απογευµατινή λειτουργία των νοσοκοµείων, βεβαίως, για να καλύπτονται περισσότερο
οι ανάγκες των ανθρώπων, αλλά χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς, µε έναν τρόπο υπερωριακής αποζηµίωσης του υπάρχοντος
προσωπικού, το οποίο βεβαίως είναι ελλειµµατικό σήµερα και
χρειάζεται ενίσχυση.
Σας έπιασε ο πόνος και δηλώνετε αντίθετοι των συντεχνιών, όταν
ξέρουµε και το είπαµε και στις παρεµβάσεις µας ότι οι µεγαλύτερες συντεχνίες, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των µεγάλων διαγωνιστικών
κέντρων, το µεγαλοδιευθυντικό και το µεγαλοκαθηγητικό κατεστηµένο στη χώρα, που εν πολλοίς είναι κοµβικός ο ρόλος τους στη
δηµιουργία του πάρτι στοn χώρο της υγείας, είναι αυτοί που σας
στηρίζουν ανεπιφύλακτα.
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Κόπτεστε ακόµα και για τους νέους γιατρούς και για το εργασιακό τους µέλλον, τη στιγµή που υπάρχουν εκατοντάδες νέοι
γιατροί, εξαιρετικοί επιστήµονες, µε πάρα πολύ καλές εξειδικεύσεις και µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, που έχουν κριθεί
από το δηµόσιο σύστηµα υγείας σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν διορίζονται επειδή δεν το επιτρέπει
το µνηµόνιό σας. Mάλιστα σκέφτεστε, ακριβώς για να αποκλείσετε αυτούς τους νέους γιατρούς, να αυξήσετε και τοn χρόνο
συνταξιοδότησης των υπηρετούντων ιατρών και να το πάτε στα
εξήντα επτά, γιατί ξέρετε ότι είναι γερασµένο το σύστηµα υγείας
και θέλετε να αναγκάσετε τους κουρασµένους και εξουθενωµένους γιατρούς που υπηρετούν σήµερα στα νοσοκοµεία να δουλεύουν ακόµα περισσότερο και άρα να µην υπάρχουν και να µην
ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας.
Άρα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ο λαϊκισµός και η δηµαγωγία είναι –επιτρέψτε µου τον όρο- να πουλάς µεταρρύθµιση και
αναβάθµιση και βελτίωση των υπηρεσιών, όταν όλο το δηµόσιο
σύστηµα υγείας καταρρέει, όταν το κοινωνικό κράτος υποχωρεί,
όταν η συνολική οικονοµική και κοινωνική πολιτική που ασκείται
επιδεινώνει δραµατικά και δηµιουργεί συνθήκες κοινωνικής βαρβαρότητας.
Τελειώνω µε µια κουβέντα για τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας, τον οποίο επικαλεστήκατε πάρα πολλές φορές. Το ξέρει
και ο κ. Κωνσταντόπουλος, το ξέρουν και οι συνάδελφοι που
έχουν σχέση ότι υπάρχει ο γνωστός ορισµός του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας για την υγεία. Αυτός, λοιπόν, ο ορισµός λέει
ότι υγεία δεν είναι η έλλειψη αρρώστιας, αλλά είναι η δυνατότητα
των ανθρώπων να έχουν σωµατική και ψυχική ευεξία και να ζουν
εναρµονισµένα στο κοινωνικό περιβάλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, για µισό
λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ολοκληρώσω τοn συλλογισµό µου.
Εσείς πιστεύετε ότι στις σηµερινές συνθήκες της µνηµονιακής
Ελλάδας, του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων, υπάρχουν αυτές
οι συνθήκες που ευνοούν την υγεία των ανθρώπων;
Εµείς πραγµατικά θεωρούµε ότι η πιο σηµαντική παρέµβαση
για τη δηµόσια υγεία στην πατρίδα µας είναι να έχουν οι άνθρωποι της χώρας µας το δικαίωµα στην εργασία, στην ασφάλεια,
σε ένα αξιοπρεπές εισόδηµα, στην επαρκή διατροφή, στην
επαρκή θέρµανση, στην αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό και η δική µας σηµαντική πολιτική παρέµβαση θα είναι ακριβώς να διασφαλίσουµε
αυτές τις συνθήκες, ανατρέποντας την Κυβέρνησή σας, αλλάζοντας το πλαίσιο στο οποίο ασκείται η κοινωνική και οικονοµική
πολιτική και δίνοντας τη δυνατότητα ανασυγκρότησης και επιβίωσης του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνουµε στο τέλος της συζήτησης για το νοµοσχέδιο. Έχω την ευτυχία αυτά που έµαθα στο
µεταπτυχιακό µου για τη διοίκηση των οικονοµικών της υγείας
να τα συζητήσω και µερικά από αυτά θα µπορούσαν να γίνουν
στην πράξη.
Μιλάω επίµονα εδώ και δύο µέρες για τοn σφαιρικό προϋπολογισµό και θα νοµίζει κανένας ότι έχω κάποια εµµονή σε αυτό.
Όµως ο σφαιρικός προϋπολογισµός, λύνει όλα τα ζητήµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Εξαρτάται τι µπάτζετ έχει ο προϋπολογισµός.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ας αφήσουµε τι έχουµε
στο µυαλό µας ο κ. Μπέζας, ο κ. Γεωργιάδης και εγώ και ας πάµε
στο τι λέει το νοµοσχέδιο.
Σας κατέθεσα πριν έναn πίνακα όπου δείχνει, παραδείγµατος
χάριν -διότι µιλάµε για τους οδοντιάτρους- ότι υπάρχει οδοντιατρική περίθαλψη. Τι σηµαίνει αυτό; Έχουµε τους συµβεβληµένους γιατρούς, οι οποίοι πληρώνονται κατά κεφαλήν, οι οποίοι
είναι οι παθολόγοι, οι παιδίατροι και οι γενικοί γιατροί, και έχουµε
τους ειδικότητας, οι οποίοι πληρώνονται κατά πράξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι συγκεκριµένος ο προϋπολογισµός, βγαίνει µε συγκεκριµένο πολλαπλασιαστή και ανάλογα µε το µπάτζετ βεβαίως υπάρχει. Αλλά το µπάτζετ αυτό δεν µπορεί να ξεφύγει, όπως ξέρετε,
κύριε Ξανθέ, γιατί είναι κλειστός. Άρα πώς θα κερδίσουν πιο
πολύ τα ιδιωτικά κέντρα; Μα δεν το καταλαβαίνω αυτό.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Θα πληρώνει ο ασθενής.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα πώς θα πληρώνει ο
ασθενής, αφού θα µπορεί να κάνει τις εξετάσεις; Διαβάστε το
και δείτε το. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχουµε όλοι τις ίδιες γνώσεις. Υπάρχει, όµως, συγκεκριµένο µπάτζετ, υπάρχει συγκεκριµένο ποσό για τις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.
Να σας εξηγήσω. Εάν κάποιος προκαλέσει τεχνητή ζήτηση και
χρειαστεί να βγάλει περισσότερες µαγνητικές, ενώ η µία µαγνητική θα στοιχίζει 100 ευρώ µετά από το όριο των διακοσίων µαγνητικών, οι οποίες θα είναι το τέλος, θα γίνει εκατοστή
ενενηκοστή η διακοσιοστή πρώτη, για να µην προχωρήσει παραπάνω ο προϋπολογισµός. Όταν θα φτάσει στη διακοσιοστή δέκατη, το διαγνωστικό κέντρο θα τη δίνει εκατόν πενήντα ευρώ.
Αυτή είναι η µεγάλη επιτυχία. Και δεν το ανακαλύψαµε εµείς
αυτό. Το έχουν ανακαλύψει όλοι οι Ευρωπαίοι και εφόσον δεν
υλοποιηθεί σωστά, ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω να κάνετε µία κριτική, ότι δεν το υλοποιήσαµε σωστά. Μαζί σας! Να κάνετε κριτική
ότι δεν έχουµε την καλή διάθεση να το υλοποιήσουµε. Μαζί σας!
Στο νοµοσχέδιο αυτό, όµως, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο που να
φαίνεται. Όλα τα υπόλοιπα ας τα δούµε στην υλοποίησή τους.
Θα σας πω –τώρα που είµαστε και λίγοι εδώ- το εξής: Επέλεξα
να ζητήσω να είµαι εισηγητής στο νοµοσχέδιο διαβάζοντας το
βιβλίο του Παρασκευά Αυγερινού, ο οποίος ήταν το 1983 ο άνθρωπος που έκανε τον ιδρυτικό νόµο του ΕΣΥ και γνώρισε, µέσα
από όλη αυτήν τη διαδικασία, τι έλεγαν οι γιατροί. Τα επιχειρήµατα είναι σχεδόν τα ίδια.
Θα ήθελα να σας πω κάτι τελευταίο και θα το πω χωρίς καµµία
διάθεση υποτίµησης απέναντι στην Αντιπολίτευση, απλώς νοµίζω
ότι κάνατε την επιλογή σας. Την ίδια επιλογή είχε κάνει τότε ο
Μένιος Κουτσόγιωργας, ο οποίος είπε: «Πρόεδρε, να µην προχωρήσουµε στη µεταρρύθµιση. Θα χάσουµε τους γιατρούς.».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Μελάς έχει
τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Αυτές τις δύο τελευταίες ηµέρες συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που αφορά την υγεία και κυρίως την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Εάν τυχόν οι µεταρρυθµίσεις
αυτές ήταν για το καλό των ασθενών, χωρίς να δηµιουργήσουν
πρόβληµα στους εργαζοµένους στον σηµερινό ΕΟΠΥΥ, γιατρούς
και υπόλοιπο προσωπικό, δεν θα είχα κανένα πρόβληµα να το
ψηφίσει.
Είµαι, όµως, βέβαιος ότι θα δηµιουργηθούν τεράστια προβλήµατα και στους ασθενείς και στο εργαζόµενο προσωπικό.
Πρώτον, οι ασθενείς θα αναγκάζονται, αφού θα συρρικνωθούν
οι µονάδες πρωτοβάθµιας περίθαλψης, να πηγαίνουν σε µεγαλύτερες αποστάσεις µε ταλαιπωρία και έξοδα.
Δεύτερον, θα αναγκάζονται είτε είναι ανασφάλιστοι είτε είναι
άνεργοι είτε είναι ασφαλισµένοι, να πληρώνουν 5 ευρώ, όπως
πληρώνουν σήµερα στα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας. Μπορεί να πει κανείς ότι 5 ευρώ δεν είναι µεγάλο ποσό. Σήµερα, στην
οικονοµική κρίση που διέρχεται η χώρα και ο άνεργος ή ο εργαζόµενος ή ο ασφαλισµένος που παίρνει σύνταξη δεν µπορεί να
ζήσει την οικογένειά του, τα 5 ευρώ είναι σηµαντικό ποσό. Δεν
έπρεπε, λοιπόν, να µπει αυτό το ποσό.
Μία ρύθµιση ακόµα που θα είναι εις βάρος των ασθενών είναι
ότι οι συµβεβληµένοι γιατροί –µε πήραν χθες τηλέφωνο και µου
το είπαν- µπορούν να γράφουν ανά µήνα συνταγές κόστους
µέχρι 4.700 ευρώ. Όταν ένα γιατρός συµπληρώσει στις 10, στις
15 του µήνα το ποσό αυτό και πάει ο άρρωστος να του γράψει
µία συνταγή, θα του πει «έχω συµπληρώσει και δεν µπορώ να
σου γράψω». Θα πάει ο ασθενής στον επόµενο ιατρό, που µπορεί
να του πει το ίδιο. Θα αναγκάζεται, λοιπόν, ο ασθενής να αγοράζει τα φάρµακα από την τσέπη του.
Είναι δυνατόν αυτό, να οδηγούµε σε τέτοια τακτική τους ασθε-
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νείς και να λέµε ότι µε τη µεταρρύθµιση αυτή η οποία θα υποβαθµίσει την πρωτοβάθµια περίθαλψη, θα βοηθήσουµε τον ελληνικό λαό;
Δεύτερον, ως προς τους γιατρούς, θέλω να πω τα εξής. Ένας
γιατρός χειρουργικής ειδικότητας που εργαζόταν, έκανε και µερικά χειρουργεία έξω και στοιχειωδώς ζούσε την οικογένειά του.
Ξαφνικά του λέτε να κόψει το ιατρείο, να κόψει την επαφή του
µε ιδιωτικές κλινικές, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ζήσει τον
εαυτό του και την οικογένειά του.
Υπάρχει ακόµη περίπτωση αυτοί οι γιατροί να µεταφερθούν
σε µακρινές αποστάσεις της ΔΥΠΕ. Μια ΔΥΠΕ πιάνει πολλούς
νοµούς και µεγάλες αποστάσεις. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα
οι ιατροί να µην µπορούν να συντηρήσουν ούτε τον εαυτό τους
ούτε και την οικογένειά τους. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν θα έπρεπε
αυτή, τη στιγµή να έρθει ένα νοµοσχέδιο που να δηµιουργήσει
µεγαλύτερα προβλήµατα στον ελληνικό λαό.
Εγώ το έχω τονίσει και άλλη φορά. Σήµερα επιβαλλόταν να
προσέξουµε την υγεία του λαού όσο το δυνατόν περισσότερο,
διότι η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό. Λόγω της οικονοµικής
κρίσης, θα έπρεπε να προσφέρουµε υπηρεσίες, ούτως ώστε ο
ελληνικός λαός να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη περίθαλψη και
υγεία.
Δυστυχώς, όµως, µε όλα αυτά που εφαρµόζονται, η υγεία του
ελληνικού λαού εξαθλιώνεται και πιστεύω ότι όλη αυτή η µεταρρύθµιση γίνεται για οικονοµικούς λόγους. Έχετε πάρει εντολές
από την τρόικα να ελαττώσετε το κόστος της δαπάνης για την
υγεία.
Όµως όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι και αυτό το κόστος, που θα ελαττωθεί, θα προέρχεται κατά ένα µεγάλο µέρος
από τις τσέπες των ασθενών, των οποίων οι τσέπες σήµερα είναι
άδειες. Δυστυχώς, θα υποβαθµιστεί ακόµα περισσότερο η περίθαλψη του ελληνικού λαού και θα έχει επιπτώσεις και στους εργαζόµενους και αυτό είναι απαράδεκτο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Μάρκου για τέσσερα λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Στη συζήτηση που προηγήθηκε, αναφέρθηκα µε σαφήνεια
στους λόγους για τους οποίους η Δηµοκρατική Αριστερά θεωρεί
ότι το παρόν νοµοσχέδιο υπονοµεύει, αντί να προωθεί, την όποια
µεταρρύθµιση στον χώρο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
στη χώρα.
Δεν προσφέρει καµµία λύση στα χρόνια δοµικά προβλήµατα
του ΕΟΠΥΥ ούτε του δηµοσίου συστήµατος υγείας. Προχειρότητα, ασάφειες, παραποµπή σηµαντικών θεµάτων στο µέλλον,
για να ρυθµιστούν µε υπουργικές αποφάσεις κατά τη βούληση
του Υπουργού. Όλα αυτά δεν πείθουν ότι η µεταρρύθµιση θα
προχωρήσει µε βάση ένα συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο και
ένα ορισµένο χρονοδιάγραµµα, που ακόµα δεν έχουµε δει.
Η ουσία µιας πραγµατικής µεταρρύθµισης στον χώρο της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας είναι να αποκτήσει επιτέλους ο
ασθενής τον γιατρό του και όχι γιατρό-συνταγογράφο ή γιατρόδεσµοφύλακα, που θα εµποδίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας.
Ο ασθενής πρέπει να αποκτήσει τον γιατρό εκείνον µε τον
οποίο θα δηµιουργήσει µια σχέση εµπιστοσύνης, που θα έχει διαχρονικά το ιστορικό του και θα µπορεί να του παρέχει ποιοτική
και συνεχή φροντίδα. Επίσης, ο ασθενής πρέπει να αποκτήσει
πρόσβαση σε µια σειρά από άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές,
όπως είναι η κατ’ οίκον νοσηλεία, η παρηγορητική φροντίδα, η
ψυχολογική υποστήριξη.
Παράλληλα, ο ασφαλισµένος του ΕΟΠΥΥ δικαιούται να έχει γιατί τον ενισχύει κάθε µήνα οικονοµικά- έναν ισχυρό οργανισµό,
από τον οποίο θα µπορεί να προµηθεύεται και ο οποίος να του
παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες, τόσο στο δηµόσιο όσο και στο
ιδιωτικό σύστηµα υγείας.
Εµείς καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις και παρατηρήσεις για τις προϋποθέσεις που µπορεί να καλύπτει η επιχειρούµενη µεταρρύθµιση. Δυστυχώς, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
έχει οχυρωθεί πίσω από την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και
δεν αντιλαµβάνεται ότι ο επιτυχηµένος σχεδιασµός είναι εξ ορι-
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σµού µακροπρόθεσµος και δεν µπορεί να γίνεται στην πορεία και
όπου βγει.
Για τους λόγους που προανέφερα και στην οµιλία µου επί της
αρχής και επανέλαβα συνοπτικά στην κατ’ άρθρον οµιλία µου,
καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Βέβαια, θέλω να
υπενθυµίσω ότι επισηµάναµε τις όποιες θετικές διατάξεις και δεν
διστάσαµε να τις υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ζαχαριάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο λόγια ήθελα να πω, όσον αφορά το µνηµόνιο και τις προβλέψεις και το γεγονός ότι και αυτός ο νόµος που ψηφίζουµε σήµερα είναι σχεδόν εφαρµοστικός νόµος του µνηµονίου, το είπε
ο συνάδελφος κ. Αλέξης Μητρόπουλος προηγουµένως, και για
το πλαφόν που βάζει, το οποίο το έχουµε ξεπεράσει προς τα
κάτω και έχουµε καθοδική πορεία -το 6% του ΑΕΠ προς το 5,5%
και το 5%- και για τις µνηµονιακές προβλέψεις για απολύσεις
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που εφαρµόζονται εδώ µε τις διαθεσιµότητες, κινητικότητες και απολύσεις µεγάλου αριθµού επιστηµόνων της υγείας, που θα τις δούµε αµέσως, στο αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Άρα δεν µπορεί κανένας να πει ότι δεν συνδέεται άµεσα και το
µνηµόνιο. Βέβαια, η νεοφιλελεύθερη λογική και στον χώρο και
την οικονοµία της υγείας προϋπήρχε του µνηµονίου και υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί µαθητές και µέσα στους συναδέλφους
µας της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ένας από αυτούς
είναι ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος µάς µίλησε προηγουµένως για τον σφαιρικό προϋπολογισµό.
Ο σφαιρικός προϋπολογισµός, λοιπόν, µπορεί πράγµατι να χειρίζεται ένα ποσόν από την αρχή του χρόνου προσδιορισµένο,
από την άλλη, όµως, αν δεν έχει µία πρόβλεψη του προϋπολογισµού τέτοια που να είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις ανάγκες
και αν τα κριτήρια είναι τέτοια, όπως βλέπουµε σήµερα, στο ελάχιστο πακέτο, όπως είπαµε, στην ελάχιστα αποδεκτή παροχή
υπηρεσιών υγείας, τότε καταντά καταστροφικός.
Κι έναν λόγο ακόµη και τελειώνω, όχι µόνο για τον σφαιρικό
αλλά για τον κλειστό προϋπολογισµό, ο οποίος µπορεί ειδικά να
µην αφήνει, να µην επιτρέπει στους ασθενείς πρόσβαση σε άλλα
επίπεδα υγείας. Παραδείγµατος χάριν, φραγές µε τους οικογενειακούς γιατρούς, ενδεχοµένως -θα δούµε πώς θα εφαρµοστεί
στην πράξη σε επίπεδο κέντρου υγείας- φραγές στο νοσοκοµείο
και την περιφέρεια, ώστε να µην µπορείς να πας παραπέρα και
να µη διεκδικήσεις µία καλύτερη, κατά τη γνώµη του ασθενούς
και κατά τη γνώµη ενδεχόµενα του γιατρού, ο οποίος δεν µπορεί
όµως να παραπέµψει, γιατί υπάρχουν οι περιορισµοί και τα πλαφόν στη συνταγογράφηση.
Ειδικότερα καταστροφική θα είναι η εφαρµογή κλειστού προϋπολογισµού για τις αποµακρυσµένες και φτωχές περιοχές,
όπως είναι και ο Νοµός Αρκαδίας. Αναφερθήκατε και στα σχέδια
των οικονοµολόγων υγείας, κύριε συνάδελφε, που οι ίδιοι είχαν
προβλέψει σε αυτό το σχέδιο που καταθέσατε, να τερµατιστεί η
λειτουργία του Κέντρου Υγείας Τροπαίων και µε ερώτησή µας
βέβαια αυτό αποκαταστάθηκε από τον Υπουργό, προς το παρόν.
Τα Κέντρα Υγείας Αρκαδίας δεν έχουν σήµερα οδηγούς ασθενοφόρων. Άνθρωποι κινδυνεύουν. Έχουµε περιστατικά όπου
έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές.
Σε αυτά τα προβλήµατα, λοιπόν, πρέπει να σταθούµε και να
τα λύσουµε, να µη µείνουµε στο ωραίο περιτύλιγµα, το κέλυφος
αυτό της νεοφιλελεύθερης πολιτικής υγείας, που εµείς ελπίζουµε να το ανατρέψουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, τριτολογία δεν προβλέπεται.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ανέφερε όµως συγκεκριµένα πράγµατα και το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τίθεται θέµα
προσωπικού;
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι
ένα θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προσωπικό
έχουµε όταν είτε αλλοιώνεται η τοποθέτηση κάποιου είτε οµιλώντας κάποιος εκφράζεται στο όνοµα κάποιου άλλου.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλω µαζί σας να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τέλος πάντων,
τώρα να µην πάµε σε «αρκαδικό εµφύλιο», πείτε δύο λέξεις για
ένα λεπτό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προς Θεού! Για ένα
λεπτό θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. Ο κύριος συνάδελφος ξέρει ότι πάντα µιλάµε πολιτικά και
δεν µπαίνουµε σε προσωπικές διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, για ένα
λεπτό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λέω κάτι πολύ
απλό.
Πρώτον, δεν θα κλείσει καµµία δοµή. Εκτός ότι έκανα ερώτηση
και µου απάντησε ο κύριος Υπουργός –έχει κάνει και ο κύριος
συνάδελφος- υπάρχει και κάτι άλλο. Στο νοµοσχέδιο µέσα βάλαµε µπροστά από τη φράση «κέντρων υγείας» τη λέξη «νέων»,
ώστε -το ξέρετε, κύριε συνάδελφε- να µην κλείσει όχι µόνο στην
Αρκαδία αλλά πουθενά καµµία δοµή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αυτό δεν διασφαλίζεται.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν διασφαλίζεται τίποτα, µα ξέρετε κάτι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε,
αύριο το πρωί µπορεί να γίνει ένας νέος νόµος και να µη διασφαλίζεται τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λοιπόν, δεν
υπάρχει προσωπικό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, να πω
ένα τελευταίο.
Λέω κάτι πολύ απλό. Αντί να λέµε «δεν µπορεί», «πρέπει» ή οτιδήποτε άλλο, ας πούµε ότι ο νόµος είναι γραµµένος σωστά και
ας δούµε την υλοποίησή του. Αριστερό όµως είναι για µένα ο άνθρωπος στα Τρόπαια να µπορεί να έχει οικογενειακό γιατρό. Και
µε αυτό το νοµοσχέδιο θα έχει οικογενειακό γιατρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζερδελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δέχθηκα κάποιες ερωτήσεις από έναν συνάδελφο της Νέας
Δηµοκρατίας, ο οποίος δεν είναι παρών. Πρέπει να απαντήσω ότι
δεν είµαι ο µόνος µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ο οποίος έκανε τη
διαπίστωση και την εκτίµηση, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα πράγµατα θα χειροτερέψουν στην υγεία.
Αν κάποιος πίστευε από την Αντιπολίτευση, η οποία σύσσωµη
καταψήφισε το νοµοσχέδιο, ότι θα καλυτέρευαν τα πράγµατα,
θα έδινε θετική ψήφο.
Απλά, λοιπόν, όλοι µας, που ψηφίσαµε κατά του νοµοσχεδίου,
πιστεύουµε ακράδαντα ότι θα χειροτερέψουν και επειδή «πατήρ
αληθείας χρόνος», είχα ζητήσει από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη να µας δώσει στη Βουλή, στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων, τους δείκτες που καθορίζουν τα συστήµατα υγείας
και τους στόχους επιβίωσης και τα αξιολογούν. Μέχρι στιγµής
δεν τα έχει φέρει.
Να φέρει, λοιπόν, τους δείκτες αυτούς και να τους δούµε µετά
την εφαρµογή του νόµου ο οποίος ψηφίστηκε σήµερα επί της
αρχής και να συγκρίνουµε τους σηµερινούς δείκτες µε τους δείκτες που θα προκύψουν τότε. Τότε, λοιπόν, θα φανεί ποιος έχει
το δίκιο, διότι αυτές είναι εκτιµήσεις.
Θα σας πω, όµως, πού βασίζεται η δική µου εκτίµηση. Βασίζεται στο ότι πριν από λίγο καιρό είχαµε καλύτερους δείκτες και
χειροτέρεψαν.
Είναι έτσι, κύριε συνάδελφε, κύριε Κωνσταντινόπουλε; Είχαµε
πριν από πέντε χρόνια, πριν µπούµε στο µνηµόνιο, καλύτερους
δείκτες;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν κάνουµε
διάλογο. Απευθύνεστε στον Πρόεδρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Βεβαίως, απευθύνοµαι σε σας.
Είχαµε καλύτερους δείκτες. Γιατί χειροτέρευσαν; Υπάρχει
απάντηση. Διότι γιατροί έφυγαν από το σύστηµα και γιατί το σύστηµα υποχρηµατοδοτήθηκε.
Τι γίνεται, λοιπόν, τώρα µε το νέο νοµοσχέδιο όσον αφορά
αυτές τις δύο βασικές παραµέτρους; Δεν στέκοµαι στις εργασιακές σχέσεις, για να µη χαρακτηριστούµε ότι ψηφοθηρούµε. Τι
έγινε εδώ πέρα; Και οι γιατροί θα είναι λιγότεροι και τα χρήµατα
µε τον κλειστό προϋπολογισµό θα είναι λιγότερα. Σας ρώτησα, και
δεν πήρα απαντήσεις, πώς θα διαχειριστείτε την κρίση µιας επιδηµίας γρίπης που θα προκύψει µε τον κλειστό προϋπολογισµό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σφαιρικός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Σφαιρικός; Πείτε τον όπως θέλετε.
Πάντως, έχει οροφή, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σφαιρικός, κλειστός, το ίδιο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε ζητήσει για ένα λεπτό τον λόγο. Παρακαλώ, κλείστε, προκειµένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
η παρέµβασή µου θα είναι πολύ σύντοµη. Απλά, θέλω να ξεκαθαρίσω δύο ζητήµατα τα οποία θεωρώ σοβαρά. Πρώτον, η πρόσβαση στη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας και στους
ειδικευµένους ιατρούς δεν γίνεται υποχρεωτικά µέσω των οικογενειακών γιατρών. Στην αρχική διατύπωση του νοµοσχεδίου λέγαµε ότι ο οικογενειακός ιατρός επιµελείται την παραποµπή,
εποµένως προέκυπτε σαφώς ότι η παραποµπή, τη στιγµή που
την επιµελείται, δεν γίνεται υποχρεωτικά µέσω του οικογενειακού
ιατρού. Δεν αποτελεί, δηλαδή, ο οικογενειακός ιατρός την αποκλειστική πύλη εισόδου για τους ειδικευµένους ιατρούς και για
τη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας.
Αυτό ήταν ξεκάθαρο, αλλά για να µην υπάρχει οποιαδήποτε
παρεξήγηση, µε την τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση την οποία
καταθέσαµε έχουµε απαλείψει τις λέξεις «επιµελείται της παραποµπής». Αυτό, για να µην υπάρχει καµµία απολύτως παρεξήγηση.
Δεύτερον, στο άρθρο 25 και στην παράγραφο 2 αναφέρουµε
τα κριτήρια για την ένταξη των ιατρών -που θα µπουν σε διαθεσιµότητα και θα περάσουν στο νέο σύστηµα- στον κλάδο ιατρών
ΕΣΥ και στη συνέχεια, για την κατάταξή τους στους βαθµούς Επιµελητή Β’, Επιµελητή Α’ και Διευθυντή. Με τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες κάναµε, για την ένταξη στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά τέσσερα κριτήρια: η εµπειρία, το
επιστηµονικό έργο, η προϋπηρεσία -γενικά η προϋπηρεσία- και
το εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευόµενου, όχι ως εκπαιδευτή.
Διότι προφανώς οι ιατροί που ήταν στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας δεν µπορεί να έχουν έργο εκπαιδευτή.
Επίσης, δεν υπάρχει καµµία παραποµπή στο κριτήριο της κλινικής εµπειρίας. Έχει φύγει αυτό το κριτήριο. Άρα, όταν οι ιατροί
τεθούν σε διαθεσιµότητα και είναι σε αυτό το µεταβατικό στάδιο
για να υποβάλουν την αίτηση προκειµένου να πάνε στον νέο
φορέα, έχουν µπροστά τους µε πολύ ξεκάθαρο τρόπο τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν και για την ένταξή τους στον κλάδο ιατρών του ΕΣΥ αλλά και για την κατάταξή τους στον βαθµό του
Επιµελητή Β’, του Επιµελητή Α’ ή του Διευθυντή. Άρα δεν υπάρχει καµµία αβεβαιότητα. Με το που κάνει την αίτησή του και αποφασίζει να περάσει στο καινούργιο σύστηµα, ξέρει αν θα
καταταγεί ή όχι και ξέρει αν θα ενταχθεί στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ
ή όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τα χρόνια;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τελειώνω µε το
εξής, κύριε Πρόεδρε. Είπα για τα κριτήρια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλάζουν ή παραµένουν
τα ίδια; Τουλάχιστον να υπάρχει ελαφρά µείωση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Όπως είπα, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι δεν ψηφίζετε, αρνείστε το νοµοσχέδιο, δεν µπορεί να είστε και µε τον αστυφύλαξ
της διάσωσης του δηµόσιου συστήµατος υγείας, το οποίο εµείς
υποτίθεται ότι καταστρέφουµε, αλλά και µε τον χωροφύλαξ του
λαϊκισµού. Δεν µπορεί να πατάτε σε δύο βάρκες ταυτόχρονα.
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Προτιµήσατε να πατάτε σε δύο βάρκες ταυτόχρονα, να χαϊδεύετε τα αυτιά όλων και να είστε και µε τον αστυφύλαξ και µε
τον χωροφύλαξ. Αυτό, όµως, είναι λάθος. Διότι είπα και κάτι
άλλο, ότι ο καθένας από εµάς τους Βουλευτές που ψηφίζουµε,
ειδικά σε αυτό το νοµοσχέδιο, έχει µια ιστορική ευθύνη για τη
στάση του και τη θέση απέναντι σε αυτό.
Εσείς, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, θα καταγραφείτε στην ιστορία ότι σταθήκατε απέναντι σε µία µεγάλη
µεταρρύθµιση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ποια Αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ;
Σύσσωµη η Αντιπολίτευση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): …στη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που γίνεται στη χώρα µας στο επίπεδο της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µία µεταρρύθµιση την οποία
πολλοί επιχείρησαν τα τελευταία τριάντα χρόνια και δεν µπόρεσαν να την πετύχουν.
Είστε απέναντι σ’ αυτήν τη µεταρρύθµιση και αυτό θα καταγραφεί στην ιστορία. Όχι µόνο δεν αποσύρεται το κράτος από
την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µ’ αυτήν τη µεταρρύθµιση,
αλλά ενισχύεται και αναδιοργανώνεται, προκειµένου να παρέχει
αποτελεσµατικότερες, περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες.
Επαναλαµβάνω ότι σ’ αυτήν τη µεταρρύθµιση είστε απέναντι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί συλλήβδην να τσουβαλιάζει όλη την Αντιπολίτευση!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Δεν µπορεί να γίνονται τέτοιοι χαρακτηρισµοί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σιγά, σιγά, κύριοι συνάδελφοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
πολύ να µου δώσετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κι εγώ θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Προηγείται ο κ. Λαµπρούλης, ο οποίος είναι και ειδικός αγορητής και έχει ζητήσει για ένα λεπτό τον λόγο. Θα του
δώσουµε, λοιπόν, τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να το πάρει πίσω
ο Υπουργός ή, αν θέλει, να πει συγκεκριµένη παράταξη ή κόµµα,
για το οποίο είπε ότι πατά σε δύο βάρκες. Εµείς δεν πατάµε σε
δύο βάρκες. Ήµασταν ξεκάθαροι, όπως είµαστε ξεκάθαροι πολιτικά σε όλα τα ζητήµατα. Πολύ δε περισσότερο, είµαστε ξεκάθαροι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ως προς το τι υπηρετεί, τι
πρόκειται να γίνει και ποιους πρόκειται να θίξει.
Άρα, λοιπόν, να το πάρετε πίσω το «συλλήβδην η Αντιπολίτευση».
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τίποτα δεν
παίρνω πίσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ε, τότε τι να σας πω; Ας µην το χαρακτηρίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Τώρα, την τελευταία στιγµή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ας κρίνει ο λαός. Ο καθένας κρίνεται για τις θέσεις του και τις απόψεις του.
Με την ευκαιρία που µου δώσατε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να πω δύο κουβέντες και για τις τροπολογίες εν τάχει.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1132 και ειδικό
74, που αφορά τη διοικητική µεταρρύθµιση, την καταψηφίζουµε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε,…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Πώς είπατε, κύριε Υπουργέ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Τίποτα, τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
µη διακόπτετε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Νόµιζα ότι θα τοποθετηθείτε για το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
Κύριε Λαµπρούλη, σας έχω δώσει τον λόγο και θα απευθύνεστε στο Προεδρείο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι όσοι τουλάχιστον τοποθετήθηκαν από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα τοποθετήθηκαν µε πολιτικά επιχειρήµατα σε σχέση µε το
νοµοσχέδιο και δεν ξεφύγαµε στο τόσο. Δεν µπορεί να µας µέµφεστε ή να λέτε ότι πατάµε σε δύο βάρκες. Είναι µεγάλο πολιτικό
ατόπηµα αυτό που είπατε τώρα. Εµείς δεν πατάµε σε δύο βάρκες και γνωρίζετε καλά τις θέσεις µας, την ιστορία µας και το
πώς αντιπαρατιθέµεθα πολιτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαµπρούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Σε ό,τι αφορά την τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν τελειώσατε,
κύριε Λαµπρούλη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις
τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μετά. Όταν θα
έρθουµε στην ψήφιση, θα υπερψηφίσετε ή θα καταψηφίσετε και
θα πείτε.
Ο κ. Μελάς έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
Κύριε Μελά, για ένα λεπτό και όχι παραπάνω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Μόνο για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία, είπε ο
Υπουργός ότι πατάτε σε δύο βάρκες. Χάλασε ο κόσµος; Ακούτε
τόσα πράγµατα εδώ µέσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Αυτά τα οποία είπε ο κ. Μπέζας ήταν
απαράδεκτα για µένα. Δεν πατάµε σε δύο βάρκες. Πατάµε σταθερά, για το καλό του ελληνικού λαού. Εγώ είπα ότι, αν τυχόν
ήµασταν βέβαιοι ότι αυτή η µεταρρύθµιση θα ήταν για το καλό,
θα την ψήφιζα. Όµως, σας λέω ένα πράγµα. Είναι τώρα Φεβρουάριος. Το καλοκαίρι ή τον Σεπτέµβριο θα είµαστε πάλι εδώ
και θα δείτε σε ποια κατάσταση θα είναι η υγεία του λαού. Θα
έχει υποβαθµιστεί πάρα πολύ. Θα έχουν ταλαιπωρηθεί οι ασθενείς πάρα πολύ. Όταν κλείσουν µονάδες υγείας, δεν θα ταλαιπωρείται ο άρρωστος; Δεν θα ταλαιπωρούνται οι εργαζόµενοι;
Δεν θα ταλαιπωρούνται οι γιατροί; Δεν θα υπάρχει κίνδυνος να
απολυθούν γιατροί; Δεν θα υπάρχει κίνδυνος να απολυθούν
άλλοι εργαζόµενοι; Δεν θα βάλουν χρήµατα από την τσέπη τους
πολλοί ασθενείς, που η τσέπη τους είναι άδεια, γιατί δεν θα µπορεί ο γιατρός να τους γράψει τα φάρµακα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έγινες και προφήτης
τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Και λέτε ότι ο ΕΟΠΥΥ γίνεται αγοραστής. Τι θα αγοράζει; Θα αγοράζει τα µικροβιολογικά και τα ακτινολογικά εργαστήρια, όταν εχθές ο κ. Γεωργιάδης µού είπε, «όχι,
τώρα θα λειτουργήσουν τέλεια»; Γιατί δεν λειτουργούσαν τέλεια
µέχρι τώρα, αλλά θα λειτουργήσουν τώρα;
Γι’ αυτό, λοιπόν, επιβάλλεται να λέµε στον ελληνικό λαό την
αλήθεια και όχι µεγάλα λόγια, που µπορεί να ηχούν ευχάριστα
στα αυτιά του, αλλά στη συνέχεια ο ελληνικός λαός θα απογοητευθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μου κάνει εντύπωση γιατί η ρήση της Καινής Διαθήκης ότι διυλίζουµε τον κώνωπα και καταπίνουµε την κάµηλο ενίοτε εφαρµόζεται σε αυτήν
την Αίθουσα. Εντάξει! Είπε τώρα ο κύριος Υπουργός ότι κάποιοι
πατάν σε δυο βάρκες. Χάλασε ο κόσµος;
Λοιπόν, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Δεν είπε «κάποιοι». Είπε «όλοι».
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
δεν µπορεί να µη µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτήν τη δουλειά θα κάνουµε τώρα;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Μία δήλωση
θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάντε τη δήλωση και να βάλουµε ανάφλεξη µετά!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Παίρνω πίσω,
πράγµατι, αυτά που είπα για τους Ανεξάρτητους Έλληνες και για
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τον κ. Μελά. Δεν πατάνε σε δύο βάρκες, είναι στον αέρα. Δεν πατάνε πουθενά. Δεν κατάλαβαν τίποτα για το τι λέει αυτό το νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Τι λέτε τώρα; Δεν καταλάβαµε τίποτα;
Μήπως εσείς δεν το έχετε καταλάβει καλά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις
εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: 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, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Για τα άρθρα 16 και 17 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα διεξαχθεί την
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 40 έχει αποσυρθεί.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1132 και ειδικό 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1132 και ειδικό 74 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1135 και ειδικό 77 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1135 και ειδικό 77 έγινε δεκτή ως έχει
οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1136 και ειδικό 78 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα διεξαχθεί
την Τρίτη, όπως προαναφέρθηκε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1137 και ειδικό 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1137 και ειδικό 79 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1138 και ειδικό 80, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1138 και ειδικό 80 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1139 και ειδικό 81, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1139 και ειδικό 81 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1131 και ειδικό 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1131 και ειδικό 73 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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, εξήντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Μας προλάβατε στο τελευταίο πεντάλεπτο ή και λιγότερο της
συνεδρίασης που ψηφίζεται το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας, το οποίο συζητήσαµε επί διήµερον. Είµαστε στην ψήφιση
κατ’ άρθρον και µάλιστα στα τελευταία άρθρα και στις τροπολογίες.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1142 και ειδικό 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1142 και ειδικό 82 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1151 και ειδικό 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1151 και ειδικό 90 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1152 και ειδικό 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1152 και ειδικό 91 έγινε δεκτή ως έχει
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με την συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.42’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 και
ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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