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Αθήνα, σήµερα στις 10 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 9-9-2014
εξουσιοδότηση του Τµήµατος (Γ’ σύνθεση) επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΔ’ συνεδριάσεώς του,
της Τρίτης 9 Σεπτεµβρίου 2014 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο
σύνολο των σχεδίων νόµων: α) «Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για
απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών
Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή
ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσµατα». β) «Κύρωση της
Συµφωνίας για την ίδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισµού». γ) «Τροποποίηση του ν.
927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση-πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση
ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας
µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις».
Επίσης, επικυρώθηκαν τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Παρασκευής 11 Ιουλίου 2014, της Τρίτης 22 Ιουλίου 2014, της Τετάρτης 23 Ιουλίου 2014 και της Πέµπτης 24 Ιουλίου 2014)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 11 Σεπτεµβρίου 2014:
1. Η µε αριθµό 68/8-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί µείωσης των κύριων συντάξεων και ενοποίησης των ασφαλιστικών
ταµείων.
2. Η µε αριθµό 67/8-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και το δανεισµό των επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες.
3. Η µε αριθµό 69/8-9-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την καθυστέρηση στη δηµιουργία
µόνιµου µηχανισµού επίλυσης του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ).

4. Η µε αριθµό 70/8-9-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το κλείσιµο του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τµήµατος στο «Τζάνειο»
Νοσοκοµείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω µία πρόταση προς το Τµήµα.
Έχουµε τέσσερεις συµβάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Συµφωνείτε –και απαιτείται συµφωνία όλων, εννοείται- να γίνει ενιαία
συζήτηση;
Θα εκφωνήσω τις συµβάσεις και επειδή σύµφωνα µε το άρθρο
που εισάγονται, άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής, µπορεί
να µιλήσει µόνο όποιος έχει αντίρρηση, θα έχει ασφαλώς άνεση
χρόνου όποιος έχει αντίρρηση να αναπτύξει τις αντιρρήσεις του
επί µίας, δύο, τριών ή όσων συµβάσεων υπάρχει αντίρρηση.
Συµφωνεί το Τµήµα µε την πρόταση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία».
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί
Οικονοµικής Συνεργασίας».
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάµει
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της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και
εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο µέρος της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο
Διόρθωσης, ως Παράρτηµα».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της
Βουλής, δηλαδή, µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί των κυρώσεων των εν λόγω συµφωνιών.
Από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτάς και συγκεκριµένα, από το Γραµµατέα έχουµε µια επιστολή προς το Προεδρείο, µε την οποία µας γνωρίζουν ότι στις προηγούµενες
συµβάσεις που ανέφερα ορίζεται εκ µέρους των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Δράµας κ. Χρήστος Αηδόνης. Επίσης, από το ΚΚΕ ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η Βουλευτής κ. Λιάνα Κανέλλη.
Στην πρώτη και στη δεύτερη από τις συµφωνίες τις οποίες ανέγνωσα προηγουµένως υπήρξαν αντιρρήσεις, τουλάχιστον στην
επιτροπή και παρακαλώ, όποιος θέλει µπορεί να πάρει τον λόγο
τώρα. Θα πάµε µε τη σειρά, ξεκινώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Εγώ θα µιλήσω µόνο για την τελευταία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όπως βλέπω,
θέλουν να οµιλήσουν αρκετοί. Θα πάµε, όπως είπα, µε την κοινοβουλευτική τάξη.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τριανταφύλλου έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσω για την τελευταία σύµβαση, για την
εσωτερική συµφωνία µεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΑΚΕ, Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού και των υπερπόντιων χωρών. Ως
προς τα υπόλοιπα, είχαµε δώσει θετική ψήφο στις δύο πρώτες
συµφωνίες και είχαµε ψηφίσει «παρών» και θα επιµείνουµε στη
διµερή σύµβαση µε την Αίγυπτο.
Σε σχέση, λοιπόν, µε αυτήν την εσωτερική συµφωνία µεταξύ
των αντιπροσώπων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη χρηµατοδότηση ουσιαστικά της βοήθειας προς τις χώρες
ΑΚΕ και τις υπερπόντιες χώρες, θα επιµείνουµε στο «παρών» -το
λέω εξαρχής- και θέλω να τονίσω δύο-τρία σηµεία τα οποία είχαµε θέσει και στην επιτροπή.
Ξεκινώντας από την αρχή, δηλαδή, τις τέτοιου είδους συµφωνίες και δεν µιλώ για τη χρηµατοδότηση αλλά για τις συµφωνίες
που γίνονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών
ΑΚΕ -αναφέροµαι στη Συµφωνία του Κοτονού και τις υπόλοιπες
συµφωνίες που έχουν γίνει µετά τη δεκαετία του 1960- τις είχαµε
καταψηφίσει, όταν έρχονταν στη Βουλή και φέτος και παλαιότερα, ακριβώς γιατί είχαµε πει ότι διαφωνούµε µε αυτό το αναπτυξιακό µοντέλο που εγκαθιδρύθηκε τελικά σε αυτές τις χώρες.
Είχαµε πει ότι, κατά την άποψή µας, αυτές τις χώρες αµέσως
µετά την αποικιοκρατία έπρεπε να τις βοηθήσουµε να έχουν
ισχυρές κρατικές δοµές και όχι αυτό που εγκαθιδρύθηκε.
Είχαµε επιµείνει στο εξής: Ως προς το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα, τη χρηµατοδότηση δηλαδή της βοήθειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες ΑΚΕ βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, είχαµε πει ότι πάµε στο «παρών» ακριβώς γιατί δεν διαφωνούµε στο να δίνονται χρήµατα, αν χρειάζεται. Μιλάµε βέβαια για ένα µεγάλο ποσό, µεγαλύτερο από την
προηγούµενη βοήθεια και µιλάµε για µια πολύ δύσκολη περίοδο.
Είχαµε πει ότι είναι πάρα πολύ λογικό να θέλουµε να έχουµε µια
αποτίµηση πού πάνε τα χρήµατα.
Τέτοια αποτίµηση δεν υπήρξε, δηλαδή, υπήρξε µια αναφορά
δική σας, κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για αξιολόγηση προγραµµάτων που υπάρχουν και γίνονται σε εξαντλητικό βαθµό. Στην
πραγµατικότητα, όµως, κάτι απτό δεν ακούσαµε.
Βέβαια, κάναµε και την εξής αναφορά. Είχαµε πει στο Κεφάλαιο 1, στο άρθρο 6, ότι αναφέρονται οι πόροι που προορίζονται
για τις δαπάνες της επιτροπής σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης και αναφέρεται και ποιες δαπάνες της επιτροπής καλύπτονται.
Υπάρχει µία σωρεία δραστηριοτήτων που αναφέρονται αλλά
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είχαµε πει ότι λείπει η έννοια του απολογισµού. Είχαµε αναφερθεί και την προηγούµενη φορά στη χρηµατοδότηση, ακριβώς
γιατί ένα µέρος αυτής της χρηµατοδότησης δίνεται από τη χώρα
µας και θα θέλαµε να δούµε πως ακριβώς γίνεται η αποτίµηση,
δηλαδή πού πηγαίνουν τα χρήµατα.
Λέω ξανά ότι κατά την άποψή µας µία αναπτυξιακή πολιτική γι’
αυτές τις χώρες σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν ισχυρές
κρατικές δοµές που θα οργανώσουν την οικονοµία, την ανάπτυξη, την υγεία, την παιδεία και θα ενισχύσουν τους θεσµούς,
τη δηµοκρατία, τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Εδώ, προφανώς εννοείται ότι στο παρόν σχέδιο νόµου υπάρχει
µία σωστή διαπίστωση. Το είχαµε πει και παλαιότερα. Η σωστή
διαπίστωση είναι ότι όπου υπάρχει φτώχεια και εξαθλίωση, υπάρχουν συνάµα φαινόµενα βίας, µετανάστευσης, εξαθλίωσης,
κ.λπ.. Αυτό το δεχόµαστε, αλλά δεν βλέπουµε να υπάρχει ένας
απολογισµός, για να οδηγηθούµε στο αν θα υπάρξει και µία θετική αποτίµηση για όλα αυτά.
Κάναµε στην επιτροπή –θα την κάνω και σήµερα- µία αναφορά
που είναι ενδεικτική. Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων, ο αριθµός των ανθρώπων που πεινούν και
που βρίσκονται σε ένδεια, πράγµατι, µειώνεται. Ωστόσο, υπάρχουν περίπου οκτακόσια εβδοµήντα εκατοµµύρια άνθρωποι που
εξακολουθούν να πεινούν και είναι αρνητικά τα µηνύµατα κυρίως
από την υποσαχάρια Αφρική. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ευθέως αντίθετο µ’ αυτό που µας είπατε, δηλαδή ότι τα χρήµατα
αυτά πραγµατικά πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Στην Υποσαχάρια
Αφρική όλο και περισσότερο πλήττονται άνθρωποι από την πείνα
και τις ασθένειες –κυρίως από το AIDS- και εδώ θα πρέπει να
υπάρχει µία συνάφεια ανάµεσα στα ποσά που δίνονται και στις
δράσεις και τα αποτελέσµατά τους.
Αυτή η συνάφεια, λοιπόν, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον εµείς δεν
τη βλέπουµε. Η πραγµατικότητα δείχνει –και µε επίσηµους αριθµούς από οργανισµούς, όπως ο FAO του ΟΗΕ- ότι τα αποτελέσµατα είναι άσχηµα. Είναι, επίσης, ξεκάθαρο γενικότερα στην
περιοχή κυρίως της Υποσαχάριας Αφρικής –και όχι µόνο- ότι
υπάρχει µία συσχέτιση της βαθιάς οικονοµικής κρίσης και της
έντασης των στρατιωτικών εκστρατειών.
Εµείς λέµε –και το είχαµε πει ξανά- ότι υπάρχει νεοαποικιοποίηση της Αφρικής σε νοµισµατικό, οικονοµικό, στρατιωτικό επίπεδο και υπάρχουν και πρόσφατα παραδείγµατα. Επίσης, είναι
µία πραγµατικότητα ότι πάρα πολλοί λαοί της Αφρικής βιώνουν
µία καρικατούρα δηµοκρατίας που αρκετές φορές επιβάλλεται,
υποστηρίζεται και χειραγωγείται από κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Θα επιµείνουµε, λοιπόν, στο «παρών», γιατί λέω ξανά ότι δεν
θέλω να υπάρξει µία υποψία ότι αρνούµαστε να δώσουµε χρηµατοδότηση σε ανθρώπους που τη χρειάζονται. Όµως, ειλικρινά,
θα σας πούµε ξανά ότι αν δεν έχουµε αποτίµηση και µε βάση τα
δεδοµένα που αναφέραµε και που µας δίνονται από επίσηµους
διεθνείς οργανισµούς, ουσιαστικά θα λέγαµε ότι υπάρχει µία
βοήθεια στην εκµετάλλευση και τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μισό λεπτό,
κύριε Κουκούτση.
Κύριοι συνάδελφοι, από το Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή
εστάλη επιστολή στο Προεδρείο, µε την οποία µας ενηµερώνουν
ότι για τη σηµερινή συνεδρίαση µε θέµα ηµερήσιας διάταξης τη
συζήτηση των τεσσάρων σχεδίων νόµων του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Μεσσηνίας Δηµήτριος Κουκούτσης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
Βουλευτής Σερρών Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Επίσης, από τη Γραµµατεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων εστάλη επιστολή, µε την οποία ορίζεται
ως ειδικός αγορητής τόσο επί των συµβάσεων, όσο και επί του
νοµοσχεδίου που ακολουθεί του Υπουργείου Υγείας ««Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων
- σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εται-
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ρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων Ανώνυµη Εταιρεία» Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ»», η Βουλευτής κ. Έλενα Κουντουρά και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Παύλος Χαϊκάλης.
Ορίστε, κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο. Ο χρόνος είναι ενδεικτικός. Είπαµε ότι υπάρχει άνεση χρόνου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Θα αναφερθώ σε όλες µαζί τις
συµβάσεις, κύριε Πρόεδρε.
Οι συµβάσεις που συζητούµε είναι συµβάσεις οι οποίες είναι
ήδη σε ισχύ και αφορούν την οικονοµική συνεργασία µε χώρες,
όπως η Αίγυπτος, η Ουρουγουάη, η Νότια Αφρική και οι οποίες
κατατίθενται σήµερα στο Τµήµα για κύρωση. Είναι συµβάσεις τυποποιηµένες που θέτουν ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας σε οικονοµικά ζητήµατα.
Βέβαια, το κακό είναι ότι δεν έχουν ένα συγκεκριµένο πλαίσιο,
δεν προβλέπουν συγκεκριµένες δράσεις. Ουσιαστικά, αποτελούν
τυπικές συµβάσεις για τις οποίες απλώς θα λέµε ότι σαν χώρα
έχουµε κάνει την τάδε κίνηση, την τάδε συµφωνία –ποια συµφωνία δηλαδή!- µε τη Νότια Αφρική και οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Η Ελλάδα δεν έχει σηµαντικές οικονοµικές συναλλαγές µε
αυτές τις χώρες. Παραδείγµατος χάριν, τώρα µε την Αίγυπτο
ποια είναι η οικονοµική µας συναλλαγή; Όταν θέλουµε να εξοντώσουµε τους πατατοπαραγωγούς της χώρας µας, εισαγάγουµε
πατάτα χείριστης κατάστασης από την Αίγυπτο.
Είναι αλήθεια ότι αυτές οι συµβάσεις δεν αλλάξαν κάτι, αν και
έχουν υπογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το σηµαντικό για
εµάς είναι να γίνονται κινήσεις και ενέργειες µε χώρες που
έχουµε σηµαντικές οικονοµικές σχέσεις και υπάρχουν και περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη των διµερών σχέσεων σε αυτό
το επίπεδο. Ειδάλλως ποιο το νόηµα τέτοιων συµφωνιών ουσιαστικά τυπικών που παραµένουν στα χαρτιά;
Όµως, θα σας διαβάσω ένα χθεσινό δηµοσίευµα, ένα µικρό
απόσπασµα: «Ζηµία τουλάχιστον 50 εκατοµµυρίων ευρώ έχει
µέχρι τώρα υποστεί από το ρωσικό εµπάργκο η ελληνική οικονοµία, σύµφωνα µε τις πιο συντηρητικές εκτιµήσεις στελεχών της
αγοράς. Φρούτα, ψάρια, ιχθυοκαλλιέργειες, εταιρείες µεταφορών, κυριολεκτικά γονάτισαν. Είναι τοµείς όπου επιµερίζονται,
βέβαια, οι ζηµιές, µε προοπτική να αυξηθούν, καθώς µόλις τώρα
για κάποια από αυτά τα προϊόντα αρχίζει η εξαγωγική σεζόν».
Η ζηµιά που έγινε από την κρίση στις ελληνορωσικές σχέσεις
δεν διορθώνεται ούτε µε εκατό συµβάσεις από αυτές που έχουµε
µπροστά µας σήµερα για κύρωση. Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, ελαφρά τη καρδία, συµµετείχε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας χωρίς
να αντιτάξει ούτε λόγο µα ούτε και κάποια πρόταση. Σύρθηκε σε
µία επιζήµια για τη χώρα µας κατάσταση, µόνο και µόνο για να
αποδείξει για ακόµα µια φορά ότι είναι φερέφωνο, ότι είναι his
master’s voice, βάζοντας για µια ακόµη φορά τα συµφέροντα του
λαού µας σε δεύτερη µοίρα.
Γι’ αυτό δεν βλέπουµε κανένα λόγο να ψηφίσουµε κάποια από
αυτές τις συµβάσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τη κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µε την
Αίγυπτο, θα θέλαµε συγκεκριµένες διευκρινίσεις. Όπως γνωρίζουµε, στην Αίγυπτο υπάρχει σηµαντικό ελληνικό στοιχείο που
ζει εκεί και οι δεσµοί µας µε τον αιγυπτιακό λαό είναι µακροχρόνιοι.
Βέβαια, µε τη χώρα αυτή γειτονεύουµε και περνά κατά καιρούς πολιτική αστάθεια. Συνεπώς, θα µας απασχολήσουν στο
µέλλον κάποια θέµατα γεωπολιτικού και οικονοµικού ενδιαφέροντος, ειδικότερα στον τοµέα της ενέργειας και όσον αφορά
στη χάραξη της ΑΟΖ.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι σχέσεις της µε την Αίγυπτο είναι
εξίσου σηµαντικές. Κι έχοντας στο µυαλό µας ότι έχει λεχθεί από
τον κύριο Πρωθυπουργό η φράση «ευρωπαϊκή ΑΟΖ και όχι ελληνική ΑΟΖ», θα πρέπει να δούµε το θέµα σε όλες τις διαστάσεις
του.
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Θα πρέπει εδώ να εκµεταλλευτούµε την περίσταση για να κατοχυρώσουµε τα ζητήµατα τα οποία εγείρονται, όπως αυτό µε
την ΑΟΖ της Κύπρου. Δεν βλέπουµε, όµως, η Κυβέρνηση να χρησιµοποιεί αυτές τις ευκαιρίες προς όφελος του εθνικού συµφέροντος.
Γι’ αυτούς τους λόγους επιφυλασσόµαστε και στη συγκεκριµένη σύµβαση θα ψηφίσουµε «παρών».
Για τις χώρες ΑΚΕ, Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, δεν θα
ήµασταν αρνητικοί. Ωστόσο, τίθενται ορισµένοι προβληµατισµοί,
κυρίως οικονοµικής διάστασης.
Γνωρίζουµε ότι είµαστε υποχρεωµένοι να παρέχουµε αναπτυξιακή βοήθεια µέσω του ΕΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ένα
ποσό γύρω στα 420 εκατοµµύρια ευρώ, όπως µας είπατε, για την
επταετία 2014-2020, που υπολογίζεται στο ποσοστό του ΑΕΠ
µας.
Υπάρχει, λοιπόν, µία πολύ σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση
την οποία θα φορτωθεί ο Έλληνας πολίτης και οι προϋπολογισµοί µας, ενώ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την ελάφρυνση από τα βάρη των φορολογουµένων ή έστω για ανάπτυξη
κοινωνικών παροχών στις ευάλωτες οµάδες τα επόµενα δύσκολα
χρόνια που προοιωνίζονται.
Θα πρέπει να γνωρίζουµε αν υφίστανται τουλάχιστον κάποια
ανταποδοτικά οφέλη απ’ αυτήν τη συµφωνία. Για παράδειγµα,
αυτές οι χώρες τοποθετούνται θετικά προς εµάς στα εθνικά θέµατα, όπως για παράδειγµα τα Σκόπια και η Κύπρος; Έχει γίνει
σχετική µελέτη για το πως µπορεί η χώρα µας να αναπτύξει οργανωµένα οικονοµικές σχέσεις µε αυτές τις χώρες και να τοποθετηθεί ισχυρά στις τοπικές αγορές τους, ώστε να έχει
πολλαπλάσια οικονοµικά οφέλη από αυτήν την αναπτυξιακή βοήθεια που καλείται να συνεισφέρει;
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, είµαστε επιφυλακτικοί και ψηφίζουµε «παρών» και σ’ αυτήν τη σύµβαση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Ραχήλ.
Ορίστε, κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, τοποθετηθήκαµε αναλυτικά στην επιτροπή. Εποµένως, δεν θα µείνω στις λεπτοµέρειες
αλλά στο χαρακτηριστικά πολιτικό κοµµάτι και των τεσσάρων
συµβάσεων µε την επισήµανση ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει και τις τέσσερις.
Αυτές οι συµβάσεις έχουν συγκεκριµένες διαφοροποιήσεις επί
της ουσίας. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι τυποποιηµένες. Όµως, το
θέµα είναι τι καταδεικνύουν. Θα προσπαθήσω να το πω λαϊκά για
να καταλάβει και ο κόσµος που ακούει συνέχεια να ψηφίζουµε
συµβάσεις και συµβάσεις και αναρωτιέται αν είναι κακό να ψηφίζεις συµβάσεις. Τι κακό έχει, για παράδειγµα, να συνεργαστούµε µε την Ουρουγουάη; Τι κακό έχει να συνεργαστούµε µε
τη Νότια Αφρική; Τι κακό έχει να συνεργαστούµε µε την Αίγυπτο
και ακόµα περισσότερο γιατί να µη συνεργαστούµε και µε τις
υπερπόντιες χώρες και να τις χρηµατοδοτήσουµε µαζί µε τους
υπόλοιπους Ευρωπαίους; Τρέχουν τα χρήµατα από τις τσέπες
των Ευρωπαίων και έχει λυθεί και το πρόβληµα του κοινωνικού
κράτους! Δεν ξέρουν που να βάλουν τα λεφτά οι Ευρωπαίοι εργαζόµενοι! Γιατί, λοιπόν, να µη στείλουµε και στις υπερπόντιες
χώρες και στην Υποσαχάρια Αφρική; Εδώ είναι και η ουσία του
πράγµατος. Όλη αυτή η κατάσταση θυµίζει λαϊκά το «όπου
γάµος και χαρά –δηλαδή όπου πόλεµος και συµφορά- η Βασίλω
–η Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειµένω και η Ελλάς από δίπλαπρώτη»! «Όπου γάµος και χαρά η Βασίλω πρώτη»! Απίστευτο
πράγµα, δηλαδή! Πάτε και λέτε στον κόσµο ότι θα στείλετε
λεφτά και θα κάνετε στην Υποσαχάρια Αφρική. Και τι λέτε, δηλαδή; Ότι θα έχει βόρειο Σουδάν και νότιο Σουδάν, ανατολικό
Νταρφούρ και δυτικό Νταρφούρ.
Στη Λιβύη αυτήν τη στιγµή Έλληνας εφοπλιστής έχει στείλει
µεγάλο σκάφος για να συνεδριάζει η Βουλή. Αυτήν τη δηµοκρατία κάναµε στη Λιβύη! Συνεδριάζει η Βουλή, λέει, σε ένα σκάφος
της ΑΝΕΚ, της ΑΝΕΛ, ούτε και ξέρω ποιου είναι. Στείλαµε, λέει,
ένα µεγάλο αεροπλανοφόρο. Τι στείλαµε; Τίποτα δεν στείλαµε.
Ένα φορτηγό στείλαµε, ένα φέριµποτ. Και έχετε τη «δηµοκρατική» κυβέρνηση της Λιβύης, όταν η Λιβύη είναι κοµµένη στα
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τρία. Στη Βεγγάζη δεν περνάει κουνούπι. Γεµίσαµε τουρισµό από
Λίβυους. Αυτό δεν λέγατε; Λέγατε «γιατί να έρχεται ο γιος του
Καντάφι στη Μύκονο, ο κακούργος µε τα λεφτά;». Να έρθουν οι
Λίβυοι. Γεµίσαµε Λίβυους τουρίστες. Μόνο η Ιταλία που είναι
απέναντι έχει εκατό χιλιάδες δυστυχισµένους µετανάστες από
τη Λιβύη που σκυλοπνίγονται. Όµως, η Ιταλία έχει πάρει τα πετρέλαια εκεί. Αυτό θέλουµε να πούµε.
Θα κάνουµε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και θα συνεργαστούµε µε την Ουρουγουάη στη ναυπήγηση; Και τα λέτε αυτά
εδώ µέσα; Τα λέτε και µάλιστα τα λέτε ανερυθριάστως! Τα λέτε
στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα λέτε τώρα εδώ! Τα λέτε για
το Ναυπηγείο της Σύρου! Δεν µπορεί, αυτοί που µας ακούνε θα
σηκωθούν κάποια στιγµή! Όµως, δεν τα ακούνε αυτά, γιατί αυτά
δεν περνάνε προς τα έξω. Δεν περνάνε αυτά, όπως δεν περνάει
και το πραγµατικό πρόβληµα των ροδάκινων. Δεν ήταν ανάγκη
να γίνει εµπάργκο για να υπάρχει πρόβληµα για το µικροµεσαίο
παραγωγό των ροδάκινων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, περισσεύουν χρήµατα. Γιατί;
Για να κάνει ιµπεριαλιστικές οικονοµικές παρεµβάσεις. Έρχεστε,
λοιπόν, εδώ µε µία φόρµα τυποποίησης και παίρνετε κάθε φορά
την έγκριση, σαν ένα είδος κηδεµονίας, σαν να ζητάτε την άδεια
για το αν µπορεί να απουσιάσει το παιδί από το σχολείο.
Έρχεται, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό Κοινοβούλιο µέσω του οποίου µας ζητάτε την άδεια για να παρέµβετε.
Λέτε να µην ξέρουµε τι κρύβεται πίσω από την οικονοµική διπλωµατία; Να σας τη φέρω έτσι, ολόκληρη και ολοστρόγγυλη µπροστά σας; Πώς να µη σας τη φέρω, δηλαδή; Στο υπό ίδρυση τώρα
κουρδικό κράτος; Αµ, δεν έχετε πάει και εκεί για να ξέρετε. Εγώ
που έχω πάει σε περασµένες δεκαετίες, ξέρω πως τύπωνε ο
Μπαρζανί και ο Ταλαµπανί νοµίσµατα στο ιρακινό Κουρδιστάν λευκά από τη µία µεριά και µε τη µούρη του από την άλλη- επί
Σαντάµ Χουσεΐν και πιο πριν!
Πού οδηγεί η οικονοµική διπλωµατία; Σε ISIS οδηγεί, σε χρηµατοδότηση. Παίρνεις τα ροδάκινα, σου βγαίνει όπλο. Πας τάχα
µου δήθεν να προασπίσεις τα ελληνικά συµφέροντα κάτω στη
Σοµαλία και σου βγαίνει κάτι άλλο. Στέλνεις εκεί παιδιά, στέλνεις
και µεροκάµατα. Στέλνεις παιδιά που δεν έχουν δουλειά και αντί
να τα κάνεις πορτιέρηδες στην Αθήνα, τα στέλνεις κάτω να φυλάνε τα καράβια. Και µόλις το κάνεις αυτό, γεµίζει η Αθήνα και
θέλεις άλλα παιδιά εκεί, τάχα µου δήθεν για να σώσουν την
Αθήνα από το Σοµαλό που έρχεται εδώ και πουλάει CD.
Η χώρα έχει γίνει ένα είδος υποποδίου, σπιρουνιού –σπιρούνι
είναι!- σε µια ευρωπαϊκή µπότα ιµπεριαλιστικής επέκτασης στα
πλαίσια των ανταγωνισµών.
Σε εκείνη πια την Αφρική βαρέθηκα να ακούω για τις πυραµίδες, για τις σφίγγες, όλα αυτά τα πολύ ωραία που µπορεί να µας
συνδέουν µε τις Θήβες –όχι µε τη Θήβα, από την οποία µπορεί
να περάσει η τουρκική πατάτα, να «βαφτιστεί» ελληνική και να
µοιραστεί στην ελληνική αγορά, µιλάω για τις Θήβες της Αιγύπτου. Είναι ωραίο πράγµα η Ιστορία να καταφεύγει σε αυτήν και
οι σφίγγες, αλλά δεν µπορείς να κρατάς και τον ελληνικό λαό
στο µυστήριο.
Και οι τέσσερις συµφωνίες, άµα τις δείτε στο βάθος τους δεν
έχουν να προσφέρουν τίποτα ούτε στο λαό της Ουρουγουάης,
πολλώ µάλλον της Νότιας Αφρικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πεθάναµε από τον τουρισµό. Θα φύγουν όλοι οι Έλληνες εργαζόµενοι να πάνε σαφάρι στη Νότιο Αφρική. Μα το σαφάρι στη
Νότια Αφρική, είναι εναντίον των εργαζοµένων στα ορυχεία, τους
σκοτώνουν εκεί ενενήντα-ενενήντα, πενήντα-πενήντα, εκατόεκατό. Έχουµε ανάγκη εισαγωγής διαµαντιών, πέφτει το εµπόριο; Σας την πετάξαµε τη σπόντα, ωµά σας την πετάξαµε.
Φάρµακο και όπλα είναι η Νότιος Αφρική, κυρίως φάρµακο και
όπλα. Για τα φάρµακα θα µιλάτε µετά από λίγο.
Εποµένως, ένα τµήµα του ελληνικού κεφαλαίου και η ελληνική
Κυβέρνηση, τα ευρωπαϊκά µονοπώλια πρέπει να βρουν τρόπους
να προωθήσουν. Ε, για να κρατήσουµε και τα προσχήµατα της
δηµοκρατίας, κάνουµε διµερείς συµφωνίες. Θα πήξουµε από Ουρουγουανούς τουρίστες και θα εξάγουµε εµείς στην Ουρουγουάη τουρίστες!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Καράβια θα φτιάχνουµε. Μωρέ, δεν έχετε φέρει µισό καράβι!
Το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν έχει φέρει µισό καράβι να
φτιαχτεί εδώ γιατί είναι ακριβά τα µεροκάµατα. Μισό καράβι!
Αυτό που διατίθεται τώρα κάτω, για να συνεδριάσει η Κυβέρνηση, είναι συνάρτηση της δεκαπλάσιας αύξησης τα τελευταία
χρόνια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στην Ελλάδα.
Εποµένως, τουλάχιστον να πέφτει η κουρτίνα της υποκρισίας
ότι αυτό το µεγάλο ευρωπαϊκό κράτος που λέγεται Ελλάς, µε
άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές και µη χώρες και εκτός κυρίως της
Ευρώπης, υπογράφει συµφωνίες. Δεν προβλέπουν τίποτα αυτά.
Λύνουν τα χέρια στους εµπορικούς αντιπροσώπους, σε εκπροσώπους των συµφερόντων µιας πολύ συγκεκριµένης τάξης, που
την ξέρουµε ποια είναι και δεν είναι η εργατική, και στο µεγάλο
κεφάλαιο, για να γίνεται µπίζνα, για να δουλεύει η ελεύθερη
αγορά, να παίζουµε µε το φάρµακο. Θα είναι ισραηλινό ή θα είναι
νοτιοαφρικανικό, θα είναι άσπρο ή θα είναι µαύρο; Αυτή είναι η
ουσία.
Και ερχόµαστε εµείς εδώ πέρα, πάτε και συµφωνάτε -σας το
λέω έτσι λαϊκά, όπως τα λέει ο κόσµος- τις υπογράφετε, τις θέτετε σε εφαρµογή και έρχεστε εδώ για έγκριση εις το Κοινοβούλιο των κηδεµόνων µιας αορίστου και απροσδιορίστου ταξικής
δηµοκρατίας, η οποία είναι ασφυκτική για τους ευρωπαϊκούς
λαούς, για τους λαούς της Αφρικής, για χίλια δυο. Όπου έχετε
εξάγει τέτοια συµφωνία έχει ανεβεί η φτώχεια κάθετα, έχει µεγαλώσει η ψαλίδα τεράστια και κυρίως έχει χυθεί αίµα, για τους
λόγους αυτούς, ελαφρότατα επεξηγηµατικούς, για τους οποίους
δεν έχουµε κάνει ποτέ µια σοβαρή συζήτηση. Επιµένουµε και θα
επιµένουµε είτε το θέλετε είτε όχι -δεν µας νοιάζει αν θα µας
πείτε ότι επαναλαµβανόµαστε, ότι είµαστε έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα- ότι δεν µπορεί να πηγαίνει ένα κράτος να υπογράφει
συµφωνίες χωρίς να ενηµερώνει το Κοινοβούλιο. Εάν θέλει να το
κάνει αλλάξτε τα όλα και να µην έρχεστε να παίρνετε έγκριση.
Από τη στιγµή που θέλετε έγκριση δεν µπορείτε να έρχεστε κατόπιν εορτής να παίρνετε έγκριση δύο χρόνια µετά, τρία χρόνια
µετά, πέντε χρόνια µετά. Μας µετατρέπετε σε µαριονέτες εµάς
τους Βουλευτές και το Κοινοβούλιο και κάνετε µια δηµοκρατία
του θεαθήναι. Ούτε στα µπουλούκια δεν γινόταν αυτό. Τα µπουλούκια κάτι προσέφεραν κιόλας, φθηνό εισιτήριο. Μπουλούκι είµαστε;
Έρχεστε εδώ, πάτε κι υπογράφετε µε τη Νότιο Αφρική, κάθονται οι δηµοσιογράφοι και γράφουν «πω, πω», κόπτεται ο κόσµος
«Παναγία µου, αυτούς που σκοτώσανε». Και ερχόµαστε εµείς
εδώ και µιλάµε για τη Νότιο Αφρική. Και µετά θυµόµαστε πού είχαµε ρίζες εδώ, ποιος ήταν Έλληνας εκεί, πού είναι θαµµένος ο
Μέγα Αλέξανδρος, επιστρατεύουµε την Ιστορία.
Μάλλιασε η γλώσσα µου και σας το ξαναλέω µέχρι να πεθάνω.
Προσφυγή στην Ιστορία κάνει κάποιος και διερµηνεύει στα µέτρα
του το παρελθόν, για να βολεύεται για το παρόν, για να παίρνει
δόξες που δεν του ανήκουν, συνέχειες που δεν του ανήκουν γιατί
δεν τις υπηρέτησε. Όταν θέλετε να πάτε στην Ιστορία να πάτε
για να διδαχθείτε για το µέλλον. Μόνον έτσι ερµηνεύεται η Ιστορία. Ως τροχιοδεικτικό και αναλυτικό εργαλείο για το µέλλον και
όχι για να δικαιολογείτε τα εγκλήµατα του παρόντος µε θαύµατα
του παρελθόντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος, ο οποίος θα ήθελε τον
λόγο; Κανείς.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πάρετε τον λόγο; Πόσο χρόνο θέλετε;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Πέντε λεπτά µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Άκουσα µε προσοχή τους οµιλητές και τα µαθήµατα ιστορίας της
κυρίας Κανέλλη. Επιτρέψτε µου να αρχίσω µε µερικά µαθήµατα
συνταγµατικής τάξης.
Το Σύνταγµά µας προβλέπει ότι η εκτελεστική εξουσία υπογράφει τις διεθνείς συµβάσεις και µετά έρχονται στη Βουλή για
κύρωση. Αυτή είναι µία διαδικασία, η οποία ισχύει στα περισσό-
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τερα –αν όχι σε όλα- κοινοβουλευτικά δηµοκρατικά κράτη. Δεν
είναι κάποιου είδους προσβολή. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
Απορώ, γιατί ξαφνικά η κ. Κανέλλη ανακάλυψε ότι προσβάλλουµε
το Κοινοβούλιο, επειδή τηρούµε το Σύνταγµα!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν είναι µάθηµα ιστορίας! Είναι µάθηµα
ερµηνείας της ιστορίας!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Το
Σύνταγµα είναι ξεκάθαρο: «Η εκτελεστική εξουσία διαπραγµατεύεται και θεσµοθετεί από τότε που δηµιουργήθηκε το κράτος».
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Με αρχές του Συντάγµατος έχω κάθε δικαίωµα να διαφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
µη διακόπτετε! Κυρία Κανέλλη, παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Δεν
υπάρχει καµµία δηµοκρατία όπου το κοινοβούλιο να διαπραγµατεύεται. Διαβάστε πρώτα το Σύνταγµα και µετά ελάτε να δούµε
τα άλλα!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Λάστιχο το έχετε κάνει το Σύνταγµα, όταν
πρόκειται για τα οικονοµικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κανέλλη,
σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Για
όλες τις διεθνείς συµβάσεις ισχύει αυτό, ακόµη και για την προσχώρησή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν τη θέλετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μαθήµατα συνταγµατικής υποταγής από
την Κυβέρνηση που το έχει κάνει «καλτσοδέτα» δεν δέχοµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το είπατε και
ακούστηκε. Ευχαριστούµε.
Θα συνεχίσετε, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ακόµη και οι πολύ σοβαρότερες συµβάσεις απ’ αυτές που παρουσιάζουµε σήµερα στο Κοινοβούλιο, όπως η προσχώρησή µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που –το σέβοµαι- το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος δεν δέχεται ότι είναι κάτι θετικό και αυτή πρώτα
έγινε αντικείµενο διαπραγµάτευσης, υπεγράφη και µετά ήρθε η
επικύρωση στο ελληνικό και στα άλλα κοινοβούλια. Έτσι γίνεται
σε όλες τις δηµοκρατικές πολιτισµένες χώρες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν σας το απαγορεύει το Σύνταγµα.
Σας το επιτρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι! Για ποιο λόγο τώρα να υπάρχει αυτή η ένταση; Υπάρχει λόγος;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μια κύρωση
συµβάσεως είναι. Δεν είναι τίποτα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Είναι πάγια διαδικασία µε βάση το Σύνταγµα.
Κλείνω αυτήν την παρένθεση. Εγώ δεν εξεπλάγην απ’ αυτά
στα οποία ανεφέρθη η κ. Κανέλλη. Είναι η πάγια πολιτική τους,
την οποία τη σεβόµαστε. Όµως, εκπλήσσοµαι βλέποντας έναν
υφέρποντα αντιευρωπαϊσµό στα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Συγκεκριµένα αναφέροµαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Ο µεν ΣΥΡΙΖΑ, µε την κ. Τριανταφύλλου προσπαθεί µε τρόπο
–θα έλεγα- ατελέσφορο να δικαιολογήσει την αρνητική στάση
του για το θέµα της Συµφωνίας ΑΚΕ – ΕΕ, λέγοντας ότι προωθεί
ένα µοντέλο ανάπτυξης και ότι υπονοµεύει τις κρατικές δοµές.
Δεν είστε καλά ενηµερωµένη, κυρία Τριανταφύλλου. Πρόχειρα, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι πάρα πολλά προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις...
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Διαβάστε το καλύτερα!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Αφήστε µε να ολοκληρώσω. Εγώ σας άκουσα.
Υπάρχουν πάρα πολλά προγράµµατα. Τυχαία έχω µπροστά
µου τις τελευταίες αποφάσεις για την ενίσχυση βιωσιµότητας
εθνικού δικτύου µεταφορών στην Ουγκάντα. Δίνεται έµφαση στη
σύνδεση µε γειτονικές χώρες µε πλωτές οδούς. Αποκατάσταση
βασικών κοινωνικών υπηρεσιών:. Είκοσι επτά εκατοµµύρια για
την Κεντρική Αφρικανική Δηµοκρατία. Δεν είναι αληθές αυτό που
λέγεται, ότι αυτά τα χρήµατα, αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια πηγαίνει στον ιδιωτικό τοµέα. Βεβαίως, η οικονοµία είναι ιδιωτική.
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Όµως, χρειάζονται κρατικές δοµές, οι οποίες είναι πολύ αδύναµες σε πάρα πολλές απ’ αυτές τις χώρες.
Άκουσα από την κ. Μακρή για τα ανταποδοτικά οφέλη. Βεβαίως, υπάρχουν ανταποδοτικά οφέλη, και άµεσα και έµµεσα. Τα
άµεσα, αν θέλετε, είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στην υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων, βέβαια µέσα από µια διαδικασία ανταγωνιστική. Τα
έµµεσα οφέλη είναι προφανή.
Η Ελλάδα, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να µιλάει µε άλλο ειδικό βάρος µε αυτές τις χώρες είτε πρόκειται για
πολιτική είτε για οικονοµική διπλωµατία.
Ενδεικτικά αναφέρω –δεν είναι χώρα που εντάσσεται στην
οµάδα χωρών του ΑΚΕ- πως προχθές ήµουν στην Τυνησία και
κατορθώσαµε µέσα από παρέµβαση δική µας, ελληνική αλλά και
µε τη βοήθεια των Βρυξελλών να αρθούν κάποιοι φόροι, οι οποίοι
εµπόδιζαν τις εξαγωγές µαρµάρου και άλλων δοµικών υλικών
στην Τυνησία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Και ήρθε η «άνοιξη» στην Τυνησία!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Έλαβα µάλιστα και συγχαρητήρια επιστολή από το Σύλλογο Παραγωγών Μαρµάρου Μακεδονίας-Θράκης. Ίσως αυτό να µην το
είχαµε πετύχει, αν δεν είχαµε και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, υπάρχουν σαφή διπλωµατικά, οικονοµικά πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή µας στην αναπτυξιακή βοήθεια.
Αξιολόγηση, κυρία Τριανταφύλλου, γίνεται -και γίνεται µε πολύ
συστηµατικό τρόπο- όλων των προγραµµάτων. Δεν µπορώ αυτήν
τη στιγµή ούτε ενδεικτικά να σας πω για την αξιολόγηση προγραµµάτων δισεκατοµµυρίων. Αυτά, όµως, είναι προσβάσιµα στο
διαδίκτυο. Νοµίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατορθώσει να
έχει ένα πολύ ανεπτυγµένο σύστηµα υλοποίησης της αναπτυξιακής βοήθειας. Ένας από τους λόγους που η Ευρωπαϊκή Ένωση
-την οποία κατακρίνετε για κάθε κακό, λες και πριν από τη Συνθήκη της Ρώµης δεν υπήρχε ούτε πόλεµος ούτε φτώχεια- πήρε
το βραβείο Νόµπελ, µεταξύ των άλλων, είναι διότι είναι ο πρώτος
δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας. Και λυπάµαι που το κόµµα
σας, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να προωθεί την αλληλεγγύη
και το διεθνισµό, κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναπτυξιακή βοήθεια. Νοµίζω ότι πρόκειται για πολύ κοντόφθαλµη
αντιµετώπιση µιας πάρα πολύ επιτυχηµένης και προοδευτικής,
θα έλεγα, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Διεθνισµό το λένε αυτό τώρα; Θα ξεχάσουµε και τα ελληνικά µας, κύριε Προέδρε!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Συγγνώµη;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τον ιµπεριαλισµό τον βαφτίζετε διεθνισµό
για να µπορέσετε να τα βγάλετε πέρα µε τη συζήτηση;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ο
διεθνισµός δεν είναι αποκλειστικό προνόµιο της Αριστεράς,
κυρία Κανέλλη. Όλοι -και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα- είµαστε υπέρ της αλληλεγγύης των λαών. Και δεν είναι ανάγκη να
είναι κανείς Αριστερός ή µαρξιστής για να προωθεί την αλληλεγγύη των λαών. Αλλά εµείς το κάνουµε και πράξη, όχι µόνο στα
λόγια.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Υπουργέ…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Και
το κάνουµε και πριν έρθει η αταξική κοινωνία.
Όσον αφορά, τώρα, ορισµένες ερωτήσεις.
Η κ. Μακρή είπε ότι δεν αξιοποιούµε τις σχέσεις µας µε τρίτες
χώρες, µε την Αίγυπτο, για θέµατα όπως είναι η ΑΟΖ. Θα διαφωνήσω. Με την Αίγυπτο έχουµε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τους τελευταίους µήνες θα έλεγα- εξαιρετικές σχέσεις.
Υπάρχουν πάρα πολλές συναντήσεις σε ανώτατο πολιτειακό επίπεδο, σε επίπεδο Προέδρου Δηµοκρατίας, σε επίπεδο Πρωθυπουργού, σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών και εδώ και στη Νέα
Υόρκη πέρυσι, µαζί µε την Κύπρο. Έχουµε εξαιρετική σχέση µε
την Αίγυπτο, την οποία, µάλιστα, προωθούµε συστηµατικά.
Όµως, η µεγαλύτερη απόδειξη ότι αξιοποιούµε τη διπλωµατία
και την εξωτερική πολιτική για το θέµα της ΑΟΖ, είναι η µεγάλη
επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας, όπου κατορθώσαµε να βάλουµε µέσα στην πρώτη απόφαση για πολιτική θαλάσσιας ασφάλειας την ΑΟΖ. Διαβάστε τα αποτελέσµατα της Συνάντησης
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Κορυφής του Ιουνίου, µε την οποία έκλεισε η Ελληνική Προεδρία, για να δείτε ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση µιλάει για πολιτική ασφάλειας, η οποία θα αποκτήσει πολύ πιο
συγκεκριµένη µορφή στη διάρκεια της ιταλικής Προεδρίας.
Μέσα εκεί µιλάµε και για ΑΟΖ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν προβλέπεται, κυρία Τριανταφύλλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων
νόµων του Υπουργείου Εξωτερικών:
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

µοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής
Ένωσης» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για
συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, τo Μνηµόνιο Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφηκε στην
Αθήνα, στις 13 Ιουνίου 2013, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5
αυτού.
Αθήνα,..............................................2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για
οικονοµική συνεργασία» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη
συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία, που
υπογράφηκε στην Αθήνα, την 1η Οκτωβρίου 2010, το κείµενο της
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως
εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 αυτής.
Αθήνα,................................................2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

6. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

7. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί
Οικονοµικής Συνεργασίας».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη
συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας, που υπογράφηκε στο Κέηπ Τάουν, στις 6 Νοεµβρίου 2012, το κείµενο της
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως
εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 αυτής.
Αθήνα,...............................................2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

8. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): «Κύρωση της
Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάµει
της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και
εδάφη, για τις οποίες ισχύει το τέταρτο µέρος της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δεύτερου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο
Διόρθωσης, ως Παράρτηµα».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, «Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο
του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου,
για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής
σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, για τις οποίες ισχύει
το τέταρτο µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Δεύτερου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014
έως 2020, δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ,
καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις
υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σε αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Εσωτερική Συµφωνία µεταξύ των Αντιπροσώπων
των Κυβερνήσεων των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για
τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες
χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο και στις Βρυξέλλες στις 24 Ιουνίου και
στις 26 Ιουνίου του 2013, αντίστοιχα, και το Δεύτερο Πρακτικό
Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σε αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα, το κείµενο των οποίων σε πρωτότυπο στην
ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Εσωτερικής Συµφωνίας µε το συνηµµένο σε αυτήν Δεύτερο Πρακτικό Διόρθωσης
που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 της Συµφωνίας.
Αθήνα,.....................................................2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. ΥΓΕΙΑΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
10. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

11. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

14. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

15. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Γενικές διατάξεις
για τη δηµιουργία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων - Σύσταση
και Καταστατικό της Εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων Ανώνυµη Εταιρεία» - Προσαρµογή
στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της
26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 4-9-2014, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι η Διάσκεψη
των Προέδρων έχει αποφασίσει τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι δεν κατανοώ
γιατί και η Διάσκεψη των Προέδρων υποτίµησε τόσο πολύ αυτό
το νοµοσχέδιο που έχει µεν ένα θέµα -έχει και ένα δεύτερο µε

την τροπολογία του κυρίου Υπουργού που ενσωµατώθηκε- αλλά
έχει και πληθώρα άρθρων, πάρα πολύ µεγάλο όγκο τεχνικών λεπτοµερειών που παίζουν σηµαντικό ρόλο και ούτως ή άλλως
αυτό το νοµοσχέδιο χρειαζόταν να συζητηθεί σε δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις.
Μετά από αυτό και παρά το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός,
ο κ. Βορίδης, στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής είπε ότι πολιτική του Υπουργείου είναι να µη φέρνει καινούργιες τροπολογίες και κάθε νέα τροπολογία του Υπουργείου του να την
εισαγάγει ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο -δεν µπορεί, όµως, να δεσµευτεί για τη συνολική κυβερνητική πρωτοβουλία- έχουµε ορυµαγδό κυβερνητικών πρωτοβουλιών µε σηµαντικές τροπολογίες
και για τον ΕΝΦΙΑ και για θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης που αφορούν την αµυντική βιοµηχανία και ακόµα-ακόµα και
για θέµατα του Υπουργείου Υγείας, για το «Ερρίκος Ντυνάν»,
που όπως θυµόµαστε ανάλογο θέµα είχε συζητηθεί αυτοτελώς
και είχε µπει στη διαδικασία της Ολοµέλειας του Κοινοβουλίου.
Πέραν τούτων, πληθώρα τροπολογιών, ων ουκ έστι τέλος.
Ως εκ τούτου, είναι σαφέστατο, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω -είναι
στην κοινή λογική και όχι στη δική µας άποψη- ότι µία συνεδρίαση καθόλου δεν επαρκεί για να διεκπεραιωθεί στοιχειωδώς
η συζήτηση και να αναπτυχθούν οι προτάσεις, οι προβληµατισµοί, οι ενστάσεις, οι συµφωνίες, οι διαφωνίες για όλα αυτά.
Ζητούµε, λοιπόν, να υπάρξει και δεύτερη συνεδρίαση και να
κατανεµηθεί ο χρόνος ως µία συζήτηση επί της αρχής και επί των
άρθρων, ως σύνολο εν πάση περιπτώσει για το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας και µια συνεδρίαση για όλα τα άλλα, διότι
αποτελούν, πραγµατικά, πολλά επίπεδα και είναι τροπολογίες
πολλών και διαφορετικών Υπουργείων µε διαφορετικές θεµατολογίες και άρα και µε διαφορετικές ανάγκες προσέγγισης.
Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
πολύ.
Διαφωνώ µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως διότι µέσα στη
σηµερινή συζήτηση υπάρχει ως γνωστόν και η τροπολογία για
τον ΕΝΦΙΑ, που είναι σηµαντικό να ψηφιστεί για να πάρουν οι άνθρωποι, οι οποίοι µε τη σηµερινή τροπολογία δικαιούνται εκπτώσεις και αλλαγές στο φόρο και διορθώσεις, αυτά τα οποία
δικαιούνται. Εάν υπάρξει καθυστέρηση ως προς αυτό, θα υπάρξει καθυστέρηση σε όλη τη διαδικασία.
Αυτό που θα µπορούσε να γίνει και νοµίζω ότι είναι λογικό,
είναι να υπάρξει κάποια ανοχή ως προς τη λήξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος για να τοποθετηθούν όλοι
οι συνάδελφοι.
Η Διάσκεψη των Προέδρων, όµως, αποφάσισε µία συνεδρίαση
και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουµε όλο το πρόγραµµα της
Βουλής εξαιτίας αυτού. Μπορεί να πάρει παράταση χρόνου η σηµερινή συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, όντως η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να είναι µία η
συνεδρίαση. Εάν, όµως, έχουµε µεγάλο αριθµό σε εγγραφές συναδέλφων και εάν ο χρόνος ο οποίος µπορεί να διατεθεί σήµερα
–που µπορεί να πάει µέχρι αργά- δεν επαρκεί, τότε θα εξετάσουµε και το ενδεχόµενο δεύτερης συνεδρίασης.
Η συζήτηση, όµως, θα είναι ενιαία, κύριε Δρίτσα, διότι διαφορετικά δεσµευόµαστε εκ των προτέρων για δύο συνεδριάσεις.
Εποµένως, η συζήτηση θα είναι ενιαία επί της αρχής, των άρθρων, του συνόλου και των τροπολογιών και εφόσον εγγραφούν
τόσοι συνάδελφοι ώστε να απαιτείται και δεύτερη συνεδρίαση,
να µην έχετε καµµία αµφιβολία ότι θα γίνει και δεύτερη συνεδρίαση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ προσπαθώ
να συµβιβάσω τις δύο θέσεις. Άνεση από τη µία πλευρά και από
την άλλη καταλαβαίνω το γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσει
αυτή η τροπολογία.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα µιλήσω γι’ αυτό.
Επισηµαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι Βουλευτές, οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να λειτουργούν σε τόσα πολλά θεµατικά επίπεδα. Δεν γίνεται.
Δεν επαρκεί ούτε ο χρόνος ούτε η δυνατότητα οργάνωσης της
παρέµβασης. Την ίδια στιγµή, αύριο και µεθαύριο το Τµήµα δεν
έχει συνεδρίαση.
Εποµένως, το επιχείρηµα του κ. Γεωργιάδη ότι πρέπει να τρέξουν, να σωθούν από αυτές τις τροπολογίες –όλος ο ελληνικός
λαός περιµένει να σωθεί από τον ΕΝΦΙΑ, τροµάρα µας!- ακόµα
και βάσιµο να είναι, υπάρχει η αυριανή µέρα. Είναι πολύ απλό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ µου δίνετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας δώσω
τον λόγο στη συνέχεια, επειδή έχει ζητήσει να τοποθετηθεί η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, η κ. Αικατερινάρη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι κι εσείς καταλαβαίνετε την ανάγκη ότι χρειαζόµαστε
πολύ περισσότερο χρόνο, µετά από την προσθήκη πολλών τροπολογιών και ιδιαίτερα των τροποποιήσεων της τελευταίας στιγµής, χθες το βράδυ, στον ΕΝΦΙΑ.
Ο κ. Δρίτσας έχει δίκιο ως προς το εξής: Πραγµατικά οι Βουλευτές δεν µπορούν να οργανώσουν και το χρόνο τους και το
κείµενό τους για όλα αυτά τα εντελώς ετερόκλητα αλλά πολύ σοβαρά, θέµατα. Νοµίζω ότι πρέπει να εξετάσετε το θέµα των δύο
διακριτών συνεδριάσεων. Έχουµε και το απόγευµα και αύριο
Πέµπτη στη διάθεσή µας δεν υπάρχει κάτι στο Τµήµα. Υπάρχει,
δηλαδή, η δυνατότητα.
Αυτό που λέτε, κύριε Γεωργιάδη, ότι δεν θα προχωρήσουµε
στον ΕΝΦΙΑ που περιµένει ο κόσµος, αυτό είναι ένα άλλο θέµα,
ένα θέµα κριτικής κατά πόσο ο ΕΝΦΙΑ βελτιώνει ή όχι –να µην
µπούµε στην ουσία- αυτά που αναµένουν οι πολίτες.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να είναι διακριτές, γιατί όλοι µας,
ακόµα και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα µπορούµε να οργανώσουµε καλύτερα τις οµιλίες µας και τις τοποθετήσεις µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για λίγο, όµως, γιατί χάνουµε χρόνο σε
βάρος της συζήτησης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό
µόνο.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Κύριε Δρίτσα, βεβαίως πάρα πολύς κόσµος περιµένει διόρθωση. Αν του έχει έρθει
ένα εκκαθαριστικό µε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να πληρώσει
και περιµένει να γίνει η διόρθωση, να του έλθει το σωστό εκκαθαριστικό, αγωνιά και θέλει και να ψηφιστεί. Άρα, δεν ισχύει αυτό
που λέτε.
Πρέπει, να σας πω ότι η πρόταση του Προεδρείου δεν µπορεί
να µας βρίσκει όλους συµφώνους. Τι λέµε; Αν υπάρχει τόσο µεγάλη εγγραφή Βουλευτών, αν δηλαδή, πράγµατι, ο χρόνος που
µπορεί να δοθεί σήµερα εξαντληθεί, να το δούµε, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορούµε να στερήσουµε από κανέναν τον λόγο. Αν,
όµως, δεν υπάρχει αυτός ο αριθµός και απλώς πάµε για κωλυσιεργία, τότε ποιος ο λόγος;
Άρα, µία ενιαία συζήτηση, όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, και αν,
πράγµατι, η Βουλή έχει τόσο µεγάλο ενδιαφέρον στο χρόνο, να
το δούµε. Όµως, σε ενιαία συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λοιπόν, ας ξεκινήσουµε τώρα και βλέπουµε στην πορεία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουµε κανένα
λόγο να κωλυσιεργήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ θα δίνω και
άνεση χρόνου -όσο τουλάχιστον προεδρεύω- και οι συνάδελφοι
στη συνέχεια, για να αναπτύσσονται τα θέµατα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βλάχβεης.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων και των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στο χώρο της υγείας απαιτείται διαµόρφωση ενός

2807

καθολικού συστήµατος διαχείρισης και κατανοµής των δηµοσιονοµικών πόρων µεταξύ των δηµόσιων νοσοκοµείων και των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων.
Η δηµιουργία ενός συστήµατος οµοιογενών διαγνωστικών
οµάδων, ως συστήµατος κατανοµής αµοιβών, µπορεί να οδηγήσει στη σταθεροποίηση των δαπανών για νοσοκοµειακές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Οι πόροι θα διανέµονται πιο δίκαια στους
παρόχους υπηρεσιών, από τη στιγµή που ένα αφοµοιωµένο και
ώριµα λειτουργικά σύστηµα οµοιογενών οµάδων δηµιουργεί ροή
χρηµάτων στα νοσοκοµεία ανάλογα µε τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή επεµβάσεις, σοβαρότητα ασθένειας
κ.λπ..
Ο στόχος είναι να σταµατήσει να υφίσταται το κίνητρο της διενέργειας επιπλέον και περιττών διαγνωστικών εξετάσεων και να
δοθούν τα κίνητρα στα νοσοκοµεία για την παροχή καλύτερης
ποιότητας και µεθόδων υπηρεσιών. Οµοίως, η ανάγκη για προσφορά οικονοµικότερων υπηρεσιών θα ενταχθεί στο σύνολό της
µέσω της διενέργειας διαγωνισµών για την προµήθεια φαρµάκων
και ιατρικών υλικών. Αυτά τα µέτρα οδηγούν σε σηµαντικό βαθµό
στην επάρκεια των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών.
Τα νοσοκοµεία από µακροοικονοµική άποψη είτε θα αναγκαστούν να µειώσουν τη δαπάνη των παρεχόµενων υπηρεσιών
στους πολίτες, είτε, εάν η δαπάνη τους διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, θα υποχρεωθούν σε δραστική βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών τους και ταυτόχρονα θα επιτραπεί η καλύτερη δυνατή
χρήση των υφιστάµενων οικονοµικών πόρων. Σαν αποτέλεσµα,
θα δύναται να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε έρχεται να καλύψει τις ανάγκες
του συστήµατος αλλά και να διορθώσει ανεπάρκειες. Με την
προοπτική αυτή, ξεκινά πιλοτικά η εφαρµογή ενός προγράµµατος ενοποιηµένων νοσηλειών, τα ΚΕΝ. Στόχος είναι η ανάπτυξη
του σύγχρονου συστήµατος κοστολόγησης για τη σύναψη συµβάσεων µε βάση µελλοντικές συµβάσεις-«πακέτα» µεταξύ του
ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ. Στη κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση αξιολογεί υφιστάµενα διεθνή παραδείγµατα µε παρόµοια προγράµµατα.
Για το σκοπό αυτό, εισάγεται στο χώρο της υγείας το σύστηµα
αµοιβών νοσοκοµείων, το λεγόµενο ΣΑΝ. Είναι ένα καθολικό σύστηµα κατανοµής αµοιβών οικονοµικών πόρων µεταξύ νοσοκοµείων, δηµόσιων και ιδιωτικών. Το σύστηµα αυτό λειτουργεί
βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρέχονται για την εισαγωγή, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών.
Το ΣΑΝ θα περιλαµβάνει όλες τις παρεχόµενες ιατρικές υπηρεσίες. Εξαιρούνται η νοσηλεία σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία και η περίθαλψη σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων και στα κέντρα
αποκατάστασης.
Το ΣΑΝ, θα τεθεί σε δοκιµαστική εφαρµογή την 1η Ιουνίου του
2015 σε ορισµένα νοσοκοµεία πιλοτικά και από την 1η Ιανουαρίου
του 2016 µέχρι το τέλος του έτους σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία και στα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα. Ως ηµεροµηνία καθολικής εφαρµογής του ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του 2017.
Για τη δηµιουργία και τη διαρκή ανάπτυξη του ΣΑΝ, όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική µορφή αρχείο µε τα
στοιχεία των ασθενών και τα ιατρικά και διοικητικά δεδοµένα από
το φάκελο νοσηλείας, όπως δεδοµένα εισαγωγής, αίτιο εισαγωγής, εξιτήριο και όλα τα γενικά δεδοµένα. Τα αρχεία νοσηλείας
περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λπ..
Ειδικότερα για τα δηµόσια νοσοκοµεία, αυτά οφείλουν να αποστείλουν και τα στοιχεία κόστους νοσηλείας ανά περιστατικό
ασθενούς. Όλα τα στοιχεία αυτά θα εισάγονται για επεξεργασία
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα σταθµίζονται και θα εκτιµώνται.
Για τον ίδιο λόγο, ακόµα και ο ΕΟΠΥΥ ως αυτοτελές νοµικό
πρόσωπο και κύριος φορέας αγοράς υπηρεσιών υγείας υποχρεώνεται να αποστέλλει σε τακτική βάση τα δεδοµένα των ασφαλισµένων του.
Η τήρηση του αρχείου αυτού και η επεξεργασία των δεδοµένων υπόκειται στους περιορισµούς των διατάξεων του ν.
2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Προκειµένου να διενεργηθούν όλα τα αναγκαία βήµατα, έχει
κριθεί απαραίτητη και προβλέπεται στο παρόν νοµοσχέδιο η δη-
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µιουργία ενός διακριτού φορέα ο οποίος θα λειτουργεί χάρη του
δηµόσιου συµφέροντος και θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου
της δηµιουργίας και λειτουργίας του συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων. Ο φορέας αυτός θα φέρει την επωνυµία «Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων Ανώνυµη Εταιρεία», ΕΣΑΝ Α.Ε.
Με το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπεται η δυνατότητα συµµετοχής στην «ΕΣΑΝ Α.Ε.» και συλλογικών οργάνων ιδιωτών και παρόχων υπηρεσιών υγείας σε ποσοστό µέχρι 20%. Στο δηµόσιο
θα παραµείνει το 51% των µετοχών, ενώ το υπόλοιπο 29% θα
µπορεί να αποκτηθεί από φορείς του δηµοσίου. Με τον τρόπο
αυτό διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του συγκεκριµένου συστήµατος κατανοµής αµοιβών µέσω της συµµετοχής όλων των εµπλεκόµενων φορέων, ιδιωτικών και δηµόσιων, στη διαµόρφωση,
ανανέωση και µελλοντική διαχείρισή του.
Με την πλήρη λειτουργία της «ΕΣΑΝ Α.Ε.» και την πλήρη ένταξη στο σύστηµα αµοιβών νοσοκοµείων, όλων των δηµόσιων
νοσοκοµείων, θα δηµιουργηθεί ένας τεράστιος χάρτης παρεχόµενων νοσοκοµειακών, ιατρικών και φαρµακευτικών υπηρεσιών
στον πολίτη, µε τεράστιο όφελος για τον ίδιο.
Η δηµοσίευση αυτών των δεδοµένων για την ενηµέρωση των
πολιτών θα παίξει σηµαντικό ρόλο για την επιλογή του νοσοκοµείου από τους ασθενείς στο µέλλον. Οι εκθέσεις ποιότητας του
νοσοκοµείου που θα προέρχονται από τα δεδοµένα αυτά θα επιτρέπουν στους ασθενείς να συγκρίνουν διάφορα νοσοκοµεία ως
προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους. Η προοπτική αυτή θα
προωθήσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των νοσοκοµείων και παράγει έτσι ένα όφελος για τον τοµέα της υγείας στο σύνολό της.
Τέλος, µε συµπληρωµατική τροπολογία που κατατέθηκε για
λόγους διασφάλισης του δηµόσιου συµφέροντος και προστασίας της δηµόσιας υγείας παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου
1 του άρθρου 36 και το άρθρο 37 του ν. 4238/2014. Με την προτεινόµενη παράταση τακτοποιούνται επιµέρους επιτακτικές εκκρεµότητες των νοσοκοµείων για προµήθειες και υπηρεσίες, τα
οποία έχουν διενεργηθεί και παρασχεθεί αντίστοιχα στα νοσοκοµεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή η Χρυσή Αυγή µάς
γνωρίζει ότι στη σηµερινή συζήτηση ορίζεται αγορητής ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος Κουκούτσης και Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Επίσης, µε επιστολή της Δηµοκρατικής Αριστερά µάς γνωρίζεται
ότι για τη σηµερινή συζήτηση ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Γεώργιος Κυρίτσης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη.
Ωσαύτως, µε επιστολή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ
µας γνωρίζεται ότι ειδικός αγορητής στη σηµερινή συνεδρίαση
ορίζεται ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Τέλος, από το ΠΑΣΟΚ µας
γνωρίζεται ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κατά τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου σήµερα ορίζεται ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός και ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν ήδη επτά µήνες από τη ψήφιση του
νόµου για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και τη δηµιουργία
του ΠΕΔΥ, επτά µήνες για να επιβεβαιωθεί η θέση µας για µια
βαθιά νεοφιλελεύθερη παρέµβαση απορρύθµισης της δηµόσιας
πρωτοβάθµιας περίθαλψης, προς την κατεύθυνση µάλιστα της
πλήρους διάλυσής της.
Επικαλούµενη υπαρκτά προβλήµατα και δυσλειτουργίες, όπως
ο κατακερµατισµός της πρωτοβάθµιας φροντίδας, η Κυβέρνηση
ψήφισε µια κρυφή ατζέντα νεοφιλελεύθερης συρρίκνωσης του
δηµόσιου τοµέα, ατζέντα περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων.
Σήµερα, οι πολίτες έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις δοµές
τις πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας; Βρίσκουν ευκολότερα γιατρό; Συµµετέχουν λιγότερα µε ίδιες δαπάνες; Μειώθηκαν οι σπα-
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τάλες; Τι έγινε µε τους εργαζόµενους και πώς εντάχθηκε το ιατρικό και λοιπό επιστηµονικό προσωπικό στο σύστηµα υγείας;
Πότε θα αξιολογήσει η Κυβέρνηση το πρωτοβάθµιο εθνικό δίκτυο υγείας στην αξιοθρήνητη αυτή εκδοχή του; Πότε θα κοινοποιήσει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης;
Ο λαός µας, οι ασθενείς, διαπιστώνουν καθηµερινά τη διάλυση
του ΠΕΔΥ και καλούνται να επωµιστούν ολόκληρο το βάρος των
ιατρικών πράξεων και επεµβάσεων. Εξάλλου, µε µεγαλόπνοες
διακηρύξεις η Κυβέρνηση διατείνεται ότι µειώνει δραστικά τη
φαρµακευτική δαπάνη. Αποκρύπτει, όµως, ότι ένα µεγάλο µέρος
της µετακινήθηκε σε βάρος των ασθενών, που καλούνται να συµµετέχουν σήµερα µε πάνω από 30% στην δαπάνη των φαρµάκων
από 9% πριν από πέντε χρόνια.
«Η Κυβέρνηση σκοτώνει τη πρόληψη», λέει ο τίτλος της χθεσινής «Εφηµερίδας των Συντακτών», την οποία καταθέτω για τα
Πρακτικά και αναφέρεται στη κοινή υπουργική απόφαση της 18ης
Αυγούστου που συσχετίζει τη συνταγογράφηση και εκτέλεση
διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων µε την κλινική ωφελιµότητα και τη δαπάνη που απαιτούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν όµως οι ανάγκες των ανθρώπων υπερβαίνουν τους κλειστούς προϋπολογισµούς του ΕΟΠΥΥ, πώς γίνεται η διαχείριση;
Και πώς προχωράει η Κυβέρνηση σε κυριολεκτικά δολοφονικές
περικοπές; Παρεµβαίνοντας από τη µια ξεδιάντροπα και αντιεπιστηµονικά στη θέσπιση δήθεν πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων
οδηγιών, δήθεν τεκµηριωµένης ιατρικής, χωρίς γνώµη του ΚΕΣΥ,
χωρίς γνώµη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, των ιατρικών
εταιρειών, χωρίς τεκµηρίωση, αναφερόµενη και αντιγράφοντας
πρακτικές τις περισσότερες φορές ενός και µόνο επιστηµονικού
αλλοδαπού φορέα. Παρεµβαίνοντας ενδεικτικά και πιλοτικά στις
οµάδες των συνηθέστερων -προς το παρόν- και ευκολότερα αντιµετωπίσιµων κακοηθειών και παθολογικών συµπτωµάτων, συσχετίζοντας ρατσιστικά τη συνύπαρξη χρονίων νόσων.
Είστε ευτυχής, κύριε Υπουργέ, όταν στην κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι το τρίπλεξ καρδιάς και αορτικού τόξου -και
µάλιστα χωρίς τεκµηρίωση και µε απόφαση του ΚΕΣΥ προ δεκαεπταετίας- προβλέπει έλεγχο της καρδιάς πέντε χρόνια µετά από
αορτοστεφανιαία παράκαµψη και δύο χρόνια µετά από αγγειοπλαστική; Όταν προβλέπει δοκιµασία τραχηλικού επιχρίσµατος κατά
Παπανικολάου κάθε τρία χρόνια, αποκλείοντας τις γυναίκες µικρότερες των είκοσι ενός ετών και µεγαλύτερες των εξήντα πέντε,
ανεξάρτητα από την έναρξη και τη συνέχιση της σεξουαλικής
ζωής, ανεξάρτητα από τα συµβάµατα που µπορεί εν τω µεταξύ να
παρουσιάσουν; Όταν, κυρίως, αποκλείει της µαστογραφίας γυναίκες που πάσχουν από βαρέα χρόνια νοσήµατα, όπως συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια; Η Κυβέρνηση
πραγµατικά σκοτώνει µε ένα λόγο την πρόληψη.
Έτσι, λοιπόν, από τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα, δεν θα ξέφευγε
και η δευτεροβάθµια περίθαλψη υγείας. Το σηµερινό νοµοσχέδιο
για τη δηµιουργία εταιρείας διαχείρισης των αµοιβών των νοσοκοµείων µε ένα πλαίσιο κοστολόγησης και χρηµατοδότησης που
υπακούει στο δίπολο κόστος-όφελος αποτυπώνει και θεσµικά τη
νεοφιλελεύθερη παρέµβαση. Ο έλεγχος, η αξιολόγηση, οι αποφάσεις χρηµατοδότησης και ανακατανοµής ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, κυρίως η χάραξη πολιτικών υγείας εκχωρούνται
µέσω της εταιρείας ΕΣΑΝ στην αγορά υγείας.
Εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, σε χθεσινή συνέντευξή σας αναφερθήκατε στις πιέσεις που θα δεχτούν τα µικρά περιφερειακά
νοσοκοµεία από αυτόν τον ασύδοτο ανταγωνισµό και µάλιστα
λέτε ότι είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόµενο.
Άρα, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αποτελεί µια τοµή που επιβεβαιώνει τη δραµατική στροφή στην ιδιωτικοποίηση της δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας, την απόσυρση του δηµοσίου από τη
χρηµατοδότηση, από τον έλεγχο, από τη χάραξη πολιτικής. Αποσύρεται από τη µια µεριά το δηµόσιο και αναδύονται οι ιδιωτικές
πρωτοβουλίες σε όλη την έκταση της δευτεροβάθµιας φροντίδας. Το κράτος, δεν εγγυάται πια την υγεία των πολιτών, όπως
και το Σύνταγµα ορίζει. Στη χώρα µας, που υποφέρει από την οι-
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κονοµική κρίση, που έχει τρία εκατοµµύρια -και πλέον- ανασφάλιστων πολιτών, το βασικότερο ανθρώπινο δικαίωµα στην υγεία
θα υπακούει σε δηµοσιονοµικές προτεραιότητες και πλαφόν.
Ο κύριος Υπουργός υπόσχεται ένα ουδέτερα αξιακό σύστηµα
κοστολόγησης. Δεν υπάρχουν όµως ουδέτερες πολιτικές, όταν
στον υπολογισµό του κόστους του νοσηλίου, περιλαµβάνεται
πέραν των κλινικών και εργαστηριακών πράξεων και υλικών και
το ιατρικό µισθολόγιο, οι δαπάνες πάγιων επενδύσεων και οι δαπάνες ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Σε αυτήν την περίπτωση
το νοσήλιο βαρύνει κατευθείαν και χρεώνει τα ασφαλιστικά ταµεία και όχι το κράτος και το δηµόσιο προϋπολογισµό.
Μηδενίζονται, δηλαδή, οι κοινωνικές παροχές για τις οποίες
φορολογούνται εξάλλου οι πολίτες και τα επιπρόσθετα βάρη των
ταµείων χρεώνονται τελικά στους ασθενείς αποτελώντας έναν
επιπλέον σηµαντικό φόρο.
Με το νοµοσχέδιο, αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις που φέρνουν
τα µέτρα προσαρµογής. Έτσι, τα δηµόσια νοσοκοµεία, στα
οποία απ’ ό,τι ξέρουµε λόγω υπερχρέωσης δεν εξοφλούνται οι
χρεώσεις των ασφαλιστικών ταµείων, δεν στηρίζονται αποτελεσµατικά από τον κρατικό προϋπολογισµό και καταλήγουν σε
δραµατική υποχρηµατοδότηση.
Επίσης, τα δηµόσια νοσοκοµεία δεν µπορούν να προµηθευτούν σύγχρονα ιατροτεχνολογικά µέσα, δεν µπορούν να κάνουν
προσλήψεις, υστερούν σε παροχή υπηρεσιών και µάλιστα εξειδικεύσεων, θα υστερήσουν τελικά και στην «ανεξάρτητη» αξιολόγηση της ΕΣΑΝ, θα υστερήσουν στα φύλλα ποιότητας και θα
στερηθούν ακόµη περισσότερο από την ανακατανοµή ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων.
Από την άλλη ο ιδιωτικός τοµέας έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Μπορεί να προσλαµβάνει, να χρεώνει παράλληλες
πληρωµές, να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, να διαχειρίζεται
τους πελάτες του µε ένα και µοναδικό σκοπό, το κέρδος. Είναι
απαράδεκτο να µεταλλάξουµε βίαια το δηµόσιο νοσοκοµείο σε
επιχείρηση µε µόνο στόχο την επιχειρηµατική δραστηριότητα,
τον ανταγωνισµό µε τα άλλα δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία
κυρίως µε τη συµπίεση του µισθολογικού κόστους.
Το αξιακά ουδέτερο σύστηµα του κυρίου Υπουργού δεν µένει,
λοιπόν, µόνο στην κοστολόγηση, δεν επιµένει καν στη σύσταση
της εταιρείας. Θεωρεί λεπτοµέρεια το µετοχολόγιο και τον πλειοψηφικό έλεγχο των µετοχών εν προκειµένω, για αυτό και πολύ
εύκολα υποχώρησε σε αλλαγές επουσιώδεις, γιατί και την πολιτική υποστήριξη διαθέτει η απροκάλυπτα νεοφιλελεύθερη µεταρρύθµιση που επιχειρείται και το σύστηµα διαθέτει ενσωµατωµένο
µηχανισµό ιδιωτικοποίησης και ανακατανοµής των πόρων.
Το σύστηµα στηρίζεται στα κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια, τα
ΚΕΝ, και την ενισχυµένη εκδοχή τους, τα DRGs, τις διαγνωστικά
δηλαδή οµοειδείς οµάδες ασθενειών. Με την τιµολόγηση – κοστολόγηση βάσει των κλειστών ενοποιηµένων νοσηλίων το αποτέλεσµα στηρίζεται στον αριθµό των ηµερών νοσηλείας και τις
εγκεκριµένες θεραπευτικές πράξεις.
Σηµειώνουµε εδώ για άλλη µια φορά τη βαθιά ρατσιστική αντίληψη που είχε παρεισφρήσει και χρέωνε κατά παράβαση του
Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
νοσήλια επί τον συντελεστή 2,09 -δηλαδή διπλάσια νοσήλια- τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, δηλαδή
τους µετανάστες µε χαρτιά ή χωρίς χαρτιά. Η υπερδιπλάσια αυτή
χρέωση, εξακολουθεί και σήµερα να στιγµατίζει διεθνώς την
όποια αντίληψη ανθρώπινης ισότητας απέναντι στον κίνδυνο της
υγείας και της ζωής και σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να την αποσύρετε άµεσα.
Τα DRGs, στηρίζονται στον υπολογισµό του µέσου κόστους
ανά διαγνωστική κατηγορία ανά ασθενή και έτσι δηµιουργούν
άµεσα κίνητρα για λιγότερες και πιο ακριβές θεραπευτικές πράξεις, για µείωση των ηµερών νοσηλείας µε όλες τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία των ασθενών.
Επιπλέον, οδηγούν, όπως είπαµε, σε συµπίεση του µισθολογικού κόστους που είναι βασικός παράγοντας στη διαµόρφωσή
τους. Άρα, θα έχουµε και µείωση των αποδοχών των γιατρών που
οδηγεί σε επιπλέον χρεώσεις τους ασθενείς στα απεχθή και καταδικαστέα «φακελάκια» και στα δηµόσια και στα ιδιωτικά νοσοκοµεία.
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Η διαφοροποίηση και η ελαστική εφαρµογή του µισθολογίου
όλων των εργαζοµένων στα νοσοκοµεία, διαφοροποιεί ενδεχόµενα στο µέλλον και τις συµβάσεις του ιατρικού µισθολογίου ανά
ειδικότητα, ανά ιατρική πράξη, ανά νοσοκοµείο. Κυρίως, όµως,
η συµπερίληψη του κόστους του ιατρικού µισθολογίου, θα εκτινάξει στα ύψη κατά 50% τουλάχιστον το ηµερήσιο κόστος του
νοσηλίου, όπως δέχεται και η επιτροπή που έχει συστήσει το
Υπουργείο για τη µελέτη των ΚΕΝ από τον καθηγητή τον κ. Μανιαδάκη.
Υπάρχει µια εγγενής αντίφαση στην εφαρµογή των συστηµάτων ταξινόµησης και κοστολόγησης, η οµαδοποίηση των ασθενών από την µια, ο κατακερµατισµός του ίδιου του ασθενή από
την άλλη, που χάνει την απαραίτητη ολιστική αντιµετώπιση στα
νοσοκοµεία. Οι κανόνες της οικονοµίας της υγείας πολλές φορές
προκαλούν, επιβάλλουν στυγνή εφαρµογή των συστηµάτων τιµολόγησης και κοστολόγησης µε σκοπό την αποτύπωση κόστους – οφέλους.
Είναι µία εκτίµηση κατά τη γνώµη µας φορτισµένη πολιτικά
που οδηγεί κατευθείαν σε επιλογές επιχειρηµατικής δραστηριότητας τα νοσοκοµεία.
Τα ελληνικά συστήµατα τιµολόγησης – κοστολόγησης που εισάγει το νοµοσχέδιο, είναι ακριβή αντίγραφα των αντίστοιχων
γερµανικών. Όµως, η γερµανική εµπειρία -όπως καταγράφεται
από σηµαντικούς φορείς της δηµόσιας υγείας της χώρας- µετά
από δεκατέσσερα χρόνια αναφέρεται σε µία αυστηρά οικονοµίστικη αντίληψη µε µείωση των ηµερών νοσηλείας, µε «αιµατηρά»,
όπως ονοµάζονται, εξιτήρια πριν την ώρα τους, αύξηση των χειρουργικών επεµβάσεων -για παράδειγµα αύξηση των αρθροπλαστικών κατά 9% και των αρθροπλαστικών γόνατος κατά 75%συµπίεση του µισθού των εργαζοµένων µε αύξηση των ωρών εργασίας, κυνήγι, µε ένα λόγο, του κέρδους σε περιβάλλον άγριου
ανταγωνισµού.
Όσον αφορά τη χώρα µας, αξίζει να σηµειωθεί η αναβάθµιση
σε ισότιµους εταίρους των ιδιωτικών κλινικών και στην τελευταία
και οριστική εκδοχή του νοµοσχεδίου και των ασφαλιστικών εταιρειών. «Επειδή υπάρχουν», δήλωσε ο κύριος Υπουργός. Γιατί
όµως, επειδή υπάρχουν, να διαµορφώνουν σώνει και καλά τις πολιτικές υγείας; Γιατί να έχουν άµεση πρόσβαση στα ευαίσθητα
προσωπικά και ιατρικά δεδοµένα των ασθενών, όπως ρητά αναφέρει ο νόµος των ασφαλιστικών εταιρειών;
Τώρα, στο νοµοσχέδιο υπάρχουν και τα άρθρα 2 και 5, που
προβλέπουν την παράδοση του συνόλου των στοιχείων των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των ασθενών, όλων των οικονοµικών στοιχείων των νοσοκοµείων, της πρωτοβάθµιας
περίθαλψης και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην ιδιωτική αυτή εταιρεία. Έχω να πω ότι δεν αναφέρεται ούτε µία φορά
στην έκταση του νοµοσχεδίου η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία των Δεδοµένων. Αναφέρεται ο σχετικός νόµος αλλά δεν
αναφέρεται η αρχή, πράγµα που το εντοπίζει σε ένα βαθµό και η
έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρεται ότι παραδίδεται το σύνολο των προσωπικών στοιχείων των φακέλων των ασθενών. Και πού παραδίδεται; Παραδίδεται σε µία εταιρεία που συµµετέχουν οι ασφαλιστικές
εταιρείες, οι οποίες έχουν άµεσο όφελος από την πρόσβαση
αυτή στα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής και επί των άρθρων, που αφορούν τη δηµιουργία της εταιρείας και τη διαχείριση των αµοιβών. Θέλουµε τα συστήµατα κοστολόγησης ως επικουρικά εργαλεία. Θέλουµε δηµοκρατικό
προγραµµατισµό στην κατάρτιση του προϋπολογισµού, καθολική δωρεάν πρόσβαση στους ασφαλισµένους και ανασφάλιστους, σε κάθε άνθρωπο σε αυτήν τη χώρα. Θέλουµε υγεία για
όλους και απελευθέρωση επιτέλους από τον ασφυκτικό κλοιό,
το ασφυκτικό πλαίσιο του 6% στο ακαθάριστο εισόδηµα που καθιέρωσε το µνηµόνιο.
Από κει και πέρα, υπάρχουν τα άρθρα 11 και 12, τα οποία
υπερψηφίζουµε για την κύρωση της ευρωπαϊκής οδηγίας και το
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άρθρο 13, που αποτελούσε µία τροπολογία για την Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Υγείας και στην οποία δηλώνουµε παρόντες.
Γιατί; Γιατί παρ’ όλο που θέλουµε την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Υγείας σαν ένα εργαλείο παραγωγής στελεχών της δηµόσιας
υγείας, παρ’ όλο που θέλουµε να υπάρχει αυτοτελής και οικονοµικά και διοικητικά Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας, δεν µπορούµε
να κατανοήσουµε γιατί ακόµα διατηρείται αυτό το υβρίδιο, γιατί
δεν προχωρούµε σε ανωτατοποίηση, σύµφωνα όµως µε τους κανόνες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, γιατί βάζουµε δίδακτρα στα µεταπτυχιακά των στελεχών της δηµόσιας υγείας,
γιατί µέσα παρεµβαίνει την τελευταία στιγµή άρθρο, το οποίο διαιωνίζει τη µετατόπιση στελεχών από την κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας και έτσι την καπελώνει, την έχει υπό τη συνεχή εποπτεία του µε αδιαφανείς
όρους, γιατί γίνονται διακρίσεις και φωτογραφικές συµπεριφορές
απέναντι σε οµάδες εργαζοµένων, που πρέπει να εξασφαλιστεί,
πραγµατικά, η εργασία τους µε την αλλαγή του οργανογράµµατος
του Υπουργείου αλλά όχι µε φωτογραφικό τρόπο.
Από εκεί και πέρα, οι τροπολογίες, υπουργικές και βουλευτικές, είναι πολλές. Θα ήθελα να πω, αναφερόµενος στην τροπολογία για το «Ερρίκος Ντυνάν», σχετικά µε την παροχή
φορολογικής ενηµερότητας, ότι για έκτη φορά έρχεται αυτή η
ρύθµιση, για έκτο εξάµηνο, για την αντιµετώπιση δήθεν εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών.
Επιτέλους, πρέπει να λήξει αυτή η ιστορία, πρέπει να βγει στην
επιφάνεια όλη η τριγωνική αµαρτωλή σχέση µεταξύ «Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού», Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» και Νοσοκοµείου «Ερυθρός Σταυρός». Πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και
τιµωρία των υπευθύνων που κατάντησαν ένα ίδρυµα µη κερδοσκοπικό σε αυτήν τη δεινή οικονοµικά θέση, να χρωστάει εκατοντάδες εκατοµµύρια. Πρέπει το ίδρυµα αυτό να αξιοποιηθεί
προς χάρη του ελληνικού δηµόσιου συστήµατος υγείας, πράγµα
που έχουµε υποστηρίξει όλες τις προηγούµενες φορές.
Για την τροπολογία 1800, που αφορά τη ρύθµιση της Ανεξάρτητης Αρχής Ενέργειας και του ΔΕΣΦΑ, πιστεύουµε ότι µε αυτήν
δίνεται η δυνατότητα να αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων της ψήφου µιας κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης, από
την άλλη όµως ενισχύονται οι υπερεξουσίες της ΡΑΕ και ασκείται, όπως ξέρουµε, από αυτήν, µε αυθαίρετο και αναποτελεσµατικό τρόπο έξω από κάθε κοινωνικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο,
η δυνατότητά της. Γι’ αυτό, καταψηφίζουµε την τροπολογία.
Για τη µεταφορά των µαθητών στην τροπολογία 1802 δίδεται
µε αυτήν µια µερική λύση. Θα συµφωνούσαµε για τη φετινή χρονιά, παρ’ όλο που δεν είµαστε υπέρ των διαπραγµατεύσεων αλλά
υπέρ µιας σταθερής και µόνιµης λύσης του ζητήµατος.
Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, αποκλείονται τα µουσικά και τα
καλλιτεχνικά σχολεία, ένα µεγάλο µέρος των ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, και
κυρίως σχολεία της περιφέρειας διαφόρων χωριών, τα οποία δεν
τηρούν τις χιλιοµετρικές αποστάσεις. Σε νοµούς που έχουν ένα
µουσικό σχολείο, δεν µπορούν τα παιδιά να µεταφερθούν δωρεάν και γι’ αυτό πρέπει να γίνει άµεσα η ρύθµιση.
Η βουλευτική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τα κέντρα πρόληψης, πρέπει επιτέλους να εισαχθεί. Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι
θα έχετε πάρει την εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μπορούµε να
δείξουµε κάποια ανοχή αλλά όχι να δώσουµε και τον διπλάσιο
χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Θα τελειώσω άµεσα.
Πρέπει να δοθεί λύση, γιατί οι εργαζόµενοι στα κέντρα πρόληψης είναι απλήρωτοι για µήνες και πρέπει επιτέλους να αποκατασταθούν µε ενιαίο µισθολόγιο παρόµοιο του δηµοσίου.
Οι τροπολογίες του κ. Κοντογιάννη σχετικά µε τους αγγειοχειρουργούς και θωρακοχειρουργούς, τους γενικούς χειρουργούς
που λειτουργούν έτσι, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε το νοµοσχέδιο που θα φέρετε για την ιατρική εκπαίδευση. Πάντως, δεν αναφέρεται ούτε ο αριθµός τους ούτε πού
υπηρετούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Για τους παραιτηθέντες γιατρούς του ΕΣΥ -επίσης του κ. Κοντογιάννη- δεν αναφέρεται ο αριθµός τους και νοµίζω ότι δεν µπορεί να συζητηθεί.
Εντέλει η τροπολογία του ΕΝΦΙΑ, πιστεύουµε ότι αποτυπώνει
όλη την αµηχανία και το αδιέξοδο της Κυβέρνησης και της
ασκούµενης σήµερα πολιτικής. Πιστεύουµε ότι αυτή η πολιτική
δεν µπορεί να έχει αποτέλεσµα, δεν µπορεί να δώσει λύσεις στον
ελληνικό λαό. Πρέπει να ανατραπεί, πρέπει άµεσα να φύγει αυτή
η Κυβέρνηση, η οποία προχωράει σε ρυθµίσεις ιδιωτικοποίησης
όλων των δηµόσιων φορέων, προχωράει στην ιδιωτικοποίηση της
δηµόσιας περίθαλψης, πράγµα που είναι καταστροφικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεσµεύεται να αποκαταστήσει την καθολική πρόσβαση στη δηµόσια περίθαλψη. Δεσµεύεται να αποσύρει τους
νόµους που έχουν τέτοιες προβλέψεις, να αποσύρει τους νόµους
που επιβαρύνουν κάθετα τους ώµους του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η επιµέλεια και η φροντίδα που δείχνει
πάντα ο εισηγητής µας και συνάδελφος, κ. Ζαχαριάς, ανέδειξε
ακριβώς το θέµα που θέσαµε πριν.
Τουλάχιστον, ζητώ από τον κύριο Υπουργό να ενηµερώσει το
Τµήµα τώρα ή όσο γίνεται γρηγορότερα, ποιες τροπολογίες από
τις πάρα πολλές που υπάρχουν, προτίθεται να αποδεχτεί. Τουλάχιστον, να έχει µία λειτουργικότητα η συζήτηση και να µη χαθούµε άλλο γιατί είναι πάρα πολλά τα θέµατα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Να ενηµερώσω,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο, αν και ακόµα και αν ο Υπουργός πει
ότι δεν κάνει δεκτή µία τροπολογία, δεν απαγορεύεται σε κανέναν να κρατήσει το δικαίωµα να τοποθετηθεί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πλην αυτονοήτως των υπουργικών τροπολογιών, για τις οποίες δεν τίθεται ζήτηµα βεβαίως, από πλευράς βουλευτικών τροπολογιών
επιφυλάσσοµαι για µία, κύριε Πρόεδρε. Δεν την βλέπω τώρα κατατεθειµένη, παρ’ ότι µε έχουν ενηµερώσει ότι πρόκειται να κατατεθεί. Για να συνεννοούµαστε, είναι µία τροπολογία που
προωθείται από το Υπουργείο Άµυνας και θα την υπογράψουν
συνάδελφοί µας. Αφορά το ζήτηµα της εξοφλήσεως ληξιπροθέσµων οφειλών στρατιωτικών νοσοκοµείων. Αυτή είναι η τροπολογία. Δεν την έχω δει αλλά µου έχουν πει ότι είναι στο σώµα
των τροπολογιών. Θα έρθει ως βουλευτική τροπολογία. Από τις
ήδη κατατεθειµένες τροπολογίες βουλευτών, δεν θα κάνω κάποια αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, πιστεύουµε ότι θα πρέπει το κράτος
να παρέχει δωρεάν δηµόσιες δοµές και υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο εξίσου σε όλους τους πολίτες τους και ειδικά στους οικονοµικά αδύναµους, δηλαδή
στους άνεργους και στους ανασφάλιστους. Αυτό πίστευε και η
Νέα Δηµοκρατία, που σήµερα κυβερνά µε το ΠΑΣΟΚ, όταν δεν
ασκούσε τις µνηµονιακές πολιτικές.
Στα προγράµµατά µας προτείνουµε µάλιστα και ένα εναλλακτικό µοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας, το οποίο θα στηρίζεται
στην πρόληψη, πράγµα το οποίο στήριζε και η Νέα Δηµοκρατία
πριν ξεκινήσει τις µνηµονιακές πολιτικές. Αυτό το µοντέλο, σε
βάθος χρόνου θα αποφέρει φυσικά και τη µείωση του οικονοµικού
κόστους που το κράτος αναζητά.
Τα αποτελέσµατα των πολιτικών αυτών, των µνηµονιακών εγκληµατικών πολιτικών τα βιώνει καθηµερινά ο Έλληνας πολίτης
και δεν έχει ούτε τη στοιχειώδη περίθαλψη που δικαιούται, σε
πολλές περιπτώσεις χάνει τη ζωή του, επειδή δεν µπορεί να αντεπεξέλθει οικονοµικά σε µία έκτακτη ανάγκη νοσοκοµειακής
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φροντίδας. Παραδείγµατος χάριν, κύριε Υπουργέ, κλείνετε νοσοκοµεία, κλείνετε κέντρα υγείας, κάποια από αυτά υπολειτουργούν, λείπουν κρεβάτια από τις εντατικές, λείπει προσωπικό, είναι
απλήρωτο το προσωπικό, δεν πληρώνονται οι υπερωρίες. Κάπως
έτσι βλέπουµε και το πλεόνασµα το οποίο έρχεται, γιατί όταν δεν
πληρώνετε, φυσικά σας περισσεύουν. Το χειρότερο από όλα
είναι ότι δεν ακούτε τους φορείς, δεν συνεργάζεστε µε γιατρούς,
µε φαρµακοποιούς, µε εργαζόµενους, όπως είναι το ΚΕΣΥ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Υπάρχει µια ελλιπής ενηµέρωση
γενικότερα για την πρόληψη.
Η αναµόρφωση και η βελτίωση του συστήµατος υγείας έτσι
όπως τη διαφηµίζετε, θέλω να σας θυµίσω ότι περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα εξής. 3 ευρώ χρέωση για το τηλεφώνηµα για ραντεβού στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, ποσό που καρπώνονται οι
ιδιωτικές τηλεφωνικές εταιρείες, οι οποίες είχαν το θράσος να
σου πουν ότι µε ένα τηλεφώνηµα δεν µπορείς να κλείσεις δύο ή
τρία ραντεβού για εσένα ή και το παιδί σου.
Πρέπει να κάνεις τρία διαφορετικά τηλεφωνήµατα, προκειµένου να πάρουν αυτά τα 3 ευρώ.
Βάλατε –ο προκάτοχός σας, ο οποίος απ’ ότι καταλαβαίνω,
είναι εδώ και θα µιλήσει σήµερα- 5 ευρώ στις επισκέψεις στα
εξωτερικά ιατρεία του ΠΕΔΥ. Επίσης, επιβάρυνση στους ασθενείς µε ολόκληρη τη διαφορά τιµής των φαρµάκων που φθάνει
από 40% έως 70%. Οι µισές εξετάσεις έχουν βγει από τον
ΕΟΠΥΥ, άσχετα εάν οι ασφαλισµένοι πλήρωναν όλη τους τη ζωή
πολύ µεγάλα ποσά προκειµένου να µπορούν να έχουν δωρεάν
αυτές τις εξετάσεις.
Πριν από δύο χρόνια –προσωπική µου εµπειρία- έχασα τον πατέρα µου από γεράµατα. Έµεινα στο νοσοκοµείο περίπου ένα
µήνα. Με θλίψη µου σας ανακοινώνω ότι έπρεπε να παίρνω τις
πετσέτες, τα σεντόνια να τα πλένω στο σπίτι, να αγοράζω τα
φάρµακα και να γράφουν το όνοµα του για να του τα δώσουν,
ώστε να µην τα πάρει κάποιος άλλος, να φέρνω γάζες, να είµαι
εκεί γιατί υπήρχε µόνο µία νοσοκόµα για σαράντα άτοµα στο θάλαµο. Και όχι µόνο εγώ αλλά όλοι όσοι µας ακούν έχουν βιώσει
κάτι παρεµφερές. Και φυσικά ως αποτέλεσµα οι οικογένειες δανείζονται, χρεώνονται για να µπορέσει να πληρώσει όλες αυτές
τις εξετάσεις, οι οποίες είχαν βγει από τον ΕΟΠΥΥ και στη δική
µας περίπτωση ήταν το 70%.
Επίσης, προχθές ανακοινώθηκε µία µορφή πλαφόν και σε
άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, που µέχρι σήµερα θεωρούσαµε
πολύ σοβαρές, δηλαδή της πρόληψης, όπως είναι του καρκίνου,
το τεστ ΠΑΠ, του προστάτη, οι µαστογραφίες.
Έχω τη χαρά να είµαι πρόεδρος της Europa Donna Hellas,
µιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης µε έδρα το Μιλάνο, η οποία
έχει ψήφισµα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι µία µη κυβερνητική οργάνωση που δεν πήρε ποτέ 1 ευρώ από κρατικές χορηγίες και που συνεργάζεται και µε άλλες πολύ σοβαρές µη
κυβερνητικές οργανώσεις εδώ στην Ελλάδα για τον καρκίνο του
µαστού, όπως είναι το «Άλµα Ζωής». Η Europa Donna Hellas
στόχο της έχει να διεκδικήσει καλύτερες υπηρεσίες υγείας για
ασθενείς µε καρκίνο του µαστού.
Έχω κάνει και αίτηση στον Πρόεδρο της Βουλής προκειµένου
να γίνει µία υποεπιτροπή κάτω από την Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων Υγείας και το έχω συζητήσει και µε τον κ. Μεϊµαράκη
κα µε τον κ. Κρεµαστινό. Δεν χρειάζονται χρήµατα. Χρειάζονται,
όµως, οι απόψεις και η ενηµέρωση ακόµα και όλων των Βουλευτών για ένα τόσο σοβαρό θέµα το οποίο αντιµετωπίζει κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί, όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι σας, όταν
µία µητέρα, µία αδερφή, µία θεία, µία γιαγιά νοσεί, όλη η οικογένεια µουδιάζει.
Γι’ όλα αυτά, λοιπόν, τα οποία δεν τα αντιµετωπίζετε µε τον
τρόπο που θα έπρεπε, για ένα κράτος δικαίου που έχει κοινωνικό
και δηµόσιο χαρακτήρα στη δηµόσια υγεία, καταλήγουµε στο ότι
όποιος δεν έχει χρήµατα, παρακαλάει το θεό να µην αρρωστήσει.
Με τη σύσταση, λοιπόν, της εταιρείας «Συστήµατος Αµοιβών
Νοσοκοµείων ΕΣΑΝ Α.Ε. », αφαιρείτε τη χάραξη και την επίβλεψη
των πολιτικών υγείας από το κράτος και δίνετε σε µία εταιρεία,
την οποία βαφτίζετε µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα –αλλά προφανώς δεν είναι µία ΔΕΚΟ- να υλοποιήσει το «Ενιαίο Σύστηµα
Αµοιβών Νοσοκοµείων, ΕΣΑΝ», το οποίο βασίζεται στο σύστηµα
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διαγνωστικών οµοιογενών οµάδων, το DRG που εφαρµόζεται στη
Γερµανία από το 2004.
Αλήθεια, πώς καταλήξατε σε αυτό το σύστηµα; Το σύστηµα
αµοιβών νοσοκοµείων θα διαµορφώνει το κλειστό ενοποιηµένο
νοσήλιο στα νοσοκοµεία και θα καθορίζει την τιµολόγηση των
υπηρεσιών, την αξιολόγηση των νοσοκοµείων, την αξιολόγηση
των γιατρών και του άλλου προσωπικού, τη διαχείριση ιατρικών
πληροφοριών, ακόµα και αν αυτές εµπίπτουν στη νοµοθεσία του
απορρήτου, την κατανοµή αµοιβών και χρηµατοδότησης µε βάση
την αξιολόγηση από την ίδια την εταιρεία. Εδώ τα πράγµατα δεν
είναι τόσο απλά και ούτε απλοποιούνται.
Έτσι, µε τη χρήση του αλγόριθµου DRG, η «ΕΣΑΝ Α.Ε.» θα
συλλέγει τα κοστολογικά δεδοµένα για φάρµακα, υλικά και µισθούς εργαζοµένων από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς
νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Μα αυτά τα στοιχεία, δεν τα έχετε και σήµερα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας ή εν πάση περιπτώσει δεν
µπορείτε να τα ζητήσετε;
Δηµιουργείται µία νέα ανώνυµη εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο
που ουσιαστικά θα διαχειρίζεται διαθέσιµους πόρους για την
υγεία, κρατική χρηµατοδότηση, ασφαλιστικά ταµεία, χρήµατα και
αγορά υπηρεσιών και θα τους κατανέµει κατά το δοκούν στα
ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία.
Η «ΕΣΑΝ Α.Ε.», λοιπόν, θα έχει αρµοδιότητες στα δηµόσια νοσοκοµεία, στον ΕΟΠΥΥ και τις ιδιωτικές κλινικές και θα έχει πόρους από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει σε αυτούς. Φυσικά θα
λειτουργεί και θα αποφασίζει µε κριτήριο το κέρδος και κανένα
κοινωνικό προσανατολισµό. Η εταιρεία αυτή, θα µπορεί να χαρακτηρίζει ζηµιογόνο ένα νοσοκοµείο και άρα άχρηστο, oπότε αυτό
δεν θα χρηµατοδοτείται και θα υπολειτουργεί όσο αντέχει. Έτσι
τα δηµόσια νοσοκοµεία, θα οδηγηθούν στο να χάσουν το δηµόσιο
χαρακτήρα τους και το κοινωνικό τους ρόλο και τα ιδιωτικά θα καθορίζουν τις τιµές και τους όρους του ανταγωνισµού, τελικά µε
τραγικό οικονοµικό αποτέλεσµα στους Έλληνες πολίτες.
Πιστεύουµε ότι η αλλαγή αυτή στον τρόπο λειτουργίας της δηµόσιας νοσοκοµειακής περίθαλψης, θα οδηγήσει πολλούς οικονοµικά αδύναµους συνανθρώπους µας σε αφάνταστη
ταλαιπωρία και σε καταστάσεις κινδύνου της ζωής τους. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, που
θα ρίξουν στην ανεργία πολλούς εργαζόµενους στους τοµείς της
δηµόσιας υγείας. Είναι άλλη µία κίνηση που ενισχύει το ξεπούληµα και της υγείας στους ιδιώτες και θεµελιώνει µε νόµο τη φιλοσοφία µόνο του κέρδους και της υπηρεσίας νοσοκοµειακής
περίθαλψης.
Είµαστε αντίθετοι σε κάθε νοµοθέτηµα που αντιµετωπίζει τη
δηµόσια υγεία µόνο µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στόχο το
κέρδος. Θεωρούµε ότι ένα κράτος θα πρέπει να προσφέρει
στους πολίτες του υπηρεσίες υγείας, όπως και παιδείας και λογικά να ξοδεύει και να δίνει παραπάνω και όχι να κερδίζει απ’
αυτά εις βάρος των πολιτών.
Όσον αφορά, λοιπόν, αυτήν την ανώνυµη εταιρεία µε ιδιώτες
που θα αξιολογούν τα νοσοκοµεία µε οικονοµικά καθαρά κριτήρια και θα χάσει τον κοινωνικό και το δηµόσιο χαρακτήρα η
υγεία, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, συµφωνούµε για την τροπολογία µε αριθµό 1799, την 1801, την 1802 και διαφωνούµε µε την
τροπολογία του ΔΕΣΦΑ και του ΕΝΦΙΑ. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα σας πει και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και
οι οµιλητές µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για µια νοµοθετική βελτίωση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Αναδιατυπώνουµε την υποπαράγραφο 4 της παραγράφου α
του άρθρου µόνου της µε αριθµό κατάθεσης 1739/139/21-8-2014
τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο νοµοσχέδιο που αφορά
στην ΕΣΔΥ. Έχει ενσωµατωθεί αυτή βεβαίως πλέον στο άρθρο
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του νοµοσχεδίου, εποµένως τι αλλάζει εδώ;
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της επιλογής διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της ΕΣΔΥ χρησιµοποιείται µία διατύπωση, η
οποία είναι κατ’ αναλογία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
19 του νόµου για τα ΑΕΙ. Επειδή, λοιπόν, εκρίθη ότι η έννοια του
«κατ’ αναλογία» αφήνει ένα κενό ως προς το είδος της αναλογικής εφαρµογής, η διατύπωση που γίνεται εδώ είναι πλέον περιγραφική, οπότε, πράγµατι, διατυπώνεται µε τρόπο που θα
διαβάσω τώρα, η διαδικασία ώστε να µη µένει κανένα περιθώριο
αναλογικής ερµηνείας. Όµως, στην ουσία είναι µία αναλογική
εφαρµογή.
Έτσι, λοιπόν, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Η επιλογή
και εξέλιξη των µελών του διδακτικού προσωπικού γίνεται από
ειδική επταµελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εξωτερικά και
εσωτερικά µέλη. Τουλάχιστον τρία µέλη της επιτροπής είναι εξωτερικά µέλη. Τα εξωτερικά µέλη της επιτροπής είναι καθηγητές
ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές ερευνητικών ιδρυµάτων αντίστοιχων βαθµίδων και της ίδιας ή ανώτερης βαθµίδας
µε την υπό κρίση θέση και µε επιστηµονικό έργο στο ίδιο ή, αν
δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείµενο µε εκείνο της υπό
κρίση θέσης.
Τα εσωτερικά µέλη της επιτροπής προέρχονται από τους κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανωτέρων βαθµίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής, όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε
ισχύοντα οργανισµό της σχολής, µε επιστηµονικό έργο στο ίδιο
ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείµενο µε εκείνο
της υπό κρίσης θέσης. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά µέλη της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθµό εξωτερικών και εσωτερικών µελών αντίστοιχα. Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται
από µητρώα εξωτερικών και εσωτερικών µελών, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείµενο από τα εκάστοτε διοικητικά όργανα της σχολής. Στο
µητρώο εξωτερικών µελών εγγράφονται καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές από ΑΕΙ, καθώς και αντιστοίχων βαθµίδων
ερευνητές ερευνητικών ιδρυµάτων. Στο µητρώο εσωτερικών
µελών εγγράφονται οι κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανωτέρων
βαθµίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής, όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισµό της. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται και δηµοσιοποιούνται µε αιτιολογηµένη
απόφαση από τα εκάστοτε όργανα της διοίκησης της σχολής.
Για θέσεις οι οποίες τελούν υπό πλήρωση κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος, ισχύουν οι προβλέψεις του παρόντος αναφορικά
µε τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής επιλογής.»
Άρα, εφαρµόζεται η διάταξη αυτή. Το τονίζω για να µπούµε
λίγο τη συζήτηση, γιατί µπορεί να φαίνεται πολύ τεχνικό. Στην
πραγµατικότητα, µία διαδικασία η οποία ήταν κλειστής επιλογής
στο εσωτερικό της σχολής, ανοίγει µε εσωτερικούς και εξωτερικούς, που πρόκειται να αξιολογούν το προσωπικό της σχολής,
και αυτό ισχύει από τώρα. Ουσιαστικά, η διαδικασία αυτή ξεκινά
άµεσα µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Μαυρουδής Βορίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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(Να καταχωρισθούν οι σελ. 85 έως 86)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω και κάτι off the record, θέλω
να µε προφυλάξετε από τον κ. Καραθανασόπουλο. Προχθές δήλωσε ότι δεν θα αφήσει στην Πάτρα ρουθούνι δεξιό, θα µας σφάξει όλους! Στον Μελιγαλά -λέει- έγινε µισή δουλειά! «Γουρούνια»,
µας έβριζε. Έχουµε φοβηθεί, τρέµουµε. Τζάµπα µαγκιές σε
εµάς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ασχολήσου µε την
τσόχα και άσε το ΚΚΕ! Ασχολήσου µε τα «κόκαλα»!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι µε το ΚΚΕ, µε εσένα συγκεκριµένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Είναι ντροπή σου! Τζάµπα
µάγκα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, συνεχίστε µε το νοµοσχέδιο.
Κι εσείς, κύριε Καραθανασόπουλε, µη δίνετε συνέχεια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Με το παρόν νοµοσχέδιο θεσπίζεται το σύστηµα αµοιβών νοσοκοµείων στον χώρο της υγείας.
Πρόκειται για ένα καθολικό σύστηµα κατανοµής αµοιβών, οικονοµικών πόρων, µεταξύ νοσοκοµείων, δηµοσίων και ιδιωτικών, επί τη
βάσει ειδικών χαρακτηριστικών του και υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών. Πρόκειται για το σύστηµα αµοιβών νοσοκοµείων, το ΣΑΝ, το οποίο είχε προαναγγείλει για το
ελληνικό δηµόσιο σύστηµα υγείας ο τέως Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, και το προωθεί τώρα ο νυν Υπουργός και ο Αναπληρωτής
Υπουργός, ο κ. Βορίδης και ο κ. Γρηγοράκος.
Εισάγεται το σύστηµα των διαγνωστικών οµάδων, το DRG, που
κυρίως αναφέρεται στο κόστος της ιατρικής θεραπείας και παροχής υπηρεσιών. Ανάλογα µε το κόστος θεραπείας, µπαίνουν
σε µια λίστα οι ασθένειες, δηλαδή ουσιαστικά κατευθύνονται σε
µια ιατρική που χάνει τον ουµανιστικό χαρακτήρα της και λαµβάνει υπ’ όψιν µόνο την κερδοφορία. Ουσιαστικά, βήµα το βήµα,
προγραµµατίζεται η σταδιακή υποχώρηση του κράτους στον
τοµέα της υγείας.
Η εν λόγω εταιρεία µεριµνά για τη συλλογή των αντίστοιχων
αρχείων κόστους νοσηλείας από ιδιωτικές κλινικές. Επίσης, καθιερώνεται η υποχρέωση αποστολής, σε τακτική βάση, αρχείων
ασθενών από τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία
στην «ΕΣΑΝ Α.Ε.» Η εν λόγω εταιρεία υποτίθεται ότι θα λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος. Αυτό έχει πολλά ερωτηµατικά, γιατί δεν µπορούµε να ξέρουµε και µε όλα όσα έχουµε
δει ότι έχουν γίνει στο παρελθόν και µε άλλες ανώνυµες εταιρείες και το πώς ξεκίνησαν και πού κατέληξαν. Η εταιρεία αυτή
θα υπάγεται στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ΔΕΚΟ και στις
ρυθµίσεις περί ανωνύµων εταιρειών, θα τελεί υπό τον έλεγχο και
την εποπτεία του Υπουργού Υγείας και θα έχει ως έργο τη δηµιουργία, τη διαχείριση και την επικαιροποίηση, σε ετήσια βάση,
του συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων.
Απ’ ό,τι όλα δείχνουν, θα οδηγηθούµε στον απάνθρωπο ανταγωνισµό µεταξύ ασθενών του ΕΟΠΥΥ που φέρουν κέρδη, επικερδών ασθενών, έναντι εκείνων που αποτελούν µείον για τα
νοσοκοµεία, δίνοντας σωρηδόν εξιτήρια ακόµα και σε µη τελείως
ιάσιµες περιπτώσεις.
Επίσης, υψηλή είναι η συµµετοχή των ασθενών στη νοσηλεία
και στην εκτέλεση συνταγών, αλλά και στο δικαίωµα για επίσκεψη σε συµβεβληµένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ, ακόµα και η σταθερή
κατά κεφαλήν εισφορά σε όλους για το δηµόσιο σύστηµα υγείας,
ανεξαρτήτως εισοδήµατος.
Η εταιρεία θα έχει µετοχικό κεφάλαιο ενός εκατοµµυρίου
ευρώ, το οποίο διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες ονοµαστικές και µεταβιβάσιµες µετοχές των 50 ευρώ, µε τη συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου, των δηµοσίων νοσοκοµείων, των ασφαλιστικών
ταµείων και κάποιων ιδιωτικών κλινικών. Για όλα αυτά, όµως,
ποιος αποφασίζει, µε τι όρους και πού φθάνουν οι αρµοδιότητές
τους; Θα υπάρχει µόνο ένα πενταµελές εποπτικό συµβούλιο για
πέντε χρόνια που θα επιλέγεται από τον Υπουργό. Άραγε, το
Υπουργείο Υγείας δεν διαθέτει τους τεχνοκράτες και τα όργανα
για τη χάραξη πολιτικής, έστω και µε το γραφειοκρατικό µοντέλο
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που έχουµε συνηθίσει; Η ουσία είναι ότι στο άµεσο µέλλον και
άλλες τέτοιες ανώνυµες εταιρείες θα εµπλακούν για άλλες λειτουργίες του συγκεκριµένου Υπουργείου, κάτι που θα έχει ως
αποτέλεσµα την ολική του εκχώρηση τελικά στον ιδιωτικό τοµέα.
Πρόκειται για ένα ακόµα συγκεντρωτικό µοντέλο που προφανώς θα µοιάζει στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος όµως έχει αποτύχει παταγωδώς και που µόνο προβλήµατα έχει δηµιουργήσει. Επίσης,
σίγουρα δεν µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους ιατρικές πράξεις, µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων νοσοκοµείων, γιατί έχουν εντελώς διαφορετική δοµή, εντελώς διαφορετική οργάνωση,
λειτουργία και κυρίως, διαφορετική φιλοσοφία. Η τιµολόγηση
άραγε από πού θα προκύπτει, µε ποια δεδοµένα; Aκόµη µία απορία που έχουµε είναι: πώς θα βρεθεί το προσωπικό και -το κυριότερο- τα νοσοκοµεία θα έχουν τον απαραίτητο µηχανολογικό
και ηλεκτρονικό εξοπλισµό για όλες αυτές τις αλλαγές που προβλέπεται να γίνουν;
Τώρα, το εάν θα γίνουν, αυτό θα το δούµε στο άµεσο µέλλον
και δεν γνωρίζουµε επίσης, εάν έχει γίνει πρόβλεψη για τις µεταφράσεις των νοµοσχεδίων, όπως έρχονται από τα Αγγλικά στα
Ελληνικά στα περισσότερα νοµοσχέδια που είναι προς ψήφιση
στην ελληνική Βουλή. Το έχουν προβλέψει και αυτό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοροϊδία να πιστεύουµε
ότι ένα υποβαθµισµένο κρατικό νοσοκοµείο, περιφερειακό για
παράδειγµα, θα αντέξει την πίεση και τον αθέµιτο ανταγωνισµό
ενός ιδιωτικού επιχειρηµατικού κολοσσού στο χώρο της υγείας.
Έχουν περάσει περίπου τέσσερα χρόνια από τότε που έχει βαρέσει το καµπανάκι, όπως µας είχατε πει, ότι η χώρα πτωχεύει,
καταρρέει, ότι όλα διαλύονται και βλέπουµε ότι παρ’ όλες τις
διαρθρωτικές κινήσεις-αλλαγές που γίνονται αποτελέσµατα δεν
έχουν έλθει και αντίθετα έχουµε πάρει και στον τοµέα της υγείας
την κάτω βόλτα.
Σε δηµόσια νοσοκοµεία κάποιοι πληρώνουν εδώ και δεκαετίες
τα ασφαλιστικά τους ταµεία προκειµένου να µπορέσουν να
έχουν την περίθαλψη που υποτίθεται ότι τους είχε υποσχεθεί το
ελληνικό κράτος και που στην πραγµατικότητα δεν υφίσταται. Η
πραγµατικότητα στα ελληνικά δηµόσια νοσοκοµεία αυτήν τη
στιγµή είναι τραγική: Ελλείψεις σε προσωπικό, ελλείψεις σε εξοπλισµό, σε αναλώσιµα, στα πάντα.
Το κόστος συµµετοχής των ασφαλισµένων έχει ανέβει δραµατικά σε σηµείο που η συµµετοχή πια των Ελλήνων πολιτών στα
ταµεία σε όλες τις µορφές -όταν πάνε και στα φάρµακα και
αλλού- έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενο και βλέπουµε ότι δεν
θα µπορέσει το εν λόγω νοµοσχέδιο να φέρει κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. Η κατάσταση είναι τραγική από όποιον τοµέα και
αν το πιάσει κάποιος και θα έπρεπε ήδη να έχουν λυθεί βασικά
ζητήµατα τέσσερα χρόνια τώρα, πέραν των υπολοίπων «διορθωτικών ή διαρθρωτικών» αλλαγών που υποτίθεται ότι κάνετε.
Στην προκειµένη περίπτωση, όπως αναπτύχθηκε και στην επιτροπή και όπως είχε πει και ο κ. Χαϊκάλης, νοµίζω, «ο πληρώνων
ζει σε αυτήν τη χώρα, ο µη πληρώνων θα πεθάνει».
Θα ήθελα να αναφερθώ και στις τροπολογίες.
Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, η µε αριθµό 1739, είναι
ηλίου φαεινότερον ότι είναι µία καθαρά φωτογραφική διάταξη
και αναφερόµαστε στη διάταξη του άρθρου 3 της παρούσης. Σε
µία Ελλάδα που η αναµονή για ειδικότητα φθάνει και τα δέκα έτη,
που νέοι επιστήµονες γεµάτοι διάθεση για εργασία ξεσπιτώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό, η Κυβέρνηση λύνει το πρόβληµα
για τους εκατοντάδες γιατρούς σε αναµονή, επιλέγοντας τρεις,
τέσσερις, πέντε µόνιµους υπαλλήλους νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ιατρούς -δεν θα µπορούσε να είναι περισσότεροιγια να τους τοποθετεί για απόκτηση ειδικότητας µε απόφαση του
αξιότιµου κυρίου Υπουργού Υγείας, καθ’ όλα «αξιοκρατικά» και
«νοµότυπα». Την καταψηφίζουµε.
Έρχοµαι στην τροπολογία υπ’ αριθµόν 1329 στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας. Συνεχίζετε την απαράδεκτη και αντικοινοβουλευτική συνήθεια να φέρνετε άσχετες τροπολογίες σε
άσχετα νοµοθετήµατα. Χαιρόµαστε να σας κάνουµε παρατηρήσεις για την τήρηση των κοινοβουλευτικών ηθών και δεν θα κουραζόµαστε να το κάνουµε όσο εσείς επιµένετε να κυβερνάτε σαν
να απευθύνεστε σε κατοίκους «Μπανανίας» και όχι σε πολίτες
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ποτέ δεν ισχυριστήκαµε άλλωστε ότι το φόρτε σας είναι η
ηθική, αλλά εσείς τα έχετε ξεπουλήσει όλα. Μπορεί να δικαιολογήσει κανείς την τροπολογία που αναφέρεται στην άρση των συνεπειών του νόµου, αφαίρεση άδειας οδήγησης, κυκλοφορίας,
πινακίδων κ.λπ., όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος, όταν πληρώσει εκ των υστέρων το διοικητικό πρόστιµο. Προς στιγµήν θεώρησα ότι εισηγητής της τροπολογίας είναι ο κ. Λιάπης, αλλά
ύστερα θυµήθηκα ότι δεν ανήκει πια στην Κοινοβουλευτική σας
Οµάδα. Το πνεύµα του, όµως, φαίνεται, παραµένει ενεργό και
παράγει αποτελέσµατα. Είστε τόσο εκτός πραγµατικότητας
ώστε να πιστεύετε ότι θα υπάρξει έστω κι ένας από εκείνους που
για διάφορους λόγους, κυρίως οικονοµικούς, άφηναν ανασφάλιστο το όχηµά τους ο οποίος θα πάει τώρα να το ασφαλίσει. Τι
λόγο θα έχει όταν ξέρει ότι αφού θα τον συλλάβουν θα µπορεί
να άρει τις βαριές συνέπειες πληρώνοντας το πρόστιµο; Τι καλύτερο δώρο για τους παράνοµα κυκλοφορούντες;
Νοµικά και ηθικά η τροπολογία αυτή είναι απαράδεκτη και
χωρίς καµµία λογική. Επικίνδυνη είναι, αφού επιτυγχάνει το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσµα από αυτό που υποτίθεται ότι επιδιώκει, δηλαδή τη συµµόρφωση των πολιτών µε µία αναγκαστική
διάταξη, όπως είναι η υποχρέωση ασφάλισης των αυτοκινήτων.
Όπως γνωρίζουν καλά όσοι από εσάς είναι νοµικοί, η βεβαιότητα για την επιβολή µιας µέτριας σε αυστηρότητα ποινής είναι
πολύ πιο αποδοτική από την πιθανότητα επιβολής µιας δρακόντειας ποινής που όµως δεν επιβάλλεται ποτέ. Αυτό κάνετε. Αφού
αυστηροποιήσατε υπέρµετρα τον ΚΟΚ τώρα σιγά-σιγά τον µαζεύετε, γιατί ανακαλύψατε ότι δεν λειτουργεί έτσι όπως είχατε
φανταστεί. Είναι η προχειρότητα σε όλο της το µεγαλείο. Σας καλούµε να την αποσύρετε άµεσα γιατί τα προβλήµατα που θα δηµιουργήσετε από την πληθώρα ανασφάλιστων αυτοκινήτων,
ιδίως από αυτοκίνητα αλλοδαπών µε πλαστές πινακίδες τα περισσότερα, θα είναι τόσα πολλά που σύντοµα θα χρειαστεί να
νοµοθετήσετε πάλι. Προφανώς και την καταψηφίζουµε.
Με την επόµενη τροπολογία ρυθµίζονται θέµατα µεταφοράς
µαθητών των δηµοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015
για τις περιπτώσεις που οι διαγωνισµοί δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Από αυτό εδώ το Βήµα όταν νοµοθετικά είχατε υπαγάγει την αρµοδιότητα στις περιφέρειες σάς είχαµε τονίσει εγκαίρως ότι δεν
έχει καµµία απολύτως σηµασία ποιος θα έχει την ευθύνη όταν
δεν καθορίζετε το νοµικό πλαίσιο και τη χρηµατοδότηση. Τίποτα
από αυτά δεν φαίνεται να σας ενδιαφέρει παρά µόνο να περνάτε
διατάξεις κατ’ εξαίρεση, ώστε να αναλαµβάνουν όπως πάντα το
µεταφορικό έργο οι «ηµέτεροι». Έτσι παρέχετε τη δυνατότητα
στις περιφέρειες στις περιπτώσεις που υπάρχουν δροµολόγια
που δεν έχουν διατεθεί, να αναλαµβάνουν το µεταφορικό έργο
κατ’ εξαίρεση της κείµενης νοµοθεσίας και µάλιστα χωρίς καν τη
δηµοσίευση της προκήρυξης.
Με ποιον τρόπο θα γίνεται η ανάθεση αυτού του µεταφορικού
έργου και ποια ακριβώς είναι η επείγουσα ανάγκη που σας επιβάλλει µια τέτοια µεθόδευση; Η αιτιολογική έκθεση δεν λέει τίποτα για επείγουσα ανάγκη, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την
τροπολογία. Μήπως να ανατρέξουµε στον τρόπο µε τον οποίο
χειρίζεστε συνολικά το µεταφορικό έργο, µε τη σκανδαλώδη εύνοια που επιφυλάσσετε σε ορισµένους ιδιώτες σε σχέση µε άλλους και τον τρόπο µε τον οποίο καταργείτε εµµέσως τον
ελεύθερο ανταγωνισµό; Υπάρχουν πολλές καταγγελίες στο αρµόδιο Υπουργείο Μεταφορών. Έχουν βγει πορίσµατα, ειδικά για
τα πάρτι που γίνονται µε τα ΚΤΕΛ, αλλά κανείς δεν θίγει το θέµα,
απλά για ψηφοθηρικούς λόγους. Θα έρθει η στιγµή που θα προσκοµίσουµε συγκεκριµένα στοιχεία –δεν είναι τώρα η ώρα- από
συγκεκριµένους θεσµικούς φορείς που γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά τα των µεταφορών. Καταψηφίζουµε και αυτή την τροπολογία.
Και τώρα ας έρθουµε στην τροπολογία που φέρνετε για µια
ακόµη φορά για το «Ερρίκος Ντυνάν», µε την οποία δίνετε για
µια ακόµη φορά φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα κατ’
εξαίρεση των προβλεποµένων.
Έχει καταντήσει κοροϊδία. Από το καλοκαίρι του 2012 είναι η
πέµπτη ή η έκτη φορά που εισάγετε την ίδια τροπολογία, µε νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

κάθε φορά εξάµηνη παράταση. Έχουµε πει κατ’ επανάληψη ότι
µε το να κάνουµε ότι δεν βλέπουµε το πρόβληµα, αυτό δεν θα
εξαφανιστεί. Είµαστε υπέρ µίας µόνιµης λύσης για το «Ερρίκος
Ντυνάν», µιας λύσης υπέρ της δηµόσιας υγείας και των εργαζοµένων σε αυτό. Με τις εξάµηνες παρατάσεις απλά «χορεύουµε»
γύρω από το πρόβληµα χωρίς να το ακουµπάµε.
Θα την καταψηφίσουµε, γιατί είχαµε πει την τελευταία φορά
ότι είναι η τελευταία φορά που την ψηφίσαµε τότε. Πλέον, δεν
χωράει άλλη αναβολή.
Χθες το βράδυ, κατέθεσε η Κυβέρνηση τροπολογία σχετικά µε
τον περιβόητο ΕΝΦΙΑ. Ενώ τον φόρο τον υπερψήφισαν και µε τα
δυο τους χέρια οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, µετά τις έντονες αντιδράσεις του κόσµου έτρεξαν να ζητήσουν αλλαγές οι
ίδιοι. Με την τροπολογία αυτή βλέπουµε τις αλλαγές που προτείνατε. Μία αλλαγή είναι η ελάχιστη µείωση -σε επίπεδο εµπαιγµού- για τα κενά και µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα. Επίσης,
εξαιρούνται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων
σε κάποιες συγκεκριµένες περιοχές, όπως οι περιοχές που υπέστησαν ζηµίες από τον πρόσφατο σεισµό στην Κεφαλλονιά. Αυτό
µας έλειπε!
Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, έχουµε εκφράσει συγκεκριµένη θέση
από την πρώτη µέρα αυτού του σήριαλ µε τον ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται
για έναν απαράδεκτο και άδικο φόρο, που στην ουσία επιδιώκει
την κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας των αδυνάµων, των πολλών. Η επένδυση στη γη, στον τόπο σου, µε ένα ακίνητο για να
στεγάσεις την οικογένειά σου επί της ουσίας ποινικοποιείται. Για
εµάς δεν έχει διαφορά αν σου επιτάξουν το σπίτι φιλελεύθεροι,
κοµµουνιστές, αν είναι Κολωνάκι ή στη Δραπετσώνα. Δεν έχει
καµµία σχέση µ’ εµάς. Ο ΕΝΦΙΑ ως φόρος είναι απαράδεκτος και
τροπολογίες σαν αυτή που φέρατε δεν αλλάζουν την ουσία. Η
ελάχιστη µείωση στα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα είναι απλώς
µία ασπιρίνη.
Καλούµε την Κυβέρνηση να καταργήσει τον νόµο και να ξεκινήσει διαδικασίες ώστε να καταρτίσει, σε συνεννόηση µε τους
αρµόδιους φορείς, έναν δίκαιο και αναλογικό φόρο επί της ακίνητης περιουσίας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Γεώργιος Κυρίτσης, ειδικός αγορητής από τη Δηµοκρατική Αριστερά, έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Λυπάµαι που λείπει ο Υπουργός, γιατί ήθελα να του δώσω συγχαρητήρια για τη διατριβή του πάνω στον κοινωνικό δαρβινισµό.
Εάν εφαρµοστεί αυτό το νοµοσχέδιο, θα δικαιώσουµε τον Δαρβίνο, ο οποίος λέει ότι επιβιώνει το ισχυρότερο είδος. Ας τα πάρουµε, λοιπόν, τα πράγµατα µε τη σειρά.
Η σύσταση της Εταιρείας Συστηµάτων Αµοιβών Νοσοκοµείων
προβλέπεται από το σηµερινό νοµοσχέδιο. Είναι µία πράξη της
Κυβέρνησης µε ξεκάθαρη στόχευση: την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του τοµέα υγείας. Επ’ αυτού δεν χωράει καµµία αµφισβήτηση, γιατί αυτό σκοπεύετε, αυτό επιδιώκετε, δηλαδή την
ιδιωτικοποίηση της υγείας.
Όµως, πριν αρχίσω να µιλάω για το νοµοσχέδιο οφείλω να
αναφερθώ στις νέες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, οι οποίες ξεπερνούν κάθε λογική ή µάλλον -κάνω λάθος- είναι πιστές σε µία πολύ γνωστή και
συγκεκριµένη λογική: στη λογική των οριζόντιων περικοπών.
Η πολιτική της Κυβέρνησης σε µισθούς, συντάξεις βρίσκεται
σε πλήρη αντιστοίχιση µε την πολιτική της στον χώρο της υγείας
και µάλιστα στον ευαίσθητο τοµέα της πρόληψης. Ακολουθείτε
διαφορετικές λογικές. Η πρόληψη είναι αυτή που δεν κοστίζει
στο κράτος. Έπρεπε ο Υπουργός την πρόληψη να την κάνει υποχρεωτική -κάθε χρόνο να πηγαίνουν, ας πούµε, να κάνουν εξετάσεις- γιατί όταν διαγνωστεί µία ασθένεια, από εκεί και πέρα,
αρχίζουν τα πολλά λεφτά.
Θα ρωτήσει, βεβαίως, ο κύριος Υπουργός: «Δεν πρέπει να
υπάρξει εξορθολογισµός στις διαγνωστικές εξετάσεις»; Θα του
απαντήσω: «Βεβαίως, ναι». Θα πρέπει να βρούµε, λοιπόν, έναν
τρόπο για να σταµατήσουν οι περιττές σπατάλες στον χώρο της
υγείας.
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Λέει: «Ναι, η απάντησή µου είναι θετική.» Όµως, τι θεωρείτε
περιττό; Το τεστ ΠΑΠ ανά έτος είναι περιττό; Η µαστογραφία; Οι
εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη είναι περιττές;
Με τις νέες ρυθµίσεις εσείς καταργείτε επί της ουσίας την
πρόληψη. Οι προληπτικές εξετάσεις θεωρούνται πολυτέλεια
µόνο για λίγους -γι’ αυτό µίλησα πριν για το Δαρβίνο- και µάλιστα, όταν η πρόοδος στην Ιατρική επιτρέπει όλο και περισσότερο
την έγκαιρη διάγνωση. Και αυτό το αποκαλούµε εµείς εξοικονόµηση ή περιορισµό της σπατάλης;
Προσωπικά το θεωρώ αδιανόητο. Και σας καλώ, εάν και δεν
είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, να ανατρέψετε αυτήν την απαράδεκτη απόφαση και να δείτε µε ρεαλισµό και σοβαρότητα το ζήτηµα της πρόληψης. Δείτε τι γίνεται στη Σουηδία και σε άλλα
κράτη. Είναι υποχρεωτικές οι προληπτικές εξετάσεις.
Εµείς θα πάµε στη λογική που άκουσα από τον κύριο Υπουργό,
ότι η Αµερικανική Εταιρεία Ογκολόγων έχει πια τη δυνατότητα
να διαβλέπει για πέντε χρόνια µπροστά; Εκτός εάν θέλετε να
αφήσουµε την πρόληψη στο «Θεό των Ελλήνων», όπως είπε και
ο Αντιπρόεδρος, ότι προστατεύει ο «Θεός των Ελλήνων» τη χώρα
και θα αφήνει µόνο να κυβερνάει ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος. Αλλιώς, όποιος άλλος έρθει να κυβερνήσει, η χώρα θα καταστραφεί! Εάν περάσουµε σε µεταφυσικά επίπεδα, κακώς συζητάµε
σήµερα για Ιατρική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια πράγµατι
επιχειρήθηκε µια τεράστια προσαρµογή των οικονοµικών στο
χώρο της υγείας. Όµως, καµµία ρύθµιση δεν έγινε προς όφελος
των ασθενών και των νοσοκοµείων. Οι πολίτες πληρώνουν
ακριβά τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεινοπαθούν στις
ουρές, πληρώνουν ολοένα και µεγαλύτερη συµµετοχή στην
ασφαλιστική τους κάλυψη.
Την ίδια ώρα τα δηµόσια νοσοκοµεία αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης, υποστελέχωση, ανεπάρκεια υποδοµών, µειωµένους προϋπολογισµούς, έλλειψη φαρµάκων και υλικών.
Επιτέλους, κάποια στιγµή θα πρέπει να αλλάξουµε τη λογική µε
την οποία βλέπουµε τον τοµέα της υγείας. Δεν θα πρέπει να
υπάρξουν παρεµβάσεις που θα οδηγήσουν σε ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες;
Σε αυτό το ζοφερό κλίµα που περιέγραψα πριν, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο που προβλέπει τη σύσταση της «ΕΣΑΝ Α.Ε.».
Μέτοχοι της ΕΣΑΝ είναι ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ,
τα ασφαλιστικά ταµεία, νοσοκοµεία του δηµοσίου, αλλά και ιδιωτικές κλινικές. Όλοι οι προαναφερθέντες θα διαµορφώνουν το
νέο καθολικό σύστηµα κατανοµής αµοιβών και ιδιωτικών πόρων,
στη βάση των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών που παρέχουν.
Ήδη από τις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής δήλωσα
την αντίθεσή µας στο νοµοσχέδιο. Η σύσταση και λειτουργία της
ΕΣΑΝ οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και στη µεταφορά πόρων από τον
κρατικό προϋπολογισµό στα ιδιωτικά νοσοκοµεία.
Κυρία Υφυπουργέ, κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου,
θέσατε όριο στο ανώτατο ποσοστό, το οποίο θα διαθέτει κάθε
µέτοχος στην εταιρεία. Θωρήσατε ότι έτσι διασφαλίζεται ο κρατικός έλεγχος της ΕΣΑΝ. Όµως, το πρόβληµα δεν είναι αυτό.
Είναι ότι τα ιδιωτικά νοσοκοµεία θα είναι ισότιµα µε τα κρατικά,
µε τον ΕΟΠΥΥ, µε τον Υπουργό Υγείας. Αυτή είναι µια επιλογή
που βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τη «νεοφιλελεύθερη» πολιτική και νοοτροπία της Κυβέρνησης.
Η ΕΣΑΝ υπονοµεύει τη λειτουργία της δηµόσιας υγείας, όταν
θα έπρεπε να την ενισχύσουµε και ενισχύει τον ιδιωτικό τοµέα,
στον οποίο µεταφέρει ισότιµα και χωρίς εχέγγυα κονδύλια από
τον κρατικό προϋπολογισµό και τα ασφαλιστικά µας ταµεία. Αυτό
θα οδηγήσει στον ανταγωνισµό δηµόσιων και ιδιωτικών νοσοκοµείων, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον τρόπο λειτουργίας και
βέβαια για τους ασθενείς.
Την ίδια ώρα η πολιτεία στερεί από τον εαυτό της τα εργαλεία
για να θέσει προτεραιότητες στον τοµέα υγείας.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο που προσδιορίζει το DRG µε βάση
το γερµανικό σύστηµα.
Εδώ θέλω να κάνω µία παρατήρηση: Το Υπουργείο έχει στα
χέρια του έκθεση επιτροπής, η οποία είχε εισηγηθεί την υιοθέ-
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τηση του αυστραλιανού συστήµατος. Θα ήθελα να ξέρω, λοιπόν,
για ποιους λόγους η Κυβέρνηση προτίµησε το γερµανικό και όχι
το αυστραλιανό σύστηµα.
Προσωπικά φοβάµαι ότι το σύστηµα θα µετατραπεί σε εργαλείο περικοπών, η δηµόσια υγεία θα µπει για άλλη µια φορά στον
αυτόµατο πιλότο, ο υπολογισµός και ο χειρισµός των ιατρικών
περιστατικών θα γίνεται µε γνώµονα το κόστος και θα παραγνωρίζονται οι πραγµατικές ανάγκες των ασθενών.
Για παράδειγµα, για κάθε περιστατικό θα αναλογεί συγκεκριµένος προϋπολογισµός. Εάν ξεπεραστεί το κόστος, θα επιβαρύνεται ο ασθενής. Ιδού ο Δαρβίνος!
Επιπλέον, η εξίσωση του τρόπου καταβολής των αµοιβών στα
ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία θα έχει ως αποτέλεσµα να επικρατήσουν στη δηµόσια υγεία επιχειρηµατικά ή λογιστικά κριτήρια, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Τώρα, όµως, θα ήθελα να αναφερθώ και σε µια θετική ρύθµιση
-για να µη λέτε ότι τα βλέπουµε όλα µαύρα- του νοµοσχεδίου
που αφορά την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας. Ως χώρα έχουµε
ασθενική παράδοση στη δηµόσια υγεία την οποία θα πρέπει να
ενισχύσουµε. Η ρύθµιση του νοµοσχεδίου βρίσκεται, βέβαια,
προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ανοίγει το δρόµο για να λυθούν εµπόδια που προκύπτουν από την εφαρµογή του αντίστοιχου νόµου του 1994. Ελπίζω η ρύθµιση να µη µείνει στα χαρτιά
για άλλη µια φορά, αλλά να εφαρµοστεί.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ µε γενικό αριθµό 1770 και ειδικό 141 για τα κέντρα πρόληψης. Ως Δηµοκρατική Αριστερά έχουµε και εµείς καταθέσει τρεις
φορές σχετική τροπολογία µε στόχο να µη γίνουν αναδροµικές
κρατήσεις στο προσωπικό των κέντρων πρόληψης, σε αυτούς
που θα υπαχθούν στο ενιαίο µισθολόγιο. Όµως, παρά τις δεσµεύσεις του Υπουργείου, το θέµα εξακολουθεί να βρίσκεται σε
εκκρεµότητα και θα πρέπει να ρυθµιστεί άµεσα. Θα πρέπει, λοιπόν, κυρία Υφυπουργέ, να την κάνετε δεκτή αυτήν την τροπολογία.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά καταψηφίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Είναι αδιανόητο να συναινέσουµε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας.
Το νοµοσχέδιο βάζει άλλο ένα λιθαράκι στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, το οποίο οφείλουµε όλοι να προστατεύσουµε.
Θέλω τώρα να αναφερθώ και σε κάποιες τροπολογίες. Με
αυτές τις τροπολογίες µας έχετε τρελάνει. Εδώ υπάρχουν εντελώς άσχετες τροπολογίες, τις οποίες ούτε καν τις καταλαβαίνουµε!
Όσον αφορά την τροπολογία για τη µεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, λέµε «ναι». Ωστόσο, θα έπρεπε το ζήτηµα να είχε
ήδη ρυθµιστεί. Την προηγούµενη βδοµάδα µιλούσαµε εδώ για
την παιδεία. Γιατί δεν µπήκε τότε το θέµα της µεταφοράς και
µπαίνει µετά, σε ένα άλλο νοµοσχέδιο για την υγεία; Αυτές είναι
οι προχειρότητες που λέµε.
Όσον αφορά στα ανασφάλιστα οχήµατα, είναι ένα γενικό
µπουρδούκλωµα. Αυτό θέλει ένα ξεκαθάρισµα, «µπαίνεις σε αυτό
αν πληρώσεις, ξαναπαίρνω πίσω, ποιο παίρνω» κ.λπ.. Δεν έχουµε
αντίρρηση, βέβαια, για τα ανασφάλιστα, γιατί και εµάς µας έχουν
χτυπήσει δυο, τρεις φορές και έχουν εξαφανιστεί γιατί δεν ήταν
ασφαλισµένα τα οχήµατά τους. Όµως, πρέπει να δούµε λίγο τι
κάνουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες µε τα ασφάλιστρά τους και
όλα αυτά.
Για το «Ερρίκος Ντυνάν» δεν θέλω καν να αναφέρω κάτι, γιατί
έχω βαρεθεί. Αυτό έρχεται, µπαίνει, βγαίνει. Είναι απίστευτη
ιστορία. Σε πιάνει νευρικό γέλιο. Πόσες φορές έχει έρθει αυτό;
Μιλάµε για το «Ντυνάν», ξαναµιλάµε για το «Ντυνάν». Ας δοθεί
µια ουσιαστική λύση στα προβλήµατα αυτού του νοσοκοµείου!
Τώρα, όσον αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες:
Στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ είπαµε «ναι».
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1790 και ειδικό
142 για τη χορήγηση της συναφούς χειρουργικής, αγγειοχειρουργικής αν έχουν προϋπηρεσία άνω των επτά ετών, όλες
αυτές είναι γενικώς και αορίστως, άσχετες µε το νοµοσχέδιο.
Έχουµε εδώ τροπολογία για τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα.
Αν µπορούµε πραγµατικά να πάρουµε τα Συστήµατα και να τα
φέρουµε στην υγεία, να καθίσουµε να κουβεντιάσουµε.
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Την τροπολογία για τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα µέσα σε
ένα νοµοσχέδιο για την υγεία –ένας χώρος που βράζει αυτήν τη
στιγµή- δεν µπορώ να κατανοήσω γιατί την έχουν φέρει.
Προλαβαίνω να πω και δύο κουβέντες για τον ΕΝΦΙΑ. Θεωρώ
το φόρο αυτό εντελώς άδικο. Είναι ένας φόρος που θα καταπέσει στα δικαστήρια γιατί φορολογεί την κατοχή, δεν φορολογεί
το εισόδηµα.
Κυρία Υφυπουργέ, να σας φέρω ένα παράδειγµα: Θα τολµούσατε εσείς, εάν έχετε 1 εκατοµµύριο στην τράπεζα να έρθει το
κράτος να φορολογήσει το κεφάλαιο; Φορολογεί την απόδοση
του κεφαλαίου. Και καλά κάνει. Έρχεται, όµως, και φορολογεί
την κατοχή ενός σπιτιού που δεν σου αποδίδει τίποτα. Φορολογεί
το κεφάλαιο. Αυτό είναι εξωπραγµατικό! Γι’ αυτό λέµε ότι φέρατε
τροπολογίες οι οποίες δεν λένε τίποτα απολύτως, δεν αλλάζουν
το νόηµα. Και δεν το αλλάζουν γιατί η λογική ήταν πάντα: «Θέλω
τρία διακόσια. Βουρ στον πατσά και ό,τι αρπάξουµε, απ’ όπου τα
πάρουµε!» Δεν µπορεί να είναι λογική αυτή φορολογικού συστήµατος. Βεβαίως, η συνάδελφος η κ. Ξηροτύρη, που είναι ειδική
σε αυτό, θα σας τα αναλύσει.
Για εµάς αυτό το νοµοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ πρέπει να πάει
πίσω. Πρέπει να σταµατήσει εδώ. Να καθίσουν πολλοί σοβαροί
άνθρωποι –το είπα και την προηγούµενη φορά- και να δούµε τι
φορολογείται από αυτό, τι είναι περιουσία, τι είναι ανάγκη.
Τώρα το «Έχεις 80 και µετά 150, αλλά έχεις ένα αυτοκίνητο
και µετά ο θείος σου, σού άφησε και ένα χωράφι επάνω στον
Προφήτη Ηλία, άρα δεν δικαιούσαι» δεν είναι σοβαρά πράγµατα
για σοβαρό κράτος.
Πάρτε το πίσω αυτό το νοµοσχέδιο. Θεωρώ ότι θα υπάρχει κοινωνική έκρηξη. Δεν µπορείτε να φανταστείτε τι σηµαίνει για κάποιον που δεν µπορεί να πληρώσει τίποτα, να του έρχεται και ένα
τέτοιο χαρτί στο κεφάλι.
Σας είπα τι πιστεύουµε για το νοµοσχέδιο για την υγεία. Θα το
καταψηφίσουµε. Όλα τα άλλα -και για τον ΕΝΦΙΑ- θα σας τα εξηγήσει καλύτερα η κ. Ξηροτύρη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κυρίτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης ειδικός αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εκ των προτέρων να ζητήσουµε και την ανοχή στο χρόνο, γιατί
πρέπει να πούµε και δύο λόγια και για τις τροπολογίες, τουλάχιστον για όσες αφορούν το Υπουργείο Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, υπάρχουν πολλοί εγγεγραµµένοι. Η ηµέρα είναι πιεσµένη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατανοώ και τους συναδέλφους.
Θα προσπαθήσω να είµαι εντός χρόνου, αλλά εάν χρειαστεί,
ζητώ την ανοχή σας εκ των προτέρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µας το κύριο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου που φέρνει προς ψήφιση η Κυβέρνηση, είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος αµοιβών των
δηµόσιων νοσοκοµείων και των ιδιωτικών κλινικών. Βασικό σηµείο της ρύθµισης που προωθείται, είναι να διαµορφώσει το κόστος των υπηρεσιών υγείας, στη βάση του οποίου θα αγοράζουν
τις υπηρεσίες από τα δηµόσια νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές ο ΕΟΠΥΥ, τα ασφαλιστικά ταµεία και οι ιδιώτες. Γι’ αυτόν το
σκοπό προβλέπει την ίδρυση της «ΕΣΑΝ Α.Ε.» µε το γνωστό µετοχικό κεφάλαιο που αναγράφεται στο κείµενο του νοµοσχεδίου:
Δηµόσια νοσοκοµεία, ασφαλιστικά ταµεία και το Υπουργείο
Υγείας ως µετόχους.
Εµείς, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή της εταιρείας -γιατί
και στην επιτροπή ακούστηκαν διάφορες απόψεις, εάν θα πρέπει
να είναι Α.Ε. ή εάν θα είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή
οτιδήποτε άλλο- θέτουµε το ζήτηµα -εκεί θα πρέπει να υπάρχει
προβληµατισµός και εκεί εστιάζεται η επιχειρηµατολογία µαςστο περιεχόµενο της λειτουργίας αυτής καθαυτής της ανώνυµης
εταιρείας, που θα έχει να κάνει µε την επεξεργασία, τη µελέτη
και την παρακολούθηση του εργαλείου τιµολόγησης των νοσηλευτικών υπηρεσιών, των κλειστών ενοποιηµένων νοσηλίων στο
πλαίσιο του συστήµατος DGR κ.λπ..
Κατά τη γνώµη µας πρόκειται για ακόµη ένα µέτρο -και εργα-
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λείο παράλληλα- που υπηρετεί µία συγκεκριµένη κατεύθυνση:
Την παραπέρα εφαρµογή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων
στην υγεία. Και αποτελεί, βεβαίως, αναγκαίο βήµα για την προσαρµογή του συστήµατος υγείας στις γενικότερες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο αυτόν. Μάλιστα, για το ίδιο το
σύστηµα αποτελεί µεν εκσυγχρονισµό, αλλά ήδη έχει καθυστερήσει η υλοποίηση αυτού του βήµατος.
Οι αναδιαρθρώσεις, εξάλλου, αποτελούν µέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Ανάλογα, βέβαια, µέτρα –και είναι γνωστό αυτό- µε αυτά που
προωθούνται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχουν εφαρµοστεί
εδώ και χρόνια και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως στη Γερµανία, την Αυστρία κ.λπ., αλλά και τις ΗΠΑ και την
Αυστραλία.
Συνεπώς, δεν είναι, ενδεχοµένως, µνηµονιακή υποχρέωση της
χώρας, αλλά αναγκαία προσαρµογή, αναγκαίο βήµα για το ίδιο
το σύστηµα, την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Εξάλλου, έχουν ήδη παρθεί µία σειρά µέτρων στην κατεύθυνση προσαρµογής του κρατικού συστήµατος υγείας στους κανόνες της αγοράς, µε την εφαρµογή των κλειστών ενοποιηµένων
νοσηλίων, την ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, τη δηµιουργία του ESY.Net και άλλα.
Έτσι σήµερα επιχειρείται ένα παραπάνω βήµα, µία επιπλέον
θεσµική παρέµβαση στο σύστηµα υγείας, προκειµένου να προωθηθεί η περαιτέρω στρατηγική προσαρµογή της λειτουργίας
των δηµόσιων µονάδων υγείας ως επιχειρήσεις υγείας, δηµόσιες
και ιδιωτικές, ανταγωνιστικές µεταξύ τους, στο πλαίσιο ενιαίων
κανόνων που θεσπίζει το επιτελικό κράτος, από τις οποίες, βεβαίως, οι εργαζόµενοι θα αγοράζουν ανάλογα µε την οικονοµική
τους δυνατότητα.
Ο κύριος στόχος που υπηρετείται είναι τα δηµόσια νοσοκοµεία
να γίνουν οικονοµικά αυτοδύναµα και αυτοχρηµατοδοτούµενα αυτός, εξάλλου, είναι και ο στόχος της στρατηγικής ως το 2020να λειτουργούν µε βάση την ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηµατικής τους λειτουργίας. Από αυτήν την επιχειρηµατική
λειτουργία και µέσω του ανταγωνισµού θα εξασφαλίζουν τους
ανάλογους οικονοµικούς πόρους µέσω των συµβάσεων µε τον
ΕΟΠΥΥ και µε τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία.
Παράλληλα, από το πόσο ανταγωνιστικά θα είναι, θα εξαρτάται ή όχι η συνέχιση της λειτουργίας τους, η ανάπτυξη ή το κλείσιµο κλινικών και ιατρικών τµηµάτων κ.λπ..
Έτσι, το ίδιο το καπιταλιστικό κράτος, αφού αποτινάζει από
πάνω του την υποχρέωση και ευθύνη που έχει για τη λειτουργία
και την ανάπτυξη των νοσοκοµείων, αυτά µπαίνουν στην αγορά
για εύρεση πελατών προκειµένου να επιβιώσουν. Όποια νοσοκοµεία δεν φέρουν αρκετά έσοδα, απλά δεν θα πληρώνουν, για
παράδειγµα, τους εργαζόµενους, θα κλείνουν ή θα συγχωνεύουν
τµήµατα ή και ολόκληρες νοσοκοµειακές µονάδες.
Έτσι, άλλωστε, λειτουργούν –δεν είναι κρυφό αυτό, είναι γνωστό τοις πάσι- όλες οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Στον καπιταλισµό όλες οι επιχειρήσεις έτσι λειτουργούν.
Και παραδείγµατα τέτοιων αρνητικών εξελίξεων σε ό,τι αφορά
στο χώρο της υγείας µε νοσοκοµεία που λειτουργούν µε όρους
αποδοτικότητας ως αυτόνοµες οικονοµικά µονάδες, έχουµε από
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκεί δεν είχαν, για
παράδειγµα, µνηµόνιο. Διότι πολλές φορές ακούγεται και αυτή
η επιχειρηµατολογία, ότι είναι µνηµονιακή δέσµευση. Δεν λέω
για το συγκεκριµένο, αλλά γενικά.
Στη Γαλλία δεν εφαρµόστηκε αυτή η πολιτική στο χώρο της
υγείας, µε αποτέλεσµα να κλείνουν µαιευτικές κλινικές, οι οποίες
πραγµατοποιούν λιγότερους από τριακόσιους τοκετούς ετησίως;
Και οι χειρουργικές κλινικές της ίδιας χώρα οφείλουν, σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις Σαρκοζί του 2007 κι εντεύθεν, να µην πέφτουν
κάτω από τις χίλιες πεντακόσιες χειρουργικές επεµβάσεις τον
χρόνο. Ειδάλλως, κοστίζουν, δεν µπορούν να λειτουργήσουν και
τις κλείνουν.
Έτσι, λοιπόν, στη βάση αυτής της κατεύθυνσης και µέσω του
νοµοσχεδίου, επιδιώκεται τα σηµερινά νοσήλια να προσαρµοστούν στο πραγµατικό κόστος λειτουργίας του νοσοκοµείου, στα
οποία να συµπεριλαµβάνεται και η µισθοδοσία το προσωπικού.
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Διότι στα νοσοκοµεία, αυτήν τη στιγµή, δεν συνυπολογίζεται στα
νοσήλια το κόστος εργασίας, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα είναι ενσωµατωµένο.
Ήδη, λοιπόν, έχουν γίνει βήµατα στην κατεύθυνση αυτή µε την
εφαρµογή των ΚΕΝ, από το 2012, σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
Σήµερα, λοιπόν, έρχεται η Κυβέρνηση και λέει, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του νόµου, ότι ο τρόπος αποζηµίωσης των νοσοκοµείων δεν επαρκεί, γιατί στα ΚΕΝ δεν
υπολογίζεται η αµοιβή ανά υπηρεσία, αλλά το µέσο κόστος των
συγκεκριµένων οµοειδών κατηγοριών σε εθνικό επίπεδο.
Επίσης, δεν θεωρείται επαρκής η διαφοροποίηση των ιδιαίτερα υψηλού κόστους υπηρεσιών από τις οικονοµικότερες.
Παράλληλα, τα νέα µέτρα που αφορούν τη χρηµατοδότηση
των νοσοκοµείων, παίρνουν σαν δεδοµένο την απαλλαγή του
κράτους από την όποια υποχρέωση είχε στη χρηµατοδότηση των
δηµόσιων νοσοκοµείων. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί το κράτος στην κάλυψη των ελλειµµάτων των νοσοκοµείων, που προέρχονταν, βεβαίως, από την ήδη ανεπαρκή,
ελλιπέστατη κρατική χρηµατοδότηση, υποχρηµατοδότηση.
Συνεπώς, εµείς λέµε ότι το µόνο σίγουρο είναι πως και από την
εξέλιξη αυτή και από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο οι εργαζόµενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα δεν πρόκειται να έχουν κανένα
όφελος, γιατί; Δείτε το. Οι «δωρεάν» -αυτές που καλύπτουν
στους ασφαλισµένους µέσω της ασφάλειάς τους- παροχές από
τον ΕΟΠΥΥ µειώνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Μέσω του
Κανονισµού Παροχών έχουν γίνει ήδη άγριες περικοπές στους
ασφαλισµένους. Δεν χρειάζεται να τα αριθµήσουµε. Ενδεικτικά
αναφέρω το επίδοµα τοκετού, αυτά που είδαν πρόσφατα το φως
της δηµοσιότητας και άλλες περικοπές που έγιναν το προηγούµενο διάστηµα µε το τεστ ΠΑΠ, µε τις εξετάσεις για το θυρεοειδή, για τον προστάτη κ.λπ..
Οι παροχές, επίσης, συνδέονται µε την οικονοµική κατάσταση
του ΕΟΠΥΥ, η οποία, λόγω της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κρατικής υποχρηµατοδότησης, επιδεινώνεται
διαρκώς. Έτσι, στη βάση του να είναι βιώσιµος και ο ΕΟΠΥΥ και
τα νοσοκοµεία, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχει διαρκής πίεση και τάση για µείωση των εξετάσεων που καλύπτονται
από τον ΕΟΠΥΥ, όπως επίσης και για να αυξάνονται και οι εξετάσεις που θα επιβαρύνουν τα νοσοκοµεία, τους ασθενείς. Θα
ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η συµµετοχή των ασφαλισµένων
στο κόστος νοσηλείας όχι µόνο για τους παραπάνω λόγους,
αλλά και στις περιπτώσεις που γίνεται υπέρβαση των καθορισµένων πλαφόν. Σε αυτήν την κατεύθυνση, βεβαίως, θα συµβάλουν
και τα ιατρικά πρωτόκολλα.
Στο πλαίσιο δε του ανταγωνισµού είναι βέβαιο ότι θα συµπιεστούν ακόµα περισσότερο οι µισθοί των εργαζοµένων και στον
ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα. Θα επιχειρηθεί νέα αφαίρεση
εργασιακών δικαιωµάτων, προκειµένου να µειωθεί το κόστος και
να είναι ανταγωνιστικά τα δηµόσια νοσοκοµεία και οι ιδιωτικές
κλινικές, αλλά και µεταξύ τους τα κατ’ όνοµα δηµόσια νοσοκοµεία θα έχουν την ίδια µοίρα, θα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο.
Στόχος η κρατική ευθύνη να περιορίζεται όλο και περισσότερο
στο ελάχιστο πακέτο παροχών και σε αυτή την κατεύθυνση σαν
εργαλείο θα αξιοποιηθεί η λεγόµενη «αξιολόγηση» των νοσοκοµειακών µονάδων και του προσωπικού που ήδη προωθείται και
στα νοσοκοµεία από την Κυβέρνηση.
Με βάση το νοµοσχέδιο, στη βάση δηλαδή της διαµόρφωσης,
όπως διατείνεται και επιχειρηµατολογεί η Κυβέρνηση, του κόστους µέσω της δηµιουργίας αυτής της ανώνυµης εταιρείας, ότι
θα πρέπει να καταγραφεί αυτό το κόστος, θα µου επιτρέψετε να
πω το εξής, διότι αυτό εκφράστηκε στην επιτροπή. Δηλαδή, θα
πρέπει να γίνει αυτή η Α.Ε.; Εµείς είµαστε ξεκάθαροι για το πού
πάει το πράγµα. Θα µπορούσε να γίνει µία υπηρεσία στο Υπουργείο -επιστήµονες έχουµε, επιστηµονικό δυναµικό υπάρχει- και
να καθίσει να βγάλει το κοστολόγιο, αν είναι µόνο στη λογική του
να ξέρουµε το κόστος. Δεν είναι αυτό, όµως!
Έτσι, λοιπόν, η Κυβέρνηση κρύβει ότι µε το ένα χέρι κόβει παροχές υγείας προς τη λαϊκή οικογένεια, τους εργαζόµενους και
τους συνταξιούχους και µε το άλλο χέρι δίνει απλόχερα επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις σε τραπεζίτες,
βιοµήχανους και εφοπλιστές. Έτσι, τις περικοπές των δηµόσιων
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δαπανών για την υγεία τις βαπτίζει «εξορθολογισµό», «νοικοκύρεµα» και ισχυρίζεται ότι θα γλιτώσει το φορολογούµενο πολίτη
από περιττές και αλόγιστες δαπάνες.
Τα ίδια προπαγανδιστικά επιχειρήµατα χρησιµοποιήθηκαν απ’
όλες τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Στόχος είναι η ενοχοποίηση ακόµη και αυτών των ανεπαρκών κρατικών παροχών που πρέπει να περικοπούν, διότι το κράτος πρέπει
να εξασφαλίσει τα παντός είδους κίνητρα προς τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Αποτέλεσµα αυτού του «νοικοκυρέµατος» είναι να αυξάνονται
ραγδαία οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, οι πληρωµές για φάρµακα,
θεραπείες, εξετάσεις κ.λπ.. Ό,τι δεν καλύπτουν οι κατ’ όνοµα δηµόσιες δαπάνες υγείας, ό,τι δηλαδή γλιτώνει ο φορολογούµενος,
σύµφωνα µε την κυβερνητική προπαγάνδα, το πληρώνει πολλαπλάσια ως ασθενής, άµεσα, από την τσέπη του, όταν και όπως
µπορεί.
Γι’ αυτό, λοιπόν, έχουν αυξηθεί οι ασθενείς που αναγκάζονται
να µην πηγαίνουν στο γιατρό, αφού δεν έχουν να πληρώσουν,
που επιλέγουν να αγοράζουν φάρµακα χωρίς συνταγή ή και να
υποθεραπεύονται. Επίσης, σηµαντικό και µε τραγικές συνέπειες
είναι το ζήτηµα της αύξησης των καταστροφικών δαπανών για
την υγεία, που σηµαίνει τι; Ξεπουλά ο άλλος τα πάντα, προκειµένου να έχει τις απαιτούµενες υπηρεσίες υγείας, για να σώσει
τη ζωή του πολλές φορές. Αυτά, λοιπόν, τα λέµε σύµφωνα και
µε τα στοιχεία τα οποία είδαν το φως της δηµοσιότητας στα τέλη
του χρόνου.
Δείτε, για παράδειγµα, τι έγινε στο φάρµακο –και όχι µόνο, ενδεικτικά το αναφέρουµε- δηλαδή το πώς υπήρχε µεσοσταθµική
αύξηση του φαρµάκου µέσα σε µία τριετία. Στην ουσία αυξήθηκε
η συµµετοχή των ασθενών, δηλαδή η άµεση καταβολή. Αυξήθηκε
στο 29% ή όχι; Μάλιστα, συνεχίζει να υπάρχει ραγδαία αύξηση.
Στο τέλος του 2014 θα ξεπεράσει το 30% και µε υπολογισµούς
θα φθάσει το 33% και το 34%.
Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, από τις ίδιες τις εξελίξεις ότι για να
έχει αποτελέσµατα η λαϊκή πάλη, να βάζει εµπόδια στην εφαρµογή των αντιλαϊκών µέτρων στην υγεία και να αποσπά και ορισµένες κατακτήσεις, πρέπει να συνδέει τον αγώνα µε την
προοπτική ανατροπής του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης
της παραγωγής και όλης της κοινωνίας. Οι τεράστιες δυνατότητες που δηµιουργεί ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος, οι κατακτήσεις της επιστήµης και της τεχνολογίας στον τοµέα της
υγείας, η ύπαρξη ενός µεγάλου αριθµού εξειδικευµένου υγειονοµικού προσωπικού δεν µπορούν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην υγεία, όσο
υποτάσσονται στο καπιταλιστικό κέρδος.
Λύστε το ζήτηµα των τεράστιων ελλείψεων στα νησιά και στην
περιφέρεια σε γιατρούς, νοσηλευτές και σε µονάδες υγείας.
Εσείς προσπαθείτε να δίνετε το τυράκι κάθε φορά µε κάποια κίνητρα για να δελεάσετε ενδεχοµένως προσωπικό, εργαζόµενους, νοσηλευτές. Για να πάνε πού και µε τι συνθήκες εργασίας;
Έτσι, λοιπόν, η αναζήτηση λύσεων για τα λαϊκά προβλήµατα
στον τοµέα της υγείας µε άλλο τρόπο διαχείρισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα άλλα
κόµµατα του ευρωµονόδροµου και µε τα µονοπώλια να κάνουν
κουµάντο, όχι µόνο δεν λύνει τα προβλήµατα, αλλά οδηγεί στην
επιδείνωσή τους, ενώ παράλληλα δεν χειραφετεί αλλά εγκλωβίζει το κίνηµα στις επιλογές του κεφαλαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηλώσαµε και στην επιτροπή
ότι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει νόηµα, κατά τη γνώµη µας –
αυτή είναι η θέση µας- η συζήτηση και η τοποθέτηση κατ’ άρθρον, αλλά η συνολική απόρριψη και καταψήφισή του. Μπροστά
σ’ αυτές τις εξελίξεις για τις οποίες έγκαιρα έχει προειδοποιήσει
το Κοµµουνιστικό Κόµµα, εµείς καλούµε το λαό και τους εργαζόµενους –όχι µόνο τους υγειονοµικούς, αλλά την πλειοψηφία
των εργαζοµένων που βιώνει αυτήν τη βάρβαρη πολιτική- να δυναµώσουν την πάλη τους για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Πρέπει να δυναµώσει η πάλη όλων των εργαζοµένων και του
λαού, για να καταργηθεί η επιχειρηµατική δράση στην υγεία και
να κατακτηθεί ένα αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστηµα
υγείας και πρόνοιας που θα χρηµατοδοτείται πλήρως και επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισµό. Πρέπει να δυναµώσει η
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λαϊκή πάλη, για να καταργηθούν άµεσα όλες οι πληρωµές που
δίνουν οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι αγρότες
για την υγεία, δηλαδή ασφαλιστικές εισφορές, συµµετοχή στα
φάρµακα και άλλα.
Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, να κάνω αναφορά και σε δύοτρεις τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1739, αυτή έχει τρία άρθρα, ένα εκ των οποίων είναι και
αυτό που αφορά την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας. Εµείς συµφωνούµε, για παράδειγµα, στα άρθρα 2 και 3. Όµως, διαφωνούµε στο άρθρο 1. Γι’ αυτό δηλώνουµε «παρών». Να είµαστε
ξεκάθαροι. Διαφωνούµε όχι µόνο για τις αλλαγές που συντελούνται εδώ –που είµαστε αντίθετοι σε σχέση µε το άρθρο 1 για τη
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας- αλλά ακόµα και για τη λογική λειτουργίας Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας. Τι παράγει η Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Υγείας; Παράγει, βεβαίως, πτυχιούχους επιστήµονες. Όµως, αυτοί τι θα κάνουν; Θα αποτελέσουν πολύτιµα εργαλεία στην κατεύθυνση υλοποίησης µέσα από τον κρατικό
µηχανισµό αυτής της πολιτικής. Τέτοια άτοµα θα δηµιουργήσετε.
Εξάλλου, τέτοια στελέχη θέλετε.
Σε ό,τι αφορά στο «Ερρίκος Ντυνάν», είπε κάποιος συνάδελφος ότι αυτή είναι η έκτη φορά. Αυτό δεν το λέµε επειδή είναι η
έκτη φορά. Βεβαίως, καταθέτουµε την άποψή µας ότι η σηµερινή
κατάσταση στο νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» είναι ακριβώς
αποτέλεσµα αυτής της επιχειρηµατικής δράσης και του ανταγωνισµού που στηρίζει τόσο η σηµερινή Κυβέρνηση όσο και οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Τι αποδεικνύεται στην πράξη; Το καταθέτουµε ξανά. Αποδεικνύεται στην περίπτωση του «Ερρίκος Ντυνάν» η χρεωκοπία της
«µεικτής οικονοµίας» –όπως έλεγαν κάποιοι- η οποία αποτελεί το
όχηµα που οδηγεί στην πλήρη επιχειρηµατική δράση. Θυµίζουµε
ότι όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις πρωτοστατούσαν στη
διαφήµισή του ως νοσοκοµείο πρότυπης λειτουργίας που πρέπει
να το µιµηθούν και τα υπόλοιπα του δηµόσιου τοµέα. Για να
δούµε και µέσα στο νοµοσχέδιο, αλλά και συνολικά από την πολιτική σας, πόσο θα λειτουργούν τα νοσοκοµεία µε τον υποτιθέµενο δηµόσιο χαρακτήρα.
Εµείς έχουµε καταθέσει επανειληµµένως τη θέση µας και για
αυτές τις τροπολογίες που αφορούν το νοσοκοµείο «Ερρίκος
Ντυνάν», που είναι να πληρωθούν οι εργαζόµενοι όλα τα δεδουλευµένα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πληρωµή των µισθών κάθε µήνα, να πληρώσει άµεσα ο εργοδότης όλες τις
ασφαλιστικές εισφορές και το νοσοκοµείο να περάσει στο κράτος 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.
Επίσης, αυτή η ρύθµιση όντως έρχεται κατ’ επανάληψη, χωρίς
να έχει βέβαια αλλάξει η κατάσταση. Και αυτό που επικαλείται
πάντα η Κυβέρνηση, αν θέλετε, τα δυο τουλάχιστον τελευταία
χρόνια µε τις απανωτές αυτές τροπολογίες που φέρνει, είναι η
διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. Έτσι εσείς θα διασφαλίσετε το δηµόσιο συµφέρον, απαξιώνοντας ένα νοσοκοµείο µε
υποδοµές, µε εξειδικευµένο προσωπικό, µε µέσα κ.λπ. που θα
µπορούσαν να αξιοποιηθούν; Τα απαξιώνετε και είναι αυτή τη
στιγµή σε αδράνεια µε αποτέλεσµα να στερείται –να το πω έτσιυπηρεσίες υγείας ο ίδιος ο λαός, µε λεφτά του οποίου έγινε και
το «Ερρίκος Ντυνάν», αλλά και τα άλλα νοσοκοµεία.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, -και ευχαριστώ για την ανοχή- µε την
κατάθεση µιας θέσης σ’ ό,τι αφορά την τροπολογία που ήρθε για
τον ΕΝΦΙΑ. Τόσο λοιπόν και οι αλλαγές και στον ΕΝΦΙΑ -που τελικά παρέµεινε στην ουσία άθικτος- όσο και η συζήτηση για φοροελαφρύνσεις -αυτές που τέλος πάντων αναφέρονται και στην
τροπολογία- αποτελούν κατά τη γνώµη µας το δόλωµα για να
αποσπάσει η Κυβέρνηση τη λαϊκή ανοχή σε µια πολιτική που φέρνει νέα αντιλαϊκά ισοδύναµα και ανατροπές στο εισόδηµα, στις
συντάξεις, στις εργασιακές σχέσεις. Από αυτό το µέτρο αυτός
που θα βγει ωφεληµένος είναι το ίδιο το κεφάλαιο, ο µοναδικός
κερδισµένος, αφού αυτό που επιδιώκετε και µέσω του ΕΝΦΙΑ,
αλλά και µε την πολιτική που ακολουθείτε είναι η συνεχής αφαίµαξη του λαϊκού εισοδήµατος, προκειµένου να δοθούν φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις στο µεγάλο κεφάλαιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε καλά,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Χρήστος Αηδόνης, ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν σχολιάσω την ουσία του
νοµοσχεδίου, θα ήθελα να αναφέρω µια πρόσφατη απόφαση του
κυρίου Υπουργού που έχει να κάνει µε την κατάργηση τακτικών
και προληπτικών εξετάσεων. Είδα κάποιες δηλώσεις του κυρίου
Υπουργού ότι είναι µόνο «µπούσουλας» για τους γιατρούς και
όχι µέτρο ελέγχου για κατασταλτικές κυρώσεις και οµολογώ ότι
µου δηµιουργήθηκε σύγχυση. Γιατί; Το 2012 οι δαπάνες του
ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις ανέρχονται στα 300 εκατοµµύρια ευρώ, το
2013, µέσα σε ένα χρόνο, στα 500 εκατοµµύρια ευρώ, το πρώτο
εξάµηνο του 2014 στα 340 εκατοµµύρια ευρώ και στο τέλος του
έτους στα 700 συν εκατοµµύρια ευρώ. Άρα, σε αυτήν τη χώρα
συνεχίζει να γίνεται πάρτι.
Όταν λοιπόν στην Ελλάδα των δέκα εκατοµµυρίων έχουµε
πέντε φορές περισσότερες µαγνητικές τοµογραφίες απ’ ό,τι έχει
η Γερµανία των 70 εκατοµµυρίων –δεν ξέρω και ακριβώς πόσοι
είναι- εδώ υπάρχει η χώρα των τρελών! Ή υπάρχει η χώρα των
πολύ µεγάλων τρωκτικών που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η
χώρα έχει προβλήµατα. Δεν µπορούµε να τα ανεχόµαστε ως ελληνική Βουλή αυτά τα προβλήµατα και να ακούµε γελοίες ανακοινώσεις ιατρικών συλλόγων που επικαλούνται δήθεν
επιστηµονικά κριτήρια. Αυτήν την αθλιότητα πρέπει να την τελειώσουµε. Από τον ελληνικό λαό στερούµε τους πόρους, από κανέναν άλλον.
Και άκουσα εδώ αρκετούς παραλογισµούς για δήθεν προστασία µιας πρόληψης, όταν βάζουµε έναν περιορισµό σε κάποιους
βασικούς κανόνες. Δεν µπορώ να καταλάβω πραγµατικά την οπισθοχώρηση του Υπουργού. Υπάρχουν δεδοµένα τα οποία δεν
µπορεί να τα αρνηθεί κανείς.
Το πάρτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την χώρα
πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει όταν οι δικές µας φωνές
ορθώσουν το ανάστηµά τους απέναντι σε συντεχνιακά συµφέροντα, τα οποία συνεχίζουν να λυµαίνονται τον κόπο και τον
µόχθο του ελληνικού λαού.
Δεν µπορεί σε αυτήν τη χώρα να ξοδεύονται 300 εκατοµµύρια
ευρώ το 2012 και σε αυτήν τη χώρα πάλι το 2014 να πηγαίνει στα
700 εκατοµµύρια ευρώ και να λέµε ότι δεν τρέχει τίποτα και να
λέµε ότι αυτό γίνεται για να παρέχουµε υψηλή ποιότητα υγείας
και πρόληψης στον Έλληνα φορολογούµενο. Αυτά είναι αστεία
πράγµατα. Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι.
Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουµε, λοιπόν, εδώ µέσα είναι να
ορθώσουµε –το επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά- το ανάστηµά
µας και να πούµε συγκεκριµένα πράγµατα. Αν δεν λάβει τέλος
το πάρτι της διαφθοράς στο χώρο της υγείας που χρέωσε τον
ελληνικό λαό, δυστυχώς η Ελλάδα θα αναπαράγει τις παθογένειές της και θα συνεχίζει τα προβλήµατα και στο µέλλον θα βρεθεί πάλι αντιµέτωπη µε µία πιθανολογούµενη χρεοκοπία. Πρέπει,
λοιπόν, να υπάρχουν κανόνες και δεν χρειάζονται οπισθοχωρήσεις για να χαϊδεύουµε αυτιά. Πρέπει να είµαστε πολύ συγκεκριµένοι.
Τώρα σε ό,τι αφορά το κοµµάτι που αφορά το νοµοσχέδιο, συζητάµε ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα που αφορά την κοστολόγηση
στον τοµέα υγείας και την αναγκαία προσπάθεια εξορθολογισµού. Ένα θέµα είναι και αυτό που ανέφερα πριν από λίγο.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε υπολογισµούς –για να καταλάβει και ο
καθένας τι έχει γίνει- που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δηµοσιότητας, κατά τη δεκαετία 2000-2009 η υγεία κόστισε στην
οικονοµία περίπου 50 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σπατάλη, διαφθορά και παραοικονοµία και συνεχίζει να στοιχίζει. Αν αναλογιστεί κανείς και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα που προστέθηκε στο
χρέος κατά την τραγική αυτή δεκαετία, αντιλαµβάνεται εύκολα
το µέγεθος της κατασπατάλησης του πλούτου του ελληνικού
λαού.
Το συµπέρασµα, λοιπόν, που προκύπτει είναι ότι αν µόνο ο τοµέας της υγείας λειτουργούσε µε πειθαρχία, ορθολογισµό, οργάνωση και εντιµότητα, η Ελλάδα δεν θα βρισκόταν σήµερα στο
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βάθος µιας πρωτόγνωρης κρίσης που έχει ισοπεδώσει την ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να
τελειώσει η υπόθεση του «χαϊδεύουµε αυτιά και καταστάσεις».
Δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Μέσα στη διετία 2010-2011 υπήρξε µια τεράστια προσπάθεια
που έβαλε τέλος στο πάρτι των «τρωκτικών» και δηµιουργήθηκαν
ορισµένες βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας για την εξασφάλιση
ενός βιώσιµου συστήµατος υγείας. Δεν επικαλούµαι ότι λύθηκαν
τα προβλήµατα. Δεν επικαλούµαι ότι τώρα ξαφνικά δεν υπάρχουν θέµατα στον τοµέα της υγείας. Όµως, µπήκαν οι βάσεις
πάνω στις οποίες υπάρχει τροχιοδρόµηση. Η µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, η συνένωση δυνάµεων στο χώρο της υγείας αλλά και µια σειρά από άλλες
επιλογές που έγιναν, είναι κεκτηµένα πάνω στα οποία µπορούµε
να χτίσουµε ένα σταθερό πυλώνα δηµόσιας υγείας. Πάνω σ’
αυτόν τον πυλώνα και µ’ αυτήν την τροχιοδρόµηση θα πάµε στο
µέλλον, όποιος και να κυβερνήσει, όποια ιστορία και αν θέλει να
πει. Αυτά είναι πράγµατα που έχουν κατακτηθεί και πάνω σ’ αυτά
θα προχωρήσουµε στις πολιτικές υγείας. Οι πρακτικές µε τις
οποίες δισεκατοµµύρια πήγαιναν στο βρόντο ανήκουν στο παρελθόν και κανείς δεν µπορεί να αναπολεί αυτό το παρελθόν. Και
η αναπόληση αυτού του παρελθόντος είναι το παράδειγµα που
αρχικά ανέφερα στην τοποθέτησή µου, δηλαδή ότι οι φωνές σήµερα που ενισχύουν τη διαδικασία της κατασπατάλησης είναι
φωνές που αναπολούν ένα παρελθόν που έχει καταδικαστεί από
τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει πια πουθενά.
Κανείς µας, λοιπόν, δεν µπορεί να επιτρέψει να αφήσουµε πάλι
την υγεία να βυθίσει τη χώρα στο χάος, όπως έγινε τη δεκαετία
του 2000 και ειδικότερα την τραγική εξαετία 2004-2009, όπου οι
αριθµοί υπάρχουν για όλους. Είναι δηµοσιευµένοι και µπορεί εύκολα κανείς να δει ποια ήταν η οικονοµική πραγµατικότητα και
πώς εξελίχθηκε.
Τα κεκτηµένα που περιέγραψα πρέπει να διαφυλαχθούν, να
ενισχυθούν και να συµπληρωθούν, ώστε να χτίσουµε ένα πραγµατικό σύγχρονο σύστηµα υγείας σε αρµονία µε τις ανάγκες της
κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονοµίας, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ. Όλοι θέλουµε να είµαστε πάροχοι, αλλά δεν
µπορούµε να είµαστε πάροχοι πια. Πάνω σ’ αυτό το οποίο υπάρχει πρέπει να σχεδιάζουµε για να καλύπτουµε τις ουσιαστικές
ανάγκες και να µην αφήνουµε τον κόσµο στο περιθώριο. Διότι
όταν επιτρέπουµε κατασπατάληση 400 εκατοµµυρίων ευρώ σε
µια διετία, ουσιαστικά είναι σαν να λέµε στον Έλληνα ασθενή
«εσύ, φίλε, δεν έχεις δικαίωµα στην υγεία». Και αυτό το λέµε στον
πραγµατικό Έλληνα ασθενή και όχι σ’ αυτόν που συναλλάσσεται
µε τα µικρά συµφέροντα για να ενισχυθεί η τσέπη ενός γιατρού.
Μιλάµε για τον πραγµατικό ασθενή. Τότε, όµως, θα τον προστατέψουµε.
Βέβαια, παρά τις µεγάλες προσπάθειες το ελληνικό σύστηµα
υγείας µε βάση στοιχεία του τελευταίου εξαµήνου κρίνετε ακόµα
πανάκριβο και αναποτελεσµατικό. Το µείγµα ενός παθογενή κρατισµού και ενός ανεξέλεγκτου ιδιωτικού τοµέα συνεχίζει να παράγει τερατογενέσεις.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα του κόστους υγείας
παγκοσµίως, πρώτοι στην Ευρώπη στην αναλογία φαρµακείων
ανά πληθυσµό, πρώτοι στη θέση σε γιατρούς, οδοντιάτρους, σε
µαγνητικές, σε αξονικές τοµογραφίες, πρώτοι σε καισαρικές
τοµές, σε κατανάλωση αντιβιοτικών, σε υπέρβαρα παιδιά, δεύτεροι στο κάπνισµα, στα τροχαία, πολύ υψηλά σε κατανάλωση
ποτών, ναρκωτικών και πάρα πολύ υψηλή φαρµακευτική δαπάνη
µε πολύ χαµηλή παραγωγή φαρµάκων.
Απέναντι σε όλα αυτά, λοιπόν, το ζητούµενο είναι να υπάρξει
ένα αληθινό δηµόσιο σύστηµα υγείας µε εισαγωγή των στοιχείων
της διαφάνειας και του ανταγωνισµού, έτσι ώστε να µειωθεί το
κόστος και να γίνει καλύτερο γι’ αυτόν που πρέπει να υπηρετεί
πάντα, δηλαδή τον ασθενή. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ένα
ισχυρό ρυθµιστικό πλαίσιο, όπου η συνύπαρξη του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα θα λειτουργεί θετικά για τους ασθενείς.
Ο στόχος πρέπει να είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, ειδικά για τους ευπαθείς
ασθενείς. Για να γίνει όµως, αυτό πρέπει το δηµόσιο να παρεµβαίνει στην αγορά των δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας
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ως ρυθµιστής, να καθορίζει κανόνες επαρκούς λειτουργίας, να
µετράει την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα των
υπηρεσιών, να καθορίζει ενιαίο τιµολογιακό πλαίσιο και να συνδέει την αµοιβή µε την ποιότητα.
Δίνω ένα παράδειγµα: Δεν είναι δυνατόν σε ένα νοσοκοµείο
ένας γιατρός να κάνει πενήντα χειρουργεία και στο ίδιο νοσοκοµείο, στον ίδιο χώρο, ένας άλλος γιατρός της ίδιας ειδικότητας
να µην κάνει κανένα και αυτός να µην µπορεί να κριθεί και να µην
µπαίνει σε µια διαδικασία, που έχει να κάνει µε τη διαδικασία του
πώς αυτός ανεβάζει το κόστος µιας υπόθεσης; Αυτά δεν µπορεί
να συνεχιστούν, πρέπει να τελειώσουν. Είναι τόσο απλά αυτά
που συµβαίνουν γύρω µας που χρειάζεται µια απλή λογική να
έρθει να τα αντιµετωπίσει για να µπορέσει να δώσει λύσεις.
Η σηµερινή, λοιπόν, επιλογή για την οποία συζητάµε διαµορφώνει ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τη κοστολόγηση στις µονάδες υγείας, που εξασφαλίζει τον αναγκαίο εξορθολογισµό. Η
ανάγκη µείωσης του κόστους στις δαπάνες της υγείας είναι κάτι
σίγουρα που δεν µπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο.
Κάποιες χώρες όπως η Γερµανία, της οποίας το µοντέλο αντιγράφουµε, ήδη από το 2004, έχουν προχωρήσει νοµοθετικά στη
καθιέρωση ενός νέου συστήµατος κοστολόγησης του νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Τα DRG για τα οποία συζητάµε, δηλαδή οι
διαγνωστικώς σχετιζόµενες οµάδες, εφαρµόζονται πλέον σχεδόν σε όλα τα νοσοκοµεία τους. Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα,
όλα τα νοσοκοµεία είναι υποχρεωµένα να χρησιµοποιούν προκαθορισµένες τιµές σε όλα τους τα τιµολόγια. Οι επίσηµα προκαθορισµένες τιµές ισχύουν για όλους τους ασθενείς,
ανεξάρτητα εάν έχουν ιδιωτική ή δηµόσια ασφάλιση. Εάν δεν
έχουν ασφάλιση ή αν εάν είναι ασθενείς που έχουν έρθει από το
εξωτερικό για να υποβληθούν σε µια συγκεκριµένη ιατρική διαγνωστική ή χειρουργική πράξη, η τήρηση του νόµου είναι αυστηρή και δίνει τη δυνατότητα να εκτιµηθεί µε ακρίβεια το
νοσοκοµειακό κόστος.
Αρχικά το γερµανικό σύστηµα χώριζε τις νοσοκοµειακές δραστηριότητες σε περίπου δεκαοκτώ κατηγορίες. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να φτάσουµε και να καθορίσουµε
υποκατηγορίες ανάλογα µε την ειδική διάγνωση σε ιατρικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της παραµονής των ασθενών
στο νοσοκοµείο µέσω των διαγνώσεων και πιθανών επιπλοκών.
Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, δηµιουργήθηκαν οκτακόσιες υποκατηγορίες στις οποίες χορηγήθηκε ένας
συγκεκριµένος κωδικός. Για κάθε υποκατηγορία, λοιπόν, υπάρχει
ένας κωδικός, που ο κάθε πολίτης ξέρει ποιο είναι το κόστος.
Σε αυτήν τη χώρα είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτό το πράγµα,
αφού υπάρχουν διεθνή στάνταρ, τα οποία διαµορφώνουν κανόνες που είναι πάνω σε επιστηµονικά δεδοµένα υποστηριζόµενα;
Σε αυτήν τη χώρα γιατί δεν µπορεί να γίνει αυτό; Και αυτό είναι
το νεοφιλελεύθερο και δεν είναι σοσιαλιστικό; Εγώ θεωρώ ότι
είναι η πιο σοσιαλιστική πολιτική που θα µπορούσε να γίνει αύριο
το πρωί, γιατί αποδίδει δικαιοσύνη. Και η αρχή η οποία έχει να
κάνει µε την ισονοµία και ισοπολιτεία είναι αυτή. Όταν αποδίδεις
δικαιοσύνη και αντιµετωπίζεις όλους το ίδιο, τότε εφαρµόζεις κάποιες αρχές σταθερές. Και δεν µπορώ να καταλάβω τις αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν για κάτι, το οποίο είναι ορθή πρακτική
και έχει δηµιουργήσει δίκαια αποτελέσµατα.
Αντιλαµβάνοµαι µια σειρά από ενστάσεις που σχετίζονται µε
το κοµµάτι που έχει να κάνει µε το αν θα το κάνει µια ιδιωτική
εταιρεία. Τις αντιλαµβάνοµαι αυτές τις ενστάσεις. Έχουν να κάνουν µε την εκχώρηση ενός κοµµατιού του δηµοσίου στον ιδιωτικό τοµέα.
Στο Υπουργείο Υγείας διετέλεσα Υφυπουργός. Πιστεύετε,
αγαπητοί µου συνάδελφοι, ότι το Υπουργείο Υγείας µε τις διευθύνσεις του θα µπορέσει να στήσει αυτήν την υπόθεση και να
έχει αποτελέσµατα; Ειλικρινά το πιστεύει κανείς; Αν το πιστεύετε,
εύχοµαι σε αυτούς που το πιστεύουν να δοθεί η δυνατότητα να
δοκιµάσουν την πραγµατικότητα, για να δουν ότι συζητάµε για
πράγµατα τα οποία δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα! Κανένα δηµόσιο κοµµάτι που αφορά τη διοικητική του κατάσταση
σήµερα δεν µπορεί να εφαρµόσει αυτήν την υπόθεση.
Θα µου πείτε: Αυτό είναι καλό; Όχι, φυσικά, αλλά αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Θα περιµένουµε πότε θα κάνουµε ένα «καλό»
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δηµόσιο, για να πάµε να κάνουµε µια ορθή πολιτική; Θα συνεχίσουµε δηλαδή την καταστροφή, για να λέµε «Ξέρετε κάτι, αυτό
είναι ένας δηµόσιος πυλώνας και δεν µπορεί να εκχωρηθεί;» ή
θα δούµε την πραγµατικότητα και θα την αντιµετωπίσουµε; Γιατί
οι αλήθειες υπάρχουν γύρω µας και δεν µπορούµε να κρυβόµαστε πίσω από καµµία ιδεοληψία για όλες αυτές τις αλήθειες που
υπάρχουν γύρω µας.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η συγκεκριµένη πρακτική η οποία υιοθετείται σήµερα από το Υπουργείο Υγείας είναι σε µία ορθή κατεύθυνση και αποδίδει δικαιοσύνη, την οποία απαιτεί πια ο Έλληνας
φορολογούµενος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες, θα σχολιάσω την τροπολογία
που αφορά το «Ερρίκος Ντυνάν». Μου θυµίζει τις ρυθµίσεις των
Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών, όπου κάθε φορά ερχόµαστε στη Βουλή και λέµε ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα
δώσουµε ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα για τον
τάδε λόγο. Άρα, το «Ερρίκος Ντυνάν» καλό είναι να το µετατρέψουµε σε µια ανώνυµη ποδοσφαιρική εταιρεία, για να µπορούµε,
έχοντας τη διαδικασία που αφορά το κοµµάτι της συναίνεσης
του λαού, να δίνουµε αυτήν τη δυνατότητα, δηλαδή να συνεχίσει
να τρέχει αυτή η τεράστια παθογένεια στο σύστηµα υγείας. Αποδεικνύεται ότι σε έναν ιδιωτικό τοµέα υγείας, όταν δεν υπάρχει
έλεγχος, γίνεται πια ό,τι θέλεις! Γιατί δεν είχε έλεγχο και γι’ αυτό
έγινε «ό,τι θέλεις».
Τις υπόλοιπες τροπολογίες δεν θα τις σχολιάσω. Θα µείνω
µόνο σε µία που αφορά τον ΕΝΦΙΑ. Η ανάγκη µιας ορθολογικής
φορολογικής πολιτικής αποτελεί σίγουρα προτεραιότητα και η
αναθεώρηση προηγουµένων οικονοµικών επιλογών που κρίθηκαν άδικες και αναποτελεσµατικές πρέπει να είναι επιλογή. Μια
τέτοια επιλογή ήταν και συνεχίζει να είναι ο ΕΝΦΙΑ, για τον οποίο
είχα επισηµάνει ότι απαιτεί έναν εξωφρενικό οικονοµικό στόχο
που θα δηµιουργήσει µια υπερφορολόγηση δυσβάσταχτη για τον
ελληνικό λαό. Και τότε καταψήφισα και τώρα θα καταψηφίσω.
Σήµερα παρακολουθώ την επικαιρότητα και χαίροµαι που
έχουν πυκνώσει οι γραµµές των κριτών της επιλογής του ΕΝΦΙΑ.
Είχα επισηµάνει την αδυναµία των παραγόντων του Υπουργείου
να εισηγηθούν ορθές οικονοµικές επιλογές για τη διεύρυνση των
εσόδων. Αυτοί οι ίδιοι οι παράγοντες συνεχίζουν να απολαµβάνουν τη ζεστασιά του συγκεκριµένου Υπουργού ή του κάθε
Υπουργού, γιατί, δυστυχώς, είναι εκείνοι οι οποίοι επί σειρά ετών
µας έχουν οδηγήσει σε απίστευτες γκάφες, οι οποίες έχουν κοστίσει στον ελληνικό λαό.
Σήµερα, λοιπόν, βλέπουµε πού έχει οδηγήσει αυτή η άγνοια:
Σε µια επιλογή φορολόγησης που στερείται κοινής λογικής και
φέρνει φυσικά την Κυβέρνηση σε αδιέξοδο. Το πρόβληµα της
χώρας, δυστυχώς, συνεχίζει να παραµένει η αποσπασµατικότητα
και εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι δεν µπορεί να χαθεί
πια άλλος χρόνος µε άθλιες επιλογές.
Ο συγκεκριµένος νόµος παρήγαγε µια σειρά από αδικίες, µια
τεράστια επιβάρυνση. Πολλοί σήµερα µιλούν για παραλογισµό,
για ανοησία, για προχειρότητα. Η συγκεκριµένη τροπολογία δεν
απαντά στο πρόβληµα, γιατί απλώς αρκείται σε οριακές παρεµβάσεις και ως εκ τούτου είναι βέβαιο πως όταν µία πολιτεία δεν
αντιλαµβάνεται τι ακριβώς συµβαίνει γύρω της και τι ακριβώς
συµβαίνει στην κοινωνία είναι, δυστυχώς, µοιραίο να έρθει το
τέλος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Κλείνοντας µε τους εισηγητές, ειδικούς αγορητές, τον λόγο
θα πάρει ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος από το ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που µου επέτρεψαν αυτήν την παρέκκλιση από τη σειρά των οµιλητών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε µιλήσει πολλές φορές σε αυτήν
την Αίθουσα –και πιστεύω ότι διευκόλυνε τη συζήτηση ο µόλις
κατελθών από το Βήµα αγαπητός συνάδελφος κ. Αηδόνης –για
τις σπατάλες στο χώρο της υγείας. «Πάρτι» το έχουν ονοµάσει
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άλλοι, «πιράνχας» το έλεγε ο κ. Αλέκος Παπαδόπουλος. Και
άλλες εκφράσεις έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Και βρεθήκαµε
την περίοδο της κρίσης και της ανάγκης να µαζέψουµε πλέον τα
οικονοµικά της χώρας µπροστά σε µεγάλα προβλήµατα, που
έπρεπε να αντιµετωπίσουµε. Και προσπαθήσαµε να τα αντιµετωπίσουµε µε πράξεις απαγορευτικού διοικητικού χαρακτήρα. Και
τα καταφέραµε, προκαλώντας βεβαίως µεγάλες αντιδράσεις κυρίως από εκείνους, προς τους οποίους κατευθύνονταν τα χρήµατα του ελληνικού λαού και των ασφαλιστικών ταµείων µέσα
από την παραοικονοµία της υγείας. Τα στοιχεία για την εκρηκτική
αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης την περίοδο 2004-2009,
αλλά και η αύξηση των κάθε λογής διαγνωστικών και άλλων ιδιωτικών κέντρων το αποδεικνύουν περίτρανα. Το αποδεικνύει, εξάλλου, περίτρανα το γεγονός ότι αυτοί, οι οποίοι είχαν µετατρέψει
το σύστηµα παροχής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας στους Έλληνες πολίτες σε σύστηµα για να πλουτίζουν, ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν. Και αντέδρασαν σκληρά.
Και δεν αναφέροµαι –για να µην παρεξηγηθώ- στους σκληρά εργαζόµενους γιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, τους υπερασπιστές, τους οποίους πρέπει να τιµούµε, ανεξάρτητα από
πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια, γιατί µπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για τις εξελίξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια αυτού του συµµαζέµατος βεβαίως πέρναγε µέσα και από µία µεγάλη αντίφαση:
Ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνουµε την περιστολή των δαπανών για να έρθουµε τουλάχιστον στον µέσο όρο των ανεπτυγµένων χωρών της Ευρώπης, ταυτόχρονα µε άλλες πράξεις
επιτρέπαµε την αλόγιστη ανάπτυξη αυτού του ιδιωτικού τοµέα
της υγείας. Μου το θύµισε ο κ. Αηδόνης που κατέβηκε από το
Βήµα, ότι είχαµε καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας
ως Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να µας πει, για παράδειγµα, γιατί κατήργησε τα κριτήρια, µε βάση τα οποία αδειοδοτούντο διάφορα
κέντρα που κατά κύριο λόγο αξιοποιούν την αδυναµία του δηµοσίου να παρέχει µαγνητικές τοµογραφίες κι έτσι φύτρωσαν σαν
µανιτάρια γύρω από τα δηµόσια νοσοκοµεία.
Δεν µπορεί, από τη µία µεριά, να διαπιστώνεις το ξεχείλωµα
των δαπανών και την ανάγκη νοικοκυρέµατος και από την άλλη,
να επιτρέπεις την προκλητή ζήτηση ασύστολα και µετά να έρχεσαι, βεβαίως, να παίρνεις µέτρα και να βάζεις κανόνες. Αυτά
καλά τα κάνεις, βάζοντας κανόνες, βάζοντας δείκτες. Γιατί δεν
µπορεί να κάνουµε ορισµένες εξετάσεις, όταν δεν τις χρειαζόµαστε. Η επιστήµη έχει τοποθετηθεί, οι επιστηµονικές εταιρείες,
για το πότε ένας ασθενής χρειάζεται να κάνει τη µία ή την άλλη
εξέταση. Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να αυστηροποιήσεις και το
πλαίσιο και τους ελέγχους, µέσα από τους οποίους αναπτύσσονται και λειτουργούν αυτές οι µονάδες του ιδιωτικού τοµέα. Εκτός
κι αν έχεις την αντίληψη –που δεν την έχει κανείς µέσα στην Αίθουσα, εκτός ίσως από το ΚΚΕ- ότι πρέπει να καταργήσουµε τον
ιδιωτικό τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Είµαστε σε µια κοινωνία που ακόµα και µε την πιο προοδευτική
σοσιαλδηµοκρατική άποψη που εγώ υποστηρίζω, θα υπάρχει
πέραν του δηµόσιου εθνικού συστήµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας και ένας ιδιωτικός τοµέας, ο οποίος θα λειτουργεί
µε κανόνες ρυθµιστικούς που τους βάζει το κράτος.
Άλλη άποψη είναι να καταργήσουµε εντελώς την επιχειρηµατικότητα, την παροχή υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες. Τέτοια
άποψη δεν έχω ακούσει εγώ και ιδίως δεν την έχω ακούσει από
το κόµµα που διεκδικεί να γίνει αύριο κυβέρνηση, το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Κατά συνέπεια όταν έρχεται ένα νοµοθέτηµα που επιχειρεί
πράξεις που αναγκαστήκαµε να κάνουµε στο παρελθόν µέσω του
κλειστού νοσηλίου, να τις επιστηµονικοποιήσει και να τις µετρήσει µε διεθνή στάνταρ, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί σε άλλες
χώρες µετά από µελέτες πολλών ετών, µε βάση δεδοµένα της
επιστήµης της υγείας και των οικονοµικών της υγείας, δεν µπορεί
να είσαι από την αρχή αντίθετος. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει σύστηµα το οποίο θα αµείβει αυτές τις πράξεις χωρίς κοστολόγηση. Άρα, από θέση αρχής θα µπορούσε κάποιος να το
αποδεχτεί αυτό και να προτείνει διάφορες διορθωτικές παρεµβάσεις, αν έχει διαφορετική επιστηµονική άποψη. Να είναι αντίθετος, είναι επικίνδυνο έως λαοπλάνο.
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Με ποιον τρόπο µπορείς να το οργανώσεις αυτό; Μπορείς να
το οργανώσεις µέσα από τις υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή του
Υπουργείου Υγείας, ή µέσα από µια άλλη µορφή, ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή και µια ανώνυµη εταιρεία που επιχειρεί
το παρόν νοµοσχέδιο.
Η πολιτική ηγεσία επέλεξε να µας φέρει µια ανώνυµη εταιρεία.
Στη συζήτηση στην επιτροπή ο εισηγητής µας ο κ. Ρήγας, είχε
εκφράσει πολύ σοβαρές αντιρρήσεις για το γεγονός ότι οι µετοχές αυτής της ανώνυµης εταιρείας θα ήταν µεταβιβάσιµες, µια
λογική που εµπεριέχει τη λογική του κέρδους. Γιατί κάποιος να
θέλει να αγοράσει µετοχές; Κάτι περιµένει απ’ αυτό. Εκτός και
εάν εµπεριέχει την άλλη λογική της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων, δηλαδή αυτών που πουλούν υπηρεσίες υγείας, οι οποίοι
πρέπει να οργανωθούν και να συµµετέχουν στο διάλογο και στη
διαδικασία εκτίµησης του κόστους.
Αυτό βεβαίως θα µπορούσες να το κάνεις και µε άλλο τρόπο,
µε συµµετοχή δηλαδή στο διοικητικό ή στο εποπτικό συµβούλιο.
Από την ώρα, όµως, που επιλέγεται να συµµετάσχουν, εάν οργανωθούν και εάν το ζητήσουν, µε την µορφή παραχώρησης µετοχών, τότε δεν θα έπρεπε σε καµµία περίπτωση να τους δώσεις
τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτής της εταιρείας,
η οποία πρέπει να είναι υπό το δηµόσιο έλεγχο και να παίζει ρυθµιστικό ρόλο. Αυτό κάνει η βελτιωµένη ρύθµιση που έφερε ο κύριος Υπουργός, δίνοντας µόνο το 20% σε ιδιώτες, δίνοντας τη
δυνατότητα το υπόλοιπο 29% να πάει σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε φορείς του δηµοσίου και κρατώντας το 51%
για το δηµόσιο, λέγοντας επίσης ότι στο βαθµό που οι άλλοι οι
οποίοι έχουν αγοράσει µετοχές θέλουν κάποια στιγµή να τις µεταβιβάσουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να τις µεταβιβάσουν στο δηµόσιο.
Έτσι, νοµίζω, ότι δηµιουργείται ένα σύστηµα όπου µας παρέχει εγγυήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο θα προχωρήσουµε
στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων µε επιστηµονικά δεδοµένα και για το δηµόσιο σύστηµα υγείας αλλά κυρίως και για
τους ιδιώτες.
Η συζήτηση για την κοστολόγηση είναι πολύ µεγάλη, γιατί είπα
και στη δεύτερη ανάγνωση στην επιτροπή ότι πέραν της µισθοδοσίας του προσωπικού υπάρχουν τα ζητήµατα που συνδέονται
µε τις δαπάνες και τις πάγιες εγκαταστάσεις, όπου το µεν δηµόσιο τα βάζει από τον κρατικό προϋπολογισµό -από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή από ευρωπαϊκά προγράµµαταο δε ιδιώτης από την τσέπη του, γιατί προσδοκά να κερδίσει.
Άρα, στην απόσβεση υπολογίζει και το κοµµάτι του κέρδους.
Αυτό είναι µια µεγάλη θεωρητική συζήτηση, που δεν ξέρω εάν
πρέπει ή µπορούµε να την κάνουµε τώρα. Επαναλαµβάνω, όµως,
ότι πρέπει να έχουµε ένα σύστηµα µέτρησης. Δεν υπάρχει καµµία κοσµοθεωρία που να λέει «δεν έχω σύστηµα µέτρησης και
πληρώνω χωρίς να ξέρω τι µου κοστίζει». Δεν την έχω ακούσει
τουλάχιστον.
Άρα, επί της αρχής νοµίζω ότι πρέπει να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο και δεν κατανοώ τις αντιδράσεις στο βαθµό, µάλιστα, που οι
κίνδυνοι ή οι φόβοι που είχαµε εκφράσει και εµείς για την ανώνυµη εταιρεία διασκεδάζονται µε τις βελτιώσεις που έγιναν.
Κυρία Υπουργέ, θέλω να κάνω µία παρατήρηση στη διάταξη
για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας και συγκεκριµένα όσον
αφορά τη µεταφορά του προσωπικού. Δεν καλύπτει όλο το προσωπικό, δηλαδή αυτό που υπηρετεί σήµερα και στα νοσοκοµεία,
αλλά αναφέρει µόνο αυτό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία.
Νοµίζω ότι είναι παράλειψη και πρέπει να το δείτε. Θα σας το
δώσω.
Επειδή, λοιπόν, το θέµα έχει εξαντληθεί, να µιλήσω για τις τροπολογίες, διότι από ό,τι κατάλαβα, κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσουµε
και για τις τροπολογίες. Βέβαια, δεν βλέπω τους αρµόδιους
Υπουργούς κι αυτό είναι ένα έλλειµµα στην κοινοβουλευτική µας
τάξη. Θα µιλήσω, λοιπόν, πολύ επιγραµµατικά.
Όσον αφορά το «Ερρίκος Ντυνάν» το έχουµε ξαναδεί το έργο.
Αυτή η παράσταση πρέπει να τελειώνει µε κάποιον τρόπο.
ΡΑΕ και ΔΕΣΦΑ: Πρέπει να βρούµε την ασφαλιστική δικλίδα
που θα εξασφαλίζει τη χώρα µας από τον ενεργειακό κίνδυνο,
διότι ζούµε σε µία ταραγµένη περίοδο. Άρα, η ρύθµιση για τη
ΡΑΕ είναι σωστή παρ’ όλο που εγώ προσωπικά βλέπω τη ΡΑΕ
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πολύ χλωµή και αδύναµη να κάνει παρεµβάσεις σε τόσο µεγάλα
ενεργειακά ζητήµατα που παίζονται τον τελευταίο καιρό.
Μεταφορά µαθητών: Το έχουµε ξαναδεί το έργο, τέτοια περίοδο να έρχονται ρυθµίσεις γιατί δεν έχουν αποδώσει οι διαγωνισµοί και πρέπει να υπάρχει µία ρύθµιση. Διότι άκουσα την
καινούργια Περιφερειάρχη Αττικής –έναν συνεργάτη της- που
είπε: «Εµένα δεν µε νοιάζουν οι διαγωνισµοί, εγώ θα τα αναθέσω
µε πρόχειρες διαδικασίες». Τι νοµίζει ότι κληρονόµησε; Μαγαζί;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης το
είπε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Μαγαζί;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πώς είπατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Βρήκατε τώρα και λέτε επιχειρήµατα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο Σγουρός έκανε διεθνή
διαγωνισµό. Και τώρα λένε ότι θα τα κάνουν µε πρόχειρο τρόπο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έρχοµαι στον ΕΝΦΙΑ: Χθες το
βράδυ κατατέθηκε η τροπολογία για να την ψηφίσουµε σήµερα.
Εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας θυµίσω ότι όταν ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο έγινε µία πολύ µεγάλη συζήτηση. Επειδή οι
µνήµες εξασθενούν µε την πάροδο του χρόνου, θέλω να σας πω
ότι το ΠΑΣΟΚ από την αρχή είχε τοποθετηθεί λέγοντας πως ένας
δίκαιος φόρος περιουσίας είναι αυτός που αθροίζει το σύνολο
της περιουσίας, που έχει αφορολόγητο και χαµηλούς συντελεστές. Την πρόταση αυτήν την κατέθεσε η Αντιπροσωπεία µας στο
Υπουργείο Οικονοµικών, που επισκέφθηκε τον κ. Στουρνάρα και
το επιτελείο του. Μας είπε ότι δεν γίνεται, διότι αυτή η χώρα, δυστυχώς, δεν έχει Περιουσιολόγιο και δεν µπορεί να αποτιµήσει
το σύνολο της περιουσίας. Μπήκαµε, λοιπόν, σε µία πολιτική διαπραγµάτευση που είχε σαν στόχο να πληρώσουν λιγότερο τα
ακίνητα που είχαν επιβαρυνθεί µε το ΕΕΤΗΔΕ -µε δεδοµένο ότι
και το κόµµα που έχει την κύρια ευθύνη για την Κυβέρνηση, όταν
ήταν Αντιπολίτευση, είχε πει ότι θα το καταργήσει- και να διευρύνουµε τη φορολογική βάση µε µία ελαφρά επιβάρυνση των
αγροτεµαχίων και των οικοπέδων. Μας έδωσε το Υπουργείο παραµετρικά δεδοµένα, µε βάση τα οποία ψηφίσαµε το νόµο και
τότε είχα πει ως εισηγητής ότι έχουµε εµπιστοσύνη στις υπηρεσίες και στα παραµετρικά δεδοµένα, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε ότι µε άλλα δεδοµένα ψηφίσαµε το νόµο και µε άλλα
εφαρµόστηκε.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να κάνουµε διορθώσεις οι οποίες
θα αντιµετωπίσουν ένα µέρος των προβληµάτων. Διότι έπρεπε
να ξέρουν πως η διαδικασία προσδιορισµού των αντικειµενικών
αξιών, µε ευθύνη όσων έφθασαν τα σχέδια των οικισµών µέχρι
τα αµπέλια και τα λιοστάσια, έπρεπε να έχει αντιµετωπιστεί από
τους αρµόδιους εφόρους και τις αρµόδιες υπηρεσίες. Έπρεπε
να ξέρουν ότι η ρύθµιση για το αφορολόγητο, τις εκπτώσεις και
τις απαλλαγές, που είναι νοµοθετηµένη, µπορούσε να εφαρµοστεί µέσα από το ηλεκτρονικό σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου.
Επίσης, έπρεπε να ξέρουν πως µερικά ζητήµατα που τα είχαµε
κουβεντιάσει εδώ θα τα έβρισκαν µπροστά τους, όπως για παράδειγµα το συµπληρωµατικό φόρο στα φυσικά πρόσωπα. Σας
θυµίζω ότι τις παραγωγικές εγκαταστάσεις των αγροτών και των
επιχειρήσεων τις έχουµε απαλλάξει από το συµπληρωµατικό
φόρο, αλλά επικρατούσε µία αντίληψη ότι όλοι πρέπει να γίνουν
νοµικά πρόσωπα για να τύχουν της απαλλαγής, λες και ο τσοπάνης µπορεί να γίνει νοµικό πρόσωπο.
Αυτά είναι προβλήµατα που δεν τα αντιµετωπίζει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου δύο-τρία λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, τα κριτήρια που µπαίνουν για την εφαρµογή της απαλλαγής σ’ αυτούς που δεν έχουν εισοδήµατα, νοµίζω ότι θα δηµιουργήσουν αδικίες. Δηλαδή, το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ως
εκτίµηση της αξίας του ακινήτου θεωρώ ότι είναι πολύ χαµηλό,
αν λάβουµε υπ’ όψιν το πού είναι σήµερα οι αντικειµενικές αξίες.
Καταλαβαίνω ότι πρέπει να µπει ένα πλαφόν, γιατί δεν µπορεί να
έχεις µία αµύθητη ακίνητη περιουσία και να ζητάς την έκπτωση,
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αλλά αυτό να µην δηµιουργήσει καινούργιες αδικίες.
Επίσης, είναι σωστή η ρύθµιση για τα µη ηλεκτροδοτούµενα
ακίνητα. Θυµίζω ότι είχαµε ψηφίσει µετά και από δική µας επιµονή τη ρύθµιση για την έκπτωση στα ακίνητα τα οποία είναι
ακόµα στη φάση της κατασκευής και δεν έχουν ολοκληρωθεί, η
οποία και αυτή δεν υλοποιήθηκε για τεχνικούς –φαντάζοµαι- λόγους, αλλά αυτά είναι απλά πράγµατα. Εξάλλου, όταν ψηφίζεις
ένα νόµο, υπάρχει αρκετός χρόνος για τις υπηρεσίες να ερευνήσουν όλα τα πεδία της εφαρµογής του.
Αγαπητοί συνάδελφοι –τώρα δεν είναι κανείς από το Υπουργείο, καµµιά φορά µιλάµε και σε ώτα µη ακουόντων- ένας επιχειρηµατίας, ένας άνθρωπος της αγοράς, όταν είναι να στείλει το
λογαριασµό στον πελάτη, δεν τσεκάρει το τιµολόγιο; Το στέλνει
έτσι; Μία στοιχειώδης προσοµοίωση αν είχε γίνει, θα έβλεπε κανείς ότι ενώ είχες ψηφίσει ένα νόµο για να βεβαιώσεις ένα άλφα
ποσό, τελικά βεβαίωνες ένα ποσό άλφα συν άλλα πεντακόσια
εκατοµµύρια. Άρα, κάπου έχεις λάθος, άρα κάπου πρέπει να το
διορθώσεις εσωτερικά πριν στείλεις το λογαριασµό στον πολίτη,
γιατί άντε µάζεψέ το τώρα. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται ορισµένες διορθώσεις.
Υπάρχουν άλλα θέµατα που δεν καλύπτονται, όπως αυτά που
σας ανέφερα και που δεν ξέρω αν έχουµε περιθώριο να τα διορθώσουµε. Άρα, πρέπει να τα ψηφίσουµε αυτά.
Όποιος, επικαλούµενος την αρχική του θέση, δεν θα ψηφίσει
αυτές τις βελτιωτικές ρυθµίσεις, πρέπει να µας πει εάν στο
µυαλό του έχει ή δεν έχει το γεγονός ότι τα σύγχρονα κράτη
έχουν φόρους περιουσίας. Πόσο φόρο περιουσίας; Μισό τοις
εκατό; 0,2%; Ποιο είναι το ύψος των φόρων που θα εισπράττει;
Παραδείγµατος χάριν, ο κ. Τσίπρας αύριο στη Θεσσαλονίκη θα
κάνει εξαγγελίες κοστολογηµένες. Εγώ, λοιπόν, περιµένω να µας
πει: «Έχουµε δαπάνες ανελαστικές, προσωπικό, ενοίκια, λογαριασµούς, υγεία, παιδεία τόσο, έσοδα, άµεσοι φόροι τόσο, φυσικά-νοµικά πρόσωπα, έχουµε έµµεσους, ΦΠΑ, χαρτόσηµα κ.λπ.,
και φόρους περιουσίας» και να µου δώσει το λογαριασµό, για να
ξέρει ο Έλληνας πολίτης, αλλιώς «ψαρεύουµε σε θολά νερά» και
πουλάµε και αγοράζουµε µε βάση τον πόνο του ελληνικού λαού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δίκαιος φόρος δεν υπάρχει, ιδίως όταν
υπάρχει κρίση και όταν δεν υπάρχουν εισοδήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις τελείωσε η Διάσκεψη των
Προέδρων και λήφθηκε η απόφαση η συζήτηση του νοµοσχεδίου
να κρατήσει σήµερα µέχρι τις 17.00’ και να συνεχιστεί αύριο,
µετά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Διατυπώνω µία παράκληση εκ µέρους δύο συναδέλφων από
το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, την κ. Μακρή και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Χαϊκάλη, να προηγηθούν γιατί
έχουµε τη βραδινή οµιλία του Πάνου Καµµένου και καταλαβαίνετε τις υποχρεώσεις που έχουν οι Βουλευτές.
Τον λόγο έχει ο κ. Λυκουρέντζος και θα ακολουθήσει η κ.
Μακρή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση: Θα έπρεπε να είναι εδώ
εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Είχε δίκιο ο συνάδελφος κ. Κουτσούκος. Θέτω κι εγώ αυτό
το θέµα. Πρέπει να έλθει κάποιος το συντοµότερο δυνατό για να
ακούσει τις παρατηρήσεις των συναδέλφων Βουλευτών γι’ αυτήν
τη σοβαρή τροπολογία σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ.
Το δεύτερο το οποίο θέλω αµέσως να δηλώσω είναι τη µεγάλη
µου ικανοποίηση για το γεγονός ότι έρχεται να ψηφιστεί αυτό το
νοµοσχέδιο. Και αυτό γιατί τρεις πολιτικές ηγεσίες της σηµερινής Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά, πιστέψαµε, επιµείναµε, εργαστήκαµε για να φτάσουµε στο σηµερινό
αποτέλεσµα, δηλαδή να έχουµε µπροστά µας ένα νόµο ο οποίος
έρχεται να µεταρρυθµίσει τις υφιστάµενες διαδικασίες για την
κοστολόγηση στον τοµέα της υγείας των ασθενών και της θεραπείας την οποία ακολουθούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Χρειάζεται αυτή η µεταρρύθµιση, διότι έχουµε απέναντί µας
ένα αδιαφανές και σπάταλο κράτος. Έχουµε µια αδίστακτη ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία χρηµατοδοτείται από το κράτος. Δεν
θα αδικήσω την ιδιωτική πρωτοβουλία για τις σηµαντικές της επιδόσεις µε τις οποίες κερδίζει κύρος η χώρα, εξίσου σηµαντικές
µε αυτές των καθηγητών µας, των ιατρών στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, αλλά εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αντιληφθούµε ότι µε
αυτές τις µεταρρυθµίσεις θα επιτύχουµε κάθε ευρώ να πιάνει
τόπο, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό.
Βασίζεται στη µεθοδολογία των διαγνωστικών, οµοιογενών
οµάδων, τα DRG’s. Για αυτά αλλά και για άλλους τοµείς της
υγείας συγκροτήσαµε την πολυπληθή οµάδα εργασίας, την
«Health in Action». Με τη συµµετοχή Ελλήνων και Ευρωπαίων συναδέλφων τεχνοκρατών αξιοποιήσαµε τη συνυπογραφή την
οποία είχε κάνει ο κ. Λοβέρδος, ο προηγούµενος συνάδελφος
Υπουργός µε την Task Force και τη Γερµανία για να µας υποστηρίξουν στο επίπεδο της τεχνογνωσίας. Και χαίροµαι γιατί είναι
παρών ο κ. Χρυσόστοµος Γούναρης και επικεφαλής η κ. Ανδριανάκη –που είναι και δηµόσιος υπάλληλος- δύο στελέχη που εργάστηκαν µε πάθος κοντά στις πολιτικές ηγεσίες για να
επιτύχουµε τις µεταρρυθµίσεις στην υγεία.
Είναι σηµαντικό το ότι υπάρχει συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας.
Μπορεί να αλλάζουν οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, αλλά υπάρχει συνέχεια στην πολιτική, αυτό που χρειάζεται ο τόπος επιτέλους.
Με όλο το σεβασµό και την εκτίµηση που σας έχω αγαπητέ συνάδελφε κύριε Ζαχαριά από την Αρκαδία –µαζί εκλεγόµαστε- µην
ξεµπερδεύετε µε µία λέξη «νεοφιλελεύθερη επίθεση», «νεοφιλελευθερισµός». Θέλετε να δούµε το πρόβληµα στην ουσία; Μακάρι
να υπήρχε φιλελεύθερη πολιτική στα νοσοκοµεία.
Υπάρχει ο απόλυτος κρατισµός. Μόνο σε κοµµουνιστικά καθεστώτα συµβαίνουν αυτά. Θέλουµε να πάρουµε έναν επικουρικό
ιατρό στο Παναρκαδικό Νοσοκοµεία και πρέπει να υπογράψει ο
Υπουργός. Τι την έχουµε τη Διοίκηση του Παναρκαδικού; Για επικουρικούς ιατρούς να αποφασίζει ο Υπουργός για τους επικουρικούς νοσηλευτές να αποφασίζει ο Υπουργός και το ΑΣΕΠ. Σε
ποια εποχή είµαστε; Είµαστε στην εποχή της διαφάνειας, της
απολύτου τεχνολογίας, αν θέλουµε και αν πιστεύουµε σε αυτό.
Πρέπει να ενισχυθούν, κυρία Υπουργέ, µε αρµοδιότητες οι διοικήσεις των νοσοκοµείων. Πρέπει να πάµε σε απόλυτη φιλελευθεροποίηση του συστήµατος, ναι, γιατί µόνο τότε θα χτυπήσουµε
τα συµφέροντα στη βάση τους. Διότι ο manager του νοσοκοµείου
θα νοιάζεται να επιτύχει σηµαντικές επιδόσεις.
Μου έλεγε Έλληνας φίλος, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
του νοσοκοµείου των Βρυξελλών ότι αν υπάρξει µια υπέρβαση
15.000 ευρώ ή 18.000 ευρώ στο µηνιαίο προϋπολογισµό, σηµαίνει
συναγερµός στο νοσοκοµείο. Και εµείς ανεχόµαστε εδώ αυτό
που γίνεται επί δεκαετίες: Την αδιαφάνεια, τα προγράµµατα προµηθειών που δεν ξέρω αν φτάσανε στο 2011 ή στο 2010, -όταν
ήµουν εγώ ήταν κάνα δυό χρόνια πίσω- αντί να έχουµε τις προµήθειες των νοσοκοµείων, την κοστολόγηση των υπηρεσιών των
νοσοκοµείων σε πραγµατικό χρόνο. Αυτό είναι αλλαγή, φιλελευθεροποίηση και µεταρρύθµιση. Μακάρι µε τα πορίσµατα του
«health in action» -γιατί και αυτά τα είχαµε συµπεριλάβει να συζητηθούν- να προχωρήσουµε σε αυτό το αποτέλεσµα.
Δηλαδή τι να κάνουµε; Να καταριόµαστε εδώ και να λέµε «νεοφιλελεύθερη επίθεση» και την ίδια ώρα να συντηρούνται τα συµφέροντα, να συντηρείται η αδιαφάνεια; Ποιους προστατεύουµε;
Εάν δε, η πολιτική υπηρεσία του Υπουργείου επιχειρήσει να
κάνει αυτά τα οποία εισηγούµαι, να ξέρετε ότι θα είναι µαζί, απέναντι στην Κυβέρνηση, πρώτον, οι «µεγαλοκαθηγητάδες» οι
οποίοι έχουν υπό την ιδιοκτησία τους τις κλινικές. Το ξέρετε ή δεν
το ξέρετε; Το ξέρετε. Και θα είναι απέναντί της και όλο το σύστηµα υγείας. Γιατί; Γιατί θα υπάρχει το επιχείρηµα «νεοφιλελευθερισµός», «θα θιγούν τα δικαιώµατα».
Ποια δικαιώµατα; Μακάρι να είχαµε φιλελευθερισµό, όπως
έγινε στις τηλεπικοινωνίες. Δηµιουργήθηκαν ή χάθηκαν θέσεις
εργασίας; Έχουµε καλύτερες υπηρεσίες, ναι ή όχι; Έχουµε.
Τα επιχειρήµατά µου, λοιπόν, είναι αυτά. Εύχοµαι να υλοποιηθούν τα πορίσµατα του «Health in Action» και σας επαινώ γι’
αυτό το οποίο κάνετε.
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Θα αναφερθώ τώρα πολύ σύντοµα στην υπόθεση των τροπολογιών. ΕΝΦΙΑ: Καταθέσαµε εγκαίρως, τον Ιούλιο, ερώτηση οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Αποδιοργανώνεται η µεσαία
τάξη από την υπερφορολόγηση. Είναι αλήθεια αυτό. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχει µια πραγµατικότητα η οποία λέει ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη της χώρας. Κανείς δεν
αισθάνεται άνετος ούτε στην εκλογική του περιφέρεια ούτε στο
σπίτι του όταν είναι απέναντι σε αυτήν την υπερφορολόγηση.
Όµως, όπως σωστά είπε ο κ. Κουτσούκος, πρέπει να απαντήσουµε εδώ µε µολύβι και χαρτί πόσα εισπράττουµε, από πού και
τι δαπανούµε στην Ελλάδα, διότι η υπόθεση του ξέφρενου δανεισµού έχει τελειώσει.
Θέλω λοιπόν, αν το ακούν από το Υπουργείο Οικονοµικών, να
λάβουν το εξής υπ’ όψιν: στην εξουσιοδότηση που δίνουν -παράγραφος 2 της τροπολογίας- στη Γενική Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων, να λάβει αυτή υπ’όψιν της την περίπτωση των κληροδοτηµάτων και των ιδρυµάτων.
Υπάρχει το κληροδότηµα «Γεωργουλή», για παράδειγµα –µε
πληροφορούν από την Αρκαδία- το οποίο έχει κοστολογηθεί
τριάµισι εκατοµµύρια και πρέπει να καταβάλλει είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ φόρο. Τα ιδρύµατα «Σακελλαρίου» και «Τσάκαλου»
θα κλείσουν διότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην υπερφορολόγηση. Πρέπει δηλαδή ο κύριος Υπουργός να αντιληφθεί ότι
πρέπει για ιδρύµατα, κληροδοτήµατα, τα οποία δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα, να εξουσιοδοτήσει τη Γενική Γραµµατέα
και να εξεταστούν κατά περίπτωση. Είναι ιδρύµατα µε κοινωφελές έργο, µε υποτροφίες κ.λπ..
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω µία φράση για το «Ερρίκος Ντυνάν». Καταλαβαίνω τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται η πολιτική ηγεσία -ήµουν κι εγώ σε αυτό το πόστο. Όπως
αν δεν ψηφιστεί η τροπολογία του ΕΝΦΙΑ θα κληθούµε να πληρώσουµε µε το βαρύτερο τίµηµα που υπάρχει, έτσι και αν δεν
ψηφιστεί αυτή η τροπολογία δεν θα πληρώνονται οι εργαζόµενοι.
Όµως, όσον αφορά το «Ερρίκος Ντυνάν», κυρίες και κύριοι, οι
Υπουργοί φεύγουν από το Υπουργείο, το πρόβληµα παραµένει
και παραµένει και η ατιµωρησία, δυστυχώς.
Γι’ αυτό η µόνη λύση είναι να επισπευσθεί το συντοµότερο δυνατό -µε επισπεύδουσα Αρχή την Τράπεζα η οποία έχει στην κατοχή της το µεγάλο δάνειο- η διαδικασία και να προχωρήσουµε
στη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε την ευρεία έννοια -διότι είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η λύση- ούτως ώστε να αποκτήσει διοίκηση
το νοσοκοµείο, να µην ανησυχούν οι εργαζόµενοι και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όπως µπορεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λυκουρέντζο.
Η κ. Ραχήλ Μακρή έχει τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η συγκυβέρνηση κατέθεσε το νοµοσχέδιο «Γενικές διατάξεις
για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων- σύσταση
και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» κ.λπ.. Η συγκυβέρνηση θέτει το τελειωτικό κι οριστικό τέλος στη δηµόσια υγεία.
Αποκαλύπτεται, πλέον, ότι το µόνο που την ενδιαφέρει είναι να
ενισχύσει τους κρατικοδίαιτους ιδιώτες που δεν µπορούν απλά
να ανταγωνιστούν το δηµόσιο τοµέα.
Αφήσατε τα νοσοκοµεία χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές,
τους στερήσατε τα φάρµακα, τους πήρατε τα ασθενοφόρα κι
όµως αυτά συνεχίζουν χάρη στο φιλότιµο ορισµένων εργαζοµένων να κάνουν τη δουλειά τους. Ωστόσο, σε αυτά τα νοσοκοµεία
-τα χωρίς γιατρούς- της Φλώρινας, της Κοζάνης, των Γρεβενών,
της Πτολεµαϊδας, φροντίσατε να διορίσετε διοικητές νοσοκοµείων που δεν είχαν πτυχίο. Τι είχαν όµως; Είχαν πλαστογραφήσει πτυχία που δεν τους ανήκαν και διέθεταν συστατική επιστολή
από το σηµερινό Υφυπουργό Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο που βεβαίωνε την άµεµπτη ηθική τους.
Αυτή είναι η άµεµπτη ηθική του κοµµατικού σωλήνα της
«ΠΑΣΟΚ-Ελιάς» και της νέας «Πολιτικής Άνοιξης», µε παιδιά του
κοµµατικού σωλήνα που ωρύονται περί δεξιών και αριστερών
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προκειµένου να διχάσουν την κοινωνία και να ωθήσουν τους Έλληνες πολίτες σε ακρότητες και νοσηρά φαινόµενα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Η ανεπάρκειά σας γεννά ψέµατα. Τα ψέµατα έχουν ανάγκη τα
κανάλια της διαστρέβλωσης. Τα κανάλια έχουν ιδιοκτήτες που
απαιτούν την αποδόµηση των κρατικών δοµών για να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Για όλα αυτά η Κυβέρνηση, που έχει ως βασική αποστολή την
παροχή υγείας και παιδείας προς όλους τους πολίτες, τι ακριβώς
κάνει; Υποτάσσεται. Υποτάσσεται στα συµφέροντα! Όχι, όµως,
στα συµφέροντα του λαού. Δεν σας νοιάζουν οι άνεργοι. Δεν σας
ενδιαφέρουν οι άποροι. Δεν µεριµνάτε για τους αδύναµους. Όσοι
έχουν λεφτά, θα ζήσουν. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται στην Ελλάδα του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου. Πόσο πιο ξεκάθαρα να
µας το πείτε;
Μετατρέπετε τα νοσοκοµεία σε κερδοσκοπικούς οργανισµούς.
Για να επιβιώνουν οι εργαζόµενοι, θα πρέπει να βάζουν το µαχαίρι
στο λαιµό του αρρώστου και της οικογενείας του για να εξασφαλίζουν τα λεφτά της νοσηλείας. Πρώτα το χρήµα, µετά οι άνθρωποι. Εύγε, κύριε Υπουργέ! Πραγµατικά µε εκπλήσσει ότι
ακολουθείτε τα βήµατα του κατήφορου στην ολισθηρή ατραπό
που χάραξε ο προκάτοχός σας.
Αποτελεί βασική υποχρέωση της πολιτείας να µεριµνά για την
υγεία των πολιτών της. Όχι των πλούσιων πολιτών της, αλλά των
πολιτών της που συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια
βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους κατά το Σύνταγµα.
Αποτελεί ντροπή να πεθαίνει µια νεαρή κοπέλα στην Κοζάνη,
γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο να την µεταφέρει σε απόσταση είκοσι λεπτών. Ασθενοφόρο δεν υπήρχε, γιατί η ψύχωση του κ. Γεωργιάδη και του κ. Μητσοτάκη διέλυσαν τα ασθενοφόρα των
κέντρων υγείας, τα ασθενοφόρα των νοσοκοµείων και διέλυσαν
και το ΕΚΑΒ. Ήταν πολύ απασχοληµένοι µε το να διορίζουν κολλητούς µε συστατικές για άψογο ήθος!
Αποτελεί ντροπή για τη χώρα οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών, όπως της δυτικής Μακεδονίας, να αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες σε γειτονικές χώρες και οι κάτοικοι των νησιών να
πηγαίνουν στην Τουρκία, γιατί η Ελλάδα κυβερνάται από ανθρώπους που νοιάζονται µόνο για τα χρήµατα που βγάζει ένα νοσοκοµείο. Μα, κανένα νοσοκοµείο σε ακριτική περιοχή λίγων
κατοίκων δεν βγάζει τα λεφτά του.
Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν; Πρέπει να εγκαταλείψουµε τους ανθρώπους που µένουν σε ακριτικές περιοχές, επειδή αυτό δεν
συµφέρει τον ιδιώτη για να επενδύσει; Μήπως να τα δώσουµε καλύτερα στους Τούρκους, στους Σκοπιανούς;
Είναι σκάνδαλο να έχουν ξοδευτεί εκατοµµύρια του ελληνικού
λαού για να ευαισθητοποιήσουµε τις γυναίκες να κάνουν τεστ Παπανικολάου µια φορά το χρόνο ή το εξάµηνο, ανάλογα µε το ιατρικό ιστορικό τους, να κάνουν µαστογραφίες και τους άντρες να
ελέγχουν τον προστάτη τους και εσείς να δηλώνετε ότι δεν τιµωρείτε τον ασθενή, γιατί ο περιορισµός αφορά όταν δεν έχει διαγνωστεί κάτι, για εξετάσεις βέβαια που αποτελούν όπλα για την
πρόληψη του καρκίνου. Κάθε χρόνο πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες
γυναίκες πεθαίνουν από καρκίνο του µαστού. Οι δείκτες επιβίωσης ξεκινούν από το 80% σε προηγµένα βέβαια κράτη, όπως αυτά
της Δυτικής Αµερικής, της Σουηδίας και της Ιαπωνίας και 40%
στις χώρες χαµηλού εισοδήµατος.
Ποια είναι η αιτία; Η διάγνωση στις χώρες χαµηλού εισοδήµατος γίνεται σε προχωρηµένο πλέον στάδιο της νόσου. Είπαµε να
βοηθήσετε αυτούς οι οποίοι σας χρηµατοδοτούν, αλλά εσείς ξεπεράσατε κάθε όριο ξεδιαντροπιάς και ξεπεσµού. Πέρα από το
ανοσιούργηµα, που ονοµάζετε νοµοσχέδιο, έχετε διολισθήσει για
άλλη µια φορά στην πρακτική των τροπολογιών επί παντός επιστητού, από οχήµατα µέχρι ακίνητα και ένα ξεπούληµα βέβαια
στη µέση για να δέσει το γλυκό.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1800 και ειδικό
147 παρατηρούµε ότι ικανοποιείτε πλήρως τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων που σπεύδουν να εξασφαλίσουν τα συµφέροντά τους.
Σπεύδουν, δηλαδή, να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη παροχή
φυσικού αερίου στις χώρες τους και τη δυνατότητα διαβούλευσης της ΡΑΕ µαζί τους για να µπορούν να παίρνουν εντολές.
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Τα ελληνικά συµφέροντα, βέβαια, ποιος τα εξασφαλίζει; Κανείς. Αντίθετα, εσείς σπεύδετε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ξεπουλήσετε µια εταιρεία που
αξίζει πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για 400 εκατοµµύρια
ευρώ, στο 1/3 δηλαδή της αξίας της. Και από αυτά, βέβαια, θα
πάρετε τα µισά, αφού τα 200 εκατοµµύρια θα τα πάρει ο κ. Λάτσης, στον οποίο έχετε εκποιήσει βέβαια πιο πριν τα Ελληνικά
Πετρέλαια που κατέχουν το 35% της ΔΕΣΦΑ σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία.
Άρα, το ελληνικό δηµόσιο θα πουλήσει τη ΔΕΣΦΑ για λιγότερα
χρήµατα από αυτά που θα χάσει αν ο νέος ιδιοκτήτης δεν πληρώσει τα δάνεια που έχει εγγυηθεί το ελληνικό δηµόσιο. Γι’ αυτό
φέρνετε και αυτήν την τροπολογία στα θερινά Τµήµατα. Το µόνο
που σας αποµένει είναι να βάλετε µία ταµπέλα έξω από τη
ΔΕΣΦΑ: «Πάρε κόσµε, ο Σαµαράς τρελάθηκε για άλλη µία φορά
και χαρίζει ακόµα µία επιχείρηση του ελληνικού λαού που δεν
του ανήκει».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω µόνο ένα
λεπτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Για τις λοιπές τροπολογίες τι να πούµε; Πέρα
από την παραδοχή αποτυχίας µίας Κυβέρνησης σε διατεταγµένη
αποστολή ξεπουλήµατος, αποτύχατε να φέρετε σε πέρας τη µεταφορά των µαθητών και πετάτε το µπαλάκι στις περιφέρειες.
Φτωχοποιήσατε τους Έλληνες που δεν µπορούν να πληρώσουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους. Σε αυτούς τους πολίτες παρουσιάζεστε καλοί, επιστρέφοντας το δίπλωµά τους αν
πληρώσουν το πρόστιµο. Ουσιαστικά εξυπηρετείτε τις ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες δεν θα είχαν ανάγκη να ασφαλιστούν αυτοί που έχασαν τις πινακίδες και το δίπλωµά τους. Αυτή
είναι η έννοια της κοινωνικής πρόνοιας;
Για το «Ερρίκος Ντυνάν» βέβαια και τον «Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό» παρέχετε ασφαλιστικές ενηµερότητες.
Θα κλείσω µε τη µέγιστη παραδοχή αποτυχίας του ΕΝΦΙΑ. Δεν
θα σας πω τα αυτονόητα, ότι τιµωρείτε την ιδιοκτησία και παίρνετε τα σπιτάκια του κοσµάκη. Θα σας καλέσω µόνο να θυµηθείτε τι λέγατε για το φόρο πριν λίγους µήνες που ψηφίζατε το
νόµο επιβολής του, µε πόση θέρµη τον υπερασπιζόσασταν και
πόσο σοφό τον βρίσκατε. Όταν έφτασαν τα εκκαθαριστικά στους
πολίτες, αναζητούσατε τους εξωγήινους που επέβαλαν το φόρο
και φτάσατε σε ακρότητες, ζητώντας να παραιτηθούν οι υπεύθυνοι. Όµως, εσείς είστε οι υπεύθυνοι και µέχρι σήµερα κανείς
από εσάς δεν έχει παραιτηθεί. Τώρα, µε µία τροπολογία που γράφτηκε στο πόδι, προσπαθείτε να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις.
Τουλάχιστον, φροντίστε να διορθώσετε τις ακραίες αδικίες.
Γι’ αυτό, στο πλαίσιο αυτό, σας επισηµαίνω την αδικία η οποία
συντελείται σε βάρος των κατοίκων της δυτικής Μακεδονίας, των
προς µετεγκατάσταση οικισµών, όπως αυτών της Ποντοκώµης,
της Μαυροπηγής, των Αναργύρων. Σας καταθέτω κείµενο τροπολογίας, πρόταση, την οποία δεν έχω καταθέσει στο παρόν νοµοσχέδιο, καθώς ούτε γνώριζα, ούτε θα µπορούσα να γνωρίζω
ότι θα φέρνατε εκπρόθεσµη τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ. Σας ζητώ
να τη συµπεριλάβετε άµεσα µέσω νοµοτεχνικής βελτίωσης στις
διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου.
Σας το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλο κλείνετε, κυρία συνάδελφε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: «Το ιδανικό µου δεν είναι να πλουτίσω ούτε
να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργαστώ, να δράσω, να δηµιουργήσω,
να κάµω κάτι τι αντάξιο ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού», είχε
πει ο Γεώργιος Παπανικολάου, αυτός ο µεγάλος Έλληνας ερευνητής που έσωσε τις ζωές εκατοµµυρίων γυναικών. Γι’ αυτόν τον
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Έλληνα, λοιπόν, εµείς αισθανόµαστε υπερήφανοι ως Έλληνες.
Το αντίθετο, βέβαια, αισθανόµαστε για όλους εσάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα νότια 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 δύο µέλη Ουγγρικής αντιπροσωπείας ταχυδροµικών, οι
οποίοι φιλοξενούνται στη χώρα µας από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ταχυδροµικών, την ΠΟΣΤ.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Παύλος Χαϊκάλης.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κάποτε µε το καλό, όταν θα αποκτήσουµε την κυριαρχία σε
αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να κοιτάξουµε µε µία σοβαρότητα την
πολιτισµική δυναµική των λέξεων που κρύβονται πίσω από τους
τίτλους του κάθε Υπουργείου.
Δηλαδή, κατ’ εµέ, το Υπουργείο Υγείας κρύβει από πίσω του
πολιτισµικά την έννοια της αλληλεγγύης, το Υπουργείο Παιδείας
την έννοια της γνώσης και της καλλιέργειας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας την άµυνα και την ισχύ. Και η ισχύς είναι δυναµισµός
και κρύβεται πίσω από την άµυνα. Διότι µία χώρα µε άµυνα
ισχυρή, έχει η ίδια ισχυρή παρουσία στο διεθνή χώρο. Βέβαια,
είναι και η δικαιοσύνη, απ’ όπου υπάρχει η οµαλή πορεία της
χώρας µέσα στον κοινωνικό βίο.
Γιατί τα λέω αυτά; Διότι κάποτε πρέπει να ξεφύγουµε από
αυτές τις στενές έννοιες κόστους-ωφέλειας, οι οποίες υπάρχουν
µέσα σε κάθε Υπουργείο, να κοιτάξουµε τι κοστίζει και τι ωφελεί.
Δεν µπορούµε να τα βλέπουµε όλα οικονοµικά. Δεν γίνεται να τα
βλέπουµε όλα οικονοµικά.
Από την άλλη, δεν είµαι αυτός ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτό
το ανεξέλεγκτο πάρτι γύρω από το θέµα της υγείας πρέπει να
συνεχιστεί. Κανείς δεν το θέλει αυτό το πράγµα. Γιατί, όµως, έχει
συµβεί αυτό το πάρτι; Διότι είναι γνωστό ότι όλοι οι φορείς οι
οποίοι ασχολούνται µε τα ιατρικά νοσήλια έβαζαν υψηλότερες
τιµές, γιατί το κράτος δεν πλήρωνε. Και έλεγαν: «Βάζουµε παραπάνω, ανεξέλεγκτα τις τιµές, γιατί όταν έρθει κάποια στιγµή µετά
από χρόνια το Υπουργείο να µας πει, «Τι οφείλουµε εδώ πέρα;»,
θα µας κάνει την έκπτωση του 15%, 20% ή 30%. Άρα, αφού το
έχουµε υπερτιµολογήσει µε 50%, θα βγάλουµε και ένα 20%».
Αυτή είναι η διαφορά.
Είναι ένα παζάρι, το οποίο ανέχεται το κράτος χρόνια. Αυτή η
δουλειά γίνεται. Γι’ αυτό φτάσαµε σε αυτό το επίπεδο.
Άκουσα τον κ. Αηδόνη -και τον πρώην Υπουργό τον κ. Λυκουρέντζο- ο οποίος έλεγε: «Είναι κανείς ο οποίος αµφισβητεί ότι το
Υπουργείο Υγείας δεν µπορεί µόνο του να κάνει τις διαδικασίες;»
Βεβαίως! Το Υπουργείο Υγείας µπορούσε να κάνει µόνο του όλη
αυτή τη διαδικασία. Οι ΔΥΠΕ τι δουλειά κάνουν; Θα µπορούσαν
αυτές να διενεργήσουν όλες τις εργασίες, να ψάξουν να βρουν
ακριβώς τα µοντέλα τα οποία υπάρχουν στο εξωτερικό και µπορούν να ισχύσουν εδώ, σύµφωνα µε τις οικονοµικές δυνατότητες
των Ελλήνων και να µην χρειαστεί να φτάσουµε σε ένα σηµείο
ώστε σήµερα να µιλάµε για ανώνυµες εταιρείες, για ΔΕΚΟ.
Εδώ ουσιαστικά κλείναµε τις ΔΕΚΟ, πουλήσαµε τη ΔΕΗ, και
τώρα ξαφνικά φτιάχνουµε καινούργια ΔΕΚΟ, η οποία θα στοιχίσει και ένα εκατοµµύριο ευρώ. Θα υπάρξουν και µετοχές, οι
οποίες θα πάνε στον ιδιώτη γιατί είναι µεταβιβάσιµες. Και αυτό
τι σηµαίνει; Παραχώρηση της δηµόσιας υγείας ανεξέλεγκτα πια,
γιατί -λέει- το ελληνικό δηµόσιο δεν µπορεί να το κάνει. Γιατί δεν
µπορεί να το κάνει; Ποιοι είναι στο ελληνικό δηµόσιο; Είναι άχρηστοι; Δεν είναι άνθρωποι τεχνοκράτες; Δεν είναι άνθρωποι ικανοί;
Οι ιδιώτες τι διαφορά έχουν από τους υπάλληλους του δηµοσίου;
Μη φτάσουµε σε σηµείο να ακυρώσουµε το ίδιο το δηµόσιο.
Γιατί ο κύριος Υπουργός έλεγε ότι ξαφνικά χρειάζεται υπουργική
απόφαση για να διορίσουµε έναν στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο
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και δεν µπορεί να το κάνει ο διοικητής; Ποιος όρισε αυτούς τους
κανονισµούς; Ποιος επέβαλε αυτούς τους νόµους; Ο ίδιος ο
Υπουργός! Ποιος θα ελέγχει το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας; Ο Υπουργός! Δηλαδή, ο Υπουργός και οι ιδιώτες από εκεί
θα καθορίζουν τις τιµές. Ο νοών νοείτω.
Σύσταση Εταιρείας Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων. Η
εταιρεία αυτή θα υλοποιήσει το ενιαίο σύστηµα αµοιβών νοσοκοµείων, το οποίο θα διαµορφώνει το κλειστό ενοποιηµένο νοσήλιο στα νοσοκοµεία, λαµβάνοντας κοστολογικά δεδοµένα για
φάρµακα, θεραπείες, αλλά και µισθούς γιατρών και εργαζοµένων
από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς νοσοκοµειακής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Αυτή η εταιρεία θα αξιολογεί
και ουσιαστικά θα διαχειρίζεται διαθέσιµους πόρους για την
υγεία από κρατική χρηµατοδότηση, ασφαλιστικά ταµεία, χρήµατα από αγορά υπηρεσιών, τους οποίους πόρους θα διανέµει
µε επιχειρηµατικά κριτήρια στα ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία.
Η «ΕΣΑΝ Α.Ε.», λοιπόν, θα αξιολογεί και θα λαµβάνει αποφάσεις µε κριτήριο το κέρδος και κανένα κοινωνικό προσανατολισµό. Η εταιρεία αυτή θα χαρακτηρίζει ζηµιογόνο ένα νοσοκοµείο,
άρα άχρηστο, οπότε δεν θα το χρηµατοδοτεί και θα το απαξιώνει
και στο τέλος θα το οδηγεί σε κλείσιµο.
Τι θα γίνει, όµως, σε περιπτώσεις περιφερειακών νοσοκοµείων
ή θεραπευτηρίων που εξυπηρετούν πολίτες που ζουν µακριά από
τα µεγάλα αστικά κέντρα; Πώς θα δικαιολογούνται οι δυσλειτουργίες και οι λειτουργικές δαπάνες τέτοιων µονάδων, που
εκτός των υπηρεσιών υγείας που παρέχουν, αποτελούν κι ένα
παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής; Μιλάω για την
οποιοδήποτε χι περιφέρεια. Με καθαρά επιχειρηµατικά κριτήρια
µια τέτοια µονάδα θα πρέπει να κλείσει, αφού ο συντελεστής «κόστος ανά ασθενή» θα είναι υψηλός.
Λέτε ότι µε ΚΥΑ µπορεί ο Υπουργός να αποφασίζει οικονοµικές
ενισχύσεις. Στα µαύρα χρόνια των µνηµονίων πιστεύετε ότι θα
βρεθεί Υπουργός Οικονοµικών ο οποίος θα δώσει πρόσθετη χρηµατοδότηση; Τι γίνεται, δε, µε τους άπορους και τους ανασφάλιστους, τους οποίους τα νοσοκοµεία θα αντιµετωπίζουν ως
ανεπιθύµητους; Τι θα γίνεται µε αυτούς που θα χρειαστούν επιµήκυνση των νοσηλίων, λόγω επιπλοκών ή µε την επιτάχυνση της
αποθεραπείας, ώστε µια µονάδα νοσηλείας να εµφανίζεται πιο
παραγωγική;
Κυρία Υπουργέ, παιχνίδια µε την υγεία του κόσµου νοµίζω ότι
δεν πρέπει να γίνονται. Ο κύριος Υπουργός µίλησε για τις ογκολογικές µονάδες, σχετικά µε το θέµα της πρόβλεψης του καρκίνου. Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε πραγµατικά υπέρ της
πρόβλεψης. Και είµαστε κάθετοι ότι η πρόβλεψη στην υγεία αποτελεί και οικονοµικό παράγοντα, διότι έτσι µπορείς να προβλέψεις πολλά πράγµατα.
Είµαστε και υπέρ των πρωτοκόλλων θεραπείας, τα οποία περιµένουµε πότε θα εφαρµοστούν, γιατί ακολουθούν όλα τα µοντέλα του εξωτερικού εκτός από αυτά που είναι ουσιαστικά.
Φέραµε το γερµανικό τώρα. Δεν πάµε στο αγγλικό που υπάρχουν
τα πρωτόκολλα θεραπείας. Παραδείγµατος χάριν, συνάδελφός
µου βρέθηκε για τρεις µέρες νοσηλείας στο Λονδίνο και όταν
ξαφνικά βγήκε και είπε «τι οφείλω;», της απάντησαν «δεν οφείλετε τίποτα, γιατί είστε πάνω από εξήντα ετών». Έχουν φτάσει
σε αυτό το επίπεδο! Σ’ εµάς, όποιος πάνω από εξήντα ετών -για
να µην πω και πιο κάτω- δεν έχει χρήµατα, βλέπει τα ραδίκια ανάποδα! Με βάση τα παραπάνω είµαστε αντίθετοι σε κάθε νοµοθέτηµα που τοποθετείται για τη δηµόσια υγεία.
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο άρθρο 2, όπου ορίζεται ότι όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές υποχρεώνονται να αποστέλλουν σε ηλεκτρονική µορφή αρχείο µε τα
στοιχεία των ασθενών και τα ιατρικά και διοικητικά δεδοµένα από
το φάκελο νοσηλείας τους, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Αυτό, βέβαια, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων αλλά και το ιατρικό απόρρητο. Πόσο ασφαλή είναι αυτά
τα στοιχεία σε περίπτωση που το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών
της εταιρείας θα πέσει σε ιδιώτες; Αυτό είναι κάτι στο οποίο περιµένουµε µια απάντηση.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο επί της αρχής και σε
όλα τα άρθρα του.
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1799, για τον επαναπροσ-
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διορισµό του τρόπου κυρώσεων από ανασφάλιστα οχήµατα,
συµφωνούµε.
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1801 σχετικά το ίδρυµα
«Ερρίκος Ντυνάν» και το σωµατείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» συµφωνούµε, αφού ρυθµίζει θέµατα που θα εξυπηρετήσουν τελικά τους εργαζόµενους, τους φορείς αυτούς. Και ελπίζω
να µην ξαναδούµε τροπολογία για το «Ερρίκος Ντυνάν».
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1802, περί µεταφοράς
µαθητών δηµοσίων σχολείων, επίσης συµφωνούµε, ώστε να
δοθεί λύση στο πρόβληµα που παρουσιάζεται σε κάποιες περιφέρειες.
Όσο για τον ΕΝΦΙΑ είµαστε κατά. Το ακούσατε πριν και δια
στόµατος της κ. Μακρή. Είµαστε ενάντια σ’ αυτόν το νόµο, ο
οποίος είναι αντισυνταγµατικός. Το βράδυ στην οµιλία του ο
Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εξηγήσει για την αντισυνταγµατικότητα και την παρανοµία αυτού του νόµου, ο οποίος έχει καθαρά εισπρακτικό
χαρακτήρα και θα καλέσουµε όλους τους Έλληνες, όσο µπορούν και είναι εφικτό, να µην πληρώσουν αυτόν το φόρο. Από κει
και πέρα, οποιαδήποτε τροπολογία ή άρθρο φέρνετε για τον
ΕΝΦΙΑ, για µας αποτελεί στοιχείο αδιαφορίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι το νοµοσχέδιο που
συζητάµε προβλέπει την Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων Ανώνυµη Εταιρεία και όχι εταιρεία κοστολόγησης στον
τοµέα της υγείας. Αυτό, βέβαια, ήταν το προπέτασµα, το κάλυµµα, γιατί το παρόν νοµοσχέδιο δεν είναι ούτε ανώδυνο ούτε
ουδέτερο, ούτε ασήµαντο, έτσι όπως θέλησαν οι εισηγητές της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να µας το περάσουν.
Πρώτα και κύρια, έχει σαφή ιδεολογικό προσανατολισµό, πολιτικούς στόχους και εξυπηρετεί συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα. Όλα τα άλλα έπονται. Το νοµοσχέδιο αυτό ουσιαστικά
στοχεύει στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, στην αναδιανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων για την υγεία προς τα µεγάλα
επιχειρηµατικά συµφέροντα που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της υγείας και καραδοκούν, ενώ το Υπουργείο Υγείας αφήνεται
απλώς σε ένα ρόλο επόπτη, σε ένα ρόλο θεατή.
Σήµερα θα δηµιουργηθεί µια ανώνυµη εταιρεία, µε πρόσχηµα
την ανάγκη να κοστολογήσει τις ανάγκες στη δευτεροβάθµια
φροντίδα υγείας, υπερασπιζόµενη υποτίθεται το δηµόσιο συµφέρον. Ωστόσο, αυτή η εταιρεία θα έχει στα χέρια της και πολιτική και οικονοµική εξουσία. Είναι σαφές ότι ο σκοπός της είναι
άλλος.
Τρεις είναι ο κύριοι στόχοι. Πρώτον, όπως το νοµοσχέδιο αναφέρει, αυτή η ανώνυµη εταιρεία θα διαχειρίζεται –δίκαια άραγε;τους δηµοσιονοµικούς πόρους προς τα δηµόσια νοσοκοµεία και
τις ιδιωτικές κλινικές. Προτίθεται, δηλαδή, να αποκαταστήσει την
αδικία που γινόταν µέχρι τώρα από την κατανοµή των χρηµάτων
του ΕΣΥ εις βάρος των ιδιωτικών συµφερόντων στο χώρο της
υγείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τώρα και τα ιδιωτικά συµφέροντα
αντιµετωπίζονται ισότιµα, όπως είπα και προηγουµένως.
Με αυτόν τον τρόπο, έχουµε µια µεγάλη αναδιανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων υπέρ των ολίγων. Εάν λάβουµε υπ’ όψιν
µας ότι οι δαπάνες των νοσοκοµείων του ΕΣΥ το 2010 ήταν
2.613.000.000, το 2011 ήταν 2.445.000.000, το 2012 ήταν
2.030.000.000, για υλικά, φάρµακα και υπηρεσίες, είναι σαφές
ότι είχαµε µια µεγάλη συρρίκνωση –και έχουµε- των δαπανών για
τη δηµόσια δευτεροβάθµια υγεία, πόσο µάλλον τώρα, που την
πίτα θα την µοιράζεται και ο ιδιωτικός τοµέας που δραστηριοποιείται στο χώρο της δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας.
Δεύτερος στόχος. Η πολιτική της ανώνυµης εταιρείας θα ευνοήσει τον ανταγωνισµό, δήθεν για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Και µόνο η λέξη «ανταγωνισµός» -και όχι
«συναγωνισµός» ή «άµιλλα»- λέξη φορτισµένη µε αρνητική σηµασία, λέξη επιθετική, ωστόσο λέξη αγαπηµένη του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού, για τίποτε καλό δεν προϊδεάζει, παρά µόνο
αποκαλύπτει ότι η υγεία παύει να είναι κοινωνικό αγαθό και γίνεται εµπόρευµα.
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Ο ανταγωνισµός, τον οποίο προτάσσετε ως ζητούµενο, θα δηµιουργήσει µια πραγµατική κόλαση στο χώρο της υγείας. Πέρα
από τον υπάρχοντα ανταγωνισµό στις ιδιωτικές δοµές, µεταξύ
δηλαδή των µεγάλων επιχειρηµατικών κύκλων και των µικρών
ιδιωτικών κλινικών, θα προκληθεί και ένας ανελέητος ανταγωνισµός και στο δηµόσιο τοµέα µεταξύ κλινικών και νοσοκοµείων,
αλλά και µεταξύ των δηµόσιων νοσοκοµείων, που θα έχουν αποµείνει και των µεγάλων ιδιωτικών κλινικών.
Επακόλουθο των παραπάνω θα είναι και το κλείσιµο δηµόσιων
νοσοκοµείων και βεβαίως και µικρών ιδιωτικών κλινικών. Σε αυτό
το σηµείο έχει ενδιαφέρον να δούµε σε τι κατάσταση βρίσκονται
τα δηµόσια νοσοκοµεία. Είναι υποστελεχωµένα και µε µεγάλες
ελλείψεις στα υλικά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΟΕΝΓΕ, έξι χιλιάδες γιατροί λείπουν από τα νοσοκοµεία µας και πάνω από είκοσι χιλιάδες νοσηλευτικό προσωπικό.
Ήδη τρεις χιλιάδες γιατροί έχουν συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, χωρίς να προστεθεί κανείς µόνιµος γιατρός,
παρά µόνο επικουρικοί, µε βάση το γνωστό αποτυχηµένο µοντέλο του επικουρικού γιατρού και παρά τις εξαγγελίες του
Υπουργού ότι θα προσληφθούν εννιακόσιοι γιατροί σε µόνιµες
θέσεις, οι οποίοι βέβαια δεν αρκούν µε τίποτα να καλύψουν τις
ανάγκες που υπάρχουν στο χώρο της υγείας.
Πάντα θύµα θα είναι ο ασθενής, ο οποίος θα ψάχνει ποιος ουσιαστικά χρηµατοδοτείται από την ανώνυµη εταιρεία, η οποία θα
παρέχει ένα ελάχιστο πακέτο χρηµάτων και το υπόλοιπο θα το
βάζει από την τσέπη του. Ο δρόµος για τις µεγάλες ιδιωτικές
ασφάλειες ανοίγει διάπλατα. Και αυτό είναι το επόµενο βήµα,
που θα ολοκληρώσει τις καταστροφικές σας πολιτικές.
Τρίτο, όλη αυτή τη διαχείριση και την πολιτική στο χώρο της
υγείας θα τη χαράζει αυτή η ανώνυµη εταιρεία και -όπως είπαµετο Υπουργείο θα έχει απλώς το ρόλο του επόπτη. Το κράτος, λοιπόν, αποσύρεται από το σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτού του
µοναδικού κοινωνικού αγαθού που λέγεται υγεία. Θέλετε στην
ουσία να αφήσετε τον κόσµο να πεθάνει, για να εξυπηρετηθούν
τα ιδιωτικά και µόνο συµφέροντα.
Τέλος, λίγα λόγια όσον αφορά το υγειονοµικό µοντέλο που θα
εφαρµόσουµε, υποτίθεται. Έγινε µακροσκελής αναφορά και συζήτηση για τα διάφορα µοντέλα, το γερµανικό, το αυστραλιανό,
το καναδέζικο κ.λπ.. Καλό είναι να γίνονται τέτοιες αναφορές και
συζητήσεις και να ανταλλάσσουµε τις απόψεις µας. Το να λέµε,
όµως, ότι θα εφαρµόσουµε το τάδε ή το δείνα µοντέλο στη χώρα
µας, που αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε ανθρωπιστική και υγειονοµική κρίση, µπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον παράλογο, για
να αποφευχθεί η οργή και το γέλιο.
Για να σοβαρευτούµε, εµείς χρειαζόµαστε έναν καινούριο σχεδιασµό υγείας στο σύνολό της, που να ανταποκρίνεται σε πρώτη
φάση στις τραγικές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, που µε
ευθύνη σας δηµιουργήθηκαν στη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε µία φράση, κύριε Πρόεδρε.
Χρειαζόµαστε µια άλλη φιλοσοφία που να βασίζεται στη δηµόσια και δωρεάν φροντίδα υγείας από τη µια µεριά και την ποιοτικά αναβαθµισµένη και υψηλού επιπέδου υγεία από την άλλη,
µε µότο την επιστηµονική αρχή ότι δεν εξετάζουµε την αρρώστια, αλλά τον άρρωστο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο συζητάµε σήµερα νοµίζω κυρίως οι Βουλευτές γιατροί είναι εκείνοι,
οι οποίοι έχουν σαφώς τον πρώτο λόγο. Και νοµίζω ότι οι προτάσεις ή αν θέλετε η κριτική που ακούστηκε, έχει βάση. Από την
άλλη την πλευρά, βεβαίως, πάντοτε –τα τελευταία τουλάχιστον
πέντε χρόνια- το Υπουργείο Υγείας και µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών προτάσσει το συνολικό κόστος της δαπάνης, δηλαδή
πόσο αυτή αυξάνεται ή πόσο µειώνεται. Υπό αυτήν την έννοια,
προχωράµε και στις όποιες αλλαγές γίνονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Κάποιοι µπορούν να το κατανοήσουν και κάποιοι άλλοι όχι. Νοµίζω ότι η Υφυπουργός, που είναι σήµερα εδώ, επειδή υπήρξε
και απλή Βουλευτής, αντιλαµβάνεται τουλάχιστον αυτά που
ακούγονται.
Επειδή, απ’ ό,τι κατάλαβα, η απόφαση για τη συζήτηση είναι
να ολοκληρωθεί σήµερα, σύµφωνα µε την απόφαση της Διασκέψεως των Προέδρων, εµένα µου κάνει εντύπωση, µια τροπολογία
για τον ΕΝΦΙΑ τόσο σηµαντική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Σηφουνάκη, δεν
σας διακόπτω, αλλά αποφασίσαµε να πάει και αύριο, επειδή είναι
αρκετοί οµιλητές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Εντάξει. Τότε αλλάζει, εφόσον
είναι έτσι. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ναι, τα συζητούµε ενιαία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Το Δεκέµβριο του 2013 ψηφίσαµε, παρά τις όποιες επιµέρους ενστάσεις είχαµε, το νέο φόρο
για τα ακίνητα, τον ΕΝΦΙΑ, έχοντας τη ρητή διαβεβαίωση από
την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ότι πρόκειται για ένα δικαιότερο από το ισχύον µέχρι τότε σύστηµα φορολόγησης, που
σε καµµιά περίπτωση δεν θα επέφερε πρόσθετες δαπάνες και
δεν θα επιβάρυνε τα χαµηλότερα και µεσαία στρώµατα.
Δυστυχώς, τα εκκαθαριστικά που ήρθαν σε χιλιάδες φορολογούµενους µέσα στο καλοκαίρι διέψευσαν παταγωδώς τις προσδοκίες, ακόµη και όσων από εµάς, καλόπιστα, παρά τις
διατυπωµένες µας διαφωνίες, ψηφίσαµε τότε τον ΕΝΦΙΑ.
Στην τοποθέτησή µου στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 19-122013 –την καταθέτω και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να διανεµηθεί στους συναδέλφους Βουλευτές- έφερα παραδείγµατα και
προσπάθησα, όπως και άλλοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, να πείσω
ότι οι υπολογισµοί ήταν λάθος και στην ουσία ο όλος σχεδιασµός
ήταν στον αέρα.
(Στο σηµείο αυτό το ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πριν από περίπου ένα µήνα, στις 25-8-2014 –µόλις είχε ξεσπάσει ο σάλος και οργή όσων έλαβαν το «µπουγιουρντί»- µε επιστολή µου προς τον Πρόεδρο του Πασόκ και εν’ όψει της
αλλαγής ορισµένων πραγµάτων –κακώς κειµένων- του ΕΝΦΙΑ,
επεσήµανα ότι για να αντιµετωπιστεί το κλίµα της δικαιολογηµένης οργής, που έχει προκληθεί στην κοινωνία λόγω των επιβαρύνσεων και των αδικιών του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες πολίτες οι οποίοι
δεν διαθέτουν τη φοροδοτική ικανότητα να ανταποκριθούν στις
παράλογες νέες υποχρεώσεις, θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Αλλαγές προς την κατεύθυνση πρώτον και κυριότερο –το πιο
ουσιαστικό- αναπροσαρµογής των αντικειµενικών τιµών των ακινήτων, ώστε ο υπολογισµός του ΕΝΦΙΑ να γίνει επί πραγµατικών
και όχι επί πλασµατικών αξιών. Δεύτερον, να τύχουν απαλλαγής
ή έστω σηµαντικής έκπτωσης τα ακίνητα τα οποία την τελευταία
πενταετία δεν έχουν αποφέρει κανένα εισόδηµα. Απαλλαγή για
ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και τα οποία δεν πλήρωναν
ούτως ή άλλως χαράτσι µέσω της ΔΕΗ. Ειδική µέριµνα, παραδείγµατος χάριν, για εκπτώσεις, περισσότερες δόσεις κ.λπ. για
φορολογούµενους που έχουν κόκκινα δάνεια και έχουν υποστεί
µεγάλη µείωση του µισθού τους τα τελευταία χρόνια.
Σηµείωνα, επίσης, ότι οι αδικίες του ΕΝΦΙΑ προφανώς και δεν
αίρονται µε τη χρονική µετάθεση ή τη χρονική επιµήκυνση καταβολής των δόσεων, αλλά ούτε µε παρεµβάσεις που θα έχουν περιορισµένο εύρος εφαρµογής.
Τα µέτρα που ανακοινώθηκαν και που περιλαµβάνει η τροπολογία δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες µου. Διότι περιορίζονται σε αναπροσαρµογή του τρόπου υπολογισµού της
φορολογητέας αξίας για τα εκτός αντικειµενικού συστήµατος οικόπεδα και µόνο, αφήνοντας ανέγγιχτο το παράλογο και εµβαλωµατικό σήµερα καθεστώς των αντικειµενικών σε όλες τις
περιοχές της χώρας, γεγονός που αυτόµατα επιβαρύνει όλους
τους ιδιοκτήτες.
Ξαφνικά, βαφτίζονται «µεγαλοϊδιοκτήτες» όσοι στην πραγµατικότητα έχουν ακίνητα µε αξίες καταβαραθρωµένες, ακίνητα
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που αδυνατούν ακόµα και να τα ρευστοποιήσουν, να τα πουλήσουν, δεν αγοράζει κανείς, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Κι
είναι απορίας άξιο για ποιον λόγο το Υπουργείο Οικονοµικών ενώ
έχει αναγνωρίσει το πρόβληµα, εδώ και χρόνια, και τα δύο τελευταία χρόνια οι Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση ζητούσαν να έρθει έγκαιρα το σχετικό νοµοσχέδιο κατετέθη τελικά
τον Δεκέµβριο του 2013 και απεδείχθη αντιφατικό, πρόχειρο,
στην καλύτερη των περιπτώσεων, επιεικέστατα, άδικο.
Η υποσχόµενη για το 2016, απ’ ό,τι άκουσα από τα χείλη του
Υπουργού, µείωση των αντικειµενικών αξιών προκαλεί εισέτι τη
µήνιν των πολιτών, αφού είναι έτος εκλογών, τουλάχιστον κατά
το Σύνταγµα. Η τροπολογία, λοιπόν, δεν λύνει το πρόβληµα, γιατί
χορηγείται ένα µικρό ποσοστό έκπτωσης 20% στα κενά, µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, υπό περιοριστικά µάλιστα εισοδηµατικά
και περιουσιακά κριτήρια και µε την προϋπόθεση τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα να είναι κενά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013.
Δηλαδή, αν ένα ακίνητο ήταν νοικιασµένο ή είχε ρεύµα για κάποιο διάστηµα το 2013, έστω και για µια µέρα, ο ιδιοκτήτης του
δεν δικαιούται έκπτωση. Η έκπτωση αυτή, µάλιστα, δίνεται ειδικά
για το 2014, χωρίς να ξεκαθαρίζεται τι θα ισχύσει το 2015.
Εποµένως, η επιβάρυνση για χιλιάδες ιδιοκτήτες µε κενά, µη
ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, παρά την όποια έκπτωση σε κάποιους απ’ αυτούς, είναι δεδοµένη και παράλογη. Για παράδειγµα,
ξενοίκιαστη µονοκατοικία εκατόν πενήντα τετραγωνικών επιφανείας, µε τιµή ζώνης 750 έως 1000 ευρώ και παλαιότητας δεκατριών ετών, µε δύο προσόψεις, που δεν ηλεκτροδοτήθηκε το
2013, θα πληρώσει µειωµένο ΕΝΦΙΑ 416 ευρώ, ενώ στο χαράτσι
της ΔΕΗ πλήρωνε µηδέν.
Η διεύρυνση, ακόµα περισσότερο, των κριτηρίων που πρέπει
συσσωρευτικά να ισχύσουν, προκειµένου κάποιος να δικαιούται
έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς πλέον προστίθεται
και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, βγάζει εκτός πολλούς φορολογούµενους. Έτσι, για οικονοµικά ασθενείς δεν θα
λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνο το εισοδηµατικό κριτήριο των 9.000
ευρώ για τον άγαµο και τα τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων να
µην υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα αλλά και η αξία της περιουσίας που διαθέτουν. Δηλαδή η απαλλαγή του 50% δεν θα δίδεται
εάν η αντικειµενική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις
85.000 ευρώ για τους άγαµους και τις 150.000 ευρώ για τους έγγαµους.
Επιστρατεύονται, επίσης, και τα τεκµήρια διαβίωσης, τα οποία
αποκλείουν έναν µεγάλο αριθµό. Δεν προλαβαίνω, δυστυχώς, να
ολοκληρώσω. Θέλω, πάντως, να κλείσω φέρνοντας ένα παράδειγµα. Είναι κρίµα για ένα ζευγάρι µε ένα παιδί και ετήσιο συνολικό εισόδηµα 6.000 ευρώ, µε ένα διαµέρισµα ογδόντα
τετραγωνικών µέτρων, αντικειµενικής αξίας 100.000 ευρώ και
ένα ΙΧ χίλια τριακόσια κυβικά, επταετίας, η εφορία να προσδιορίζει το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια διαβίωσης στο πολύ υψηλότερο επίπεδο των 11.420 ευρώ. Έτσι, επειδή το τεκµαρτό
εισόδηµα είναι µεγαλύτερο του εισοδηµατικού ορίου των 11.000
ευρώ για την έκπτωση του 50%, τελικά θα πρέπει να πληρώσουν
όλο το ποσό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η παράταση, βεβαίως, του χρόνου αποπληρωµής δεν είναι επίσης τίποτα. Εγώ, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι,
αλλά προσωπικά, για δεύτερη φορά δεν θα συναινέσω σε αλλαγές που δεν λύνουν το πρόβληµα και εν τέλει δηµιουργούν -και
δικαίως- ένα αίσθηµα εµπαιγµού στους φορολογούµενους πολίτες. Δεν ξέρω αν θα φτάσω στο σηµείο να αναπολήσω το ΕΕΤΗΔΕ, όπως πολλοί συνάδελφοι έχουν πει -το είπε και προχθές
και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη- αλλά δεν θα συνηγορήσω στη συνέχιση µιας τέτοιας εξόφθαλµης αδικίας. Γι’
αυτό είµαι αντίθετος µε την τροπολογία, έτσι όπως έχει, εκτός
εάν βελτιωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δερµιτζάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, σχεδόν πέντε χρόνια µετά την επιβολή του µνηµο-
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νίου στον ελληνικό λαό, οι αρνητικές συνέπειες που βιώνει ο
λαός µας έχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών του. Η επίθεση
στα εισοδήµατα, µισθούς, συντάξεις, η τεράστια φοροεπιδροµή,
η εφεύρεση συνεχώς νέων µεθόδων και τρόπων για να αφαιµάσσουν το εισόδηµα των εργαζοµένων, των µισθωτών, των µικροµεσαίων, η απαξίωση, η διάλυση του δηµόσιου τοµέα, το
ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου, η υπακοή συνεχώς στις απαιτήσεις των δανειστών έχουν οδηγήσει το λαό µας σε απόγνωση.
Η πολιτική της λιτότητας που επέβαλαν στην πατρίδα µας, µέσω
των πρόθυµων µνηµονιακών κυβερνήσεων, η κ. Μέρκελ και οι δανειστές µας, έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή στο λαό. Η
διάλυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η έλλειψη επενδύσεων,
το ρήµαγµα της υπαίθρου, τα πλήγµατα στον αγροτικό κόσµο δεν
αφήνουν περιθώρια ούτε για λεονταρισµούς της Κυβέρνησης
ούτε είναι δυνατόν να ξεγελάσετε πλέον κανέναν. Τα κοινωνικά
αγαθά, που πρωτίστως πρέπει να απολαµβάνει ο πολίτης, της
υγείας, της παιδείας, της εργασίας, όπως οφείλει να παράσχει
κάθε ευνοµούµενη πολιτεία, έχουν στην κυριολεξία ισοπεδωθεί.
Ιδιαίτερα ο ευαίσθητος χώρος της υγείας ήταν αυτός που στοχοποιήθηκε εξ αρχής, αυτός που χτυπήθηκε ιδιαίτερα.
Οι προθέσεις από την αρχή ήταν ξεκάθαρες: Η διάλυση του
ΕΣΥ -το οποίο σηµειωτέον, παρ’ όλες τις δυσλειτουργίες και τον
κατακερµατισµό που εµφάνιζε, είχε έναν ανθρωποκεντρικό προσανατολισµό- η συρρίκνωση, η απαξίωση των νοσοκοµείων και
η εκχώρηση του σηµαντικού αυτού κοινωνικού αγαθού στους
ιδιώτες, στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα. Η υγεία γίνεται εµπόρευµα και κάποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία σε βάρος των
πολιτών. Το κοινωνικό κράτος διαλύεται.
Επιτρέψτε µου µια αναφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, στο
Νοµό Λασιθίου, έναν ακριτικό αποµονωµένο νοµό, µε άθλιο οδικό
δίκτυο. Πλήρης υποβάθµιση. Υποστελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό σε όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκοµεία. Τεράστιες ελλείψεις σε απαραίτητα υλικά. Οι κλινικές
παραµένουν κλειστές εντελώς ή υπολειτουργούν. Στην αποµονωµένη Σητεία -όσοι την έχετε επισκεφθεί θα ξέρετε πώς µπορεί
να φτάσει κανείς, µέσα από ποιο οδικό δίκτυο- δεν υπάρχει καρδιολόγος. Στην Ιεράπετρα δεν λειτουργεί παθολογική και άλλες
κλινικές. Στον Άγιο Νικόλαο όλες οι κλινικές εµφανίζουν σηµαντικές ελλείψεις σε γιατρούς. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα των πολιτικών σας.
Αναρωτήθηκε προχθές –ρητορικά, βέβαια- ο κ. Γεωργιάδης
στη συνεδρίαση της επιτροπής γιατί στην Ελλάδα έχει θεριέψει
ο ιδιωτικός τοµέας στο χώρο της υγείας. Αυτή είναι η απάντηση,
κύριε Γεωργιάδη. Η δική σας πολιτική διαλύει τη δηµόσια υγεία.
Παραχωρεί και γιγαντώνει την παρουσία του ιδιωτικού τοµέα σε
αυτόν τον ευαίσθητο χώρο. Όµως, επαναλαµβάνω, η υγεία είναι
κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εµπόρευµα, αλλά αδυνατείτε να το
κατανοήσετε, γιατί υπηρετείτε την πιο ακραία εκδοχή του βάρβαρου νεοφιλελευθερισµού, που αγνοεί τον άνθρωπο και τις
πραγµατικές του ανάγκες και υπηρετεί µονάχα τις ανάγκες των
αγορών και των τραπεζιτών.
Αναρωτιέται εύλογα ο οποιοσδήποτε καλόπιστος πολίτης: Ενώ
όλα αυτά συµβαίνουν, δεν χρειάζεται ένα σύστηµα κοστολόγησης που θα βάλει φραγµό σε όλο αυτό το πάρτι που είχε στηθεί
και ήταν δηµιούργηµα των πολιτικών σας στο χώρο της υγείας
µε τη διαφάνεια και τον διορισµό των «ηµετέρων»; Μια τακτική
που και σήµερα ακολουθείται. Εγώ δεν είδα κάποιον να τιµωρείται ή να οδηγείται στα δικαστήρια από αυτούς που εκτίναξαν το
κόστος περίθαλψης στα ύψη από τις προµήθειες στα νοσοκοµεία
ή από αυτούς που ήταν στις επιτροπές που έδιναν τις υψηλότερες τιµές στην Ευρώπη στα φάρµακα, επιβαρύνοντας τα ασφαλιστικά ταµεία και τους ασφαλισµένους.
Βεβαίως, λοιπόν, χρειάζεται ένα σύστηµα κοστολόγησης, µε
διαφάνεια και έλεγχο. Όµως, γιατί αυτό πρέπει να γίνει από µια
ανώνυµη εταιρεία που συµµετέχουν σε µεγάλο βαθµό τα ιδιωτικά
συµφέροντα και θα στοιχίσει στον Έλληνα πολίτη αρκετά χρήµατα και θα χρηµατοδοτείται από τα ασφαλιστικά ταµεία; Το νοµοσχέδιο για την ΕΣΑΝ Α.Ε. αυτό ακριβώς υπηρετεί: Δηµιουργεί
εκείνο το πλαίσιο κοστολόγησης και χρηµατοδότησης των δηµόσιων νοσοκοµείων που χρειάζεται µια ιδιωτικοποιηµένη αγορά
υγείας.
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Πίσω από τις φαινοµενικά αγνές σας προθέσεις κρύβεται επιµελώς για άλλη µια φορά σε ένα ιδιαίτερο, σηµαντικό και ευαίσθητο τοµέα η νεοφιλελεύθερη ακραία βαρβαρότητα που
υπηρετεί το δόγµα της περιστολής των δαπανών και τη ρήση
«λεφτά δεν υπάρχουν για την υγεία».
Τα αποτελέσµατα αυτού του µοντέλου θα είναι τα εξής: Πρώτον, αύξηση των ακριβών και γρήγορων περιστατικών, µε στόχο
την επαρκή χρηµατοδότηση και τη θετική αξιολόγηση των θεραπευτηρίων ως παραγωγικά νοσοκοµεία. Θα έχουµε αύξηση αυτών,
που και άλλοι συνάδελφοι ονόµασαν «αιµατηρά εξιτήρια», µε µειώσεις του χρόνου παραµονής των ασθενών στο νοσοκοµείο, µε
επικίνδυνες επιπτώσεις για την ίδια τους τη ζωή.
Δεύτερον, εφόσον συµπεριλαµβάνεται και η µισθοδοσία του ιατρικού προσωπικού, αυτό σηµαίνει µπόνους αποδοτικότητας. Άρα,
για να επιβιώσει ένα νοσοκοµείο, θα επιδιώκεται ή θα προκαλείται
ζήτηση υπηρεσιών υγείας.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός είναι, έτσι κι αλλιώς, άνισος µε την
υπάρχουσα κατάσταση ανάµεσα σε ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία. Ιδιαίτερα, µάλιστα, τα µικρά επαρχιακά υποστελεχωµένα και
µε ανεπαρκή εξοπλισµό νοσοκοµεία θα οδηγηθούν αυτόµατα σε
κλείσιµο. Οι ιδιωτικοί όµιλοι που καραδοκούν είναι έτοιµοι να εισβάλλουν παντού, αφού ιδιαίτερα στα χρόνια του µνηµονίου τα
δηµόσια νοσοκοµεία δεν έχουν εξοπλιστεί µε σύγχρονα όργανα
και τεχνολογία. Τα περισσότερα, όπως ανέφερα, υπολειτουργούν,
ενώ αντίθετα τα ιδιωτικά βιώνουν µέρες δόξας ως αποτέλεσµα της
πολιτικής σας.
Τέταρτον, θα αυξηθούν οι υψηλού κόστους θεραπείες -αναφέρθηκε και από τον εισηγητή µας- παραδείγµατος χάριν οι αρθροπλαστικές, µε συνολική αύξηση τελικά των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Και πέµπτον, και πολύ σηµαντικό για εµάς, δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι η άσκηση πιέσεων για µείωση του εργατικού
κόστους θα επιφέρει απολύσεις και µειώσεις µισθών και θα αναγκάσει τους γιατρούς να επιδοθούν στο κυνήγι των ακριβών περιστατικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος της Κυβέρνησης είναι
προφανής: δραµατική µείωση των δαπανών για την υγεία, µετακύληση του κόστους στις πλάτες των πολιτών -γι’ αυτό άλλωστε
έχει πολλαπλασιαστεί και η συµµετοχή των ασφαλισµένων στα
φάρµακα, παρ’ όλο που έχει κατακλυστεί µε γενόσηµα η ελληνική
αγορά- πλαφόν σε εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις,
ακόµα και σε εγχειρισµένους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε
by-pass -το triplex θα µπορεί να γίνεται κάθε πέντε χρόνια!- ενώ
µία γυναίκα, ακόµα κι αν έχει σοβαρό πρόβληµα, θα µπορεί να
κάνει test Παπανικολάου κάθε τρία χρόνια!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Δεν ισχύει αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δείξτε λίγη ανοχή. Στον προηγούµενο οµιλητή δώσατε τρία λεπτά
και έχετε δείξει, σχετικά, µία ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να ζητάτε ένα λεπτό για
να σας στο δίνω. Μην το παίρνετε από µόνος σας,
παραµερίζοντας το Προεδρείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, φέρατε, λοιπόν, τη διάλυση του ΕΣΥ και την εισβολή των
ιδιωτών στο σύστηµα περίθαλψης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Στην κατάσταση και στην οικονοµική
εξαθλίωση που έχετε οδηγήσει το λαό µας, εν µέσω ανθρωπιστικής κρίσης και ενώ χιλιάδες συµπολίτες µας βρίσκουν καταφύγιο
στα κοινωνικά ιατρεία και στα κοινωνικά φαρµακεία που αναπτύσσονται σε κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας, πώς είναι δυνατόν
να ανταπεξέλθει ο µαρτυρικός και χιλιοπληγωµένος λαός µας σε
αυτό τον απίστευτο Γολγοθά που τον οδηγείτε;
Η λύση είναι µία και την γνωρίζετε. Γι’ αυτό προσπαθείτε να επιµηκύνετε τον χρόνο παραµονή σας στην Κυβέρνηση, γαντζωµένοι
στις καρέκλες της εξουσίας. Η λύση είναι µία και πλησιάζει. Η ανατροπή αυτής της επικίνδυνης συγκυβέρνησης, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ,
που θα σηµατοδοτήσει την αλλαγή αυτής καταστροφικής πολιτικής και θα φέρει ξανά την ελπίδα και την αισιοδοξία στο λαό µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Θα ήθελα να πω και δύο
κουβέντες για τον ΕΝΦΙΑ. Πιστεύω πως δεν µε αφήνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε το. Αφού κάτσατε και κάνατε µόνο πολιτικές αναλύσεις , αφήστε τα υπόλοιπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ζητήσει
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Λεονταρίδης για την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1802 και µε ειδικό αριθµό 149.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο, που λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, µού δίνει το λόγο για την ανάπτυξη των θέσεών
µου επί αυτής της τροπολογίας, που είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1802 και µε ειδικό αριθµό 149 και στην οποία έγιναν
και κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες µπορούν να µοιραστούν στο Τµήµα και να δοθούν και στο Προεδρείο.
Όσον αφορά στο θέµα της τροπολογίας, η τροπολογία αυτή
κατέστη αναγκαία λόγω των σηµαντικών καθυστερήσεων από
την πλευρά των περιφερειών στη διαδικασία της µεταφοράς των
µαθητών για το σχολικό έτος που αρχίζει αύριο, παρά τις αλλεπάλληλες υποµνήσεις του Υπουργείου από την αρχή του έτους
γι’ αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν.
Συγκεκριµένα, από το Φεβρουάριο το Υπουργείο Εσωτερικών
µε έγγραφα που έστειλε προς όλους τους περιφερειάρχες ζητούσε την επίσπευση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση του έργου της µεταφοράς των µαθητών σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 24001/2013, τονίζοντάς τους ότι εν’ όψει των δεσµεύσεων
της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η µεταφορά θα
έπρεπε να γίνει αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ
αυτής, δηλαδή χωρίς παράταση των ήδη υφιστάµενων τότε συµβάσεων.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνω ότι οι παρατάσεις αυτές οι οποίες
δίνονταν συστηµατικά τα τελευταία χρόνια, έρχονται σε πλήρη
αντίθεση µε την ενωσιακή νοµοθεσία και για τον λόγο αυτό η
χώρα βρίσκεται σε διαδικασία παράβασης για τις παρατάσεις
από το 2010 και µετά και πρέπει µέχρι αύριο να απαντήσει στην
πρώτη προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ακολούθησε είκοσι µέρες µετά, δηλαδή το Μάρτιο, δεύτερη
επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών προσωπικά σε κάθε
έναν περιφερειάρχη, µε την οποία ζητείτο να µας ενηµερώσει για
το στάδιο της διαδικασίας επισηµαίνοντας ότι δεν πρόκειται να
δοθούν παρατάσεις για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Φυσικά, υπήρξε η προεκλογική περίοδος και αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων και συγκεκριµένα στις 18 Ιουνίου 2014, ο
Υπουργός κ. Ντινόπουλος απηύθυνε τρίτη επιστολή προς τους
περιφερειάρχες στο ίδιο πνεύµα.
Τώρα, το Υπουργείο, παρακολουθώντας την εξέλιξη της διαδικασίας διαπίστωση ολιγωρία, αλλά µε τη νοµοθετική αυτή ρύθµιση, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα των άγονων
διαγωνισµών, καταθέτουµε αυτήν την τροπολογία µε την οποία
δίνεται η δυνατότητα της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα εκτελεί το έργο µέχρι
την ανάδειξη µειοδότη του διεθνούς διαγωνισµού και πάντως όχι
πέραν της 28-2-2015. Το ποσό για τη µεταφορά σε καµµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο που τίθεται από την
ΚΥΑ. Για την περίπτωση δε, του Βορείου Αιγαίου έχει ζητηθεί
λόγω ολιγωρίας από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Αιγαίου να αναζητήσει τους υπευθύνους και να καταλογίσει ευθύνες, γιατί αυτήν τη στιγµή που µιλάµε ακόµα δεν
έχουν κάνει ούτε τους πρόχειρους διαγωνισµούς.
Δίνεται πάλι µέσα από την τροπολογία λύση και στο πρόβληµα
που θα αντιµετώπιζαν –κι έχει σηµασία, κύριε Πρόεδρε- οι µαθητές των µουσικών σχολείων, εάν εφαρµοζόταν η κοινή υπουργική
απόφαση. Συγκεκριµένα, από συναντήσεις που είχα τόσο µε το
Σύλλογο Γονέων των µαθητών αυτών, όσο και µε τους καθηγητές
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αυτών των σχολείων, διαπίστωσα ότι θα δηµιουργείτο τεράστιο
πρόβληµα µε τη µεταφορά των παιδιών, αφού το 80% θα έµενε
εκτός. Με την υπόψιν τροπολογία δίνεται λύση και στο θέµα αυτό
και δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβληµα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε καµµία περίπτωση το κόστος της µεταφοράς δεν θα υπερβαίνει το ποσό που δαπανήθηκε πέρυσι σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας για τη µεταφορά των µαθητών.
Αυτό είναι δυνατό, διότι οι περισσότερες περιφέρειες έχουν
κάνει σφιχτή και ορθολογική διαχείριση της δαπάνης αυτής και
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µάλιστα, περιµένουµε και µείωση του συνολικού ποσού.
Σας ευχαριστώ και καταθέτω, όπως είπα, τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και η ισχύς φυσικά αυτής της τροπολογίας και των παραγράφων που περιγράφονται µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
αρχίζει από τις 11-9-2014 κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Θεόφιλος Λεονταρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

2832

«
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε. Θετική πρωτοβουλία είναι αυτή, κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ να γίνει αναπαραγωγή και να διανεµηθούν στους
κυρίους συναδέλφους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μία ερώτηση µπορώ να κάνω, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε τον λόγο, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε, αλλά
αν έχετε την καλοσύνη διευκρινίστε µας από πού προκύπτει ότι
η τροπολογία αυτή αφορά και τα µουσικά σχολεία, γιατί δεν προκύπτει από πουθενά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Από το ό,τι σας είπα, έγινε άρση των περιορισµών που
υπήρχαν µε τις χιλιοµετρικές αποστάσεις. Υπήρχαν περιορισµοί
µε την προηγούµενη ΚΥΑ, όπου στην ουσία τίθεντο κάποιοι περιορισµοί µε χιλιοµετρικές αποστάσεις κι έτσι πολλά παιδιά ιδίως
από τα µουσικά σχολεία και φυσικά και άλλα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, δεν µπορούσαν και θα έπρεπε να περπατήσουν
δυόµισι χιλιόµετρα για να πάνε να πάρουν το λεωφορείο. Με
αυτόν τον τρόπο, λύνουµε πρώτα-πρώτα το πρόβληµα της Ανατολικής Αττικής, λύνουµε το πρόβληµα µουσικών σχολείων σε
άλλες περιοχές της χώρας πυκνοδοµηµένες, στη Θεσσαλονίκη
και µάλιστα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και στον Πειραιά έχουµε τέτοιο πρόβληµα.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Περιµένετε µισό λεπτό να σας το πω.
Επικοινώνησα και µε τους δεκατρείς περιφερειάρχες της
χώρας και οι ίδιοι οι περιφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες,
οι οποίοι ήταν επιφορτισµένοι µε το έργο αυτό, µου τα είπαν µε
το όνοµά τους όλα, δηλαδή όλες τις δυσκολίες που έχουν.
Δίνουµε διέξοδο, ώστε να βοηθηθούν και τα παιδιά αυτά, τα
οποία είναι σε δηµόσια σχολεία.
Από πέρσι και εσείς -και πολύ σωστά- αναφέρατε και µε ερωτήσεις σας ότι πρέπει να βοηθήσουµε τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, αίροντας κάποιους περιορισµούς, οι οποίοι δηµιουργούσαν
πρόβληµα στα µουσικά σχολεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα, µε την άρση των
χιλιοµετρικών αποστάσεων για τα µουσικά σχολεία δεν υπάρχει
κανένα πρόβληµα, εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα και για το
Μουσικό Σχολείο Πειραιά.
Κύριε Κικίλια, έχετε τον λόγο κι εσείς για τρία λεπτά, για να
υποστηρίξετε την τροπολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα
χρειαστώ καν τρία λεπτά. Δεν θα καθυστερήσω τους συναδέλφους.
Ευχαριστώ την κυρία Υπουργό που επέτρεψε να εισαγάγουµε
αυτήν την τροπολογία στο νοµοσχέδιο αυτό. Πρόκειται για τροπολογία που ρυθµίζει τις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση
αφαίρεσης πινακίδων ή διπλώµατος οδηγού και ασφάλισης αυτοκινήτου και όχι τις ποινικές.
Έχει να κάνει µε το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Σε
προγενέστερο χρόνο, όταν κάποιος συλλαµβανόταν µε ανασφάλιστο αυτοκίνητο –αγρότης, επαγγελµατίας οδηγός- του αφαιρείτο το δίπλωµα για έξι µήνες και η άδεια, ενδεχοµένως, µέχρι
και για δύο χρόνια. Αυτό ουσιαστικά, επαγγελµατικά τον έφερνε
σε πολύ δεινή θέση. Ήταν, λοιπόν, πάγιο αίτηµα όλων αυτών των
επαγγελµάτων, αν είναι δυνατόν, να υπάρχει µία ρύθµιση.
Η ρύθµιση, λοιπόν, έρχεται και λέει το εξής: Στον παραβάτη
θα αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωµα και οι πινακίδες.
Εφόσον, όµως, φέρει στην Ελληνική Αστυνοµία το νέο ασφάλιστρο και πληρώσει το διοικητικό πρόστιµο, αµέσως µπορεί να
του επιστρέφεται το δίπλωµά του και η άδεια οδήγησης.
Αυτό, νοµίζω, ότι είναι εύλογο γιατί δεν µπορούµε να κρατήσουµε όµηρο έναν επαγγελµατία, αγρότη, οδηγό κ.λπ. για τόσο
µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε αυτές τις εποχές τις οποίες
ζούµε.
Αυτή η τροπολογία εισαγάγετε και ελπίζω στην αποδοχή της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε. Είναι
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προς τη σωστή κατεύθυνση, πράγµατι.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ζερδελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο συνάδελφοι οι οποίοι διετέλεσαν Υπουργοί πρόσφατα στο Υπουργείο Υγείας, διαπίστωσαν µε θετικό πρόσηµο
ότι ενώ οι Υπουργοί αλλάζουν, η πολιτική του Υπουργείου έχει
συνέχεια.
Αυτό έχουµε διαπιστώσει κι εµείς, ότι είναι συνέχεια µιας µνηµονιοκεντρικής πολιτικής, της οποίας τα αποτελέσµατα έχουµε
ζητήσει να δηµοσιοποιηθούν. Εγώ ο ίδιος ζήτησα από τον κύριο
Υπουργό να φέρει δύο µονάχα δείκτες, τον δείκτη του προσδόκιµου επιβίωσης και της βρεφικής θνησιµότητας, στην αρχή της
υπουργίας του κυρίου Λοβέρδου και στη σηµερινή για να δούµε
πως έχουν εξελιχθεί στο διάστηµα αυτό αυτοί οι δείκτες, οι
οποίοι είναι το κυριότερο εργαλείο, µε το οποίο τα συστήµατα
υγείας ταξινοµούνται, εκτιµούνται και συγκρίνονται.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο προτείνεται στο Τµήµα η θεσµοθέτηση οργάνου, το οποίο µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας
θα προσδιορίζει και θα κοστολογεί τις ενδονοσοκοµειακές ιατρικές πράξεις για τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα εισάγοντας τα
κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια, που έχουν και τον διεθνή όρο
DRGs, µε το µέσο κόστος της συγκεκριµένης οµοιογενούς οµάδας σε εθνικό επίπεδο. Η δυνατότητα επικαιροποίησης της κοστολόγησης παρέχεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Στη συζήτηση στην επιτροπή έγινε µία προσπάθεια από τη
µεριά της Κυβέρνησης να αποστειρωθεί το καθαρά τεχνοκρατικό
ζήτηµα του νοµοθετικού εγχειρήµατος από το πολιτικό σκέλος,
αυτό δηλαδή των συνεπειών εφαρµογής του στη δευτεροβάθµια
περίθαλψη και ιδιαίτερα στο δηµόσιο τοµέα υγείας.
Οι νόµοι, όµως, κύριοι συνάδελφοι, είναι ακριβώς όπως τα εργαλεία. Η χρήση τους εξαρτάται από το ποιος και πώς τα χρησιµοποιεί. Το µαχαίρι κόβει το ψωµί, αλλά κόβει και το χέρι.
Το πρώτο, λοιπόν, ερώτηµα, το οποίο έχω να απευθύνω, είναι
γιατί η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, η αξιολόγηση των
κλινικών και των νοσοκοµείων, η κατανοµή των αµοιβών είναι αρµοδιότητα ανώνυµης εταιρείας. Τι εµποδίζει την κοστολόγηση να
την αναλάβει δηµόσιος οργανισµός, παραδείγµατος χάριν, κατά
τα πρότυπα του ΕΟΦ, όπως γίνεται µε την τιµολόγηση των φαρµάκων;
Ο ΕΟΦ κοστολογεί και το Υπουργείο αποφασίζει για τη συµµετοχή των ασθενών, δηλαδή, το Υπουργείο, κύριοι συνάδελφοι,
κάνει πολιτική.
Με το παρόν νοµοσχέδιο το Υπουργείο απλά παρακολουθεί
και τίποτε άλλο. Η ανώνυµη εταιρία αντικαθιστά κάθε άλλο σύστηµα αποτίµησης αξίας νοσοκοµειακών υπηρεσιών και κατανοµής αµοιβών νοσοκοµείων που προέρχονται από τους πόρους
των ασφαλιστικών οργανισµών και του κρατικού προϋπολογισµού. Είναι η απόλυτη νεοφιλελευθεροποίηση του συστήµατος
υγείας, για το οποίο κάποιοι χαίρονται, εγώ δε προσωπικά, λυπάµαι.
Οι υπουργικές βελτιώσεις που καθορίζουν τη συµµετοχή δηµοσίου στο 51% των µετοχών σε τίποτα δεν εξασφαλίζουν τον
δηµόσιο έλεγχο, καθ’ ότι στο άµεσα προσεχές µέλλον µε υπουργική τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο –όπως αυτές σωρηδόν
κατατίθενται και κατατέθηκαν και σήµερα στην παρούσα Βουλή,
έτσι ώστε να αιφνιδιάσουν την Αντιπολίτευση- θα τροποποιηθεί
η αναλογία της κατοχής των µετοχών σε βάρος του δηµοσίου.
Κρίσιµο, λοιπόν, στοιχείο του νοµοσχεδίου είναι η δηµιουργία
ανώνυµης εταιρίας και όχι τόσο η κοστολόγηση και αναλογία κυριότητας των µετοχών.
Ας δούµε όµως, η εφαρµογή των κλειστών ενοποιηµένων νοσηλίων, τι επιπτώσεις θα έχει στο ήδη συρρικνωµένο και υποχρηµατοδοτούµενο και µε πανθοµολογούµενη δραµατική έλλειψη
προσωπικού Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Ο δηµόσιος τοµέας της νοσοκοµειακής περίθαλψης θα βρεθεί
να ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό, έναν ιδιωτικό τοµέα που µπορεί
να προσλαµβάνει προσωπικό, να επενδύει σε υψηλή τεχνολογία,
κύριοι συνάδελφοι, και να λειτουργεί ως κερδοσκοπική αποκλειστικά επένδυση, στοχεύοντας στη µεγιστοποίηση του κέρδους,
απέναντι σε ένα δηµόσιο, που σε µνηµονιακό καθεστώς απαξίωσης του δηµόσιου τοµέα υγείας πάσχει από οικονοµική ασιτία,

2836

δραµατική υποστελέχωση, όπως ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι
που µίλησαν προηγουµένως και υστέρηση σε τεχνολογικό εξοπλισµό.
Επιπρόσθετα, ο δηµόσιος τοµέας είναι υποχρεωµένος να εφηµερεύει, µε αύξηση του κόστους, ιδιαίτερα στα επαρχιακά νοσοκοµεία. Ένα επαρχιακό νοσοκοµείο που θα εφηµερεύει κάθε
µέρα για δώδεκα µήνες το χρόνο, υποδεχόµενο τα έκτακτα επείγοντα περιστατικά.
Η πρόβλεψη για την τύχη του δηµόσιου νοσοκοµείου υπό
αυτές τις συνθήκες άνισου ανταγωνισµού, είναι η περαιτέρω
υποβάθµιση, αιµορραγία από ιατρικό προσωπικό και επιβάρυνση
από τα µη προσοδοφόρα περιστατικά, που οι ιδιωτικές κλινικές
θα τα αποφεύγουν. Όπως δε δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός, κάποια
εκ των επαρχιακών νοσοκοµείων, πιθανόν να κλείσουν.
Αντίθετα, οι ιδιωτικές κλινικές στο σηµερινό θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας τους δεν έχουν υποχρέωση εφηµερίας. Η δε κοστολόγηση µε την καθιέρωση των DRG’s θα δηµιουργήσει µια οµάδα
νοσηµάτων, κύρια του τοµέα της χειρουργικής, που θα είναι προσοδοφόρα για την κλινική, µε αποτέλεσµα τη στροφή του ενδιαφέροντος προς αυτή την οµάδα από τον ιδιωτικό τοµέα, που θα
παράγει νέα περιστατικά, φαινόµενο που είναι γνωστό και ως «ιατρογενής αύξηση».
Οι δε µέρες νοσηλείας, µειούµενες, θα δώσουν οικονοµικά το
κίνητρο στις ιδιωτικές κλινικές να βραχύνουν τις µέρες ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας, µε εξιτήρια πριν την οριστική αποκατάσταση του ασθενούς, γνωστά και ως «αιµατηρά εξιτήρια»,
πρακτική που ακολουθούν οι κλινικές στη Γερµανία, της οποίας
το µοντέλο υιοθετεί το παρόν νοµοσχέδιο. Στη Γερµανία δε, η
αύξηση των καισαρικών σε βάρος του οικονοµικά µη επωφελούς
φυσιολογικού τοκετού, έλαβε διαστάσεις µε την καθιέρωση των
DRG’s.
Τα νοσοκοµεία, ιδιωτικά και δηµόσια, θα επιδοθούν σε έναν
αρρωστηµένο ανταγωνισµό για το ποιος θα προσελκύσει τα
«καλά» DRG που αποδίδουν κέρδη. Ο ασθενής και οι ανάγκες
του παύουν να είναι το µέληµα της ιατρικής. Τη θέση τους παίρνει η νόσος και µάλιστα, η αποδίδουσα κέρδος. Νοσήµατα µε µειωµένη προσδοκία γρήγορης και καλής έκβασης, µε αυξηµένο
µέσο όρο ηµερών νοσηλείας και χρόνια ανίατα περιστατικά θα
είναι έξω από το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον των ιδιωτών, στα
χέρια των οποίων το νοµοσχέδιο αυτό, καθώς και µια σειρά από
προηγούµενα, παραδίδει ουσιαστικά τη δηµόσια υγεία.
Η δε αξιολόγηση των νοσοκοµείων, µέσω δηµοσίευσης δεδοµένων, που η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του νοσοκοµείου, µε βρίσκει αντίθετο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι σηµαντικό ρόλο στην απόδοση
ενός νοσοκοµείου έχει η επαρκής στελέχωση µε ανθρώπινο δυναµικό, η οικονοµική επάρκεια, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή και ο εξοπλισµός, η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του,
καθώς και η ηλικιακή και επαγγελµατική σύνδεση και άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσµού που περιθάλπει.
Αυτού του είδους η αξιολόγηση, στις σηµερινές συνθήκες νεοφιλελεύθερων µνηµονίων, είναι ουσιαστικά η προαναγγελθείσα
απαξίωση του δηµόσιου νοσοκοµείου µέσω µιας στηµένης διαδικασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα συστήµατα υγείας, όπως
είπα προηγουµένως, κρίνονται και συγκρίνονται µε µια σειρά από
δείκτες διεθνώς αποδεκτούς. Αναφέρω ενδεικτικά το προσδόκιµο επιβίωσης, τους αποφεύξιµους θανάτους, τη βρεφική και
παιδική νοσηρότητα και θνησιµότητα και τη θνησιγένεια.
Αν θεωρείτε παρακινδυνευµένο το να κάνει κανείς µια πρόβλεψη, το παρόν νοµοσχέδιο -αν εφαρµοστεί- σχεδόν εξαλείφει
τον κίνδυνο αυτό. Όλοι οι παραπάνω δείκτες που ανέφερα περιµένω να επιδεινωθούν. Το 2013 καταγράφηκαν στην Ελλάδα περισσότεροι θάνατοι, από γεννήσεις. Με το παρόν νοµοσχέδιο
αυτή η εθνοκτόνα και οδυνηρή πραγµατικότητα θα επιδεινωθεί.
Επειδή, κύριοι συνάδελφοι, πατήρ αληθείας χρόνος, ο χρόνος
αυτός θα είναι σύντοµος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα αναφερθώ στο παρόν νοµοσχέδιο, γιατί θεωρώ ότι κάλυψαν επαρκέστατα τις όποιες παρατηρήσεις µας, διαφωνίες
µας, αλλά και τη φιλοσοφία µας και ο εισηγητής του κόµµατός
µας κ. Ζαχαριάς, αλλά και οι προλαλήσαντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα αναφερθώ κυρίως στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1808.
Κύριε Βορίδη, δεν βλέπω να είναι εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών, για να στηρίξει αυτήν την τροπολογία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έµαθα ότι έρχεται. Έτσι ακούω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Να δούµε, κύριε Βορίδη, αλλά
έχουν περάσει τόσες ώρες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αν αναφερθείτε µόνο
στην τροπολογία αυτή, γιατί δεν περιµένετε να έρθει ο Υπουργός
που θα έρθει γύρω στις 15.15’ και να µιλήσετε τότε ή θα τα πείτε
όλα τώρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ας έρθει τότε. Υπάρχει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος που θα πει ό,τι χρειάζεται να πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Όµως, είναι σηµαντικό το ότι
τόσες ώρες κουβεντιάζουµε για αυτό το ζήτηµα, για αυτήν την
τροπολογία και δεν ήρθε εδώ ο Υπουργός να την υπερασπιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τώρα, για να µπω στην ουσία,
στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1808 για τον ΕΝΦΙΑ περιλαµβάνονται ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Κατά τη γνώµη µας και το περιεχόµενο των εξαγγελιών, αλλά
και ο τρόπος που αποτυπώθηκαν αποδεικνύουν ότι άνθρακες ο
θησαυρός των όσων έταζαν πριν Βουλευτές και στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας στα κανάλια και αλλού στον ελληνικό λαό.
Αποδείχθηκε ότι ώδινεν όρος και έτεκεν µυν.
Από το περιεχόµενο αυτής της τροπολογίας, πρώτα από όλα,
υπάρχει ένα πρόβληµα για τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µε τη µεγάλη ή τη µικρή φασαρία που έκαναν το προηγούµενο διάστηµα για να αρθούν οι αδικίες του
ΕΝΦΙΑ, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται, όχι µόνο δεν άρθηκαν,
αλλά και για ορισµένες κατηγορίες αυξήθηκαν οι προϋποθέσεις
για να πάρουν κάποιες ελαφρύνσεις, εκπτώσεις και απαλλαγές.
Εποµένως, από ό,τι φαίνεται, οι Βουλευτές και οι Βουλευτίνες
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που ήταν µοιρολογούντες
ή µοιρολογίστρες στο δηµόσιο λόγο τους για τις αδικίες του
ΕΝΦΙΑ ουσιαστικά φαίνεται ότι πήγαν για µαλλί όλο αυτό το διάστηµα και βγήκαν κουρεµένοι και κουρεµένες.
Οι όποιες αλλαγές προτείνονται σε αυτήν την τροπολογία για
τον ΕΝΦΙΑ δεν αλλάζουν την ουσία του. Παραµένει ένας νόµος
αντισυνταγµατικός, κοινωνικά άδικος, παραµένει ένας νόµος και
φόρος ταυτόχρονα –νόµος θα γίνει αν περάσει η τροπολογίαφοροµπηχτικός, αντικοινωνικός, αντιαναπτυξιακός και κυρίως
πλήττει τα λαϊκά στρώµατα και τη µικρή και µεσαία ακίνητη περιουσία. Δεν αλλάζει τίποτα από αυτόν, µε την παρούσα τροπολογία στο νοµοσχέδιο.
Αυτά που προτείνονται στην τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ αποτελούν κοροϊδία των φορολογουµένων και µάλιστα, µε δόσεις.
Πρόκειται για κάποιες µικροδιορθώσεις, µόλις 20% έκπτωση
µόνο στα κενά, µόνο στα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα. Έχετε
µπλέξει όλες τις πολιτικές και υπηρεσιακές γραµµές σας για το
πώς θα το εφαρµόσετε αυτό και ακόµα άκρη δεν έχετε βγάλει.
Κυρίως για τις κουτσουρεµένες εκπτώσεις, που έτσι και αλλιώς δίνονταν σε ευπαθείς οµάδες, µπαίνουν ακόµα αυστηρότερες προϋποθέσεις, µε αποτέλεσµα η τροπολογία να δυσκολεύει
τον τρόπο εφαρµογής του ΕΝΦΙΑ για αυτές τις οµάδες και όχι
να τον διευκολύνει.
Ο φόρος, έτσι και αλλιώς εξακολουθεί να υπολογίζεται στις
αυξηµένες παλιές αντικειµενικές αξίες που δεν έχουν καµµία
σχέση και είναι πολύ µεγαλύτερες από τις εµπορικές.
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Παραµένει, βεβαίως, ο στόχος σας. Παρ’ ότι λέτε ότι κάνετε
ελαφρύνσεις, πάλι, όµως, 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ θα βεβαιώσετε φόρους. Ό,τι λέγατε πριν λέτε και τώρα, που δήθεν κάνετε
ελαφρύνσεις.
Εποµένως, η φοροµπηχτική φιλοσοφία του παραµένει.
Θα µου πείτε, κύριοι Βουλευτές και Βουλευτίνες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ «λάθη δεν υπήρχαν στον ΕΝΦΙΑ; Δεν
πρέπει να διορθωθούν;». Βεβαίως, υπήρχαν και λάθη και πολύ
ακραία λάθη και µεγάλες ακρότητες, αλλά το θέµα είναι αυτές ή
ο ίδιος ο ΕΝΦΙΑ ή ο ίδιος αυτός ο άδικος, αντικοινωνικός και αντιαναπτυξιακός φόρος;
Το πρόβληµα είναι ο ίδιος ο ΕΝΦΙΑ, γιατί επιβάλλει υπέρµετρα
φορολογικά βάρη σε µικροµεσαία στρώµατα, που δεν έχουν και
δεν µπορούν να τα αποπληρώσουν. Επιβαρύνει εισοδηµατικά περισσότερο αυτά τα στρώµατα, τους αφαιρεί διαθέσιµο εισόδηµα
και αφού τους αφαιρεί αυτό το εισόδηµα και αγοραστική δύναµη, συντελεί στο να ενταθεί η ύφεση στην αγορά και εµποδίζει
την όποια ελπίδα υπάρχει, υπήρχε ή θα υπάρξει για οικονοµική
ανάκαµψη της χώρας µας.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πω, επειδή είδα και είκοσι έναν
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να κυκλοφορούν διάφορα κείµενα και να τα βάζουν µε υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου
Οικονοµικών, ότι είναι πολύ αποπροσανατολιστικό, υποκριτικό
και προκλητικό για το λαό, αντί να τα βάζεις µε τον ίδιο τον άδικο
αυτό φόρο, να τα βάζεις µε υπηρεσιακά στελέχη που τον σκέφτηκαν, που τον πρότειναν, ενώ αυτή είναι η πολιτική που υπηρετείτε και ενώ και οι είκοσι ένας αυτοί Βουλευτές έχουν ψηφίσει
τον ΕΝΦΙΑ –να µην το ξεχνάµε, παρ’ ότι έβγαιναν και έλεγαν ότι
πρέπει να γίνουν διορθώσεις- εδώ σε αυτήν τη Βουλή.
Μου κάνει δε εντύπωση και κάτι άλλο: Προεκλογικά υποστήκαµε πολύ µεγάλη πίεση ως ΣΥΡΙΖΑ από τις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, καθώς και από τα διάφορα ιδιωτικά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης φιλικά προς αυτούς, που έλεγαν:
«Μην ψηφίζετε τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2012 –κυρίως τον
Ιούνη- διότι θα σας πάρει τα σπίτια, αν κερδίσει τις εκλογές, και
θα σας πάρει και τις τραπεζικές καταθέσεις». Μάλιστα, είχαν πει
ότι εγώ προσωπικά θα πάρω τις τραπεζικές καταθέσεις όλων!
Φτάνουµε, όµως, τώρα στο αποτέλεσµα η ίδια η Κυβέρνηση του
Σαµαρά και του Βενιζέλου, η ίδια η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας µε αυτόν το φόρο, τον ΕΝΦΙΑ, να δηµεύει
σταδιακά σπίτια και να δηµεύει και τις καταθέσεις, καθώς έχει
δώσει τη δυνατότητα στο δηµόσιο, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις από οφειλέτες, να κατάσχει τις καταθέσεις
πάνω από 1.500 ευρώ.
Κοιτάξτε –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- η µικρή και µεσαία
ακίνητη περιουσία, ιδιαίτερα όταν δεν αποφέρει εισόδηµα, πρόσοδο, δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο να φορολογηθεί. Εάν έχει
πρόσοδο, φορολογείται έτσι κι αλλιώς µε τη φορολογία εισοδήµατος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ποια είναι η µεσαία περιουσία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Θα σας πω.
Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να φορολογηθεί είναι η µεγάλη
και η πολύ µεγάλη πραγµατικά περιουσία και κάνετε λίγο υποµονή και εσείς -όπως θα κάνω και εγώ µέχρι τις 15.15’ για να
έρθει ο Υπουργός- γιατί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροσωπεία του κόµµατος θα ανακοινώσουν και το όριο του αφορολόγητου, που τόσο πολύ ενδιαφέρεστε να µάθετε. Κύριε Βορίδη, η Κυβέρνησή σας δεν έχει
θέσει καν όριο αφορολόγητου και ανησυχείτε πάρα πολύ ποιο
θα είναι το όριο το οποίο θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω ότι θα είναι
τέτοιο, ώστε πραγµατικά να φορολογείται µόνο η πολύ µεγάλη
ακίνητη περιουσία.
Τέλος, θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω µε αυτό
-ένα λεπτό θέλω µόλις- ότι εµείς έχουµε δεσµευτεί ότι αυτόν το
φόρο, τον ΕΝΦΙΑ, θα τον καταργήσουµε. Δεν φτάνει όµως µόνο
αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει «ψηφίστε µε να έρθω στην κυβέρνηση
για να τον καταργήσω». Θα το κάνει, βεβαίως, αυτό, γιατί είναι
προγραµµατική του δέσµευση. Το βασικό, όµως, είναι να καταργηθεί τώρα ο ΕΝΦΙΑ, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοµµύρια λαϊκά νοικοκυριά που δεν έχουν να τον πληρώσουν. Γι’
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αυτό εµείς ζητάµε να αναπτυχθεί κίνηµα πολιτών –και εµείς το
στηρίζουµε- οι οποίοι πραγµατικά αυτήν τη στιγµή δεν µπορούν
να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, κίνηµα, βεβαίως, µε στόχο πολιτικό
να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ τώρα. Πιστεύουµε ότι αυτό το κίνηµα
όλων αυτών που δεν έχουν να πληρώσουν θα δυναµώσει και επίσης πιστεύουµε ότι όταν η αδικία γίνεται νόµος τότε το καθήκον
είναι η αντίσταση. Ο ελληνικός λαός θα κάνει το καθήκον του και
µε τους αγώνες και την ψήφο του θα ανατρέψει και αυτές τις φοροµπηχτικές πολιτικές και όσους τις υπηρετούν πάρα πολύ
πιστά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψυχάρης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα συµφωνήσω
µε κάτι που είπε ο κύριος συνάδελφος -µάλλον είναι δεξιός,
«κρυφοδεξιός» για να συµφωνούµε! Θα συµφωνήσω, λοιπόν, σε
κάτι που είπε: Ότι θα έπρεπε να είναι εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών ή κάποιο στέλεχος του Υπουργείου Οικονοµικών. Το είπε,
βέβαια, και ο κ. Λυκουρέντζος προηγουµένως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Μόλις ήρθε ο κ. Μαυραγάνης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Το ξέρω. Τον είδα.
Όταν υπάρχουν, λοιπόν, τροπολογίες πολύ σηµαντικές, είναι
πολύ σηµαντικό να υπάρχουν στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών για να ακούν τις τοποθετήσεις των Βουλευτών –και όσων
στηρίζουν, αλλά και όσων δεν στηρίζουν την Κυβέρνηση- διότι
ενίοτε έχουµε και κάποια καλή ιδέα και µπορείτε να προσδιορίσετε αν αυτή η καλή ιδέα µπορεί να έχει ένα δηµοσιονοµικό όφελος για την Κυβέρνηση, το οποίο να είναι πάντα και εις όφελος
του λαού.
Καµµιά φορά πρέπει να χρησιµοποιούµε και τα επιχειρήµατα
του αντιπάλου µας. Ο Μαρξ είχε πει ότι η ακίνητη περιουσία είναι
µία χρυσή αλυσίδα που ενώνει το λαό µε το κράτος. Εγώ θα
έλεγα ότι είναι η χρυσή βέρα και όχι η χρυσή αλυσίδα. Διότι ο
πολίτης ο οποίος επιλέγει µε τα χρήµατά του, λίγα ή πολλά, να
επενδύσει αγοράζοντας ακίνητη περιουσία στη χώρα του, πρέπει
να επιβραβεύεται, γιατί αυτός ενισχύει την οικονοµία σε πολλαπλά επίπεδα και όχι να τιµωρείται.
Αναγκαστήκαµε πέρυσι να ψηφίσουµε τον ΕΝΦΙΑ, έναν κακό
και άδικο αλλά αναγκαστικό νόµο, γιατί από κάπου πρέπει να
βρούµε τα χρήµατα. Διότι –να κάνω µία παρένθεση- εάν καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, όπως είπατε και όπως ελπίζετε να το κάνετε αν
γίνετε Κυβέρνηση, θα πρέπει να βρείτε από κάπου τα τριάµισι δισεκατοµµύρια. Από κάπου πρέπει να βρεθούν, ειδάλλως θα πάµε
σε µία πολιτική ελλειµµάτων, στην οποία εµείς δεν θέλουµε να
πάµε.
Όµως να πάµε στο τι κάνουµε εµείς κι όχι στο τι ελπίζετε να
κάνετε εσείς, χωρίς κάποιο συγκεκριµένο µέτρο. Βέβαια, η ΔΕΘ
εδώ είναι. Θα χαρούµε ιδιαίτερα να ακούσουµε τι θα εξαγγείλετε
µε συγκεκριµένα νούµερα.
Πάµε όµως στα δικά µας νούµερα. Η Κυβέρνηση αυτή τη
στιγµή εισηγείται µία τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ. Σίγουρα αυτή
η τροπολογία είναι καλύτερη από τον προηγούµενο νόµο, έστω
µε αυτό το µικρό κέρδος. Δεν χωρά αµφιβολία. Το κέρδος αυτό
όµως είναι πολύ µικρό.
Εµείς οι Βουλευτές στηρίζουµε µε προσωπικό κόστος την Κυβέρνηση και καλά κάνουµε, διότι δεν κάνει µόνο λάθη η Κυβέρνηση, κάνει και θετικά πράγµατα. Κάνει όµως και λάθη. Η
τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ πρέπει να βελτιωθεί. Θα σας πω τρεις
περιπτώσεις όπου θα µπορούσε να υπάρχει κάποια βελτίωση
που θα έχει και όφελος για τον πολίτη, αλλά και για το κράτος.
Πρώτον, θα µπορούσε το αφορολόγητο να µην είναι 20%,
αλλά 30%. Είναι κάτι λογικό.
Δεύτερον, σχετικά µε αυτό που είπατε ότι θα πρέπει το ακίνητο
να είναι για όλο το 2013 κενό και να µην έχει ηλεκτρικό ρεύµα,
θα σας πω ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις µε ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν ηλεκτρικό για έναν ή δύο µήνες, αλλά δεν είχαν
εισόδηµα. Είναι παντελώς άδικο να µην εξαιρεθούν αυτοί επειδή
είχαν ηλεκτρικό για ένα µήνα και να ισχύει η εξαίρεση µόνο για
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όλο το 2013. Αποτελεί µία κοροϊδία κάπως. Αυτό πρέπει να το
αλλάξουµε.
Τρίτον, υπάρχουν ορισµένοι πολίτες οι οποίοι έχουν δυνατότητα να πληρώσουν –λίγοι ενδεχοµένως- όλο το ποσό, χωρίς δόσεις. Μην γίνει όπως µε το χαράτσι -κατά τη γνώµη µου ήταν
κουτό- όπου έπρεπε να πληρώσεις αναγκαστικά σε δόσεις. Σε
αυτούς που µπορούν να δώσουν όλο το ποσό, να δοθεί έστω µία
µικρή έκπτωση, να υπάρχει µία ανταµοιβή του κράτους στους
πολίτες οι οποίοι αµέσως πληρώνουν τους φόρους τους, είναι
συνεπείς και µάλιστα, προπληρώνοντας όλο τον φόρο βοηθούν
το κράτος.
Θα πρέπει, λοιπόν, να κοιτάξετε τα νούµερα και γι’ αυτό είναι
κακό που µπήκε η τροπολογία εχθές το βράδυ, χωρίς να υπάρχει
κάποια διαβούλευση, γιατί αυτό θα µπορούσε να έχει µελετηθεί
επί δύο ηµέρες και αν βγαίνουν τα νούµερα να υιοθετηθεί από
την Κυβέρνηση.
Επίσης, εµείς ως Βουλευτές έχουµε ιδέες, πολλές φορές
κακές κι ορισµένες φορές καλές. Μία ιδέα που είχα προτείνει
εγώ πέρυσι -και ήµουν από τους πρώτους που το είχα προτείνειήταν να µειωθεί ο φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης. Αρνιόταν πεισµατικά ο κ. Στουρνάρας να το κάνει, παρ’ όλο
που έλεγε πως είναι σωστό. Αποδείχθηκε πως είχαµε δίκιο που
το λέγαµε. Ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά ανακοίνωσε τη µείωση, έστω κι αν αυτή είναι µικρή. Ανακοίνωσε όµως µία µείωση
η οποία και προς όφελος των πολιτών θα είναι, για να µην κρυώνουν τον χειµώνα, και προς όφελος του κράτους, το οποίο θα
λάβει περισσότερους φόρους.
Ενίοτε έχουµε κι εµείς λόγο να βοηθήσουµε την Κυβέρνηση,
διότι η δουλειά µας ως Βουλευτές είναι –το ξέρετε πάρα πολύ
καλά, κύριε Βορίδη- να κυκλοφορούµε, να µιλάµε µε τον κόσµο
κι έτσι παίρνουµε την ατµόσφαιρα που επικρατεί και τη µεταφέρουµε στην Κυβέρνηση.
Και καλό θα είναι, να µας ακούτε λίγο περισσότερο, όχι πάντα,
γιατί µπορεί να έχουµε και πολλές φορές άδικο και µπορεί να
φωνάζουµε, αλλά δεν φωνάζουµε για λόγους εντυπώσεων, φωνάζουµε για να βοηθήσουµε. Έχουµε δεσµευθεί, τουλάχιστον οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, να στηρίξουµε µια Κυβέρνηση µε ορισµένα µέτρα τα οποία είναι και αντιλαϊκά, τα οποία
είναι δύσκολα, αλλά µε ένα συγκεκριµένο στόχο.
Ως προς αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ότι
ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί πλήρως και θα πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ελπίζω -αν µπορεί- αυτό να γίνει από του χρόνου, να βρεθεί φόρµουλα να γίνει από του χρόνου, οπότε ο ΕΝΦΙΑ του
χρόνου δεν θα υπάρχει, θα πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση και
όχι ορισµένοι δήµαρχοι ή περιφερειάρχες να κάνουν µικροκοµµατική πολιτική, ισχυριζόµενοι διάφορα, αλλά να πετούν το µπαλάκι στην Κυβέρνηση.
Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να µετρήσετε τις τρεις προτάσεις
που σας ανέφερα. Αν είναι κάτι θετικό, υιοθετήστε το. Πάντως,
σίγουρα αυτή η τροπολογία, έστω και η πολύ µικρή διευκόλυνση
κάτι είναι, αλλά δεν είναι το γενναίο που θα έπρεπε να είχε γίνει.
Διότι µην ξεχνάµε ότι είχαµε ξεκινήσει πριν χρόνια, έχοντας πολίτες µε πλεόνασµα και κράτος µε έλλειµµα και αυτή τη στιγµή
έχουµε κράτος που έχει πλεόνασµα -και καλά κάνει και µπράβοαλλά πολίτες οι οποίοι έχουν έλλειµµα και το κράτος πρέπει να
είναι δίπλα στους πολίτες και να προσπαθεί να διευκολύνει τους
πολίτες, οι οποίοι είναι συνεπείς µε το κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Θέλετε να µιλήσετε τώρα, κύριε Υπουργέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ας πάρει τον
λόγο ο κ. Γελαλής και µετά εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Γελαλής.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ούτε εγώ θα µιλήσω για ένα τόσο ουσιαστικό νοµοσχέδιο,
όπως είναι αυτό που αφορά το Υπουργείο Υγείας -στο κάτωκάτω ο εισηγητής µας ανέλυσε και κάλυψε πλήρως το θέµααλλά θα µιλήσω για µια τροπολογία, παρ’ όλο που δεν είναι εδώ
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ο κύριος Υπουργός, όπως είπατε. Είναι, όµως ο κ. Βορίδης, ο
οποίος ήταν στην Επιτροπή Οικονοµικών και ο κ. Μαυραγάνης,
που τα είχαν ακούσει τότε. Εποµένως, µπορούν να ξανακούσουν
τώρα το τι λέγαµε και σε ποια πράγµατα δικαιωθήκαµε.
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα ακούµε για λάθη στον ΕΝΦΙΑ,
για παραλείψεις, για αστοχίες κλ.π., κλ.π. Τίποτα απ’ όλα αυτά
δεν υπάρχει. Απλά εφαρµόστηκε η µνηµονιακή πολιτική, το νοµοσχέδιο το οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση κατά γράµµα και το
οποίο ψήφισε το Δεκέµβριο του 2013. Το λέγαµε και τότε, ότι
είχαν κάνει µια κακή µετάφραση αγγλικού κειµένου, χωρίς να
έχουν καµµία προσαρµογή σε ελληνικά δεδοµένα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται σήµερα.
Βέβαια, στην πραγµατικότητα δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Το
πρόβληµα είναι ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ένα ολοκληρωµένο οικονοµικό και φορολογικό σχέδιο, δεν έχει µια στρατηγική και
έναν σχεδιασµό για τόσο σοβαρά ζητήµατα, όπως είναι αυτά της
φορολογίας των Ελλήνων πολιτών.
Θα θυµίσω σε όλους όσους µιλούν για παραλείψεις κλ.π., ότι
το χαράτσι µέσω της ΔΕΗ ήταν ένα έκτακτο µέτρο. Παρ’ όλα
αυτά, µονιµοποιήθηκε και όχι µόνο αυτό, αλλά επεκτάθηκε στα
οικόπεδα, στα ηλεκτροδοτούµενα και στα µη ηλεκτροδοτούµενα
και στα αγροτεµάχια κ.λπ..
Θα ήθελα να θυµίσω ακόµα, ότι αυτός ο φόρος υπολογίζεται
µε βάση αντικειµενικές αξίες του 2007, µε αντικειµενικές αξίες
που σήµερα δεν έχουν καµµία σχέση µε τις πραγµατικές. Πληρώνουµε, δηλαδή και δεύτερη φορά χρυσάφι ένα σπίτι το οποίο
έχει πάρει µε χίλια ζόρια ο Έλληνας φορολογούµενος. Μιλάµε
για ένα φόρο που δεν προβλέπει αφορολόγητο όριο και δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Είναι ένας φόρος κατοχής ακινήτων, που στην πλειοψηφία δεν δίνει κανένα εισόδηµα στον
ιδιοκτήτη. Πολύ λίγα είναι αυτά τα οποία αποφέρουν εισόδηµα,
ειδικά όταν µιλάµε και για πρώτες κατοικίες.
Ας δούµε λίγο την τροπολογία αυτή καθ’ αυτή. Η πρώτη παρέµβαση είναι σε ότι αφορά οικόπεδα που είναι εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων. Οι τιµές που λαµβάνονται
για τον υπολογισµό δεν θα υπερβαίνουν τις τιµές που υπολογίστηκαν µε τον ΦΑΠ του 2013.
Αυτό έγινε, βέβαια, µετά από κατακραυγή όλης της κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι καλά το κάνατε. Είναι θετικό.
Όµως, θέλω να µας πείτε πόσους θα αφορά αυτό. Είναι µία πολύ
µικρή µερίδα. Πρόκειται για πεντακόσιες ή εξακόσιες χιλιάδες
σε ένα σύνολο έξι εκατοµµυρίων που έχουν ακίνητα. Άρα, αφορά
πολύ µικρό αριθµό ιδιοκτητών, για να λέµε ότι είναι µία µεταβολή
η οποία έχει ουσιαστικό περιεχόµενο.
Κατά δεύτερον, όσον αφορά στα διατηρητέα κτήρια, ακούστηκαν εδώ σενάρια και υπήρχαν δηµοσιεύµατα και στις εφηµερίδες
το προηγούµενο διάστηµα. Το αποτέλεσµα είναι µηδενικό. Αντί
για τα κτήρια, απαλλάξατε το υπόλοιπο του οικοπέδου. Βέβαια,
δεν µιλάµε για σηµαντικό αριθµό διατηρητέων, καθώς είναι πολύ
µικρός ο αριθµός. Πρόκειται για δέκα χιλιάδες διακόσια διατηρητέα, απ’ όσα είχε αναφέρει ο κ. Μανιάτης.
Η τρίτη παρέµβαση αφορά σε αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης, στις εκπτώσεις και στις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ. Καταργήσατε –ευτυχώς, θα έλεγα- τον απαράδεκτο όρο να είναι
κάποιος φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος. Ευτυχώς που
το καταργήσατε. Όµως, δεν φθάνει µόνο αυτό. Τα εισοδηµατικά
κριτήρια παραµένουν πάλι τα ίδια.
Στην ίδια περίπτωση, στο ίδιο άρθρο, προσθέτετε απαλλαγές
σε κάποιες περιοχές, όπως την Κεφαλλονιά, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Κοζάνη, κλπ, όπου έγιναν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και µετεγκαταστάσεις.
Όµως, όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, τα ακυρώνετε όταν έρχεστε
και ζητάτε να είναι µη ηλεκτροδοτούµενο το ακίνητο για όλο το
έτος 2013. Μπορείτε να καταθέσετε τροπολογία, µε την οποία
να λέτε ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ όλοι οι οικισµοί στους
οποίους έχει βγει ΦΕΚ µετεγκατάστασης και να µη στεκόµαστε
µόνο σ’ αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις, που ανέφερα προηγουµένως, αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις που ανήκουν στην ελληνική επικράτεια.
Βέβαια, σοκ έρχεται και για χιλιάδες ιδιοκτήτες µε χαµηλά εισοδήµατα, αν και πληρούν τις εισοδηµατικές προϋποθέσεις και
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το κριτήριο της επιφάνειας των κτισµάτων, στα οποία κατέχουν
δικαίωµα. Δεν θα δικαιούνται την έκπτωση του φόρου κατά 50%
που προβλέπει ο νόµος, εφ’ όσον η συνολική αξία των ακινήτων
δεν ξεπερνά τις 85.000 ευρώ για έναν εργένη, τις 150.000 ευρώ
γι’ αυτόν που έχει ένα παιδί, τις 200.000 ευρώ γι’ αυτόν που έχει
δύο παιδιά.
Με τις αντικειµενικές αξίες αυτές που υπάρχουν, κύριε
Υπουργέ, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση θα βρεθούµε.
Ας αναφερθούµε τώρα και στην παράταση των δόσεων. Οι δόσεις ήταν πέντε, έγιναν έξι, θα γίνουν τριάντα έξι. Δεν είναι δυνατόν να πληρώσει ο κόσµος. Το πρόβληµα δεν είναι αν οι δόσεις
θα γίνουν έξι ή επτά ή να παραταθούν µέχρι το Φλεβάρη. Το πρόβληµα είναι ότι ο κόσµος δεν έχει να δώσει αυτές τις δόσεις, τις
οποίες εσείς εισηγείστε.
Βέβαια, θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι πραγµατικά έχω
εκπλαγεί µ’ αυτό που εισηγείσθε ακόµα και για ένα µικρό ποσό,
που µπορεί να έχουµε της τάξης των 5 ευρώ, αυτό να µεταφέρεται για να πληρωθεί στην επόµενη χρήση. Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι και οι προηγούµενοι Υπουργοί έλεγαν ότι αυτά τα µικροποσά
δεν µεταφέρονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέφερε
και για τα κενά και µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα. Όµως, αφού
τα εντάξατε και αυτά στο χαράτσι, έρχεστε τώρα να κάνετε µία
µείωση της τάξης του 20% του φόρου που δεν πλήρωναν ποτέ.
Όµως, ακόµα και σ’ αυτήν την περίπτωση λέτε ότι θα πρέπει να
βγει σχετική απόφαση από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
Ακόµα, υπάρχουν δηµοσιεύµατα που αναφέρουν ότι δεν θέλετε ή δεν είστε σε θέση –και αυτό φαίνεται- να αναλάβετε αυτές
τις ευθύνες που σας αναλογούν. Ο κύριος Υπουργός, η Κυβέρνηση, οι Βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν εδώ, θα πρέπει να αναλαµβάνουν και τις ευθύνες τους. Είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι
απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν µπορώ να καταλάβω, ο κ. Καραβίτης είναι ο υπεύθυνος; Το «µαύρο πρόβατο»; Να τον διώξουµε και µετά λύθηκε το θέµα; Όχι, βέβαια. Αυτά τα είχαµε
επισηµάνει, αλλά δυστυχώς δεν είχαµε εισακουστεί και τότε. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνετε ή τι δεν θα κάνετε.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε πει ότι θα τον καταργήσουµε τον
ΕΝΦΙΑ. Είναι εντελώς άδικος. Καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και όσον αφορά την τροπολογία που έρχεται, επειδή είναι επιδερµική, επειδή είναι ένας καθαρός εµπαιγµός για τους φορολογούµενους, είµαστε αντίθετοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για να κάνετε την οµιλία σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Νοµίζω ότι ο κ.
Στρατούλης ήθελε να αναφερθεί σε αυτήν την παλαιά ρήση και
αγωνία της Δεξιάς, ότι οι κοµµουνιστές θα έρθουν και θα µας πάρουν τα σπίτια. Και το ερώτηµα είναι κατά πόσο, σε τελευταία
ανάλυση, αυτό, δηλαδή η φορολογία της ακίνητης περιουσίας,
αποτελεί µία πολιτική της Αριστεράς ή έχετε µία ιδεολογική αντίρρηση.
Σήµερα ακούσαµε ότι θα την αποσύρετε πλήρως, ότι δεν σας
εκφράζει ο ΕΝΦΙΑ και ότι δεν θα φορολογήσετε τη µικρή και µεσαία περιουσία, παρά µόνο τη µεγάλη και την πολύ µεγάλη. Εγώ
περιµένω µε πάρα πολύ αγωνία στο επόµενο χρονικό διάστηµα
να ακούσω το συγκεκριµένο ύψος, τι εννοεί ο κ. Στρατούλης και
ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριµένο θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάργηση, παρεµπιπτόντως,
εννοείται ότι θα στερήσει 3 δισεκατοµµύρια από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Πάνε τα 3 δισεκατοµµύρια! Επίσης, εγώ στα 3
δισεκατοµµύρια θέλω να προσθέσω τα 5 δισεκατοµµύρια του κ.
Δραγασάκη, τα οποία είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα και θα βρεθούν από κάπου.
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Προς το παρόν, ψάχνετε κατευθείαν και χωρίς δεύτερη συζήτηση για 8 δισεκατοµµύρια. Αυτά λείπουν. Κι επειδή, όπως ξέρετε, πλέον δεν µπορείτε να διαµορφώνετε και ελλείµµατα,
πρέπει να αρχίσετε να λέτε –εκτός από αυτά που θα αφαιρέσετε
και από κάπου θα βρείτε- σιγά-σιγά και ποσά τα οποία θα τα αντιστοιχούν. Αν έχετε την καλοσύνη, κάποια στιγµή πείτε µας και
κάτι τέτοιο. Διότι αλλιώς µπορεί κανείς να σας κατηγορήσει ότι
ανέξοδα και εύκολα αφαιρείτε διάφορους φόρους και προσθέτετε διάφορες δαπάνες, χωρίς στην πραγµατικότητα να έχετε
ένα οργανωµένο σχέδιο για την οικονοµία. Όµως, φαντάζοµαι
ότι αυτά θα τα έχετε ακούσει αρκετές φορές και δεν σας απασχολούν ιδιαιτέρως.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Ακούστηκαν πολλά. Ποια είναι η βασική κριτική που ασκείται σε αυτό το σύστηµα το οποίο προτείνουµε σήµερα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου να κάνει δεκτό;
Πρόκειται για ένα σχέδιο -νοµίζω σωστά επισηµάνθηκε, αλλά
οφείλω να το πω και εγώ, όχι µε την κριτική διάσταση που ακούστηκε, αντίθετα µε την επαινετική- το οποίο αποτελεί πράγµατι
µια πολιτική που ξεκίνησε επί υπουργίας Ανδρέα Λυκουρένζτου,
συνεχίστηκε επί υπουργίας Αδώνιδος Γεωργιάδη και συνεχίζεται
και µε την παρούσα διοίκηση του Υπουργείου Υγείας.
Τι είναι αυτό το οποίο κάνουµε λοιπόν; Τι είναι αυτό το συγκλονιστικό το οποίο συµβαίνει; Και τι είναι αυτό το φοβερό σε
αυτό που συµβαίνει, εάν υπάρχει κάτι;
Εισάγουµε ένα κοστολογικό σύστηµα. Αυτό κάνουµε. Αυτό το
σύστηµα πράγµατι είναι εξαιρετικά εξελιγµένο. Στηρίζεται σε εννιακόσιες οµοιογενείς διαγνωστικές οµάδες και λειτουργεί µε την
εξής υπόθεση εργασίας, µε την εξής παραδοχή: Για αυτές τις
κατηγοριοποιήσεις των εννιακοσίων διαγνωστικών οµάδων, ανεξαρτήτως του πώς αυτές θα τις µεταχειριστεί σε κάθε εξατοµικευµένη περίπτωση ο γιατρός και το νοσοκοµείο, υπάρχει ένας
περίπου κοινός µέσος όρος κόστους στην αντιµετώπισή τους.
Αυτή είναι η σκέψη που υπάρχει πίσω από αυτό.
Είναι, άραγε, βάσιµη αυτή η σκέψη; Η απάντηση είναι ότι για
να οικοδοµηθεί αυτό το σύστηµα, εισήχθησαν ως πραγµατικά δεδοµένα και περιστατικά, δεκάδες χιλιάδες περιστατικά. Και έτσι
έχει φτιαχτεί αυτό το σύστηµα. Είναι πράγµατι ένα βαρύ σύστηµα, είναι πράγµατι απαιτητικό, αλλά είναι και το πιο ακριβές
σύστηµα που υπάρχει αυτή τη στιγµή στον κόσµο.
Πρωτοτυπεί η Ελλάδα; Εφαρµόζεται πουθενά αλλού ή υπάρχει
µόνο στη Γερµανία και πήγαµε και το πήραµε εµείς ξαφνικά από
τη Γερµανία, γιατί έχουµε µία σχέση συνεργασίας ή γιατί δεν
ξέρω τι άλλο; Η απάντηση είναι ότι εφαρµόζεται στο Ηνωµένο
Βασίλειο, εφαρµόζεται στη Γαλλία, εφαρµόζεται στην Ολλανδία,
εφαρµόζεται στο Βέλγιο, εφαρµόζεται στον Καναδά και έχει ζητηθεί να το εφαρµόσει τώρα η Κίνα.
Είναι ένα σύστηµα, λοιπόν, ευρύτατα διαδεδοµένο. Γιατί,
όµως, είναι ενδιαφέρον αυτό το σύστηµα; Τι το καθιστά ελκυστικό; Απάντηση: Διότι δίνει µε πολύ ακριβή τρόπο την προσέγγιση του κόστους νοσηλείας. Τι µας νοιάζει αυτό; Γιατί µας
ενδιαφέρει; Κάποιος θα πει για να κάνουµε χρεώσεις. Και γι’
αυτό. Όµως, κυρίως µας ενδιαφέρει, για να φτιάξουµε ακριβείς
προϋπολογισµούς. Πώς φτιάχνουµε ακριβείς προϋπολογισµούς;
Αν ξέρω τον αριθµό των νοσηλειών, των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν σε ένα νοσοκοµείο, µπορώ να τα κατατάξω αυτά σ’
αυτές τις εννιακόσιες οµοιογενείς διαγνωστικές οµάδες και εν
συνεχεία να κάνω µια υπαγωγή σ’ αυτό το κόστος; Τότε, στην
πραγµατικότητα έχω µε πολλή ακρίβεια τον προϋπολογισµό του
νοσοκοµείου. Αυτό είναι.
Εδώ, λοιπόν, αρχίζει µία πολύ ωραία συζήτηση. Μάλιστα, σήµερα νοµίζω ότι είχα και την τιµητική µου στην «ΑΥΓΗ». Να είναι
καλά η εφηµερίδα που αναφέρθηκε σε µία δήλωσή µου, γράφοντας ότι εγώ είµαι υπέρ του να κλείσουν τα µικρά νοσοκοµεία. Δεν
έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι το διαβάσατε στην «ΑΥΓΗ».
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, λοιπόν, ότι δεν έχει υπάρξει τέτοια
δήλωση. Προφανώς, υπάρχει –δεν θα πω εκ προθέσεως- µία παρερµηνεία, προφανώς κάτι που δεν κατανοήθηκε σωστά από κάτι
που είπα.
Ένας δηµοσιογράφος µε ρώτησε το εξής: «Μα, αν ένα µικρό
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νοσοκοµείο µε αυτές τις κοστολογικές προϋποθέσεις το βάλουµε
να το συγκρίνουµε µε ένα άλλο µεγάλο νοσοκοµείο…» –δίπλα στον
Ευαγγελισµό ήταν το παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε- «…και
µας βγει ότι αυτό το µικρό νοσοκοµείο τελικώς έχει πολύ υψηλό
κόστος σε σχέση µε τον Ευαγγελισµό που µπορεί να επιτυγχάνει
οικονοµίες κλίµακος και οτιδήποτε άλλο, τότε τι κάνουµε;» Και εκεί
εγώ θα επιµείνω -παρά την αντίρρηση του εκλεκτού συναδέλφου
κ. Ζαχαριά- ότι το σύστηµα το οποίο προτείνουµε είναι αξιολογικά
ουδέτερο. Γιατί; Διότι το να ξέρεις ότι σου κοστίζει ένα ορισµένο
ποσό το µικρό νοσοκοµείο, δεν σε οδηγεί υποχρεωτικά στην απόφαση κλεισίµατος του µικρού νοσοκοµείου. Μπορείς απλώς να
αποφασίσεις ότι τόσο είναι το κόστος και να το διατηρήσεις. Μόνο
που ξέρεις ότι είναι το κόστος.
Όταν έκανα –χαριτολογώντας, είναι η αλήθεια- την ερώτηση
αυτή στο δηµοσιογράφο: «Τελικά, θέλετε να ξέρουµε το κόστος
ή ανησυχείτε από τα πιθανά κοστολογικά ευρήµατα τι θα µας
προκύψει, οπότε επειδή ανησυχούµε για το τι θα βρούµε, καλύτερα να µην κάνουµε τίποτα και να µην ξέρουµε ποιο είναι το κόστος;», εκεί είναι που νοµίζω ότι υπήρξε αυτή η ερµηνεία.
Εγώ θα επαναλάβω ένα επιχείρηµα που είπα και στην επιτροπή. Ποιο είναι το πιο συγκεντρωτικό καθεστώς; Να πούµε ότι
το πιο συγκεντρωτικό και το πιο κρατικίστικο καθεστώς που
υπάρχει είναι το σοβιετικό, όπου εκεί έχουµε τον κρατικό προϋπολογισµό; Μάλιστα. Και τι άλλο έχουµε; Έχουµε και ένα νοσοκοµείο. Μάλιστα. Και µε τον κρατικό προϋπολογισµό, λοιπόν,
από τη µια έχουµε ένα κρατικό νοσοκοµείο, το οποίο µπορεί να
λειτουργεί και ως υπηρεσία ενός Υπουργείου. Υπάρχει, δηλαδή,
ένα τόσο συγκεντρωµένο πράγµα, ώστε να µην υπάρχει τίποτα
άλλο. Δεν υπάρχει ιδιωτική ιατρική, δεν υπάρχουν ασφαλιστικά
ταµεία, δεν υπάρχουν ασφαλιστικοί οργανισµοί, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει µόνο ο προϋπολογισµός και µια υπηρεσία που λέγεται νοσοκοµείο.
Θα έχει και ένα δεύτερο νοσοκοµείο αυτό το καθεστώς; Θα
έχει. Αυτό το καθεστώς δεν θέλει έναν τρόπο για να βλέπει τι γίνεται στο άλφα και στο βήτα νοσοκοµείο; Δεν θέλει ένα κοστολογικό σύστηµα; Εκτός κι αν µιλάµε για έναν κοµµουνισµό που
έχει καταργήσει το χρήµα. Εκεί πηγαίνουµε σε άλλες εκδοχές
και µιλάµε για µια µη χρηµατική κοινωνία, για µια άλλη ιστορία.
Όµως, αν έχουµε µια οποιαδήποτε σχέση χρήµατος, µια οποιαδήποτε σχέση αποτιµήσεως σε χρήµα, θέλουµε να εισάγουµε
σε οποιοδήποτε καθεστώς κοστολογικά στοιχεία. Άρα, θέλουµε
ένα ακριβές κοστολογικό σύστηµα. Γιατί αυτό το χαρακτηρίζετε
«νεοφιλελεύθερο»; Θα µπορούσατε εν συνεχεία να πείτε: Ξέρετε,
θα χρησιµοποιήσετε εσείς -που είστε κακοί φιλελεύθεροι- αυτά
τα κοστολογικά στοιχεία, για να χαράξετε συγκεκριµένες πολιτικές. Μάλιστα. Όµως, αυτό είναι άλλης τάξης θέµα. Δεν είναι
αυτό που συζητάµε εδώ.
Αυτό που συζητάµε εδώ είναι ότι αύριο που µπορεί να είστε
εσείς κυβέρνηση ή µπορεί να είναι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος στην κυβέρνηση, θα χρησιµοποιείτε αυτό το ωραίο σύστηµα που σας φτιάχνουµε εµείς τώρα, προκειµένου να
χαράξετε την όποια πολιτική υγείας θέλετε εσείς. Μόνο που θα
το κάνετε εµπεριστατωµένα. Mόνο που θα το κάνετε συγκροτηµένα. Mόνο που θα έχετε ακριβή κοστολογικά στοιχεία. Mόνο
που θα ξέρετε µε απόλυτη ακρίβεια τι σας στοιχίζει το «άλφα»
και το «βήτα» νοσοκοµείο και θα κάνετε τις επιλογές σας, όποιες
είναι αυτές. Γιατί είναι κακό αυτό; Γιατί δεν το υπερασπίζεστε
αυτό; Και ποια είναι η εναλλακτική; Να µην έχουµε κοστολογικό
σύστηµα; Να πορευόµαστε, όπως πορευόµαστε τώρα;
H πρώτη, λοιπόν, αντίρρηση που θα ήθελα να αντιµετωπίσω
και να βγάλουµε από τη µέση αφορά το κοστολογικό σύστηµα.
Διότι σήµερα το πήγατε λίγο παραπέρα. Υπάρχει µια ελαφρά
αναδίπλωση από την τοποθέτηση στην επιτροπή επί τα χείρω
στην τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στην επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ
έλεγε: «Θέλουµε κοστολογικό σύστηµα, θέλουµε αποτίµηση των
υπηρεσιών», σήµερα είπε κάτι άλλο. Είπε: «Το κοστολογικό σύστηµα είναι επικουρικό εργαλείο και εκείνο που µας ενδιαφέρει
είναι ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός.» Ξαναγυρίσαµε, δηλαδή, στο µη κοστολογικό σύστηµα. Καλά το πηγαίναµε µέχρι
την επιτροπή. Είχαµε τουλάχιστον συµφωνήσει λίγο. Τώρα πήγαµε τελείως σε άλλα. Γυρίσαµε σε άλλη προσέγγιση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Είναι σηµαντικό πως στην Αίθουσα δεν υπάρχει βασική αντίρρηση ως προς το να υπάρχει κάποια µορφή κοστολόγησης.
Εµείς προτείνουµε αυτήν και την υπερασπιζόµαστε. Γιατί; Διότι
είναι ακριβής.
Δεύτερη διαφωνία: Γιατί αυτό το σύστηµα να το φτιάχνει και
να το οργανώνει µια ανώνυµη εταιρεία; Γιατί αυτή η µορφή;
Τι λέµε; Και εκεί θα έπρεπε να είστε κοντά µας. Λέµε: Π ώ ς
διαµορφώνεται αυτός ο κοστολογικός µηχανισµός; Τι θέλουµε
να κάνουµε; Θέλουµε από τη µια µεριά να φέρουµε τους πάροχους υπηρεσιών υγείας. Ποιοι είναι αυτοί, εφόσον µιλάµε για νοσοκοµειακές δαπάνες; Είναι τα δηµόσια νοσοκοµεία από τη µια
και οι ιδιωτικές κλινικές από την άλλη. Να, η µια πλευρά του τραπεζιού.
Ποιον άλλο θέλουµε να φέρουµε; Θέλουµε να φέρουµε αυτούς που αγοράζουν υπηρεσίες υγείας. Ποιοι πληρώνουν τις
υπηρεσίες υγείας; Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί -ο ΕΟΠΥΥ- οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και το κράτος. Γιατί το κράτος;
Διότι το κράτος πληρώνει µέσα από τον προϋπολογισµό του ένα
σηµαντικό ποσό στον ΕΟΠΥΥ. Άρα, στηρίζει ουσιαστικά τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Άρα, είναι πληρωτής. Να η δεύτερη
πλευρά του τραπεζιού. Και τι θέλουµε να κάνουµε; Θέλουµε να
αποπολιτικοποιήσουµε αυτή τη συζήτηση. Εγώ απορώ γιατί εµµένετε στην πολιτική διάσταση. Η πολιτική διάσταση αυτή τη
στιγµή δεν είναι υπέρ κανενός υπό µία έννοια. Γιατί;
Προσέξτε τι είναι µια πολιτική συζήτηση κοστολογικού τύπου.
Έρχονται, λοιπόν, οι ιδιώτες πάροχοι. Με ποιον µιλούν; Με το
Υπουργείο. Με µια υπηρεσία του Υπουργείου. Ενδεχοµένως,
αφού είναι υπηρεσία του Υπουργείου, και µε τον Υπουργό. Και
τι του λένε; Του λένε του Υπουργού: «Κοίτα, Υπουργέ, να οι
προϋπολογισµοί µας, να οι απολογισµοί µας, να τα κέρδη µας,
να οι ζηµίες µας. Δεν βγαίνουµε. Δεν αντέχουµε. Δεν µπορούµε.
Δεν µας βγαίνουν τα λεφτά που µας δίνεις. Θέλουµε περισσότερα.» Τι απαντά ο Υπουργός; «Μα, κοιτάξτε: Να, ο προϋπολογισµός. Δεν έχω. Δεν µπορώ. Δεν κάνω.» Γίνεται, λοιπόν, µία
τέτοιου τύπου συζήτηση. Αυτή είναι µια πολιτική συζήτηση.
Εξαρτάται πού θα πέσει το βάρος.
Εµείς τι θέλουµε; Θέλουµε µια συζήτηση η οποία χάνει αυτό
το χαρακτήρα. Τι συζητούν τώρα αυτοί που εµπλέκονται; Φανταστείτε εννιακόσιες διαγνωστικές οµάδες και η καθεµιά απ’ αυτές
µε τα δικά της ξεχωριστά επιµέρους κοστολογικά χαρακτηριστικά. Ποια; Για τη µία διαγνωστική οµάδα χρησιµοποίησα για τη
νοσηλεία αυτά τα φάρµακα. Πόσο έκαναν; Τόσο. Απαιτήθηκαν
τόσες µέρες παραµονής στο νοσοκοµείο. Πόσο έκαναν; Τόσο.
Χρησιµοποιήθηκαν αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πόσο
έκαναν; Τόσο. Απαιτήθηκαν τόσες ώρες παρουσίας νοσηλευτών
και εργασίας ιατρών. Πόσο έκαναν; Τόσο.
Όλη αυτή η συζήτηση, λοιπόν, γίνεται και στα δύο µέρη, η
οποία όµως είναι τόσο αναλυτική: Εννιακόσια για κάθε κοστολογικό κοµµάτι, που παρεµπιπτόντως βάλτε και το ότι αυτό µεταβάλλεται. Γιατί µεταβάλλεται; Γιατί ανεβοκατεβαίνουν οι τιµές,
γιατί υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις, γιατί αλλάζει η ιατρική
πρακτική.
Η συζήτηση πια δεν είναι πολιτική. Τελείωσε η πολιτική συζήτηση. Η συζήτηση είναι τεχνική. Δεν µπορεί ο καθένας να έρχεται
να λέει ό,τι θέλει ή να ασκεί πιέσεις ή να λέει «Με πήρε τηλέφωνο
ο φίλος µου τάδε. Φτιάξ’ του το αυτό». Δεν γίνεται πια αυτό.
Σε ποιο φόρουµ θα γίνει αυτό, που αναρωτιέστε γιατί βάζουµε
τους ιδιώτες µέσα στη συζήτηση; Δεν καταλάβατε. Περίεργο
αυτό. Πουθενά οι ιδιώτες δεν θέλουν να µπουν σε αυτήν τη συζήτηση. Δεν έχετε καταλάβει πώς δουλεύει. Δεν θέλουν να µπουν
οι ιδιώτες στη συζήτηση αυτή. Γιατί δεν θέλουν να µπουν οι ιδιώτες στη συζήτηση αυτή; Γιατί βεβαίω, και προτιµούν µια πολιτική
συζήτηση. Γιατί βεβαίως, και προτιµούν να έχουν διάφορες οµάδες πιέσεως, οι οποίες θα διαµορφώνουν τους κοστολογικούς
µηχανισµούς και θα φτιάχνουν τα κοστολόγια.
«Υποχρεώνονται» να µπουν στη συζήτηση αυτή οι ιδιώτες.
Γιατί; Γιατί εάν µπουν, είναι υποχρεωµένοι να φέρουν κοστολογικά στοιχεία και δεν θέλουν να τα αποκαλύψουν, γιατί προτιµούν
να µιλάνε γενικά. Ενώ εάν µιλήσουν ειδικά, πλέον σταµατάει η
δυνατότητά τους αυτού του χειρισµού.
Άρα, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να διεξαχθεί ένας
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µόνιµος τέτοιος µηχανισµός; Επαναλαµβάνω: Θα µπορούσαν να
υπάρχουν άλλες νοµικές λύσεις σε άλλα νοµικά συστήµατα. Το
δικό µας νοµικό σύστηµα δεν έχει άλλη λύση από την ανώνυµη
εταιρεία.
Εκφράστηκαν στο αρχικό σχέδιο επιφυλάξεις, τις οποίες ενσωµατώσαµε και εποµένως το ελληνικό δηµόσιο κρατάει το 51%,
οι ιδιώτες θα φτάσουν µέγιστο µέχρι το 20%. Και διευκρινίζω.
Ποιοι ιδιώτες; Όχι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αλλά συλλογικότητες αυτών των ιδιωτών, αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις.
Από την άλλη µεριά, µέχρι 29% µεταβιβάζεται σε φορείς του δηµοσίου, όπου τους έχουµε περιγράψει. Είναι στην πραγµατικότητα οι ασφαλιστικοί οργανισµοί ή είναι τα νοσοκοµεία. Θέλω να
προσθέσω -και θα κάνω σχετική νοµοτεχνική βελτίωση- τους ιατρικούς συλλόγους. Να µπορούν και οι ιατρικοί σύλλογοι δηλαδή
να γίνουν µέρος αυτής της συζήτηση. Άρα, στην πραγµατικότητα
διαµορφώνεται ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, που έχει αυτό το
αποτέλεσµα.
Γιατί το αντιµάχεστε αυτό; Τι το κακό έχει; Γιατί όλη αυτή η
συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση, για το νεοφιλελευθερισµό, για
τούτο, για εκείνο; Είναι ένας µηχανισµός ο οποίος είναι ακριβής
και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ό,τι θέλετε εν συνεχεία.
Μόνο που θα το επιλέξετε ειλικρινώς. Θα βγείτε, δηλαδή, ευθαρσώς και θα πείτε ότι εµείς, ως πολιτική µας αναλαµβάνουµε το
συγκεκριµένο κόστος να το καλύψουµε από τον προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άκουσα: Αποσύρεται το κράτος από τη χρηµατοδότηση του
συστήµατος υγείας. Από πού βγήκε αυτό; Από πού βγαίνει; Πείτε
µου από µια διάταξη, από κάπου, από που βγαίνει αυτό;
Άκουσα: Ιδιωτικοποιείται το σύστηµα υγείας. Από πού βγαίνει
αυτό; Πάρτε το εσείς εν συνεχεία το σύστηµα αυτό και κάντε το
όλο κρατικό. Πάλι το ίδιο σύστηµα θα δουλεύει.
Έχω τρία-τέσσερα λεπτά την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Την έχετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ
πολύ.
Πάλι το ίδιο σύστηµα θα έχετε.
Άρα, εδώ, η αντίρρησή σας οµολογώ –παρ’ ότι ειλικρινώς το
λέω και το έχουµε συζητήσει αναλυτικά- δεν µου γίνεται κατανοητή σε κανένα επίπεδο.
Ακούστηκαν ορισµένα –επιτρέψτε µου εν τάχει να αναφερθώ
σε αυτά- που αφορούν λίγο το θέµα των εξετάσεων. Είναι εκτός
της ύλης του νοµοσχεδίου, αλλά επειδή έχει αναδειχθεί το θέµα
και αναδείχθηκε και από τον κ. Ζαχαριά στα πλαίσια κριτικής που
άσκησε στην κυβερνητική πολιτική, θα ήθελα δύο-τρία πράγµατα
να πω γι’ αυτό.
Νοµίζω ότι µπορούµε να συζητήσουµε επί του πραγµατικού
και να διαφωνήσουµε, αρκεί όµως να είµαστε έντιµοι στη διαφωνία µας. Να συµφωνήσουµε, λοιπόν, ότι είναι ξεκάθαρο πως η
υπουργική απόφαση αυτή δεν βάζει κάποιου είδους «κόφτη»;
Αυτό ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό. Οι γιατροί µπορούν να συνταγογραφήσουν όποια είναι η ενδεικνυόµενη, κατά την κρίση
τους, εξέταση. Έχει γίνει ελπίζω κατανοητό αυτό. Δεν δηµιουργείται δηλαδή ένα νοµικό ανάχωµα, ένας νοµικός περιορισµός.
Τι δηµιουργείται; Δηµιουργείται ένα ελεγκτικό πεδίο, αυτό είναι
αλήθεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Στοχευµένο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δηµιουργείται
πράγµατι ένα ελεγκτικό πεδίο. Με την απόφαση αυτή δηµιουργείται το ελεγκτικό δικαίωµα του ΕΟΠΥΥ; Όχι. Γιατί; Γιατί το
ελεγκτικό δικαίωµα του ΕΟΠΥΥ ούτως ή άλλως είναι εκεί, υπάρχει, απέναντι σε κάθε γιατρό, οιανδήποτε στιγµή. Άρα, δεν δηµιουργείται µε την απόφαση αυτή το ελεγκτικό δικαίωµα του
ΕΟΠΥΥ. Τι, όµως, πράγµατι δηµιουργείται, αν δεν ακολουθηθούν
οι κατευθυντήριες οδηγίες; Ένα πεδίο ελέγχου. Αυτό σηµαίνει
ότι εκεί µπορεί ο ελεγκτής να εντοπίσει ενδεχόµενα προκλητής
συνταγογράφησης, µη δικαιολογηµένης συνταγογράφησης και
να ζητήσει ο ιατρός ελεγκτής του ΕΟΠΥΥ εξηγήσεις. Αυτό δηµιουργείται, τίποτα περισσότερο.
Θέλω να σας κάνω µία ευθεία ερώτηση, αφού πρώτα σας παραθέσω ορισµένους αριθµούς. Και ειλικρινώς την κριτική αυτή,
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ειδικώς από την Αριστερά, δεν την καταλαβαίνω. Το 2012 καταβλήθηκαν 429 εκατοµµύρια για διαγνωστικές εξετάσεις. Το 2013
-κρίση, κύριε καθηγητά, κρίση- τα 429 εκατοµµύρια έγιναν 603
εκατοµµύρια. Το 2014, στο πρώτο επτάµηνο, µέχρι στιγµής
έχουν καταβληθεί 393 εκατοµµύρια. Με αυτόν το ρυθµό το έτος
θα κλείσει κοντά στα 700 εκατοµµύρια, αν δεν ανασχεθούν.
Θέλω να σας απευθύνω µία απλή ερώτηση: Γιατί; Υπάρχει κανένας αντικειµενικός λόγος αυτής της αυξήσεως καλύψεως του
πληθυσµού υγειονοµικά; Πείτε µου, υπάρχει κανένας τέτοιος
λόγος; Διότι, αν µου πείτε αυτό, τότε όλοι έχουµε αρχίσει να συνεννοούµαστε. Αν, όµως, µου πείτε αυτό που πιστεύω κι εγώ, ότι
δεν υπάρχει ένας πραγµατικός υγειονοµικός λόγος γι’ αυτήν την
αύξηση των διαγνωστικών εξετάσεων από χρόνο σε χρόνο, τότε
στην πραγµατικότητα πρέπει όλοι να συµφωνήσουµε ότι κάτι
πρέπει να κάνουµε.
Εµείς τι κάναµε; Μήπως απαγορεύσαµε την ενδεικνυόµενη
συνταγογράφηση; Όχι. Μήπως απαγορεύσαµε την πρόσβαση
του ασθενούς στην από αυτόν και από τον γιατρό του αξιούµενη
διάγνωση; Όχι. Τι φτιάχνουµε; Ένα ελεγκτικό πεδίο, ώστε αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχοµένως παραβιάζουν ουσιαστικά τα ιατρικά τους καθήκοντα, να µπορούµε να τους
ελέγξουµε.
Το κάνουµε για τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το κάνουµε γι’ αυτό; Κύριε Ζαχαριά, το κάνουµε γι’ αυτό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν µου επιτρέπει ο κύριος Πρόεδρος
να µιλήσω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αφού εµείς
έχουµε clawback.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είτε 700 εκατοµµύρια κάνουν είτε 800 εκατοµµύρια κάνουν είτε 500 εκατοµµύρια
κάνουν, εµείς 323 εκατοµµύρια θα πληρώσουµε. Ό, τι και να
γίνει. Είναι δηµοσιονοµικό; Όχι. Ξέρετε ποιον υπερασπιζόµαστε;
Τον έντιµο γιατρό, διότι ο έντιµος και συνεπής γιατρός που δεν
κάνει παράνοµες πρακτικές έρχεται στο τέλος και πληρώνει µε
αυτόν τον ισοπεδωτικό τρόπο, µε τη διαδικασία της αυτόµατης
επανάκτησης των χρηµάτων, της αυτόµατης επιστροφής, το
clawback, το ίδιο µε αυτόν ο οποίος έχει κάνει την προκλητή συνταγογράφηση. Αυτόν υπερασπιζόµαστε.
Επόµενο και τελευταίο ερώτηµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο ασθενής πώς διαφυλάσσεται;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σωστά, σωστά.
Τον ασθενή πώς διαφυλάσσουµε. Σωστά. Ο ασθενής λοιπόν, διαφυλάσσεται µε δύο τρόπους: Πρώτον, αν ο γιατρός του έχει συνταγογραφική πεποίθηση, γράφει. Κανείς δεν του λέει «όχι» και
εκτελείται. Ακόµα και αν υπάρχει πλαφόν, εκτελείται στη δηµόσια
δοµή. Εκτελείται, εποµένως. Δεύτερον, αυτές τις κατευθύνσεις
τις βγάλαµε από το µυαλό µας; Γιατί κι αυτό έχει σηµασία. Κάθισε µία µέρα ο Υπουργός Υγείας και είπε, ξέρετε, τώρα το τεστ
ΠΑΠ δεν θα γίνεται κάθε τότε, θα γίνεται κάθε τότε. Υπουργός
Υγείας έφη. Το σκέφτηκε ο δικηγόρος Βορίδης και αποφάσισε
πότε θα γίνεται το τεστ ΠΑΠ. Έτσι έγινε; Δεν έγινε έτσι, διότι
υπάρχει το εξής αξιοπερίεργο σε αυτήν την απόφαση, το οποίο
δεν έχει υπάρξει ξανά σε άλλη υπουργική απόφαση. Τι; Βιβλιογραφική αναφορά. Γι’ αυτήν την κατευθυντήρια οδηγία αναφέρεται η συγκεκριµένη βιβλιογραφία.
Τώρα, µπορεί αξιότιµοι γιατροί –εγώ δεν είµαι- να διαφωνούν
µε τη συγκεκριµένη κατευθυντήρια οδηγία. Εγώ, µε συγχωρείτε,
δεν µπορώ να µπω στον επιστηµονικό διάλογο. Σας καλώ να κάνετε τον επιστηµονικό διάλογο µέσα στην επιστηµονική κοινότητα. Σας λέω όµως ότι πάντως, δεν µας ήρθε από τον ουρανό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Δεν ρωτήθηκε όµως η επιστηµονική κοινότητα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν µας ήρθε
από τον ουρανό. Ο επιστηµονικός διάλογος είναι σεβαστός στην
επιστηµονική σας κοινότητα. Εγώ τώρα ως δικηγόρος µην σας
λέω κάθε πότε πρέπει να γίνεται η διάγνωση, για παράδειγµα,
για τους καρκινικούς δείκτες του προστάτη. Να µην σας το πω
εγώ αυτό. Όµως, σας λέω την πηγή επί της οποίας στηρίχθηκε
η υπουργική απόφαση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θερµή παράκληση. Είναι υποκριτικό,
γιατί εγώ -ειλικρινά το λέω- το πιστεύω ότι σας πονάει και το δηµόσιο χρήµα και σας πονάει και µία κατάσταση αυθαιρεσίας στην
υγεία. Το πιστεύω ειλικρινά. Ελάτε να πάρουµε µέτρα και να τα
στηρίξουµε µαζί. Διότι δεν µπορείτε να λέτε «τα τρωκτικά, η εµπορευµατοποίηση, οι ανήθικοι και πιάστε τους» από τη µία, αλλά
µόλις βάζουµε ένα χώρο ελέγχου –τίποτα άλλο δεν κάνουµε- να
σηκώνονται όλοι έξαλλοι και να λένε «όχι, προς Θεού, µην το κάνεις αυτό», να λένε για τα δικαιώµατα του ασθενούς, που στην
πραγµατικότητα δεν παραβιάζονται στο ελάχιστο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μιχελάκης για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, πήρα το λόγο για να µιλήσω για δύο τροπολογίες, τις οποίες καταθέσαµε µαζί µε το συνάδελφο κ. Ρήγα από
το ΠΑΣΟΚ, που αφορούν τα Αµυντικά Συστήµατα.
Θεωρώ ότι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1797 και ειδικό 145
που προβλέπει την επέκταση της χρονικής ισχύος και του αντικειµένου των συµβάσεων µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και των
Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων για την καταστροφή των πυροµαχικών, αλλά και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1796 και ειδικό 144 που προβλέπει την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων
προαίρεσης στις συµβάσεις που έχουν συνάψει τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα για τον εφοδιασµό των Ενόπλων Δυνάµεων,
εφόσον το αρµόδιο Γενικό Επιτελείο βεβαιώνει τη σχετική επιχειρησιακή ανάγκη, αποτελεί ουσιαστικά µία εξασφάλιση και µία
διασφάλιση αυτής της εταιρείας, µίας εταιρείας σηµαντικής για
την αµυντική θωράκιση της χώρας, η οποία θα πρέπει και να συνεχιστεί και να συνεχίσει να λειτουργεί.
Με την πρώτη τροπολογία διασφαλίζεται και η συµµόρφωση
της χώρας µε τις διεθνείς συνθήκες για την καταστροφή των πυροµαχικών και παράλληλα επιτυγχάνεται η αύξηση του κύκλου
εργασιών για την αµυντική µας βιοµηχανία, ενώ µε τη δεύτερη
τροπολογία αξιοποιούνται –να το τονίσουµε αυτό- οι ήδη υφιστάµενες συµβάσεις, οι οποίες, όχι µόνο εγγυώνται την εφοδιαστική
επάρκεια των Ενόπλων Δυνάµεων µας, αλλά διασφαλίζουν και τη
διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Με βάση τα παραπάνω και αν αναλογιστούµε ότι τα Αµυντικά
Συστήµατα αποτελούν µία εταιρεία µείζονος στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα και ότι η εύρυθµη λειτουργία τους συνδέεται
άρρηκτα µε την εθνική µας ασφάλεια, πιστεύω πως αυτές τις δύο
τροπολογίες θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να τις κάνετε αποδεκτές.
Άκουσα στην τοποθέτησή σας νωρίτερα ότι δεν θα δεχθείτε
καµµία τροπολογία από αυτές που προέρχονται από τους συναδέλφους Βουλευτές. Νοµίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε.
Κάνω έκκληση για τους λόγους που σας ανέφερα να το ξανασκεφτείτε. Πιστεύω ότι αυτές οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν την
ευρύτερη κοινοβουλευτική συναίνεση και όχι µόνο τη δική σας
αποδοχή.
Μιλώντας, κύριε Υπουργέ, για το θέµα αυτό, ξέρω και την ευαισθησία σας και ξέρω ότι και εσείς αναγνωρίζετε την κρισιµότητα
του ρόλου της αµυντικής βιοµηχανίας για την εθνική ασφάλεια,
αλλά και για την εφοδιαστική επάρκεια, όπως σας είπα, των Ενόπλων Δυνάµεων. Αυτό, βέβαια, είναι άρρηκτα συνδεδεµένο πια
µε την ελληνική οικονοµία και καταλαβαίνετε τα οφέλη που υπάρχουν.
Τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα αποτελούν, όπως γνωρίζετε,
τον πιο βασικό πυλώνα της βιοµηχανίας µας και έναν από τους
αποκλειστικούς προµηθευτές των Ενόπλων Δυνάµεων σε όπλα,
οπλικά συστήµατα και πυροµαχικά. Πρόκειται ουσιαστικά για µία
εταιρεία που απολαµβάνει της πλήρους εµπιστοσύνης της διεθνούς αµυντικής αγοράς ως συνεργάτης των µεγαλύτερων
αµυντικών βιοµηχανιών σε προγράµµατα συµπαραγωγών και ως
πιστοποιηµένος προµηθευτής περισσοτέρων από τριάντα
υπουργείων άµυνας σε όλο τον κόσµο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι τα Αµυντικά Συστήµατα έχουν περιέλθει σε µία δυσχερή θέση εξαιτίας κακών επιλογών του παρελθόντος και εξαιτίας της µη έγκαιρης πραγµατοποίησης των
απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών, όµως πιστεύω –και ξέρω
ότι κι εσείς έχετε τις ίδιες απόψεις- ότι µε συντονισµένες και συστηµατικές κυβερνητικές προσπάθειες έχει εξασφαλιστεί η
οµαλή συνέχιση της λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσα µαζί µε τον κ. Ρήγα τις δύο τροπολογίες και θέλω να το ξανασκεφτείτε.
Καλώ και τους συναδέλφους απ’ όλα τα κόµµατα να το δουν
θετικά, διότι η ενίσχυση της αµυντικής µας βιοµηχανίας είναι και
διασφάλιση της επάρκειας των οπλικών συστηµάτων για τις Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά και βοηθά την οικονοµία µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μιχελάκη που ήταν περιεκτικός και σύντοµος.
Τον λόγο έχει ο κ. Ξανθός για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επανερχόµαστε σ’ ένα πολύ κρίσιµο
θέµα, το θέµα της κατάστασης στο σύστηµα υγείας, γιατί αυτό
είναι το πλαίσιο στο οποίο γίνεται κάθε συζήτηση για οποιοδήποτε νοµοσχέδιο. Επιτρέψτε µου να πω ότι ιδιαίτερα σ’ αυτό τον
τοµέα δεν υπάρχει κανένα success story από την πλευρά της Κυβέρνησης, όπως ανεπιτυχώς προσπάθησε να το παρουσιάσει
χθες ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
Δυστυχώς, έχουµε επιβεβαιωθεί απολύτως σ’ όλες µας τις
προβλέψεις για τα αποτελέσµατα αυτής της υποτιθέµενης µεταρρυθµιστικής σας παρέµβασης τα τελευταία χρόνια. Στο θέµα
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας έχουµε µία πλήρη αποδιοργάνωση και µία τεράστια δυσχέρεια των πολιτών να προσεγγίσουν δηµόσιες δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και άρα
υποχρεώνονται συνεχώς να πληρώνουν από την τσέπη τους. Στο
θέµα του φαρµάκου κατέπεσε παταγωδώς η επικοινωνιακή επιχείρηση φτηνού φαρµάκου µε τιµή Σαµαρά και έχουµε µία αυξηµένη επιβάρυνση των πολιτών, για να έχουν τα φάρµακα που
χρειάζονται. Επίσης, στην αντιµετώπιση του θέµατος των ανασφάλιστων ανθρώπων, παρά το ότι υπήρξαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που αναγνώριζαν το πρόβληµα και έθεταν ένα
πλαίσιο, δεν έχει προχωρήσει τίποτα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης, επιτρέψτε µου να σας πω ότι εάν ισχύουν αυτά τα οποία είπε ο Σαµαράς στη ΔΕΘ, η συζήτηση που κάνουµε δεν έχει νόηµα, διότι
ο κ. Σαµαράς είπε ότι σήµερα τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν συνεχή παρακολούθηση του κόστους τους µε σύγχρονες µεθόδους
και ότι η σπατάλη έχει δραστικότατα περικοπεί. Προς τι, λοιπόν,
όλη αυτή η συζήτηση, αφού το έχετε εφαρµόσει, αφού έχετε αντιµετωπίσει τη σπατάλη στα δηµόσια νοσοκοµεία; Προς τι όλη
αυτή η συνεχής ανακύκλωση του θέµατος της σπατάλης την
οποία υποτίθεται ότι θα αντιµετωπίσετε;
Αυτήν την ιστορία περί του «πάρτι», της συναλλαγής και της
διαφθοράς στο σύστηµα υγείας την ακούµε εδώ και δεκαπέντε
χρόνια. Κάθε Υπουργός που αναλαµβάνει, µιλάει για τα «πιράνχας», για τα «τρωκτικά» του συστήµατος και λέει ότι θα τα καταπολεµήσει, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα, ακριβώς διότι υπήρχε
πολιτική ασυλία στο κοµµάτι του υγειονοµικού σώµατος και κυρίως του επιχειρηµατικού τοµέα στον τοµέα της υγείας, οι οποίοι
διασπάθιζαν ασύστολα και ασύδοτα το δηµόσιο χρήµα.
Ο λόγος που υπήρχε πολιτική ασυλία είναι ακριβώς η νεοφιλελεύθερη εµµονή σας ότι ο χώρος της υγείας είναι ένα πεδίο
αγοράς, ανταγωνισµού ιδιωτικών επενδύσεων και κερδοφορίας.
Και αυτή –αν θέλετε- είναι η βασική µας ιδεολογική διαφορά.
Εµείς θεωρούµε ότι ο χώρος της υγείας είναι ένα πεδίο κάλυψης πραγµατικών υγειονοµικών αναγκών, επιδηµιολογικά τεκµηριωµένων και βεβαίως ελεγχόµενου κόστους. Είναι ένα πεδίο
αλληλεγγύης και άρσης ανισοτήτων, διασφάλισης ισοτιµίας.
Αλλά εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, την ανισότητα τη θεωρείτε
ευεργετική. Θεωρείτε ότι η ανισότητα είναι µηχανισµός που κινεί
την οικονοµία και ευνοεί την επιχειρηµατικότητα και το κέρδος.
Γι’ αυτό δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι σήµερα στη χώρα µας
στην περίοδο της υγειονοµικής φτώχειας, της ανθρωπιστικής
κρίσης, της τεράστιας δυσκολίας των ανθρώπων να έχουν περί-
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θαλψη, αυτό που θέλουµε δεν είναι ένα κράτος ρυθµιστή της
αγοράς. Θέλουµε ένα κράτος εγγυητή της ισότιµης πρόσβασης
όλων των ανθρώπων σε αυτό το θεµελιώδες κοινωνικό αγαθό.
Μας λέτε, λοιπόν, ότι θα κάνετε µια ρύθµιση, ένα ουδέτερο κοστολογικό σύστηµα το οποίο είναι ένα εργαλείο και µπορεί να το
εφαρµόσει ανάλογα µε την πολιτική της βούληση οποιαδήποτε
κυβέρνηση. Αυτό είναι κατά την άποψή µας ένα θεµελιώδες
λάθος.
Πουθενά στον κόσµο τα DRG’s δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν απλώς έναν µηχανισµό κοστολόγησης. Σε όλον τον
κόσµο και κυρίως στην Αµερική από την οποία ξεκίνησαν και βεβαίως στη Γερµανία από την οποία έχετε αντιγράψει το κακέκτυπο αυτό, είναι ένας µηχανισµός ταυτόχρονα ελέγχου της
χρηµατοδότησης και της ζωής των πόρων.
Και έχετε υιοθετήσει άκριτα ένα µοντέλο –το γερµανικό- το
οποίο στην ουσία στηρίζεται στην αυτοχρηµατοδότηση των νοσοκοµείων. Το κράτος στη Γερµανία εγγυάται τις υποδοµές και
τα νοσοκοµεία στη συνέχεια ανταγωνίζονται µε µοχλό τα ΚΕΝ
για να εξασφαλίζουν πόρους και να πληρώνουν το προσωπικό
τους. Φοβούµαστε ότι εκεί ακριβώς οδηγείτε τα πράγµατα: Στην
απόσυρση, δηλαδή, του κράτους από την εγγυηµένη χρηµατοδότηση των δηµόσιων νοσοκοµείων και ιδιαίτερα της µισθοδοσίας των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί πέρα. Διότι, αυτός είναι
ο κίνδυνος από την ενσωµάτωση του κόστους µισθοδοσίας στον
συνυπολογισµό των ΚΕΝ.
Προσέξτε και ποια είναι η τεράστια διαφορά: Η Γερµανία είναι
µια χώρα µε 5% ανεργία, µε ένα ισχυρότατο ασφαλιστικό σύστηµα και µε τελείως διαφορετικό µοντέλο οργάνωσης της δηµόσιας περίθαλψης και κυρίως της χρηµατοδότησής της. Σε µια
χώρα µε 30% ανεργία, µε 35% ανασφάλιστη εργασία και µε καταρρέον ασφαλιστικό σύστηµα, αυτή η γραµµή οδηγεί στην
πλήρη διάλυση, οδηγεί στη µεγαλύτερη ανισότητα, στην απώλεια
και της τελευταίας δυνατότητας πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες υγείας.
Και έχει αποδειχτεί βιβλιογραφικά ότι η έκθεση του τοµέα της
υγείας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, στην αγορά και στον ανταγωνισµό οδηγεί σε αντίστροφη κάλυψη ιατρικών αναγκών, σε
αντίστροφη ιατρική φροντίδα. Με λίγα λόγια χρηµατοδοτούνται
αυτοί που έχουν λιγότερες ανάγκες και όχι οι φτωχοί που έχουν
ακόµα περισσότερες.
Θεωρώ ότι µε την παρέµβαση αυτή, στην ουσία επιχειρείτε να
επηρεάζετε πλέον τις κλινικές αποφάσεις µε απολύτως λογιστικά
και νεοφιλελεύθερα κριτήρια. Αυτό το εργαλείο που µας λέτε
εδώ, έχει στην ουσία ενσωµατωµένο ένα νεοφιλελεύθερο λογισµικό που οδηγεί στην πλήρη περικοπή του κοινωνικού κράτους,
στην αποδιάρθρωση και των τελευταίων υπολειµµάτων δηµόσιας
περίθαλψης που έχουν µείνει στον τόπο µας και στη συνεχή οικονοµική επιβάρυνση των ανθρώπων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι αυτό το νεοφιλελεύθερο σχέδιο,
το οποίο εξελίσσεται συστηµατικά τα τελευταία χρόνια, θέλει ένα
µίζερο υποχρηµατοδοτούµενο και υποστελεχωµένο δηµόσιο σύστηµα για τους πολλούς και τους φτωχούς και θέλει κι ένα αναπτυσσόµενο συνεχώς ιδιωτικό τοµέα για τους έχοντες και
κατέχοντες. Είναι ένα σύστηµα το οποίο θα παρέχει ένα ελάχιστο
πακέτο παροχών τόσο ανεπαρκών, που θα αναγκάζονται όσοι
έχουν την οικονοµική δυνατότητα να συµπληρώνουν από την
τσέπη τους και να κάνουν συµπληρωµατική ιδιωτική ασφάλιση.
Δεν είναι τυχαίο ότι επενδύουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αυτήν την περίοδο στη διαφήµιση. Δεν είναι τυχαίο ότι αυξάνονται οι τζίροι τους. Είναι σχέδιο κι επακολούθηµα ακριβώς
όλων αυτών των πολιτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Και τελειώνω, λοιπόν, µε το εξής: Η απάντηση σε αυτό το νεοφιλελεύθερο και διαλυτικό για το σύστηµα
υγείας σχέδιο είναι ένα άλλο µετανεοφιλελεύθερο υπόδειγµα,
είναι η ανάκτηση του δηµόσιου χώρου στον τοµέα της περίθαλψης. Είναι η επανακοινωνικοποίησή της στην πραγµατικότητα.
Είναι η ανακατανοµή δηµόσιων πόρων υπέρ των δηµόσιων…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ πολύ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: …και όχι υπέρ του κρατικοδίαιτου επιχειρηµατικού τοµέα.
Η λύση είναι να πάµε σε ένα άλλο µοντέλο όπου από την πραγµατική υγειονοµική ανάγκη θα πηγαίνουµε στην πολιτική οικονοµία της υγείας και όχι όπως κάνετε σήµερα, που η οικονοµία
κυριαρχεί και επί της πολιτικής και επί της υγείας και βεβαίως
επί της δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη για επτά λεπτά.
Θα παρακαλέσω να είµαστε ακριβείς στον χρόνο, γιατί έχουµε
τον περιορισµό µέχρι τις 17.00’ σήµερα να ολοκληρώσουµε και
να συνεχίσουµε αύριο τη συνεδρίαση.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ο κύριος Υπουργός, αγαπητοί
συνάδελφοι, ισχυρίστηκε πριν από λίγο ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο εισάγεται απλώς η κοστολόγηση στην υγεία. Εισάγονται, δηλαδή, τεχνικοί παράµετροι. Και ρώτησε: «Είναι κακή η
κοστολόγηση»;
Κατ’ αρχάς να πούµε, βέβαια, ότι δεν υπάρχει σύστηµα υγείας
που να µην είναι κοστολογηµένο -και το παρόν είναι κοστολογηµένο. Η απάντηση, όµως, είναι: Μια τέτοιου είδους κοστολόγηση,
όταν εισάγεται σε ένα σύστηµα που δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη
και µε επαρκή στελέχωση, αλλά σε µια χώρα λεηλατηµένη µε
τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους, µε τα δηµόσια νοσοκοµεία να
λειτουργούν στο όριο των δυνατοτήτων τους και µε τους εργαζόµενους τους να δουλεύουν µε σφιγµένα τα δόντια κι έτσι να
κρατιούνται µέχρι στιγµής, στην Ελλάδα που το 6% του ΑΕΠ πάει
στη δηµόσια υγεία –όπως και σε άλλες µνηµονιακές χώρες- όταν
στην Ιταλία είναι το 7% στη δηµόσια υγεία, στην Γαλλία το 8,5%,
στη Γερµανία -απ’ όπου πήραµε τα πρότυπα αυτά- 8,7%, τότε
ναι, είναι κακή. Και βεβαίως είναι κακή µια κοστολόγηση, που σηµαίνει πέρασµα από ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα που έχει στο
επίκεντρό του τις ανάγκες του ασθενή, σε ένα σύστηµα µε επίκεντρο το κόστος και τις δηµοσιονοµικές ανάγκες.
Η «ΕΣΑΝ Α.Ε.», η Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων
Α.Ε., που θεσπίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο ως ανώνυµη εταιρεία δηµοσίου συµφέροντος, έχει έναν ενσωµατωµένο µηχανισµό ιδιωτικοποίησης της υγείας, όπου το δηµόσιο θα έχει το 51%
των µετοχών –σε προηγούµενα σχέδια προβλεπόταν να είναι µειοψηφία- αλλά ο ΕΟΠΥΥ θα ανταγωνίζεται «ισότιµα» τα µεγάλα
ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ως προς τη χάραξη της δηµόσιας
πολιτικής για την υγεία.
Είναι η πρώτη φορά που µε τέτοιο απροκάλυπτο τρόπο προβάλλει αυτός ο µηχανισµός ιδιωτικοποίησης της υγείας, ο οποίος
-πολύ καλύτερα κρυµµένος- υπήρχε σε όλα τα προηγούµενα νοµοσχέδια, που είχαν έρθει εδώ. Και όταν µιλάµε για µηχανισµό
ιδιωτικοποίησης, µιλάµε απλά για τη µετατροπή της υγείας από
κοινωνική υπηρεσία και δηµόσια υποχρέωση και αγαθό σε αγορά
υγείας.
Αυτό σηµαίνει ότι οι παροχές υγείας, αποκλειστικά µε κριτήρια
κόστους, κοντράρουν το δικαίωµα κάθε πολίτη στη δηµόσια δωρεάν υγεία. Με στόχο εισαγωγικά στο νοµοσχέδιο τη «διαχείριση
και δίκαιη κατανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων µεταξύ των δηµόσιων και ιδιωτικών κλινικών», πράγµα που, όπως λέει στην αιτιολογική έκθεση, αποτελεί και µνηµονιακή υποχρέωση: Ενός
µνηµονίου, που το έχουµε αφήσει έξω, βγαίνουµε, έχει τελειώσει,
αλλά βλέπετε πώς µας κυνηγάει. Και τι σηµαίνει µνηµονιακό καθεστώς, τι σηµαίνουν οι τετρακόσιοι πενήντα µνηµονιακοί νόµοι.
Κι ένας από αυτούς είναι και αυτός εδώ.
Με άλλα λόγια, πάει να αποκαταστήσει µια «µεγάλη αδικία»,
ότι οι δηµόσιοι πόροι, τα λεφτά των Ελλήνων φορολογούµενων,
µέχρι τώρα διοχετεύονται περισσότερο προς το δηµόσιο σύστηµα παρά προς τον ιδιωτικό τοµέα, την αγορά της υγείας.
Εισάγει, λοιπόν, απροκάλυπτα, ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια
στη λειτουργία των νοσοκοµείων του ΕΣΥ επιχειρώντας ουσιαστικά να τερµατίσει το κεφάλαιο «δηµόσια υγεία». Με το νοµοσχέδιο τα δηµόσια νοσοκοµεία γίνονται οικονοµικά αυτοτελείς
επιχειρήσεις, µε τη συνέχεια της λειτουργίας τους να εξαρτάται
από τα έσοδα και τα κέρδη τους, ανταγωνιζόµενα µεταξύ τους,
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αλλά και µε τα ιδιωτικά. Και η λειτουργία των δοµών του ΕΣΥ, γενικότερα, θα εξαρτάται από τα κέρδη τους.
Αυτό σηµαίνει ότι η χρηµατοδότηση του ΕΣΥ δεν θα είναι πια
κρατική υποχρέωση, αλλά θα εξαρτάται από τις αποφάσεις µια
ανώνυµης εταιρείας. Τα µη ανταγωνιστικά νοσοκοµεία θα κλείνουν. Και µας λέει ο Υπουργός: «Δεν θα κλείνουν πάντα». Εµάς
µας αρκεί ότι θα κλείνουν σε κάποιες περιπτώσεις και µετά το
«πάντα», εν πάση περιπτώσει, θα το δούµε.
Οδηγός είναι τα κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια (ΚΕΝ) και τα γερµανικά θεραπευτικά πρωτόκολλα, που ξεκίνησαν όµως από τις
ΗΠΑ, που δεν είναι τα πρωτόκολλα του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας -σας τα είπαν εδώ οι οργανώσεις των γιατρών-, που δεν
είναι τα πρωτόκολλα των ευρωπαϊκών επιστηµονικών και ιατρικών
εταιρειών. Είναι τα πρωτόκολλα των «αιµατηρών εξιτηρίων» της
Γερµανίας, όταν βγάζουν ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν από
επιπλοκές για µπορέσουν να τηρηθούν. Ξαναθυµίζω, όµως, ότι η
Γερµανία δίνει 2,7% παραπάνω του ΑΕΠ της από ότι η Ελλάδα στη
δηµόσια υγεία. Δηλαδή, ο ασθενής ή τα ασφαλιστικά ταµεία θα
πληρώνουν τα δηµόσια νοσοκοµεία βάσει ενός τιµολογίου ενοποιηµένου κατά οµάδες µε βάση την ασθένεια και την προβλεπόµενη
µέση διάρκεια νοσηλείας κατά κύριο λόγο.
Τι προκύπτει από αυτό;
Πρώτον, η κρατική ευθύνη τελικά περιορίζεται σε ένα ελάχιστο
πακέτο παροχών.
Δεύτερον, ποιος ωφελείται; Είναι φανερό ότι τα ιδιωτικά νοσοκοµεία θα παίρνουν κυρίως τις απλές και καθαρές περιπτώσεις, ώστε να πιάνουν ακριβώς τα ΚΕΝ. Οι επιβαρυµένες
περιπτώσεις, που το κόστος τους θα είναι έξω από το προϋπολογιζόµενο, πού θα πάνε; Θα πάνε στα δηµόσια νοσοκοµεία, δηµιουργώντας ελλείµατα µε βάση αυτό το σύστηµα. Εκτός αν
καταλήγουν στο δρόµο και δεν τους δέχονται ούτε τα δηµόσια
νοσοκοµεία, αν τους πετάνε έξω µε «αιµατηρά εξιτήρια».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τρίτον, πώς κατορθώνεται αυτό µεταξύ άλλων, πέρα από το
σύστηµα των κλειστών νοσηλείων; Το νοµοσχέδιο λέει ότι το
Εποπτικό Συµβούλιο µεριµνά για την «επίτευξη της µέγιστης δυνατής αντιπροσώπευσης των ιδιωτικών κλινικών στα όργανα διοίκησης αυτής» της ανώνυµης εταιρείας.
Τέταρτον, µισθοί υγειονοµικών. Απαλλάσσεται ουσιαστικά το
κράτος -εκεί θέλετε να το πάτε- από την υποχρέωση καταβολής
τους. Θα διαµορφώνονται ανάλογα µε τα έσοδα του κάθε νοσοκοµείου και θα είναι κοµµάτι του κόστους των υπηρεσιών υγείας,
που θα επιτηρεί η ανώνυµη εταιρεία µε στόχο τη µείωση του κόστους ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος. Και, προφανώς, όταν υπάρχουν ελλείµµατα, θα ακολουθούν και µειώσεις µισθών του
υγειονοµικού προσωπικού.
Πέµπτον, ιατρικό απόρρητο: Καταργείται. Όλοι οι φάκελοι ηλεκτρονικά από όλα τα νοσοκοµεία πάνε κεντρικά. Στις ΗΠΑ, από
όπου ξεκίνησε αυτό, τα προσωπικά ιατρικά δεδοµένα τα πουλούν
στις ασφαλιστικές εταιρείες. Εδώ δεν θα χρειάζεται να τα πουλούν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι στο ίδιο το διοικητικό
συµβούλιο και θα τα παίρνουν κατευθείαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έκτον, η υγεία του λαού. Υπερηχογράφηµα κάθε πέντε χρόνια, τεστ ΠΑΠ µετά τα είκοσι ένα και µέχρι τα εξήντα πέντε κάθε
τρία χρόνια. Πριν και µετά αυτά τα ηλικιακά όρια, αν θέλετε να
το κάνετε, το πληρώνετε. Δεν είµαι γιατρός, αλλά από νεαρή
ξέρω ποια είναι τα βασικά πρωτόκολλα για το τεστ ΠΑΠ. Κάθε
κορίτσι, από τότε που ξεκινά η ενεργή σεξουαλική ζωή του, πρέπει κανονικά κάθε χρόνο να κάνει ένα τεστ ΠΑΠ. Και εκατοµµύρια
γυναίκες σε όλο τον κόσµο έχουν σωθεί ακριβώς εκεί όπου ακολουθείται αυτή η πρακτική.
Καρκίνοι µαστού, ωοθηκών, µήτρας και τραχήλου, θυρεοειδούς, όλες οι προληπτικές εξετάσεις πάνε στο βρόντο. Θα τρέχουµε µετά να τα αντιµετωπίσουµε, όπως τρίπλεξ καρδιάς,
χειρουργηµένους και όλους αυτούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Με αυτό θέλω να τελειώσω, κύριε
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Πρόεδρε.
Ποια είναι η σκοπιµότητα να υπάρχει ένας ξεχωριστός φορέας
κατανοµής των πόρων στις νοσηλευτικές µονάδες, αντί µια σχετική υπηρεσία του Υπουργείου; Εδώ υπάρχει µια στρατηγική στόχευση: Η µηδενική συµµετοχή του κρατικού προϋπολογισµού στις
δαπάνες υγείας, η «απαλλαγή» του κράτους από την υποχρέωση
να καθοδηγεί το σύστηµα υγείας, όπως από το 2015 αντίστοιχη
θα είναι η πρόβλεψη που υπάρχει και για το κοµµάτι των συντάξεων. Περιορίζεται το κράτος σε έναν εποπτικό ρόλο.
Δεν έχω καιρό να πω για τον ΕΝΦΙΑ, για τον οποίο ήθελα οπωσδήποτε να µιλήσω. Θα σας πω µόνο ότι, αφού «διορθώθηκαν» όλα
τα «λάθη» -σας τα είπε ο συνάδελφός µου, ο Δηµήτρης Γελαλής,
προηγουµένως, ποια είναι τα δήθεν «λάθη» και τι «διορθώθηκε»τι µένει; Μένουν οι σωστοί λογαριασµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κυρία
Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ. Δείτε
µόνη σας. Μιλάτε δέκα λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Θέλω µισό λεπτό ακόµα.
Θέλω να πω απλώς ότι το πρόβληµα δεν ήταν οι λογαριασµοί
των 100.000 ευρώ που ήρθαν στους οικισµούς εκτός σχεδίου και
εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού και έπαθαν εγκεφαλικό οι άνθρωποι που τους πήραν. Αυτοί διορθώθηκαν.
Το χιλιάρικο, το πεντακοσάρικο, τα 2.000 ευρώ, τα 3.000 ευρώ,
τα 5.000 ευρώ, τα 10.000 ευρώ, που είναι οι «φυσιολογικοί», οι «κανονικοί», σύµφωνα µε τον ΕΝΦΙΑ, λογαριασµοί, πώς θα πληρωθούν από ανθρώπους που δεν έχουν ανάλογο εισόδηµα;
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν υπάρχει θεραπεία. Χρειάζεται πλήρης
απαλλαγή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ να µη
µε φέρνετε σε δύσκολη θέση. Επτά λεπτά είπαµε για να τελειώσουµε στις 17.00’. Θέλουν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
να µιλήσουν.
Ιδιαίτερα οι νέοι Βουλευτές, που έχουν γραµµένες οµιλίες, πρέπει να ξέρουν ότι στο λεπτό είναι εκατό είκοσι λέξεις και στα επτά
λεπτά, λοιπόν, είναι οκτακόσιες σαράντα λέξεις.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εξαρτάται πώς µιλάνε. Άλλοι µιλούν
αργά και άλλοι µιλούν γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είναι εκατό είκοσι λέξεις το λεπτό, µετρηµένες. Ρωτήστε έναν δηµοσιογράφο να σας
το πει.
Κυρία Γαϊτάνη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά. Πιστεύω να σεβαστείτε τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µε τη νέα Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων, την «ΕΣΑΝ Α.Ε.», που ιδρύει η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο, φαίνεται καθαρά η πρόθεσή
της για διάλυση της δηµόσιας νοσοκοµειακής περίθαλψης µέσω
της συµµετοχής και της λήψης αποφάσεων από ιδιώτες, αφού και
αυτοί θα έχουν συµµετοχή και µετοχές στην εν λόγω εταιρεία, και
θα τους πληρώνουµε από το πενιχρό απόθεµα των ταµείων, όταν
δεν υπάρχουν λεφτά για γάζες και γάντια.
Οι ιδιώτες µέτοχοι θα αξιολογούν τα δηµόσια νοσοκοµεία όσον
αφορά τα χειρουργεία, πόσα έχουν κάνει, τι είδους περιστατικά
έχουν αντιµετωπίσει, ποια αγωγή, πόσες ηµέρες νοσηλείας, και
θα κρίνουν έτσι µε πόσα λεφτά θα χρηµατοδοτηθούν τόσο αυτά
όσο και οι ίδιοι.
Ουσιαστικά, θα µοιράσουν την πίτα εκ νέου, γιατί πήραν σηµαντικό µερίδιο από την απαξίωση του ΕΣΥ. Θα ανταγωνίζεται, δηλαδή, το υποστελεχωµένο και από προσωπικό και από δοµές
περιφερειακό νοσοκοµείο µε το ιδιωτικό, που αντλεί κεφάλαια και
από τα ταµεία µας, αλλά και από εύπορα στρώµατα του πληθυσµού που έχουν την ευχέρεια να προσέρχονται σε αυτά, στα ιδιωτικά, που έχουν υπερχρεώσει το ΕΣΥ µε πάρα πολλές άχρηστες
διαγωνιστικές εξετάσεις.
Τα «πιράνχας» της υγείας, λοιπόν, θα κοστολογούν µε βάση το
κέδρος τους, µε αποτέλεσµα την υπερβολική χρέωση των ασφαλιστικών ταµείων, που ήδη έχουν καταρρεύσει λόγω της µνηµονιακής σας πολιτικής.
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Κύριε Υπουργέ, σας παραπέµπω να δείτε το ντοκιµαντέρ του
Μάικλ Μουρ, «Psycho», για το σοβιετικό τύπου µοντέλο του Καναδά και της Κούβας και να το συγκρίνετε µε το µοντέλο των
ΗΠΑ, από το οποίο έχετε πάρει πολλές πληροφορίες.
Φυσικά, η υπερχρέωση αυτή θα υποχρεώσει τους ασθενείς να
καταβάλουν από την τσέπη τους τη διαφορά ή ολόκληρο το
ποσό λόγω της µη αποπληρωµής από τα ταµεία. Διότι αν δεν
έχουν και δεν πληρώνουν, ποιος θα πληρώνει;
Κι επειδή τα ποσά είναι µεγάλα, ανοίγει υποχρεωτικά η πόρτα
της ιδιωτικής ασφάλισης, είτε συλλογικής είτε ατοµικής. Μιας
και µας µιλάτε για ευρωπαϊκά µοντέλα, δείτε το µοντέλο της Γαλλίας, τι έχει επικρατήσει.
Άλλωστε, οι ασφαλιστικές εταιρείες τώρα θα έχουν και τα προσωπικά µας δεδοµένα και θα διαµορφώνουν πακέτα για τον καθένα µας. Στην Αµερική αν έχεις καπνίσει µία πενταετία όταν
είσαι νέος και στα εξήντα σου πάθεις καρκίνο, αµφισβητούν το
αν θα πρέπει να πληρώσουν την αγωγή για τον καρκίνο που σου
ήρθε.
Αντί, λοιπόν, να κοστολογήσουµε και να ξέρουµε τι λεφτά
χρειαζόµαστε και να βάλουµε τέλος στο «πάρτι» που γίνει ήδη
από τις φαρµακευτικές εταιρείες και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, το νοµιµοποιούµε.
Τον ανταγωνισµό αυτόν κάποιοι θα κληθούν να τον υλοποιήσουν. Ποιοι; Μα, οι γιατροί φυσικά που θα αµείβονται µε βάση
τα περιστατικά και όχι µε µισθό όπως σήµερα. Και για να αποκτήσουν έναν καλό µισθό, θα µετατραπούν σε πλασιέ υπηρεσιών
υγείας, όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι έγιναν πλασιέ χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Θα χειρουργούν ακριβά και µικρής παραµονής
περιστατικά, θα γίνουν δηλαδή εργάτες µιας βιοµηχανίας επεµβάσεων. Για παράδειγµα, θα προτιµούν τις καισαρικές από τους
φυσιολογικούς τοκετούς ή θα προτρέπουν τις γυναίκες να το κάνουν, κάτι που ήδη συµβαίνει στη χώρα µας πάρα πολύ, όπως
και στη Γερµανία όπου υπάρχει αύξηση από την εφαρµογή
αυτού του µοντέλου. Όσον αφορά δε την περίθαλψη των ανασφάλιστων, ούτε που θα τη συζητάµε, αφού θα πρέπει να είναι
εξασφαλισµένα τα έσοδα για τα ταµεία. Αναρωτιέµαι πια αν οι
γιατροί θα µπορούν να είναι συνεπείς µε τον όρκο του Ιπποκράτη!
Και αν µιλάµε για την αναγκαιότητα της κοστολόγησης ως
προϋπόθεση µείωσης του κόστους, όλος ο ιατρικός κόσµος αναφέρεται στη µείωση µέσω πρόληψης. Με τη διάλυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, που πέτυχε ο προκάτοχός σας, η
πρόληψη καταργείται ουσιαστικά, ενώ θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική, για να µη φτάνουµε σε προχωρηµένο στάδιο των
νόσων και επιβαρύνουµε τη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας.
Πριν από λίγες ηµέρες, κύριοι και κυρίες Βουλευτές, προέτρεπα την παρέα της εικοσάχρονης κόρης µου να κάνουν τεστ
Παπ, να αρχίσουν δηλαδή και να κρατήσουν αυτήν την παράδοση κάθε χρόνο και τώρα µαθαίνω ότι δεν µπορούν. Δεν µπορούν να το κάνουν και θα το κάνουν κάθε τρία χρόνια το τεστ
Παπ που ήταν δωρεάν και ετήσιο. Θα µας καθορίσετε τώρα και
από πότε θα ξεκινάµε τη σεξουαλική µας ζωή και πότε θα την τελειώνουµε, αφού δεν θα µπορούµε να κάνουµε εξετάσεις!
Μήπως θα καταργήσετε και την άµβλωση, όπως έγινε στην Ισπανία; Ερωτώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµαστε σήµερα ακόµα µια
φορά να ψηφίσουµε αν η υγεία είναι δηµόσιο δικαίωµα ή εµπορεύσιµο προϊόν, αν θα είµαστε ασθενείς ή πελάτες νοσοκοµείων
και γιατρών, αν θα έχουµε δικαίωµα στην υγεία είτε έχουµε
λεφτά είτε όχι. Εµείς λέµε: Δηµόσιο σύστηµα υγείας, γιατί η
υγεία είναι δηµόσιο αγαθό, και θα το υλοποιήσουµε µαζί µε τους
εργαζόµενους στην υγεία, τους οποίους δεν ρωτήσατε γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο. Δεν ρωτήσατε αυτούς που ξέρουν τις ελλείψεις
και τις ανάγκες και έχουν µελετήσει τη λύση των προβληµάτων
µε κέντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος.
Ευτυχώς η ΕΣΑΝ δεν θα έχει µέλλον, µιας και η κυβέρνηση της
Αριστεράς είναι προ των πυλών και οι µνηµονιακές δεσµεύσεις
σας θα έχουν την τύχη του χαρτιού για ανακύκλωση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαρι-
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στούµε ιδιαίτερα την κ. Γαϊτάνη, που ήταν ακριβής στον χρόνο
της.
Τον λόγο έχει η κ. Γεσθηµανή Παπαδηµητρίου για επτά λεπτά.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα προετοιµαζόµαστε να µιλήσουµε για τα νοσοκοµεία
και ξαφνικά στις 8.30’ το βράδυ αποφασίστηκε να έρθει στη
Βουλή και ο ΕΝΦΙΑ. Πραγµατικά, δεν σας προλαβαίνουµε. Εγώ
δεν πρόλαβα. Είµαι προετοιµασµένη να µιλήσω µόνο για τα νοσοκοµεία.
Πριν από λίγες ηµέρες βρέθηκα σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο
αξιοποιώντας ως νέα Βουλευτής το δικαίωµα που δίνεται στους
εκπροσώπους του Κοινοβουλίου να εξεταστούν.
Οι γιατροί, οι νοσηλευτές του νοσοκοµείου µου είπαν, «κάντε
κάτι, σας παρακαλούµε, κάντε κάτι. Η συνταγογράφηση έχει κατέβει στο 50,1 ευρώ τον µήνα για κάθε ασθενή, όταν µια ινσουλίνη κοστίζει 60 ευρώ και δεν έχει γενόσηµο και όταν το Rradaxa
για την κολπική µαρµαρυγή και το Exelon για την άνοια χωρίς γενόσηµο είναι γύρω στα 80 ευρώ. Κάντε κάτι!». Τους υποσχέθηκα
ότι θα κάνω κάτι και φέρνω το αίτηµά τους µε τον τρόπο που
µπορώ εδώ.
Πριν να πάω στο νοσοκοµείο και να ασκήσω το δικαίωµα που
µου δίνεται ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου να εξεταστώ, είχα
να πάω στον γιατρό τέσσερα χρόνια, γιατί δεν ήξερα εάν θα έχω
την οικονοµική δυνατότητα σε περίπτωση ανάγκης θεραπείας να
πράξω τα αναγκαία.
Η κατάσταση αυτή, όµως, που βίωνα εγώ, δεν είναι σπάνια. Για
την ακρίβεια είναι η κανονικότητα για µια µεγάλη µερίδα πολιτών
αυτής της χώρας. Η δική µου περίπτωση: Είµαι πενήντα ενός
ετών, µε τριακονταπενταετή προϋπηρεσία στην εργασία µου, της
τέχνης του θεάτρου. Όµως σήµερα µπορούµε να δούµε σε πολύ
διακεκριµένη και έγκυρη θεατρική ιστοσελίδα ότι οι ηθοποιοί καταγγέλλουν τις εργασιακές σχέσεις µεσαίωνα που επικρατούν
στον τοµέα αυτό µε µισθούς 400 ευρώ για λίγους µήνες χωρίς
αποζηµίωση –που δεν τα παίρνουν κιόλας- και βέβαια πρόκειται
για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακόµα έστω και αυτή τη δουλειά.
Υπάρχουν οι άνεργοι, οι µακροχρόνια άνεργοι που στον τοµέα
αυτό, τον δικό µας, καταλαµβάνουν το 97% του κλάδου και οι
οποίοι δεν έχουν δικαίωµα σε καµµία ασφάλιση και άρα σε καµµία δυνατότητα παροχών. Σε αυτούς, λοιπόν, τους πολίτες έρχεται και το πλαφόν.
Η γλώσσα λανθάνουσα λέει καµµιά φορά την αλήθεια. Πριν
κάποια χρόνια, στην αρχή της εφαρµογής ετούτης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής στον τοµέα της υγείας, ένας Υπουργός
Υγείας είχε κατά λάθος πει –και πέρασε στην τηλεόραση η
φράση- ότι «τι να κάνουµε; Ζούµε και πάρα πολύ».
Έχουµε να του απαντήσουµε ότι πια οι πολίτες µας ζουν λιγότερο. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, έχει κατέβει από το 2011 ο µέσος όρος ζωής στην Ελλάδα κατά δύο
µονάδες. Είναι ευχαριστηµένος; Όχι βέβαια. Δεν είναι βέβαια
πρόθεση κανενός να πεθαίνουν οι πολίτες. Μπερδεύεται, όµως,
κανείς όταν αρχίσουν τα νούµερα, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι
προσαρµογές µε τα µνηµόνια και χωρίς να το θέλει έρχεται στο
στόµα του καµµιά φορά η πίσω σκέψη. Όχι η πίσω σκέψη του
ίδιου, αλλά του συστήµατος που υπηρετεί.
Για αυτή την πίσω σκέψη, λοιπόν, θα ήθελα να σας διαβάσω
ένα κοµµάτι από το «Μυθιστόρηµα της Πεντάρας» του Μπέρτολτ
Μπρεχτ, όπου ο µεγάλος εκµεταλλευτής της ανθρώπινης δυστυχίας Ιωνάθαν Ιερεµίας Πίτσαµ φιλοσοφεί πάνω στη φύση του ανθρώπινου πόνου και της δυνατότητας εκµετάλλευσής του µε
σκοπό το κέρδος.
Λέει, λοιπόν: «Ο άνθρωπος έχει απίστευτη αντοχή. Αργεί πολύ
να πεθάνει και πεθαίνει λίγο-λίγο, κοµµατάκι-κοµµατάκι. Για
καιρό πολύ διατηρεί το ανθρώπινό του πρόσωπο. Μόνο σαν φτάσει στο έσχατο όριο, τότε µόνο παραδίνεται και τα τινάζει µέσα
σε µια στιγµή. Αυτός ο ξεχωριστός τρόπος του θανάτου του είναι
που κάνει τόσο δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τις τροµακτικές
διαστάσεις της γενικής δυστυχίας! Πολλές φορές σκέφτηκα µε
ποιον τρόπο θα µπορούσε κανείς να εκµεταλλευτεί όλη τούτη τη
δυστυχία. Θα έκανε χρυσές δουλειές. Μα, αυτό είναι αδύνατον!
Πώς να βγάλεις κέρδος από την τόσο συγκινητική έκφραση µιας
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µητέρας που µε το άρρωστο παιδί στην αγκαλιά βλέπει τους τοίχους της κάµαράς της να τρέχουν νερά; Τέτοιες µανάδες υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Μα, τι να το κάνεις; Δεν είναι
δυνατόν, βλέπεις, να οργανώσεις επισκέψεις στις φτωχογειτονιές. Το θέαµα ενός ανθρώπου σαράντα χρονών που ξέρει καλά
πως είναι ξεγραµµένος από τον αγώνα της ζωής, επειδή έχει
φθαρεί -δεν τις έφθειρε ο ίδιος τις δυνάµεις τους, µα του τις
έφθειραν οι άλλοι-ναι, σίγουρα ένα τέτοιο θέαµα συγκινεί βαθιά,
µόνο που ο άνθρωπος αυτός δεν δέχεται να γίνει δηµόσιο θέαµα.
Είναι, λοιπόν, άχρηστος από εµπορική πλευρά».
Αυτούς, λοιπόν, τους «άχρηστους» από εµπορική πλευρά πολίτες, κύριε Υπουργέ, οφείλει η δηµοκρατία µας να προστατεύει.
Οι άλλοι προστατεύονται από µόνοι τους. Δεν έχουν ανάγκη.
Η δηµοκρατία, όµως, αυτή του νεοφιλελευθερισµού και των
µνηµονίων υπερπροστατεύει τους µη έχοντες ανάγκη και τους
άλλους τους αφήνει στην τύχη τους, να χαθούν. Τους θεωρεί
αναλώσιµους, διότι ακριβώς είναι άχρηστοι από εµπορική
πλευρά. Δεν αφήνουν κέρδος. Είναι φύρα.
Αυτό το κάνει σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή στον πολιτισµό, στην
παιδεία και τώρα και στην υγεία.
Έχουµε την υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους πολίτες να
κάνουµε κάτι γι’ αυτό, να στηρίξουµε τον δηµόσιο χαρακτήρα
της υγείας ακόµα και αν αυτό είναι οικονοµικά δύσκολο. Γιατί;
Μα έτσι. Γιατί αυτό είναι το σωστό, είναι το ηθικό, είναι αυτό µόνο
που µπορεί να σώσει την αξιοπρέπεια των πολιτών. Για λόγους
ηθικής τάξεως. Δεν φτάνει;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
την κ. Παπαδηµητρίου που επίσης τήρησε τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών για πέντε λεπτά
και µε µία ανοχή λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ίσως πάρω λίγο παραπάνω χρόνο µε δεδοµένη τη σπουδαιότητα του θέµατος, όπως είπατε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φέτος έγινε µια φορολογική αλλαγή τεράστιας έκτασης. Η φορολόγηση κάθε µορφής δικαιωµάτων επί ακίνητης περιουσίας αποτελεί µια κοινή πρακτική στα
ανεπτυγµένα κράτη, αλλά έγινε στην Ελλάδα για πρώτη φορά.
Μάλιστα φέτος διευρύνεται σηµαντικά η φορολογική βάση, δηλαδή πληρώνουν πολλοί περισσότεροι πολίτες.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισηµανθεί ότι για τις ανάγκες εξυπηρέτησης αυτής της φορολογίας αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής της ακίνητης
περιουσίας όλων των φορολογουµένων. Μάλιστα το εν λόγω σύστηµα αναµένεται να διορθωθεί και να επικαιροποιηθεί από τους
ίδιους τους φορολογούµενους, µε το άνοιγµα των τροποποιητικών δηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων ακίνητης περιουσίας που θα
ενηµερώνεται συστηµατικά τόσο από τους αρµόδιους φορείς
όσο και από τους ίδιους τους φορολογούµενους. Μπαίνουν έτσι
οι βάσεις ώστε µελλοντικά να µεταφερθεί η φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και να γίνει πλήρως
ανταποδοτική.
Είναι, βεβαίως, φυσικό µια τέτοιας έκτασης φορολογική αλλαγή να προκαλέσει αντιδράσεις. Αντιλαµβάνοµαι πλήρως τις αντιδράσεις των πολιτών στα λάθη. Από την πρώτη στιγµή που
προσωπικά τα εντόπισα προχωρήσαµε σε αλλαγές. Αυτό κάνουµε και σήµερα. Διορθώνουµε λάθη και αποκαθιστούµε αδικίες. Συγχρόνως, όµως, προχωρούµε και σε περαιτέρω
φοροελαφρύνσεις που δεν υπήρχαν στον αρχικό νόµο.
Αντιλαµβάνοµαι και την πίεση που αισθάνονται οι Βουλευτές
της Συµπολίτευσης. Σέβοµαι το καθήκον τους να µεταφέρουν σε
αυτήν την Αίθουσα τα αιτήµατα συµπολιτών µας και µάλιστα σε
µία πολύ δύσκολη, σε µία πολύ σκληρή περίοδο όπως αυτή που
διανύουµε τα τελευταία χρόνια. Οφείλω, όµως, να πω ότι τώρα
που το πρόγραµµα φτάνει στο τέλος του, τώρα που αρχίζουµε
να πατάµε στα πόδια µας µε λιγότερες εξαρτήσεις και δεσµεύσεις ο δικός µου ρόλος -και είµαι σίγουρος και των Βουλευτών
που στηρίζουν την Κυβέρνηση- είναι να διαφυλάξουµε την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, της ελληνικής κοινωνίας και της
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χώρας προς την έξοδο από την κρίση, να κάνουµε το σωστό και
αναγκαίο για τη χώρα, για τους πολλούς που πιέζονται, για τους
πολλούς που έχουν υπάρξει θύµατα της πρωτοφανούς κρίσης
που πέρασε η Ελλάδα, αλλά δεν θέλουν οι θυσίες αυτές να πάνε
χαµένες. Αυτό πιστεύω ότι είναι το καθήκον µας.
Είναι πεποίθησή µου ότι κάνουµε το σωστό και αναγκαίο για
τη χώρα. Μας διακρίνει η υπευθυνότητα και όχι ο λαϊκισµός και
η παροχολογία που δεν απαντά στο ερώτηµα «Πού θα βρεθούν
οι πόροι;».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την παρούσα τροπολογία θεραπεύεται το πρόβληµα που αφορά στα οικόπεδα σε οικισµούς
εκτός συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων. Η παρέµβαση αυτή προς την κατεύθυνση του εξορθολογισµού της τιµής των οικοπέδων στις περιοχές αυτές αφορά
περίπου 1,2 εκατοµµύρια φορολογούµενους στους οποίους µειώνεται σηµαντικά η φορολογική επιβάρυνση. Λαµβάνεται υπ’
όψιν η ευνοϊκότερη τιµή για το φορολογούµενο ανάµεσα στο
2013 και το 2014.
Επιπρόσθετα, µε µια σειρά διατάξεις µειώνουµε τα φορολογικά βάρη, αφού διευρύνουµε τις περιπτώσεις απαλλαγής από
την καταβολή του ΕΝΦΙΑ. Πρώτον, σε συνέχεια της σχετικής
ρητής δέσµευσης της Κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά την Κεφαλλονιά, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2014 όλα τα ακίνητα στο
νησί.
Δεύτερον, εισάγεται ειδική πρόβλεψη πλήρους απαλλαγής
από τον ΕΝΦΙΑ του 2014 και για τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα σε ορισµένους πολεοδοµικά ανενεργούς οικισµούς της Κοζάνης. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τους Νοµούς Φθιώτιδας και
Φωκίδας, διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ όχι
µόνο τα σεισµόπληκτα κτίσµατα αλλά και τα οικόπεδα που αναλογούν στα κτίσµατα αυτά.
Τέλος, πλήρης απαλλαγή προβλέπεται για όλα τα οικόπεδα
στα οποία υπάρχουν κτήρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή έργα τέχνης.
Παράλληλα, κύριο µέληµά µας είναι η χορήγηση εκπτώσεων
να υποβοηθά τους οικονοµικά αδύναµους φορολογούµενους.
Αυτοί, στην πλειονότητά τους, µπορεί ήδη να αντιµετωπίσουν δυσκολία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνουµε
την κατάργηση της πρόβλεψης για φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα για τη χορήγηση της προβλεπόµενης έκπτωσης
φόρου. Παράλληλα, όµως, και προκειµένου να αποφύγουµε καταχρήσεις, συναρτούµε τη χορήγηση των µερικών απαλλαγών
µε τη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας των υποκειµένων. Από
αυτό εξαιρούνται οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες ή οι
οικογένειες µε ανάπηρα µέλη.
Από τις µεταβολές αυτές υπολογίζουµε ότι ο αριθµός των υπαγοµένων στην έκπτωση του 50% θα υπερβεί το ένα εκατοµµύριο
τριακόσιες χιλιάδες υποκείµενα σε ΕΝΦΙΑ φυσικά πρόσωπα, δηλαδή σε περίπου οκτακόσιες χιλιάδες άγαµους και τριακόσιες
σαράντα πέντε χιλιάδες οικογένειες.
Τέλος, προβλέπεται, ειδικά για το 2014, µείωση κατά 20% στον
φόρο που αναλογεί στα δικαιώµατα επί αποπερατωµένων πλην
όµως κενών και µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2013. Εννοείται, για να µην υπάρχει µπέρδεµα, ότι
η έκπτωση του 60% στα ηµιτελή παραµένει. Η ρύθµιση αυτή επιχειρεί να ελαφρύνει τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών
σε µία περίοδο αυξηµένης προσφοράς αλλά και µειωµένης ζήτησης ακινήτων και εκτιµούµε ότι θα επηρεάσει πάνω από επτακόσιες χιλιάδες υπόχρεους ΕΝΦΙΑ που κατέχουν δικαιώµατα επί
ακινήτων αυτής της κατηγορίας.
Ως προς την αποπληρωµή του φόρου, λάβαµε σοβαρά υπ’
όψιν τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν αλλά και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτόν τον λόγο
αποφασίσαµε την παράταση της προθεσµίας καταβολής του
φόρου και τη διεύρυνση του αριθµού των δόσεων σε έξι. Μετά
από την ψήφιση της τροπολογίας, που ελπίζω να γίνει, η νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει µέσα στον Σεπτέµβριο. Οι πολίτες
θα µπορούν να προβαίνουν σε διορθώσεις και τροποποιήσεις για
τον ΕΝΦΙΑ, από την ηµεροµηνία έκδοσης της εκκαθάρισης έως
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το τέλος Νοεµβρίου. Θα έχουν και ως βοήθεια για την αποφυγή
λαθών έναν λεπτοµερή οδηγό χρήσης, που θα εκδώσει η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. Στη συνέχεια, τον Δεκέµβριο του
2014 και τον Ιανουάριο του 2015, το ηλεκτρονικό σύστηµα θα δέχεται δηλώσεις για µεταβολές στοιχείων ακινήτων που έγιναν
εντός του 2014, ώστε να υπολογιστεί ο µελλοντικός ΕΝΦΙΑ του
2015.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω
ότι όσο βελτιώνονται τα δηµοσιονοµικά µεγέθη τόσο δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µικρότερη και δικαιότερη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτή,
άλλωστε, είναι και η στρατηγική της Κυβέρνησης: λιγότεροι
φόροι, υψηλότερη ανάπτυξη, περισσότερα εισοδήµατα και φυσικά περισσότερες θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Δρίτσας έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Θέλω και εγώ τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με τη σειρά σας,
κύριε Κρεµαστινέ.
Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι στις 17.00’ θα τελειώσουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, η
δική µας πρόταση θα ήταν να µιλήσουµε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για λίγο και να συνεχίσουµε αύριο. Αλλά νοµίζω ότι
δεν το δέχεται το Προεδρείο αυτό, οπότε θα προχωρήσω στην
τοποθέτησή µου, προσπαθώντας να συντοµεύσω όσο είναι δυνατόν και θα αρχίσω από τον ΕΝΦΙΑ.
Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
αποποιηθήκατε την πατρότητα αυτού του νόµου και αυτού του
φόρου, σήµερα την οικειοποιηθήκατε. Μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ότι είστε υπέρ και ότι αυτά που είπατε στο Επιµελητήριο
δεν ίσχυαν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα µόνα που έπρεπε να
διορθωθούν είναι αυτά που διορθώνετε σήµερα.
Μας παρουσιάσατε, λοιπόν, ότι ο φόρος ακίνητης περιουσίας
είναι ένας φόρος που έτσι ισχύει σε όλο τον κόσµο και σε όλη
την Ευρώπη, ότι είναι µια τεράστια φορολογική αλλαγή που άργησε να έλθει στην Ελλάδα. Και εµείς σας έχουµε πει πάρα πολλές φορές και όχι τώρα ή τότε που ήλθε αυτός ο νόµος για να
ψηφιστεί, αλλά πάντα από τη µεριά της Αριστεράς, ότι όντως ο
φόρος ακίνητης περιουσίας είναι ή µπορεί να είναι ένας πολύ δηµοκρατικός φόρος, γιατί είναι φόρος ακίνητης περιουσίας και
αυτό σηµαίνει φόρος, κυρίως πλούτου και όχι φόρος κατοχής
οποιουδήποτε ακινήτου.
Αυτήν τη λαθροχειρία την ιστορική, την εννοιολογική, δεν µπορείτε να την κάνετε σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο ότι αυτό
που έχετε φέρει και αυτό που καταδυναστεύει σήµερα τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και των νοικοκυριών
και τα εξουθενώνει και τους δίνει τη χαριστική βολή µέσα στη γενικότερη εξουθένωση, είναι ο προοδευτικός και δηµοκρατικός
φόρος ακίνητης περιουσίας. Ε, δεν είναι αυτό!
Και απορώ: Όταν έχετε προϋπολογίσει, είτε έχετε είτε δεν
έχετε την πατρότητα, περίπου έσοδα γύρω στα 3,5 δισεκατοµµύρια και κατά άλλους υπολογισµούς 4 δισεκατοµµύρια, αλλά
µε προσδοκία να εισπράξετε δύο εξακόσια, δεν καταλαβαίνω σήµερα τι ακριβώς δίδετε πίσω στους Έλληνες φορολογούµενους.
Από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτουν εκατόν εξήντα επτά εκατοµµύρια και από διάφορα άλλα
που δεν µπορούν να αξιολογηθούν. Εσείς υπερδιογκώσατε τον
αριθµό των φορολογουµένων και των νοικοκυριών που θα επωφεληθούν από αυτές τις ρυθµίσεις, µε έναν τρόπο που δεν µας
τον τεκµηριώνετε. Εσείς έχετε τις δικές σας αξιολογήσεις, αλλά
οι δικές µας δεν λένε καθόλου αυτό.
Σας ρωτώ: Πόσο πραγµατικά δεν θα εισπράξετε από τον
ΕΝΦΙΑ, από τον ελληνικό λαό, από τις αρχικές προβλέψεις; Θα
εισπράξετε δύο εξακόσια ή δεν θα εισπράξετε; Και αν εισπράξετε δύο εξακόσια, τότε αυτό σηµαίνει ότι εξουθενώνετε τον ελληνικό λαό. Αν εισπράξετε τριάµισι, ε τότε, τον τελειώνετε
οριστικά. Και, βέβαια, µέσα στη συνολική φορολογική επιδροµή
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–γιατί τίποτα δεν κρίνεται µεµονωµένα και αποσπασµατικά- µέσα
στη συντριβή των εισοδηµάτων και τη συσσώρευση των χρεών
των Ελλήνων πολιτών προκύπτει η αδυναµία πληρωµής. Τη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών, είναι τόσο δηµοκρατικός και τόσο προοδευτικός αυτός ο φόρος, που δεν τη µετρά
σε κανένα του σηµείο και µη µου πείτε ότι τη µετράει. Την αφήνει
εντελώς απ’ έξω. Την αφήνει στη διαδικασία, του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Διότι, ακόµη και αν δεν δεχθείτε τη φορολογία ακινήτου που δίνει εισόδηµα, πρέπει να αποτυπώνει συσσωρευµένο
πλούτο και, άρα, φοροδοτική δυνατότητα.
Πού είναι αυτές οι ρυθµίσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα
στους Έλληνες πολίτες -στο 60%, στο 70%, στο 80% αυτών που
καλούνται να πληρώσουν- να ανταποκριθούν; Αποδεδειγµένα δεν
το δίνουν.
Πόσο δηµοκρατικός, λοιπόν, είναι αυτός ο φόρος, πόσο προοδευτικός και πόσο συνδέεται µε τη φορολογία περιουσίας;
Πράγµατι και από το Σύνταγµα όλοι οι Έλληνες πολίτες αναλογικά πρέπει να συνεισφέρουν στα δηµόσια βάρη. Και ποια είναι
τα δηµόσια βάρη; Οι ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία, στις ένοπλες δυνάµεις, στην άµυνα, σε καθετί που έχει κοινωνικό όφελος
και αποτελεί πραγµατικά όρο για να υπάρχει ο λαός, η χώρα, η
κοινωνία, η πατρίδα.
Το Σύνταγµα είναι σοφό και καλεί σε αναλογική συµµετοχή
στα δηµόσια βάρη, όσα κι αν είναι αυτά. Όµως, όταν τα δηµόσια
βάρη πέφτουν τόσο πολύ, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν δαπάνες, τότε αντιλαµβάνεστε τι µένει. Μένουν οι δεσµεύσεις από το
χρέος και από το µνηµόνιο. Κι αυτό το λέµε «η ανάγκη της πατρίδας» -αν είναι δυνατόν!- ενώ είναι προϊόν και αποτέλεσµα πολιτικών και οικονοµικών επιλογών και προσαρµογή στις πιο
ακραίες νεοφιλελεύθερες στρατηγικές στην Αµερική και στην
Ευρώπη.
Τέτοια Ευρώπη, ναι, δεν πρέπει να γίνει η χώρα µας, όσο κι αν
τεράστιες καθυστερήσεις θα µπορούσαν να µας βρουν σύµφωνους ότι πρέπει να διορθωθούν και στο κοµµατικό κράτος και σε
ένα σωρό άλλα πράγµατα που καταδυναστεύουν αυτόν τον τόπο
δεκαετίες µε ευθύνη των κυβερνήσεων των δύο κοµµάτων.
Έτσι, λοιπόν, πώς µπορεί αυτή εδώ η τροποποίηση του ΕΝΦΙΑ
να αποτελεί κάτι το οποίο η Κυβέρνηση έρχεται -µε µία κρυφή
κιόλας ικανοποίηση- να το ονοµάσει «ανταπόκριση και διόρθωση
των λαθών»; Λάθος είναι όλη αυτή η φορολογική επιδροµή. Και
δεν είναι λάθος, είναι καταστροφή και κοινωνική και αναπτυξιακή,
διότι ισοπεδώνει κάθε παραγωγική δυνατότητα πέρα από την τεράστια αδικία που προκαλεί. Αυτό το λάθος διορθώνεται µε
αυτές τις ρυθµίσεις που εκτός όλων των άλλων, φέρνουν και
νέες επιβαρύνσεις; Αυτή η νέα κλίµακα εκπτώσεων στις τρεις κατηγορίες, στην πραγµατικότητα είναι νέα επιδείνωση ως προς
αυτή την κατηγορία. Έχετε, δηλαδή, τρεις, τέσσερεις, πέντε βελτιώσεις µικρής κλίµακας και έχετε και µία επιβάρυνση.
Αύριο θα µας δοθεί η δυνατότητα να µιλήσουµε -ήδη έχουν
αναφερθεί και από άλλους συναδέλφους λεπτοµέρειες- και για
µία αδικία -τουλάχιστον αυτή πρέπει να διορθωθεί- για τους ανενεργούς πολεοδοµικά οικισµούς της Πεπονιάς, του Πολύλακκου,
του Αξιόκαστρου, του Κλήµατος, της Τραπεζίτσας-Πανάρετης
και των Πυλωρών του Νοµού Κοζάνης. Διότι εδώ µε τη ρύθµιση
που κάνετε, δεν φέρνετε το αποτέλεσµα το οποίο λέει στην αιτιολογική έκθεση ότι επιδιώκετε να έρθει, γιατί έχουν διανεµηθεί
οικόπεδα στους δικαιούχους και οι κάτοικοι αυτών των έξι οικισµών παραµένουν στους προϋπάρχοντες πολεοδοµικά ανενεργούς οικισµούς. Άρα δεν υπάρχει η έννοια της παλιάς θέσης, µε
αποτέλεσµα η ρύθµιση να είναι απολύτως άκαιρη και να µην µπορεί να εφαρµοστεί. Αυτό θα το πούµε και αύριο. Το λέω από
τώρα που είστε παρών. Χρειάζεται µία ειδική φροντίδα και µια ειδική προσοχή.
Περνώ τώρα στο νοµοσχέδιο για το Σύστηµα Αµοιβών Νοσοκοµείων και την Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων.
Ξέρουµε τις ικανότητες του κ. Βορίδη, ο οποίος λείπει αυτή τη
στιγµή. Όµως, το να επιστρατεύσει όλα τα επιχειρήµατα της Αριστεράς για να κάνει την πιο δεξιά πολιτική, δεν το περιµέναµε.
Και έκανε πολύ µεγάλη προσπάθεια να παρουσιάσει όλο αυτό το
νέο σύστηµα προσδιορισµού των αµοιβών των νοσοκοµείων ως
ένα ουδέτερο, σχεδόν αποστειρωµένο σύστηµα, χωρίς να
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υπάρχει περιβάλλον, χωρίς να υπάρχει τίποτε άλλο, το οποίο λειτουργεί από µόνο του µέσα σε ένα κλειστό σύστηµα.
Νοµίζω ότι οι συνάδελφοι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ που προηγήθηκαν -και ο κ. Ξανθός και η κ. Βαλαβάνη και η κ. Γαϊτάνη και η κ.
Παπαδηµητρίου- προσδιόρισαν σηµείο προς σηµείο την ουσία
αυτών των ρυθµίσεων.
Για καθίστε, όµως: Λέτε ότι δεν είναι νεοφιλελεύθερο και ότι
αποτελεί συνέχεια των τελευταίων διοικήσεων του Υπουργείου
Υγείας. Είπε και ο κ. Λυκουρέντζος, ο οποίος έδωσε εύσηµα στον
κ. Λοβέρδο. ότι υπάρχει συνέχεια. Μα, δεν είναι ενταγµένη η πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης των µνηµονίων στη συνολικότερη πολιτική που σε όλη την Ευρώπη -και στην Αµερική- έχουµε
στην εποχή του νεοφιλελευθερισµού, δηλαδή τον περιορισµό, την
εξαφάνιση σχεδόν των κρατικών δαπανών για την υγεία; Δεν είναι
αυτός ο στρατηγικός στόχος των νεοφιλελεύθερων πολιτικών;
Υπάρχει δυνατότητα να υφίσταται εργαλείο τόσο ουδέτερο
όπως αυτό; Μα πραγµατικά, πιστεύετε ότι µπορείτε να µας πείσετε
ότι αυτό το εργαλείο είναι απλώς ουδέτερη µέτρηση;
Εγώ θα σας πω ένα παράδειγµα σχετικά µε το κόστος εργασίας
των ιατρών. Τα ιδιωτικά νοσοκοµεία, απασχολούν κατά κανόνα εκπαιδευόµενους ιατρούς για να κάνουν τις νυκτερινές εφηµερίες ή
κάποιες βοηθητικές εργασίες. Δεν έχουν ιατρικό κόστος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν γιατρούς, χαµηλά αµειβόµενους
πλέον, µε συνθήκες εργασίας ηρωικές -αµείβονται όµως- και µία
µεγάλη κλίµακα. Πώς µπορούν να συγκριθούν αυτά τα δύο πράγµατα; Στα ιδιωτικά νοσοκοµεία οι γιατροί είναι µέτοχοι. Το ιατρικό
κόστος για το ιδιωτικό νοσοκοµείο δεν θα καταµετρηθεί. Του δηµοσίου θα καταµετρηθεί. Το συµπέρασµα που θα προκύψει θα
είναι ότι το ιδιωτικό νοσοκοµείο έχει χαµηλό κόστος ως προς αυτό
και το δηµόσιο υψηλό. Άρα πρέπει να το χαµηλώσουµε, να πέσουµε σε πιο χαµηλό κόστος. Είναι ουδέτερο αυτό; Είναι ουδέτερο εργαλείο; Είναι ουδέτερο συµπέρασµα; Και σας λέω ένα από
τα χιλιάδες τέτοια παραδείγµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα επισπεύσω.
Μας είπε ο κ. Αηδόνης –χωρίς να κάνει έναν απολογισµό- ότι το
δηµόσιο δεν έχει καµµία δυνατότητα παρά µόνο να φτιάξει µία
ανώνυµη εταιρεία. Και ερωτώ: Γιατί θα έχουν ενδιαφέρον οι ιδιώτες των ασφαλιστικών εταιρειών ή των ιδιωτικών νοσοκοµείων να
συνεισφέρουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον 200.000 ευρώ για µετοχές, αφού 1.000.000 ευρώ προβλέπεται το µετοχικό κεφάλαιο
κατ’ αρχάς, και σε κάθε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου να συνεισφέρουν κι άλλα; Γιατί ένας ιδιώτης θα το κάνει αυτό; Για να συµµετάσχει σε έναν ουδέτερο Οργανισµό που γενικώς µελετά; Τι θα
είναι; Στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης ή των χορηγιών τι θα είναι
ακριβώς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τα υπόλοιπα θα τα
πείτε στη δευτερολογία σας, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα συνεχίσω αύριο, γιατί είναι πάρα
πολλά και πολύ σηµαντικά τα ζητήµατα. Δεν µπορεί να πειστεί κανείς ότι τέτοιου είδους συστήµατα είναι τόσο ουδέτερα και το
µόνο που θα κάνουν θα είναι να δίνουν στοιχεία. Και σας λέω ότι
η ΕΛΣΤΑΤ είναι ένα δηµόσιος οργανισµός, ένας δηµόσιος φορέας
που λειτουργεί σε πολύ υψηλό επίπεδο συλλογής κι επεξεργασίας
στοιχείων. Δεν χρειάζονται ανώνυµες εταιρείες.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής:
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θα αποδεχτείτε τις δύο τροπολογίες που έχουν προτείνει ο κ. Μιχελάκης και ο κ. Ρήγας. Ο κ. Μιχελάκης µίλησε ήδη. Αυτές οι τροπολογίες είναι αρµοδιότητος του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Θα ήταν σωστότερο να έρθει εδώ εκπρόσωπος από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, έτσι ώστε να µιλήσουµε, να ρωτήσουµε, να
διευκρινίσουµε και να αποφασίσουµε. Δεν τις έχετε δεχθεί µέχρι
τώρα. Εάν σκέφτεστε, ενδεχοµένως, να τις δεχθείτε, συνιστώ να
έρθει και εκπρόσωπος από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Δριβελέγκα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργιάδης για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο, µιας και αναφέρθηκε
ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας. Να ευχηθούµε στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, όπου αναλαµβάνει ένα πάρα πολύ κρίσιµο χαρτοφυλάκιο για τη χώρα. Και είναι
ένα καλό νέο για τη χώρα ότι Έλληνας Επίτροπος θα έχει αυτό το
πολύ σοβαρό χαρτοφυλάκιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε µια φράση που
άκουσα προηγουµένως να αναφέρει η συνάδελφος κ. Γαϊτάνη µε
ποιητικό στόµφο. Είπε, «Η Κυβέρνηση της Αριστεράς είναι προ
των πυλών». Μου θύµισε το αρχαίο ρωµαϊκό «Hannibal ante portas». Όπως οι αρχαίοι Ρωµαίοι έσωσαν τη Ρώµη από τον Αννίβα,
να είστε βέβαιοι ότι έτσι θα σώσουµε και εµείς την Ελλάδα από
εσάς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι περίεργο. Για εξηγήστε το,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Διότι θα είναι παντελώς
αδιανόητο και τεράστιο ιστορικό ατύχηµα να πέσει η Ελλάδα στα
χέρια σας! Τεράστιο ιστορικό ατύχηµα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Για εξηγείστε το αυτό, κύριε Γεωργιάδη.
Πώς θα γίνει; Με κάθε τρόπο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με τον λαό µαζί µας, κύριε
Δρίτσα!
Ακούστε τώρα, γιατί θα είναι τεράστιο ιστορικό ατύχηµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να βάλετε στοίχηµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, είναι πολύ
καλή η σηµερινή συγκυρία, όπου στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας ήρθε αυτή η τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ.
Είναι µεγάλη συγκυρία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δείτε τι ακούµε εδώ σε
όλη αυτήν τη συζήτηση: Από τη µία πλευρά την πεισµατική άρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ να δεχθεί µια µεταρρύθµιση, η εφαρµογή της οποίας
ελέγχει τις δαπάνες του κράτους και από την άλλη την πεισµατική
άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να δεχθεί έναν φόρο.
Το λογικό θα ήταν, µιας και µιλήσατε για νεοφιλελευθερισµό εγώ θα µιλήσω καλύτερα για λογική, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει
µε την ιδεολογία- το εξής: Κύριε Δρίτσα, έχουµε έσοδα και έξοδα.
Και ζούµε πια µόνο µε τα δικά µας λεφτά, γιατί κανείς δεν µας δανείζει. Θέλει να πει κάποιος από εµάς ότι θέλει να µειωθούν οι
φόροι, να γίνει ο ΕΝΦΙΑ µισός, να φύγει τελείως; Μάλιστα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα τα πούµε αύριο αυτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εφόσον δεν µας δανείζει
κάποιος τρίτος λεφτά και ζούµε µε τα δικά µας, θα πρέπει να µας
πει και πώς θα µειώσει ισόποσα τις δαπάνες.
Εάν, όµως, εσείς έρχεστε διαρκώς και λέτε, «Θέλω να αυξάνονται οι δαπάνες, αλλά ταυτόχρονα να µειώνονται οι φόροι», αυτό –
το έσοδα-έξοδα- σηµαίνει έλλειµµα και πρέπει να µας πείτε πώς
θα το καλύψετε, αφού δεν πρόκειται να σας δανείσει κανένα τρίτος.
Μια λύση θα ήταν να ακούσουµε τον κ. Λαφαζάνη και να πάµε
στη δραχµή, παραδείγµατος χάριν, και να τυπώσουµε νόµισµα ή
µπολιβάρ ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Εις πάσα, όµως, περίπτωση θα
πρέπει να µη µας κρύψετε προεκλογικά τι σκοπεύετε να κάνετε.
Εκτός εάν θέλετε να πιστέψουµε κάποια πράγµατα που µας λέει
ο κ. Μηλιός, ότι θα πατάξετε τη φοροδιαφυγή κατά 50% -προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- σε τρεις µήνες!
Η ιδέα της πάταξης της φοροδιαφυγής ως ο εύκολος τρόπος
να ξεφεύγει η κάθε αντιπολίτευση από το πιεστικό ερώτηµα της
ιστορίας να µας πει πού θα βρει τα λεφτά, αναφέρεται τουλάχιστον στην Ελλάδα την εποχή του Δηλιγιάννη εναντίον του Χαριλάου Τρικούπη. Τουλάχιστον από τότε! Μέχρι στιγµής καµµία
κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτό το οποίο λέει.
Βεβαίως, ο κ. Μηλιός έχει τη µαγική συνταγή να το κάνει σε
τρεις µήνες µάλιστα και όχι σε τρία χρόνια. Σε τρεις µήνες µας
είπε ότι θα έχετε πατάξει το 50% της φοροδιαφυγής!
Όµως, κοιτάξτε να δείτε, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, ποια
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είναι η µεγάλη ιδεολογική σας αντίφαση. Γιατί εδώ δεν µπορούµε
να µιλήσουµε πια για τα κόµµατα ή τις ιδεολογίες. Πρέπει να µιλήσουµε για τη λογική. Ήρθαν διάφοροι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και στηλίτευσαν τον ΕΝΦΙΑ, τον συγκεκριµένο φόρο.
Μάλιστα.
Ξέρετε, η συζήτηση για τον
φόρο έγινε σε αυτή τη Βουλή πέρυσι τον Δεκέµβριο. Είπε ο ένας
τη µία άποψη, είπε ο άλλος την άλλη άποψη, είπαµε αν είναι δίκαιος, εάν είναι άδικος, είπαµε ο καθένας ό,τι ήθελε να πει. Σήµερα
-δεν ξέρω εάν το καταλάβατε- δεν κάνουµε συζήτηση για τον
ΕΝΦΙΑ. Εάν δεν ψηφιστεί η συγκεκριµένη τροπολογία, δεν θα
πάψει να ισχύει ο ΕΝΦΙΑ. Εάν δεν ψηφιστεί η συγκεκριµένη τροπολογία, απλώς αυτοί που τους έχουν έρθει τα εκκαθαριστικά των
πεντακοσίων, των επτακοσίων, των οκτακοσίων χιλιάδων, θα πληρώσουν πεντακόσιες, εξακόσιες και επτακόσιες χιλιάδες.
Εγώ θα πρότεινα στον Υπουργό να αποσύρει την τροπολογία,
να πούµε στον ελληνικό λαό ότι αφού η Αντιπολίτευση δεν θέλει
την τροπολογία, θα την αποσύρουµε και να πληρώσουν οι πολίτες
τις 700.000 ευρώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει για λόγους αντιπολίτευσης
να πληρώσουν τις 700.000 ευρώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σαν τον Χότζα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ ούτε ένας από εσάς
δεν µίλησε για την τροπολογία. Όλοι σας µιλήσατε για τον ΕΝΦΙΑ,
δηλαδή για µια συζήτηση που έγινε πριν από έναν χρόνο.
Θα το πούµε απλά στους πολίτες, ότι ασχέτως του αν κάποιος
συµφωνεί ή διαφωνεί µε τη φιλοσοφία του φόρου –που είναι άλλη
συζήτηση- η σηµερινή τροπολογία κάνει ένα πράγµα: µειώνει τα
λεφτά που έχουν καταλογιστεί στον κόσµο να πληρώσει. Όποιος
νοµίζει ότι δεν πρέπει να µειωθούν τα λεφτά –γιατί ο προηγούµενος νόµος έχει ψηφιστεί και τα εκκαθαριστικά έχουν βγει- δεν ψηφίζει την τροπολογία. Όποιος πιστεύει ότι πρέπει να µειωθούν τα
λεφτά, ψηφίζει την τροπολογία. Αυτό συζητάµε σήµερα.
Κάποιοι θα πουν «εγώ θα ήθελα να µειωθούν περισσότερο τα
λεφτά». Και εγώ είµαι εις εξ αυτών και εγώ θα ήθελα να έχουν µειωθεί περισσότερο. Εγώ, επειδή είµαι πράγµατι φιλελεύθερος και
όχι αριστερός, σε ένα ιδεατό κόσµο δεν θα ήθελα να πληρώνουµε
και καθόλου φόρους. Εγώ θέλω µικρό κράτος, λίγους φόρους.
Εσείς θέλετε το µεγάλο κράτος.
Εµάς ο στόχος µας και η ιδεολογία µας είναι να µειώσουµε τους
φόρους. Πώς θα µειώσουµε τους φόρους; Επιτυγχάνοντας τη µείωση των κρατικών δαπανών.
Προσέξτε, όµως, κυρία Γαϊτάνη, γιατί µάλλον έχει διαλάθει της
προσοχής σας ένα ιστορικό γεγονός. Στις 6 Μαΐου του 2010 η Ελλάδα βρέθηκε εκτός αγορών.
Εµείς ερχόµαστε, λοιπόν, να διαχειριστούµε µία κρίση. Αυτοί οι
φόροι που έχουµε βάλει δεν είναι γιατί µας αρέσουν και τους πιστεύουµε, είναι διότι για να φθάσουµε εκεί που θέλουµε, πρέπει
πρώτα η χώρα να επιτύχει τη δηµοσιονοµική της σταθερότητα.
Αφού επιτύχει τη δηµοσιονοµική της σταθερότητα –πράγµα που
όντως έχει συµβεί και είναι η µεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης του
Σαµαρά- όσο η χώρα εξέρχεται της κρίσεως τόσο αναλογικά θα
µειώνονται οι φόροι. Εµείς θα τους µειώσουµε και εµείς τους µειώνουµε ήδη, όχι εσείς.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να συνδυάσω όλο αυτό µε τον ΕΝΦΙΑ
µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, γιατί είχε τύχει επί δικής µου
υπουργίας να είχε γίνει αυτό το νοµοσχέδιο σε ένα πολύ µεγάλο
βαθµό. Πράγµατι –για να ξέρετε ποια είναι η πορεία και θέλω να
το πω και στο ΚΚΕ γιατί θα ακολουθήσει στο Βήµα- επί υπουργίας
Ανδρέα Λοβέρδου –γιατί έχουµε µια διακυβερνητική συνεργασία,
πράγµα ευχάριστο και καλό- ζητήθηκε η βοήθεια της Task Force
για να πάρουµε τεχνογνωσία στον τοµέα της υγείας. Τη συµφωνία
αυτήν την έκανε γραπτή και συγκεκριµένη, µε χρονοδιάγραµµα ο
Ανδρέας Λυκουρέντζος και επί δικής µου υπουργίας έγινε η χρηµατοδότησή της από το ΕΣΠΑ και τέθηκαν οι µηχανισµοί για να
λειτουργήσει. Ένα τµήµα αυτής της συµφωνίας, που είναι η µεταρρύθµιση των DRGs, εισάγει σήµερα ο κ. Βορίδης στη Βουλή.
Ακούστε, όµως, την ιδεολογική αντίφαση, κυρία Γαϊτάνη, της
κυβερνήσεως της Αριστεράς, του Αννίβα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το έχουµε πει πολλές φορές ότι δεν επιτρέπονται οι προσωπικές αναφορές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λέτε –είπε ο κ. Δρίτσας«όλο αυτό που κάνετε έχει συνέχεια γιατί υπακούει στην ευρω-
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παϊκή λογική να µειωθούν οι δαπάνες για την υγεία». Πράγµατι,
αλήθεια είναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον τοµέα της υγείας
υπάρχει η ατζέντα 2014-2020, όπου το µεγάλο ερώτηµα είναι
πώς θα ελεγχθούν οι προϋπολογισµοί της υγείας σε όλα τα
κράτη-µέλη της Ένωσης, σε µια εποχή που ο πληθυσµός γηράσκει, άρα οι δαπάνες και οι ανάγκες αυξάνονται, που η τεχνολογία προοδεύει και νέα φάρµακα βγαίνουν, άρα το κόστος
µεγαλώνει, αλλά που ταυτόχρονα οι προϋπολογισµοί µειώνονται.
Προσέξτε, όµως, την ιδεολογική σας αντίφαση. Εσείς λέτε ότι
θέλετε να µείνετε στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι
λέτε. Εγώ δεν σας πιστεύω προσωπικά. Εγώ είµαι βέβαιος ότι θα
µας βγάλετε εκτός ευρώ σε χρόνο µηδέν, γιατί λέτε αυτά που
λέτε.
Όµως, ας υποθέσουµε τώρα ότι θέλετε να µείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όντως. Μα, για να µείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
θα ακολουθείτε τους στόχους που δεσµεύουν όλα τα κράτη-µέλη
της Ένωσης και στον τοµέα της υγείας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν µπορείς να συµµετέχεις αλά καρτ. Είναι µενού το πρόγραµµα. Ή το παίρνεις ολόκληρο ή πας σε άλλο εστιατόριο.
Άρα, λοιπόν, εσείς τι λέτε; Και εδώ έχει δίκιο το ΚΚΕ. Λέτε -για
να πάρετε την ψήφο του κόσµου- «θα σας κρατήσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «θα χρηµατοδοτήσω την ανάπτυξη της χώρας
και τις δηµόσιες επενδύσεις από το ΕΣΠΑ» -δηλαδή µε λεφτά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης- «αλλά ταυτόχρονα δεν θα ακολουθήσω
καµµία από τις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τώρα, το
πώς θα το καταφέρετε αυτό δεν το ξέρω. Ούτε ο Αννίβας το κατάφερε πάντως, για να είµαστε συνεννοηµένοι. Είναι µόνο στο
µυαλό σας.
Και πάµε και επί του συγκεκριµένου, για να καταλάβουµε τι
πάει να κάνει αυτό το νοµοσχέδιο, που είναι ένα σπουδαίο νοµοσχέδιο –αξίζουν θερµά συγχαρητήρια και στον Υπουργό και σε
όλη την οµάδα, σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει και το
οποίο επαναλαµβάνω ότι είναι προϊόν µίας µακράς και κοπιώδους συνεργασίας διαδοχικών πολιτικών ηγεσιών, στις οποίες
είχα και εγώ µία µικρή συµµετοχή.
Κατά το παρελθόν, πριν έρθει η κρίση, πώς δούλευε η υγεία
στην Ελλάδα; Όλα τα νοσοκοµεία και όλα τα ασφαλιστικά ταµεία
χρέωναν ό,τι ήθελαν. Δεν τους ήλεγχε κανείς ποτέ. Υποτίθεται
ότι υπήρχαν εσωτερικοί µηχανισµοί ελέγχου οι οποίοι, όπως όλοι
σήµερα ξέρουµε, δεν λειτουργούσαν καθόλου. Μαζεύονταν ληξιπρόθεσµα χρέη, 4, 5, 6 δισεκατοµµυρίων. Κάθε τέσσερα, πέντε
χρόνια ερχόταν µία κυβέρνηση εδώ, ψήφιζε έναν νόµο να πληρώνουν τα ληξιπρόθεσµα χρέη, έκαναν µία έκπτωση 10%, 20%,
έβγαζε ο ΟΔΔΗΧ κάποια οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, δανειζόταν από τους γνωστούς «τοκογλύφους» 4, 5 δισεκατοµµύρια και πλήρωνε τα χρέη. Και έτσι δούλευε το σύστηµα. Έτσι,
υπολογίζω ότι περίπου το 1/3 του δηµοσίου χρέους της χώρας
έχει προέλθει από τον τοµέα της υγείας.
Γιατί; Γιατί η ιδέα ήταν ότι αφού πρόκειται για την υγεία, δεν
πρέπει να πειράξουµε τίποτα. Και ήρθε, λοιπόν, η κρίση. Η κρίση
τι έκανε; Μας ανάγκασε όλους να σκεφτόµαστε καλύτερα πώς
ξοδεύουµε τα δικά µας λεφτά, γιατί πια δεν ξοδεύουµε τα λεφτά
των «τοκογλύφων», ξοδεύουµε τα δικά µας. Τι γίνεται, λοιπόν,
τώρα; Από την ώρα που αρχίσαµε να το κάνουµε αυτό, πράγµατι
οι δαπάνες άρχισαν να µειώνονται.
Πέρσι ήρθε η ώρα της µεγάλης µεταρρύθµισης. Για να δείτε
πόσο εκτός πραγµατικότητας είστε, σηµειώνω το εξής: Ήρθαµε
σε αυτήν τη Βουλή πέρσι και νοµοθετήσαµε ότι ο κάθε ιδιώτης
πάροχος του ΕΟΠΥΥ για να κάνει σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ και για
να έχει ενεργό σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να έχει σύµβαση µε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες θα κάνουν την
εκκαθάριση που δεν µπορούσε να κάνει ο ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία όλα τα προηγούµενα χρόνια. Εσείς
φωνάζατε. Ξέρετε τι λέγατε τότε; Ότι παραδίδουµε την υγεία
στους ιδιώτες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν το κάνετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτά λέγατε. Τα ίδια που
λέτε και σήµερα. Ξέρετε τι έγινε; Αυτές οι ιδιωτικές ελεγκτικές
εταιρείες που βάλαµε έχουν ήδη ζητήσει εξηγήσεις –µόνο εξηγήσεις, θα δούµε πότε θα βγει το τελικό ποσό- µόνο για το 2013 για
130 εκατοµµύρια ευρώ. Για 130 εκατοµµύρια το 2013! Από τους
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ιδιώτες! Εµείς που είµαστε Υπουργοί των ιδιωτών, εµείς που παραδίδουµε την υγεία στους ιδιώτες, εµείς, µε εσάς απέναντι, καλούµε αυτούς τους ιδιώτες να δώσουν τώρα εξηγήσεις για 130
εκατοµµύρια. Δεν σας άρεσε!
Πάµε τώρα στο DRG και στο τι είναι αυτό. Πράγµατι η Ελλάδα
εξασφάλισε -και ήταν µεγάλη εθνική επιτυχία της χώρας- τεχνογνωσία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολόκληρο το ποσό ήταν 130 εκατοµµύρια, για φάρµακα, για διαγνωστικά, για όλα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για το 2013 µόνο. Μιλάµε
για τις ιδιωτικές κλινικές µόνον. Ακολουθεί ο έλεγχος και για τις
ψυχιατρικές. Ακολουθεί ο έλεγχος για τα διαγνωστικά. Ακολουθεί
ο έλεγχος για όλα τα άλλα. Εγώ συστήνω στον Υπουργό να επεκτείνει τον έλεγχο και στα δηµόσια νοσοκοµεία, όταν έρθει η ώρα.
Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει! Εσείς λέγατε ότι εµείς εξυπηρετούµε
τους ιδιώτες. Εµείς βρήκαµε όµως τα λεφτά που έπαιρναν οι ιδιώτες. Το ανάποδο! Να δω εσείς τι θα κάνετε.
Ακούστε, λοιπόν, τι κάνει αυτό το σύστηµα. Είναι το πιο εξελιγµένο σύστηµα ελέγχου δαπανών στην υγεία που υπάρχει σήµερα
στον κόσµο. Η Κίνα το αγοράζει από τη Γερµανία µε πάρα πολλά
λεφτά. Εµείς το εξασφαλίσαµε µέσω της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού.)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Τι µας προσφέρει αυτό το σύστηµα; Προσφέρει τη δυνατότητα
στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας να έχει σε πρώτο χρόνο όλη την
εικόνα των δαπανών, του τι ξοδεύει, δηλαδή, για την κάθε ιατρική
πράξη σε κάθε νοσοκοµείο είτε δηµόσιο είτε ιδιωτικό. Αυτό κάνει
αυτό το σύστηµα.
Ο κ. Δρίτσας αναρωτήθηκε τι δουλειά έχουν οι ιδιώτες. Εσείς
που είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορείτε να συνεχίσετε τα παλιά κοµµουνιστικά κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μέτοχοι βάζουν τα λεφτά τους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για το «µέτοχοι» λέω. Εσείς
εφόσον είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης –σας ξαναλέω- είστε
υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και να είναι και µέτοχοι οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το ευρωπαϊκό µοντέλο. Και τους ιδιώτες µετόχους θα καταργήσετε και τα
λεφτά του ΕΣΠΑ θα παίρνετε; Μα πόσα θα κάνετε πια; Γιατί µπαίνουν µέσα λοιπόν; Μπαίνουν µέσα, γιατί ο στόχος αυτού του συστήµατος είναι να φτάνει σε µία συµφωνία δαπάνης, η οποία θα
έχει αποδοχή από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Και προσέξτε: Δεν
βάζει µόνο µία κατηγορία ιδιωτών. Κάνει κάτι που δεν το καταλάβατε. Βάζει µέσα αντικρουόµενα ιδιωτικά συµφέροντα. Βάζει τις
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να πληρώνουν λιγότερα για να έχουν µεγαλύτερα κέρδη και ταυτόχρονα τα ιδιωτικά
νοσοκοµεία που θέλουν να εισπράττουν περισσότερα.
Η ισορροπία των δύο αντικρουοµένων συµφερόντων φθάνει
στην πραγµατική εικόνα της αγοράς. Αυτό έκαναν στη Γερµανία,
αυτό κάνουν τώρα στην Κίνα, αυτό κάνουν στη Γαλλία, αυτό πάµε
να κάνουµε κι εδώ.
Το γιατί εσείς προτιµάτε το παλιό µοντέλο, που σηµαίνει να µην
ξέρουµε τι ξοδεύουµε, να µην ξέρουµε ποιος τα τρώει, να µην ξέρουµε πού πηγαίνουν, είναι δικός σας λογαριασµός.
Σας διαβεβαιώ όµως, για να ακούν και οι Έλληνες πολίτες, ότι
εάν ακολουθήσουµε το δικό σας µοντέλο, που σηµαίνει να φύγουν
πάλι οι δαπάνες δύο, τρία, τέσσερα, πέντε δισεκατοµµύρια παραπάνω, απλώς φόροι τύπου ΕΝΦΙΑ θα γίνουν δύο, τρεις, τέσσερεις
φορές παραπάνω, γιατί, επαναλαµβάνω, ζούµε µε τα δικά µας
λεφτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τα υπόλοιπα αύριο
στη δευτερολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, αντί να γκρινιάζετε
διαρκώς, όπως γκρινιάζατε πέρυσι, ελάτε να στηρίξετε επιτέλους
µία µεταρρύθµιση, η οποία έρχεται από τα πιο προηγµένα συστήµατα υγείας στον κόσµο και είναι για την ωφέλεια των Ελλήνων
πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

στούµε.
Και ολοκληρώνουµε την αποψινή συνεδρίαση µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Κρεµαστινό.
Έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι
δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είναι δυνατόν, διότι
αυτή η απόφαση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς θα διακόψουµε τη
συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό! Υπάρχει
απόφαση σήµερα στη Διάσκεψη των Προέδρων, στις 17.00’ να
ολοκληρωθεί η συζήτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, µπορεί να διακοπεί
ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα έχετε αύριο τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τι αύριο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, σας το είπα, κύριε
Καραθανασόπουλε. Είναι απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να αφήσουµε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, όχι. Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να τους
ακούσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Εδώ συνδικαλιστές δεν θέλω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι συνδικαλισµός.
Θέλουµε να ακουστούν όλες οι απόψεις.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, ήσασταν παρών διά του εκπροσώπου σας που πάρθηκε η απόφαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε πολύ.
Δεν είναι έτσι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτή είναι η απόφαση!
Κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί να γίνει αυτό
το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτή είναι η απόφαση.
Ο εκπρόσωπός σας το ψήφισε. Όλοι οι εκπρόσωποι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει η ουσία, κύριε
Πρόεδρε. Δεν µπορεί να διακόπτεται η συζήτηση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε! Τι
λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε, κυρία Αικατερινάρη; Εσείς είστε µετά. Ξέρετε µετά από ποιους είστε; Μετά
από άλλους δύο Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για µία συζήτηση που γίνεται σήµερα δεν µπορεί να τοποθετηθούµε αύριο το πρωί. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγµα; Είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραθανασόπουλε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι λογικό τώρα αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώσατε; Περιµένετε να ακούσετε την απάντηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητάµε να παραταθεί για
µισή ώρα η συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το ζητάµε κι εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό. Κύριε
Δρίτσα και κύριε Καραθανασόπουλε, καθήστε κάτω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Δεν γίνεται να σταµατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα πει «τελειώσαµε»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν τελειώσατε, να σας
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απαντήσω. Αν θέλετε, ορίστε, συνεχίστε.
Πρώτον, πριν από εσάς είναι άλλοι δύο Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωποι. Και, δεύτερον, µου ζητάτε την παράταση. Δεν είναι στο
χέρι µου. Εφαρµόζω την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων,
όπου συµµετείχαν οι εκπρόσωποί σας. Δεν θέλω άλλα θέµατα. Τελειώσαµε. Και αύριο αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεδρίαση.
Κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε; Αύριο θα τοποθετηθούµε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το καταλάβατε αυτό
που σας είπα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο είναι! Ας µιλήσουν!
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε; Επί της διαδικασίας;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Από το πρωί δεν έχω
πάρει τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Επικαλείστε συνέχεια
την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δεν είχε αυτήν την εικόνα η διάσκεψη. Η εικόνα αυτήν τη στιγµή είναι ότι είναι τρεις
Υπουργοί πάνω στα Έδρανα, µιλάµε και για τον ΕΝΦΙΑ και για το
υγείας και πρέπει και τα υπόλοιπα κόµµατα να τοποθετηθούν σήµερα. Πώς θα γίνει; Αυτή είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Τελειώσατε;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Να το παρατείνετε
ένα τέταρτο ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει αποφασιστεί,
κυρία Αικατερινάρη…
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Σας είπα ότι δεν είχε
αυτά τα δεδοµένα η διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ε, τι να κάνουµε τώρα;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ε, πώς «τι να κάνουµε»; Δεν είναι σπουδαίο αυτό το πράγµα; Λέτε «τι να κάνουµε»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ε, δεν θα γίνει αυτό
που θέλετε εσείς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι δύο µόνο οµιλητές,
κύριε Πρόεδρε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το ζητούν όλα τα κόµµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Γεωργιάδη, σας
παρακαλώ! Υπάρχει αύριο δεύτερη συνεδρίαση. Αυτό αποφασίστηκε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το Τµήµα µπορεί να αλλάξει την απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό αποφασίστηκε.
Κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο. Θα είχαµε τελειώσει τώρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μεροληπτείτε τώρα,
κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι δύο
µόνο οµιλητές. Για δύο οµιλητές να χαλάµε την καρδιά µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κύριε
Γεωργιάδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το Τµήµα µπορεί να αλλάξει την απόφαση. Το Τµήµα µπορεί να αλλάξει την απόφαση του
Προεδρείου και να παραταθεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτή είναι η απόφαση
της Διάσκεψης των Πρόεδρων, µε συµµετοχή των εκπροσώπων
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέραµε την εξέλιξη των πραγµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ξέρατε. Ξέρατε και
για την τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέραµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέτε; Είναι δυνατόν;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως!
Κύριε Κρεµαστινέ, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ο
Υπουργός εδώ. Αύριο θα είναι στο Eurogroup. Είναι αδικία για τα
υπόλοιπα κόµµατα. Είναι δύο οµιλητές. Θα χαλάσουµε τώρα όλη
τη συνεδρίαση γι’ αυτόν το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είναι άλλοι δύο. Αν έρθουν; Σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ επιτρέψτε µου. Αύριο ο Υπουργός θα λείπει. Αφήστε να µιλήσουν τα κόµµατα. Δεν έχουµε κανέναν λόγο να µην µιλήσουν
τα κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι συνδικαλισµός
στην Αίθουσα, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πολλά µε έχουν πει στη
ζωή µου, αλλά συνδικαλιστή ποτέ! Ήταν η πρώτη φορά!
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Πολλές φορές παρεµβάλλεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κρεµαστινέ,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε πραγµατική οδύνη αναγκάζεται πολλές φορές
ο χώρος που εκπροσωπώ να βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ψηφίζει πράγµατα ή να καταψηφίζει πράγµατα που ο ίδιος δηµιούργησε.
Σκεφτόµουν, καθώς άκουγα τη συζήτηση στη Βουλή, ότι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση σε γιατρούς και νοσηλευτές, η
δωρεάν υγεία όχι µόνο για όλους τους Έλληνες, αλλά για όλους
τους υπάρχοντες κατοίκους στην Ελλάδα -ξένους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης- ήταν έργο που το εξασφάλισαν οι κυβερνήσεις του χώρου που εκπροσωπώ. Τα µεγάλα
νοσοκοµεία, τα οποία ήταν ανύπαρκτα, τα κέντρα υγείας, η έννοια
του ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, η σύγχρονη ψυχιατρική, όλα αυτά έγιναν από
ορισµένους ανθρώπους από έναν ορισµένο χώρο, εάν θέλετε, µε
επιµονή, µε αγωνιστικότητα.
Όπως ξέρετε, η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν επέτρεπε τα
κράτη-µέλη να παίρνουν οικονοµική βοήθεια κατά κάποιον τρόπο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση -ή την ΕΟΚ τότε- για πολιτικές υγείας
και πρόνοιας. Το 1994-1995 η Ελλάδα εξαιρέθηκε από τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ και όλα αυτά τα οποία βλέπουµε σήµερα στην
υγεία και στην παιδεία -και µπορεί να σας το διαβεβαιώσει ο κ.
Κουρουµπλής, που ήταν Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
τότε- δηλαδή τα µεγάλα προνοιακά συγκροτήµατα είναι έργο της
εποχής εκείνης.
Θα σας θυµίσω ότι οι άρρωστοι µεταφερόντουσαν µε το αεροπλάνο της Ολυµπιακής µε τον ορό στη φλέβα και πέθαιναν µέσα
στα αεροπλάνα της γραµµής. Τότε έγιναν οι µονάδες του Αιγαίου,
όχι οι κινητές, τα αεροπλάνα-µονάδες του Αιγαίου και σήµερα όλα
αυτά τα απολαµβάνουµε χωρίς να τα θυµόµαστε πολλοί από εµάς.
Ξέρετε κάτι; Εγώ θυµάµαι τότε τους «TIMES» και τον
«GUARDIAN» που έγραφαν: «Leros, what a shame!», «Η ντροπή
της ανθρωπότητας, η Λέρος!». Ποιος ερχόταν στην Ελλάδα τότε;
Όλα αυτά έγιναν σε µία ορισµένη περίοδο. Δεν υπήρχαν πριν για
δεκαετίες.
Αυτά, λοιπόν, τα πράγµατα σήµερα τα έχουµε ξεχάσει. Αλλά θα
πω και κάτι άλλο. Τα χάσαµε, γιατί δεν φροντίσαµε να τα κατοχυρώσουµε. Σήµερα, παραδείγµατος χάριν, όταν αναγκάζεται η κοµµουνιστική Κίνα να εισάγει τα DRGs, εµείς συζητούµε ακόµα γι’
αυτά. Λέω τη λέξη «αναγκάζεται», γιατί µπορεί και να µην τα ήθελε
και πιστεύω ότι δεν θα τα ήθελε, αλλά αναγκάζεται. Αυτή είναι η
παγκόσµια οικονοµία.
Εγώ θα περίµενα σήµερα απ’ όλους τους χώρους και ειδικά από
την Αντιπολίτευση, να κάνει προτάσεις πάνω στα DRGs, να πει δηλαδή πώς θα γίνουν καλύτερα. Εγώ θα έλεγα -και έχω πει και στον
Υπουργό- ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχει περισσότερη εποπτεία στα DRGs το Υπουργείο. Περισσότερη εποπτεία µε
τους αντιπροσώπους του φυσικά. Διότι πραγµατικά συµµερίζοµαι
ορισµένες ανησυχίες της Συµπολίτευσης
Αλλά ακούω και από τον Υπουργό ότι το 2012 η δαπάνη ήταν
400 εκατοµµύρια για διαγνωστικές εξετάσεις, το 2013 πήγε 600
εκατοµµύρια και τώρα υπολογίζεται να πάει 700 και 800 εκατοµ-
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µύρια. Πού πάµε; Αυτός είναι ο µεγάλος προβληµατισµός που
πρέπει όλοι να έχουµε σήµερα.
Έχω πει και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ότι εγώ και
σαν γιατρός, ξέροντας από κοντά την ιατρική, διαπιστώνω ότι µεγάλο µέρος των γιατρών είναι συνταγογράφοι ή, αν θέλετε, ζητούν
διαγνωστικές εξετάσεις λόγω µη επαρκούς εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης, διότι ο γιατρός, όταν ανησυχεί, είναι υποχρεωµένος
να ζητήσει βοήθεια. Τη βοήθεια του την προσφέρουν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Δεν µιλώ για τους γιατρούς που παραβαίνουν
τον νόµο και είναι δικό σας το θέµα και ποινικό, αλλά µιλώ για τους
γιατρούς που πραγµατικά είναι κατά κάποιον τρόπο δέσµιοι της
µετεκπαιδεύσεως των ιατρικών συνεδρίων, όπως λέω εγώ. Τα ιατρικά συνέδρια, αν θέλετε, όπως γίνονται κατά χιλιάδες σήµερα
στη χώρα µας, είναι ουσιαστικά προπαγανδιστικά των εταιρειών
που τα διοργανώνουν.
Πρέπει, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο
Υγείας, τα πανεπιστήµια και τα νοσοκοµεία, να έχουν το πάνω χέρι
στην εκπαίδευση και τη µετεκπαίδευση του γιατρού. Ο µετεκπαιδευµένος γιατρός είναι οικονοµικός γιατρός. Ο µη µετεκπαιδευµένος σωστά είναι έρµαιο της διαφήµισης των φαρµακευτικών
εταιρειών και γενικά των εταιρειών που παράγουν προϊόντα
υγείας. Αυτή, δυστυχώς, είναι η πραγµατικότητα που πρέπει να
αναγνωρίσουµε.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει µαζί µε τα «guide lines»
που συνιστά ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και που πρέπει να
εφαρµόσουµε, να εφαρµόσουµε στην πράξη και αυτά που συνιστούν, επίσης, η ευρωπαϊκή και η αµερικανική ιατρική εταιρεία αντίστοιχα, για να µπορούµε να πούµε στον άρρωστο ότι τον
προφυλάσσουµε, γιατί δεν σας κρύβω ότι οι άρρωστοι που κάνουν
πολλές εξετάσεις µε ακτινοβολίες είναι σε χειρότερη θέση απ’ αυτούς που δεν κάνουν. Δέχονται τέτοια ποσότητα ακτινοβολίας που
ανοίγουν τον δρόµο για τη δηµιουργία του καρκίνου. Αυτό είναι
αναµφισβήτητο. Το λένε όλα τα βιβλία. Εν τούτοις, θα δείτε ανθρώπους να κάνουν µέσα σε έναν χρόνο τρεις φορές αξονική τοµογραφία. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος ιατρικό ή ανθρώπινο,
πείτε το όπως θέλετε.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει πεδίο λαµπρό να αναπτύξετε πρωτοβουλίες σ’ αυτόν τον τοµέα, κατά τη γνώµη µου.
Καλό είναι, σεβόµενος και την ώρα αλλά και τους συναδέλφους,
να µην επεκταθώ περισσότερο στην υγεία. Άλλωστε, θα τα συζητήσουµε εκτενώς και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Όµως, θέλω να πω µερικά πράγµατα για τον ΕΝΦΙΑ, για τον
οποίο γίνεται µεγάλη συζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, ο φόρος ακίνητης περιουσίας, είτε τον λένε
«ΕΝΦΙΑ», είτε αλλιώς, είναι ένας φόρος ο οποίος πρέπει να έχει
δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει αφ’ ενός να είναι δίκαιος και αφ’ ετέρου να είναι αναπτυξιακός. Εσείς δεν φταίτε σε τίποτα βέβαια. Δεν
τίθεται προσωπικό θέµα. Όµως, απεδείχθη ότι ούτε δίκαιος είναι
ούτε αναπτυξιακός.
Όσον αφορά το αφορολόγητο, µπορείτε να το ανεβάσετε; Είναι
κάτι που είναι λογικό. Τις αντικειµενικές αξίες µπορείτε να τις κάνετε πραγµατικές αξίες; Δεν µπορεί, δηλαδή, να φορολογείται µε
την αντικειµενική του αξία ένα ακίνητο που σήµερα έχει 50% φθηνότερα απ’ ό,τι λέει η αντικειµενική του αξία. Αυτό δεν είναι δίκαιο.
Όσον αφορά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, θα σας πω το
εξής: Ένας που θέλει να κάνει σήµερα µία οικοδοµή, γιατί να την
κάνει, όταν φορολογείται εξίσου και το οικόπεδο και το κτήριο, η
οικοδοµή; Η οικοδοµή συµπαρασύρει τουλάχιστον άλλα πενήντα
επαγγέλµατα. Δεν έχουµε, λοιπόν, ύφεση, αν ο νόµος δεν είναι
αναπτυξιακός; Εδώ είναι το ερώτηµα. Αυτό το ερώτηµα πρέπει να
απασχολήσει το Υπουργείο Οικονοµικών. Το είχα θέσει και στον
προηγούµενο Υπουργό.
Εάν, λοιπόν, κινηθείτε προς αυτήν την κατεύθυνση, πιστεύω ότι
και ο ελληνικός λαός θα θέλει να βοηθήσει µε το σηµερινό υστέρηµά του την προσπάθεια, για να µη χρεοκοπήσει η χώρα τελικά,
διότι δυστυχώς δεν έχουµε ξεπεράσει ακόµα το φόβο της χρεοκοπίας. Λέµε ότι έχουµε αποµακρυνθεί, αλλά δεν το έχουµε ξεπεράσει. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι πρέπει να συνεισφέρει, αλλά
πρέπει να συνεισφέρει δίκαια. Πρέπει να πληρώσουν αυτοί οι
οποίοι µπορούν να πληρώσουν περισσότερα απ’ αυτούς που δεν
µπορούν να πληρώσουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Για παράδειγµα, εµένα µου έλεγε ένας άνθρωπος ότι πληρώνει
τον φόρο του σπιτιού του παππού του, διότι του το έδωσε ο παππούς του και καθώς είναι και παραλιακό το σπίτι σε ένα νησί, πληρώνει και γιατί είναι κοντά στην παραλία. Βέβαια, µου είπε ότι δεν
το έχει κάνει ούτε µπαρ ούτε το έχει µετατρέψει σε εστιατόριο
ούτε σε τίποτα.
Όλα αυτά πρέπει να τα δείτε. Έχετε τον χρόνο να τα δείτε. Μπορείτε να τα δείτε, διότι το να λέµε ότι δεν πληρώνουµε τίποτα αρέσει σε όλους µας –εµένα µου αρέσει περισσότερο- αλλά πρακτικά
είναι αδύνατον.
Σε όλες τις χώρες πληρώνουν, αλλά µε δύο χαρακτηριστικά, µε
το δίκαιο του φόρου και µε τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Κρεµαστινό.
Επειδή θα φύγει αύριο και δεν θα είναι εδώ ο κύριος Υπουργός,
βρήκαµε µία µέση λύση, να µιλήσει η κ. Ξηροτύρη και ο κ. Καραθανασόπουλος για έξι λεπτά από τη δευτερολογία τους για το
θέµα του ΕΝΦΙΑ και αύριο θα µιλήσουν για το θέµα του νοµοσχεδίου.
Κυρία Ξηροτύρη, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τέλος καλό, όλα καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, η Κυβέρνηση µε την τροπολογία που κατέθεσε για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, αποδεικνύει για ακόµη µία φορά
ότι δεν κατανοεί την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι πολίτες και µεταξύ των άλλων από τα συνεχή φορολογικά βάρη που
τους επιβάλλονται. Και αυτό γιατί η βασική της τελικά θεώρηση,
µε την οποία εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι, είναι ότι το πρόβληµα
του ΕΝΦΙΑ δεν είναι η δοµή του, η φιλοσοφία του και ο τρόπος
που φτιάχτηκε, αλλά είναι µόνο προβλήµατα στην εφαρµογή του.
Έρχεται έτσι µετά από έναν µήνα έντονων αντιδράσεων από το
σύνολο σχεδόν των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών φορέων και καταθέτει µία τροπολογία µε την οποία ισχυρίζεται ότι ο
νόµος διορθώνεται, ενώ οι µόνες αλλαγές που εισάγονται είναι
αυτές που θεραπεύουν ορισµένα από τα κραυγαλέα, πράγµατι,
λάθη που εντοπίστηκαν κατά την εφαρµογή του ΕΝΦΙΑ. Βέβαια,
δεν εισάγει καµµία άλλη αλλαγή ως προς τη δοµή και τη φιλοσοφία για τις οποίες η Δηµοκρατική Αριστερά εξέφρασε εγκαίρως
και τεκµηριωµένα τις αντιρρήσεις της µέσω και της καταψήφισης
του σχετικού νοµοσχεδίου.
Εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, σε εκδήλωσή σας στο Επιµελητήριο στη Θεσσαλονίκη όπου δεχθήκατε οµοβροντία αντιρρήσεων
για τον ΕΝΦΙΑ, δηλώσατε µεν ότι δεν ευθύνεστε για τον νόµο,
αλλά δεν διευκρινίσατε –και δυστυχώς και σήµερα αποδεικνύεταιαν διαφωνείτε ή όχι µε τη φιλοσοφία και τη δοµή του νόµου.
Νοµίζω ότι πέρα από τις διορθώσεις που µας παρουσιάσατε σήµερα, πρέπει να κρατήσετε αυτήν σας την ανησυχία. Ο ΕΝΦΙΑ συνεχίζει να είναι ένας φόρος άδικος χωρίς ισχυρή προοδευτικότητα,
χωρίς αφορολόγητο όριο, χωρίς µέριµνα για τους πολίτες που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ένας φόρος που εν τέλει επιβαρύνει και πάλι τους µικρούς και τους µεσαίους, συµβάλλοντας
στη µεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή στη χώρα µας έτσι όπως εφαρµόστηκε και επιβλήθηκε,
έχει διευρύνει πολύ περισσότερο αυτές τις κοινωνικές ανισότητες.
Δεν αντέχουν άλλο οι πολίτες σε αυτόν εδώ τον τύπο της προσαρµογής.
Επιπλέον, είναι ένας φόρος µη αναπτυξιακός, για τους λόγους
που θα πω παρακάτω, σε σχέση µε τα θέµατα των επιχειρήσεων
και των ακίνητων που χρησιµοποιούν, αλλά και για άλλα θέµατα.
Είναι, λοιπόν, άµεση ανάγκη συνολικής τροποποίησης του
ΕΝΦΙΑ, ούτως ώστε αυτός να καταστεί δίκαιος και εν τέλει να φορολογεί τους πραγµατικά έχοντες και κατέχοντες.
Ο ΕΝΦΙΑ δεν στηρίζεται στη βασική αρχή της προοδευτικότητας στη φορολόγηση και δεν αφορά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, αλλά είναι φόρος επί µεµονωµένου ακινήτου. Προκύπτει
έτσι φοροελάφρυνση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και παγιώνεται η υπερφορολόγηση της µικρής και µεσαίας ιδιοκτησίας.
Αποδείχθηκε περίτρανα. Και βέβαια η τροπολογία δεν το θεραπεύει αυτό. Δεν προβλέπεται αφορολόγητο όριο για την εντός
σχεδίου ακίνητη περιουσία, όπως και τα αγροτεµάχια, προκειµέ-
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νου να προστατευθεί η µικρή ιδιοκτησία και η πρώτη κατοικία. Τίποτα δεν θεραπεύεται από την τροπολογία.
Σας το ζητήσαµε πολλές φορές. Δεν εξαιρούνται οι άνεργοι και
τα άτοµα που απειλούνται από φτώχεια. Δεν συµπεριλαµβάνεται
στις διορθώσεις της τροπολογίας. Δεν προστατεύονται στο βαθµό
που πρέπει οι ευπαθείς οµάδες, αυτοί που αντικειµενικά πλέον δεν
µπορούν να πληρώσουν, αφού οι προϋποθέσεις που ισχύουν για
το 50% της µείωσης είναι αυστηρές και κυρίως πρέπει να λειτουργούν σωρευτικά.
Γίνονται πράγµατι ορισµένες στοιχειώδεις διορθώσεις. Όµως,
κύριοι συνάδελφοι, σχετικά µε το ότι παρουσιάζετε εδώ ότι για τις
ευπαθείς οµάδες γίνονται αυτές οι διορθώσεις και καταργείται
αυτή η διάταξη η οποία υπήρχε συµπληρωµατικά -η σωρευτική
δηλαδή προϋπόθεση ότι δεν θα χρωστούν και στο δηµόσιο- θυµάµαι ότι τότε στην τοποθέτησή µου είχα πει ότι αυτό είναι ό,τι πιο
ανάλγητο υπάρχει. Δηλαδή, λέτε σ’ αυτούς τους πάµφτωχους «θα
σας αφήσω να πληρώνετε λιγότερα, αλλά δεν θα χρωστάτε ούτε
µία δραχµή». Ξέρετε κανένα φτωχό νοικοκυριό, κανέναν άνεργο
ή κάποια ευπαθή οµάδα που να µη χρωστάει; Και αυτό το φέρνετε
ως διόρθωση; Δεν λαϊκίζω, αλλά ούτε το ανέκδοτο του Χότζα δεν
είναι έτσι. Εννοώ ότι θα πρέπει να κάνετε περισσότερες διορθώσεις. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε –και αυτό είναι κάτι που καταλάβατε- ότι οι άνεργοι και οι ευπαθείς οµάδες –τουλάχιστον οι
ευπαθείς οµάδες- θα πρέπει να απαλλαγούν από αυτό το φόρο,
χωρίς σωρευτικές προϋποθέσεις και µε κάποια κριτήρια που θα
έχετε για την περιουσία και για τα εισοδήµατά τους.
Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόµα. Υπήρξε, βεβαίως, µεγάλος προβληµατισµός για το θέµα της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων, γιατί πραγµατικά και µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδας, η αξία των ακινήτων έχει µειωθεί περίπου κατά 40%. Γίνεται, λοιπόν, µία διόρθωση για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε
περιοχές εντός αντικειµενικών αξιών, αλλά αυτή είναι µία διόρθωση που έπρεπε να γίνει, διότι είδαµε αυτά τα κραυγαλέα αποτελέσµατα. Όµως, δεν φτάνει µόνο αυτό, γιατί παραµένει από την
άλλη πλευρά το µεγάλο πρόβληµα που έγκειται στο ότι ο ΕΝΦΙΑ
είναι ο ίδιος για τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα ή τις νοµικές
οντότητες µε βάση την κατάταξη των ακινήτων σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, των γηπέδων, εντός σχεδίου πόλεως ή οικισµού
ή εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Μια µικρή προοδευτικότητα που έχει αυτός ο νόµος αφορά τελικά και επιβαρύνει ιδιαίτερα τη µεσαία κλίµακα. Κύριε Υπουργέ,
αυτή η αναλογικότητα από το τέταρτο στο πέµπτο κλιµάκιο είναι
33%, ενώ µεταξύ του όγδοου και του ένατου κλιµακίου είναι µόνο
3%. Εγώ τουλάχιστον σαν µαθηµατικός και µηχανικός βγάζω το
συµπέρασµα –νοµίζω ότι και εσείς το ίδιο- ότι κάτι τέτοιο χαρακτηρίζει έναν νόµο που θίγει τη µικρή και µεσαία τάξη και καθόλου
τη µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι ο ΕΝΦΙΑ χρειάζεται µία ριζική
αλλαγή και στη φιλοσοφία του, αλλά και στη δοµή του. Μια αλλαγή που θα εντάσσεται γενικά στην υποχρέωση που έχει η Κυβέρνηση να φέρει δίκαιο, αντικειµενικά προοδευτικό και ενιαίο
φορολογικό σύστηµα.
Ο ΕΝΦΙΑ, λοιπόν, πρέπει να αφορά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας και να έχει ισχυρή προοδευτικότητα, να έχει αφορολόγητο όριο και για την εντός σχεδίου ακίνητη περιουσία και για τα
αγροτεµάχια, να εξαιρεί τους άνεργους και τα άτοµα που απειλούνται από τη φτώχεια, να κάνει διάκριση ανάµεσα στην περιουσία των φυσικών προσώπων και στην περιουσία των επιχειρήσεων.
Έτσι, θα είναι και αναπτυξιακός. Η πρώτη αφορά περιουσία, η δεύτερη αφορά παραγωγικό συντελεστή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κυρία Ξηροτύρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος για επτά λεπτά.
Κύριε Καραθανασόπουλε, προφανώς έχετε κάνει αντικατάσταση µε τον κ. Παφίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό έχει γίνει από το
πρωί, κύριε Πρόεδρε.
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Το βασικό ερώτηµα, λοιπόν, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ είναι το αν αυτή η τροπολογία και τα αποτελέσµατά της αναιρούν τον έντονα αντιλαϊκό χαρακτήρα του
συγκεκριµένου φόρου. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται και δεν προκύπτει
από πουθενά. Αυτό που έχουµε είναι κάποια µικρή διόρθωση
κραυγαλέων λαθών που έγιναν. Και φυσικά µιλάµε για τα αγροτεµάχια που ήταν εντός οικισµών. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Ωστόσο,
έγιναν και κάποιες άλλες διορθώσεις οι οποίες, όµως, αναιρούνται.
Τι αναιρείται δηλαδή; Η σωρευτική ικανοποίηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τις εκπτώσεις επί της ουσίας αναιρεί
ή αφορά πολύ µικρό κοµµάτι αυτών που δικαιούνται έκπτωση. Άρα
οι όποιες εκπτώσεις στην πράξη αναιρούνται.
Απ’ αυτήν την άποψη, δεν είναι τυχαίο που το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάνοντας µια εκτίµηση του ποιες θα είναι
οι επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισµό και στα έσοδα του
κράτους, µιλάει για 184 εκατοµµύρια ευρώ και κάποιες άλλες που
δεν µπορούν να υπολογιστούν. Άρα, από τα 3,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ η µείωση είναι µόνο 184 εκατοµµύρια.
Απ’ αυτή, όµως, µόνο φαίνεται πολύ καθαρά ότι αυτό δεν αναιρεί τον αντιλαϊκό χαρακτήρα. Παραµένει, δηλαδή, ένας άδικος,
αντιλαϊκός φοροεισπρακτικός νόµος, ο οποίος, κατά κύριο λόγο,
απευθύνεται στα λαϊκά στρώµατα και που δεν πρέπει να τον δούµε
αποσπασµένα από τη συνολική φορολογική πολιτική, αλλά και από
τη συνολικότερη επίπτωση που έχουν οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, όταν βλέπουν τους µισθούς και τις συντάξεις τους κάθε
µήνα να µειώνονται και όταν η ανεργία έχει αυξηθεί.
Το ίδιο διάστηµα έχουµε επτά φορές αύξηση του φόρου στην
ακίνητη περιουσία: από 500 εκατοµµύρια στα 3,5 δισεκατοµµύρια.
Επτά φορές αυξήθηκε η φορολογία στο εισόδηµα των µισθωτών
και των συνταξιούχων και εννέα φορές στους ελεύθερους επαγγελµατίες. Τέσσερις φορές αυξήθηκε ο ΦΠΑ. Περίπου 1500% αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Όλα αυτά δεν λειτουργούν σωρευτικά;
Και όταν, λοιπόν, έχουµε αυτήν τη φοροκαταιγίδα απέναντι στον
λαό, του λέτε «Εντάξει, σου δίνω µια βαλβίδα, για να µπορείς να
αναπνέεις κάποιες σταγόνες ζωής ακόµη παραπάνω.» Αυτό είναι
το ζήτηµα.
Απ’ αυτήν την άποψη εµείς είµαστε καθαροί. Δεν έχουµε καµµία
αυταπάτη για το ποιος είναι ο χαρακτήρα του φορολογικού συστήµατος. Θεωρούµε πως δεν µπορεί να υπάρξει στο καπιταλιστικό σύστηµα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Θα είναι άδικο. Θα
είναι και ταξικό. Γιατί; Γιατί αποτελεί εργαλείο υλοποίησης µιας
βαθιάς αντιλαϊκής και ταξικής πολιτικής. Έτσι ήταν ανέκαθεν.
Πολύ δε περισσότερο που σε συνθήκες φορολογικού ανταγωνισµού –διεθνοποίησης και όξυνσης του ανταγωνισµού- η φορολογική πολιτική αποτελεί βασικό εργαλείο θωράκισης της
ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρηµατικών οµίλων.
Γι’ αυτό, εάν για κάτι βγήκε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης µε σαφή δέσµευση, είναι ο φόρος στις
επιχειρήσεις, ο οποίος στους επιχειρηµατικούς οµίλους θα µειωθεί
από 26% στο 15%.
Απ’ αυτήν την άποψη, φαίνεται καθαρά ποιος θα είναι ο βασικός
ωφεληµένος από τα νέα φορολογικά µέτρα: Οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι θα είναι οι βασικοί ωφεληµένοι. Απ’ αυτήν την
άποψη η φορολογία που θα µειωθεί σε αυτούς θα έχει επίπτωση
στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Το µεσοπρόθεσµο που ψηφίστηκε πριν από τέσσερις µήνες
προβλέπει µέχρι το 2018 να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα κατά
15% και ιδιαίτερα η έµµεση φορολογία. Πώς, λοιπόν, θα ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια, όταν η ανεργία θα παραµείνει σε αυτά
περίπου τα επίπεδα, όταν οι µισθοί και οι συντάξεις δεν πρόκειται
να αυξηθούν µέχρι τότε και οι επιχειρήσεις θα φοροαπαλλαγούν
ακόµη περισσότερο;
Άρα ποιος θα πληρώσει αυτό το µεγαλύτερο πακέτο των
φόρων; Πάλι οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι αγρότες. Θα είναι τα µόνιµα υποζύγια, οι οποίοι θα κληθούν να στηρίξουν την προσπάθεια ανάκαµψης της καπιταλιστικής
οικονοµίας, δηλαδή να θωρακίσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηµατικών οµίλων, τα κέρδη του κεφαλαίου. Απ’ αυτήν την άποψη,
όποιες διορθώσεις γίνονται δεν µπορούν να αλλάξουν τον χαρα-
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κτήρα του συγκεκριµένου νόµου.
Εµείς είµαστε καθαροί και λέµε ότι αυτός ο νόµος πρέπει να
αποσυρθεί. Δεν παίρνει καµµία απολύτως διόρθωση. Επί της ουσίας, ξεκινώντας από τη λογική ότι σήµερα πρέπει να ικανοποιείται
-γιατί υπάρχουν αυτές οι αντικειµενικές προϋποθέσεις- το σύνολο
των λαϊκών αναγκών, ε, λοιπόν, υπάρχει βασικότερη ανάγκη από
την ανάγκη κάλυψης των στεγαστικών αναγκών;
Άρα η πρώτη κατοικία δεν µπορεί να φορολογηθεί. Πρέπει η
πρώτη κατοικία να είναι αφορολόγητη. Όπως επίσης, η αναψυχή
και οι διακοπές είναι και αυτή βασική ανάγκη του ανθρώπου, για
να µπορέσει να επιβιώσει και να αναπληρώσει τις χαµένες του δυνάµεις. Άρα ούτε και η δεύτερη κατοικία δεν µπορεί να φορολογηθεί. Αυτά πρέπει να είναι αφορολόγητα. Από εκεί και πέρα,
βεβαίως, να φορολογηθεί µε πολύ µεγάλους συντελεστές η µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Αυτό αποτελεί στόχο πάλης για το εργατικό λαϊκό κίνηµα. Να
σταµατήσει πλέον ο λαός να πληρώνει τους φόρους οι οποίοι κατευθύνονται για να ικανοποιούν τις ανάγκες της κερδοφορίας των
επιχειρηµατικών οµίλων. Έχει φορολογηθεί πάρα πολύ και πάρα
πολύ σκληρά. Γι’ αυτόν τον λόγο καταλήγουµε στη συγκεκριµένη
πρόταση, η οποία έχει συνάφεια και συνέχεια µε τη συνολικότερη
αντίληψη που έχουµε ως ΚΚΕ, ότι εδώ πέρα πρέπει να συγκρουστεί ο λαός µε αυτόν ο οποίος πραγµατικά ευθύνεται για τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Η Κυβέρνηση αποτελεί έναν από τους
παράγοντες, όχι τον βασικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτός που ευθύνεται για τη φτώχεια και για την εξαθλίωση του
λαού είναι το καπιταλιστικό κέρδος, είναι η δράση των επιχειρηµατικών οµίλων, είναι οι καπιταλιστές. Με αυτό πρέπει να ξεµπερδεύει, για να µπορεί το σύνολο του κοινωνικά παραγόµενου
πλούτου να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες. Και µπορεί να γίνει
αυτό. Γιατί αποτελεί πρόκληση -θα τα συζητήσουµε και αύριο,
κύριε Υπουργέ επί της Υγείας- να µιλάµε το 2014 για το αν θα µπορεί ή για το αν θα βάλουµε προϋποθέσεις για να κάνει κάποια τεστ
ΠΑΠ, µε τη σηµερινή εξέλιξη της τεχνολογίας, της επιστήµης και
τις δυνατότητες που αυτή παρέχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τα πείτε και αύριο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα πούµε και αύριο.
Να πάµε, δηλαδή, σαράντα χρόνια πίσω µε τα συγκεκριµένα
µέτρα, τα οποία φέρνετε εσείς!
Γιατί βεβαίως, κύριε Γεωργιάδη, η µείωση των δαπανών µπορεί
να γίνεται, αλλά επί της ουσίας αυτό που µέσω της µείωσης των
δαπανών επιτυγχάνεται είναι να πληρώνει ο λαός όλο και περισσότερα για παροχές υγείας αλλά και για φαρµακευτική περίθαλψη, τη στιγµή ακριβώς που διευκολύνετε ταυτόχρονα –και
αυτή είναι η ουσία, γιατί αυτό δεν πρόκειται να αντιµετωπιστεί- το
να παραµένει η υγεία και το φάρµακο εµπόρευµα. Και όσο δεν καταργείται αυτό, τότε πραγµατικά η όποια προσπάθεια θα κάνετε
για περιορισµό των δαπανών, θα εστιάζεται απλά και µόνο στο
πώς αυτά τα λαϊκά στρώµατα θα έχουν λιγότερες και χαµηλότερου επιπέδου κοινωνικές παροχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, όταν ανακοινώσατε εδώ τις διορθώσεις είδα ότι
προβλέπετε κάποια µέτρα για τους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς -και πολύ σωστά το κάνετε- της Φθιώτιδας και της Φωκίδας.
Δεν ξέρω αν είναι αβλεψία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχουν
και άλλες περιοχές όπου έχουν γίνει σεισµοί. Αυτό δεν το λένε
ούτε από τα κανάλια ούτε οι σεισµολόγοι. Να σας πω τον τρόπο.
Υπάρχουν υπηρεσίες που οριοθετούν περιοχές, επισηµαίνουν ζηµιές, λένε ποια κτήρια έχουν υποστεί ζηµιά και σε αυτά µπορούν
να γίνουν. Για παράδειγµα, έχει γίνει η οριοθέτηση από την
ΥΑΣΒΕ, στη Σαµοθράκη. Δηλαδή, τι θα πούµε; Ότι έγινε στη ΦωΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κίδα και στη Φθιώτιδα –που καλώς το λέµε; Για τη Σαµοθράκη,
όµως, δεν θα το πούµε; Ή για τη Χαλκιδική και για ένα άλλο νησί
στα Δωδεκάνησα; Βέβαια, δεν µπορούµε να αραδιάζουµε εδώ
πέρα περιπτώσεις.
Υπάρχει υπηρεσία και νόµος και αποφάσεις Υπουργών που βγάζουν οριοθετήσεις περιοχών και συγκεκριµένες ζηµιές. Μπορείτε,
λοιπόν, εκεί αντί να αναφέρετε µόνο τη Φωκίδα ή τη Φθιώτιδα –
δεν το επισηµάνατε κι εσείς, κύριε Δρίτσα- ή και την περίπτωση
της Κεφαλλονιάς όπου ήταν µεγάλη η καταστροφή για την οικονοµία, για όλο το νησί, να πείτε ότι όσες περιοχές έχουν οριοθετηθεί µε αποφάσεις Υπουργών και όποιοι συγκεκριµένοι απ’
αυτούς έχουν πάθει ζηµιά, να τύχουν αυτών των ευνοϊκών µέτρων.
Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Είναι άνισο.
Σας παρακαλώ, δείτε το µέχρι αύριο.
Αν ήταν εδώ οι Βουλευτές του Έβρου θα σας έλεγαν για τη Σαµοθράκη ιδιαίτερα.
Είναι ένας τόπος η Σαµοθράκη που έχει πρόβληµα, διότι όντως
ορισµένα σπίτια έχουν πάθει ζηµιές. Επαναλαµβάνω πως είναι διαπιστωµένα από τις υπηρεσίες και συγκεκριµένα από την ΥΑΣΒΕ.
Θα περιµένω να δείτε αυτό το θέµα.
Να σας πω και κάτι ακόµα. Μη σας τροµάζει. Δεν υπάρχει κανένας τεράστιος αριθµός. Ούτε στα δάκτυλα του ενός χεριού δεν
µετριούνται αυτά τα πράγµατα. Δίνει, όµως, την αίσθηση του δικαίου σε όλη την Ελλάδα και ότι η Ελλάδα δεν σταµατάει στη Στερεά Ελλάδα, στην παλαιά Ελλάδα. Υπάρχει και η νέα Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως η παλαιά Ελλάδα
έχει εξαιρεθεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραθανασόπουλε, µην µιλάτε για την Πάτρα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν βάλουµε κι εµείς θέµα για την
περιοχή µας, κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ είπα τον τρόπο:
Να µην εξαιρεθεί κανείς. Υπάρχουν οι αποφάσεις των Υπουργών
και οι αποφάσεις των Υπηρεσιών.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι η Διαρκής Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια
νόµων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
α) Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών.
β) Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ.
γ) Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 17.22’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 11 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία Συστήµατος
Αµοιβών Νοσοκοµείων – Σύσταση και Καταστατικό της εταιρείας
µε την επωνυµία «Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων
Ανώνυµη Εταιρεία»- Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ», σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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