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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΕ’
Δευτέρα 22 Δεκεµβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 22 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 11.19’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 20-12-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΝΔ’ συνεδριάσεώς του, του Σαββάτου
20 Δεκεµβρίου 2014 καθ’ ο µέρος αφορά:
α) την ειδική ηµερήσια διάταξη για την «Κλήρωση ενώπιον της
Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των
µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και
του Συµβουλίου της Επικρατείας, για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωµατικών µελών του αρµοδίου Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και
του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 12
του Ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύει,
µετά από την έκδοση του µε αριθµό 3/11-12-2014 Βουλεύµατος
του Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος 4, του
Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο παραπέµπεται σε δίκη ο
πρώην Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου ενώπιον του
Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC και
β) την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και
άλλες διατάξεις».)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Υγείας:
α) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα».
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή
της υγείας».
γ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας».
Για τις δύο πρώτες κυρώσεις έχουν υποβάλει ενστάσεις η

Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Για την τρίτη έχει υποβάλει ένσταση, εκτός των δύο κοµµάτων,
Χρυσή Αυγή και Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα συζητηθούν και τα τρία σχέδια νόµων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Παπάγου (Β’
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής
Αυγής κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιο Γρέγο.
Επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ.
Γεώργιο Λαµπρούλη.
Κύριε Γρέγο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κι εγώ θα ήθελα τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς, για ποιον λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πριν ξεκινήσει η διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν γίνεται αυτό.
Κύριε Γρέγο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκτιµώ ότι προφανώς και ο κ. Βορίδης και ο κ. Γεωργιάδης και
ο κ. Πλεύρης θα συµφωνήσουν µε τη θέση µας. Θα τοποθετηθούµε συνολικά και για τις τρεις κυρώσεις.
Οι τρεις κυρώσεις υποτίθεται ότι επιδιώκουν τη συνεργασία
µε την Τουρκία σε θέµατα υγείας, ειδικότερα στα µεταδοτικά και
τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και στην ενίσχυση των συστηµάτων
υγείας. Η άποψή µας για το συγκεκριµένο θέµα, όπως και για τις
υπόλοιπες περιπτώσεις τέτοιων κυρώσεων, είναι δεδοµένη.
Όσο η Τουρκία κατέχει τη µισή Κύπρο µας, όσο δείχνει καθηµερινά την επεκτατική της διάθεση µε παραβιάσεις του εθνικού
χώρου, όσο τα πολεµικά της πλοία φτάνουν έξω από τα νησιά
µας –είδαµε και τις προάλλες τα τουρκικά πλοία να φτάνουν
µέχρι τα παράλια, ουσιαστικά, της Ελλάδας και να κάνουν βόλτες
και στα Ίµια- όσο µειώνεται ο πληθυσµός των Ελλήνων που κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη, όσο υπάρχουν ζητήµατα µε
τους Τούρκους, πώς να συζητήσουµε για πρωτόκολλα και συνεργασίες σε θέµατα υγείας;
Και αν προσπαθήσουν κάποιοι να µας πείσουν για το αντίθετο,
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να υπενθυµίσουµε ότι η Τουρκία συνεχίζει το καθεστώς του
casus belli, σχετικά µε την επέκταση του νόµιµου δικαιώµατός
µας στα δώδεκα ναυτικά µίλια και δυστυχώς όλα τα γεγονότα
συνηγορούν σε αυτό.
Οι Τούρκοι αµφισβητούν ανοικτά την ΑΟΖ, αµφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Κύπρου και δηµιουργούν κάθε µέρα
κλίµα έντασης και στο Αιγαίο και στη Θράκη. Για εµάς η Τουρκία
ήταν, είναι και θα είναι ένα εχθρικό κράτος, ένα κράτος που επιβουλεύεται την κυριαρχία και της Ελλάδος και της Ευρώπης.
Αν δει κάποιος τα πράγµατα απλά, θα διαπιστώσει ότι οι λαθροµετανάστες που µας έρχονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες
από την Τουρκία, βάσει οργανωµένου σχεδίου, είναι αυτοί που
φέρουν κυρίως µεταδοτικά νοσήµατα. Είναι αυτοί που παραλαµβάνουν οι υπηρεσίες µας και το πρώτο που κάνουν είναι να τους
εξετάσουν. Γιατί; Τους εξετάζουν για να δουν εάν είναι φορείς
ασθενειών, εάν έχουν φυµατίωση, εάν έχουν τον ιό Έµπολα ή
άλλα µεταδοτικά νοσήµατα.
Ποιοι βρίσκονται πίσω απ’ όλο αυτό; Φυσικά είναι η Τουρκία,
το τουρκικό κράτος και οι τουρκικές µυστικές υπηρεσίες, που
είναι σίγουρο ότι µεθοδεύουν τη µετάδοση διαφόρων νοσηµάτων
στην πατρίδα µας µέσω των λαθροµεταναστών που διακινούνται
και καθοδηγούνται απ’ αυτούς.
Για εµάς το γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων µε τους Τούρκους είναι αυτό που πάσχει. Για εµάς, όπως είπα και πριν, οι
Τούρκοι είναι και θα είναι εχθροί του Ελληνισµού, όπως και της
Ευρώπης.
Στο άρθρο 4 µιλάτε για έξοδα. Δεν ξέρω τι ύψος θα έχουν
αυτά τα έξοδα, αλλά καλό θα ήταν να µοιράσετε αυτά τα χρήµατα στον ελληνικό λαό, ακόµα και να διοργανώσετε συσσίτια,
όπως διοργάνωσε η Χρυσή Αυγή το περασµένο Σάββατο, και όχι
να τα δίνετε προκειµένου να ανταλλάσσετε δήθεν επιστήµονες
και προσωπικό µε τους Τούρκους.
Για να µη χαρακτηριστεί ο λόγος µου ρατσιστικός, όπως συνηθίζεται, γιατί είναι ποινικό αδίκηµα οι οµιλίες των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής, θα καταθέσω στα Πρακτικά δηµοσιεύµατα
γνωστής εφηµερίδας που γράφει «Ελονοσία, φυµατίωση, τυφοειδής πυρετός και ηπατίτιδα έχουν οι περισσότεροι που έρχονται
στην Ελλάδα».
Σύµφωνα µε έρευνες του Κέντρου Ελέγχου Λοιµώξεων και
Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσηµάτων, ένας στους δύο λαθροµετανάστες, ποσοστό 47%, έχει φυµατίωση, που είναι µια σοβαρή
µεταδιδόµενη ασθένεια του αναπνευστικού, που τείνει να εκλείψει από τον ελληνικό πληθυσµό, αλλά που ζει και βασιλεύει στον
πληθυσµό των αλλοδαπών που ζουν παράνοµα στη χώρα µας.
Εξίσου υψηλό ποσοστό, 35%, των µεταναστών είναι φορείς
της ηπατίτιδας Β. Επίσης, λαθροµετανάστες στην περιοχή του
Έβρου διαγνώσθηκαν σε πολύ µεγάλο ποσοστό, 60%, µε τυφοειδή πυρετό, µια σοβαρή µολυσµατική νόσο που µεταδίδεται µε
ταχύτητα φωτός µέσω της λήψης τροφής και νερού. Αυτές είναι
και οι δηλώσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Για να µην καθυστερώ, υπάρχει άλλη µία ανακοίνωση -και είναι
µία ενηµέρωση προς τον Υπουργό Υγείας αυτή- από τον Ενιαίο
Αγροτικό Σύλλογο Παραγωγών εκτός Εποχής της Ιεράπετρας,
που αναφέρει –ενδεικτικά θα σας πω- ότι τεράστιος κίνδυνος και
µάλιστα για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τους αγρότες, προκύπτει από τους παράνοµους µετανάστες που εργάζονται σε χωράφια, θερµοκήπια και οι οποίοι τώρα θα ασχοληθούν εντατικά
µε τη συλλογή ελαιοκάρπου. Χωρίς να έχουν ασφάλιση, χωρίς
να έχουν κάνει τις στοιχειώδεις εξετάσεις ή τα εµβόλια ή ακόµη
και αγνοώντας ότι είναι φορείς νοσηµάτων, δουλεύουν τη γη µε
κίνδυνο να µεταφέρουν ασθένειες. Ο κίνδυνος είναι ορατός περισσότερο από ποτέ. Τώρα µάλιστα -είναι γνωστό- εντοπίστηκαν
πάρα πολλά κρούσµατα φυµατίωσης και άλλων ξεχασµένων νοσηµάτων.
Φυσικά καταψηφίζουµε και τις τρεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο πρωτόκολλο, δηλαδή την ενίσχυση
των συστηµάτων υγείας, αλλά και για τα τρία πρωτόκολλα, για
εµάς πρωτεύον ζήτηµα είναι το περιεχόµενο και ο σκοπός κάθε
συνεργασίας.
Έτσι και το συγκεκριµένο πρωτόκολλο αφορά την προώθηση
διµερών σχέσεων στον τοµέα της υγείας, τη διεξαγωγή δράσεων
που αφορούν και στοχεύουν στην ενίσχυση της παρακολούθησης του ελέγχου και συντονισµού των συστηµάτων υγείας των
δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, µε βάση δείκτες, όπως οικονοµική αποδοτικότητα, καθορισµός συστηµάτων αµοιβών µε βάση τις επιδόσεις, βιωσιµότητα και τα λοιπά.
Γίνεται αντιληπτό ότι το περιεχόµενο αυτής της συνεργασίας
στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών για την προώθηση, και στις δύο χώρες, της ενίσχυσης του επιχειρηµατικού
χαρακτήρα των κρατικών συστηµάτων υγείας, της περαιτέρω εµπορευµατοποίησης των υπηρεσιών και παροχών υγείας και της
ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δράσης γενικότερα στον χώρο
της υγείας.
Δεν αφορά τη βελτίωση των όρων παροχής υπηρεσιών υγείας
προς το σύνολο των εργαζοµένων. Δεν αφορά την εξασφάλιση
δωρεάν υπηρεσιών υγείας σε όλους, την ουσιαστική προστασία
της δηµόσιας υγείας, την προαγωγή της πρόληψης και τα λοιπά.
Παράλληλα, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι τα ιδιαίτερα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων στις δύο χώρες δεν εµποδίζονται από την όξυνση των αντιπαραθέσεων, στη βάση των
ενδο-ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών, τόσο στο Αιγαίο όσο και
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κοινός στόχος, όµως, είναι η διαµόρφωση φθηνής εργατικής δύναµης µέσω
και της µείωσης του µη µισθολογικού κόστους.
Θεωρούµε πως οι δύο λαοί δεν ωφελούνται, αλλά αντίθετα ζηµιώνονται, διότι πρόκειται για συνεργασία µε αντιλαϊκό περιεχόµενο. Γι’ αυτό και την καταψηφίζουµε.
Σε ό,τι αφορά τα άλλα δύο πρωτόκολλα συνεργασίας για µεταδοτικά και µη µεταδοτικά νοσήµατα, θέλουµε να επισηµάνουµε
κάποια ζητήµατα που βάλαµε και στην επιτροπή. Καταθέσαµε
τον προβληµατισµό µας, αλλά και τα ερωτηµατικά ως προς το
περιεχόµενο, µε δεδοµένη και την πείρα που υπάρχει από την
εφαρµογή αντίστοιχων οδηγιών, δηλαδή το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις ασχολούνται και µεριµνούν για θέµατα δηµόσιας
υγείας, την ίδια στιγµή που η πολιτική τους αναπαράγει συνεχώς
όρους επιδείνωσης της δηµόσιας υγείας. Θεωρούµε πως το ενδιαφέρον θα εστιάζεται στην αντιµετώπιση ορισµένων ακραίων
περιπτώσεων, που ενδεχοµένως θα δηµιουργούσαν δυσκολίες
στην ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη -όπως επιδηµίες, πανδηµίες και τα λοιπά- αλλά και από πλευράς κόστους για τους προϋπολογισµούς των κρατών.
Η συνεργασία σε θέµατα διασυνοριακής υγείας έχει ως κριτήριο το πώς θα διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα µέσα από την
απρόσκοπτη µετακίνηση εµπορευµάτων, ανθρώπων, τη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου, την ανάπτυξη του τουρισµού και
τα λοιπά.
Ταυτόχρονα, θα θέλαµε να επισηµάνουµε και την ανησυχία
µας σχετικά µε πλευρές του περιεχοµένου που στο όνοµα της
προστασίας της δηµόσιας υγείας τα προβλεπόµενα µέτρα ελέγχου ενδεχοµένως να αξιοποιηθούν στη κατεύθυνση των κατασταλτικών µέτρων ενάντια στους µετανάστες αλλά και γενικότερα. Δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά που µετανάστες ενοχοποιούνται ως φορείς µολυσµατικών ασθενειών.
Και µε βάση αυτές τις διατυπώσεις, οι οποίες αφήνουν το περιθώριο οποιασδήποτε αρνητικής για τους λαούς εφαρµογής
τους, ψηφίζουµε «παρών» στις δύο κυρώσεις για τα µεταδοτικά
και τα µη µεταδοτικά νοσήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Ζερδελής έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, θέλω να αναφερθώ στις
ανακρίβειες τις οποίες ανέφερε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής
όσον αφορά τους µετανάστες. Είναι µία προσπάθεια στοχοποίησης ενός πληθυσµού ο οποίος εισέρχεται στη χώρα χωρίς τα
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νόµιµα δικαιολογητικά.
Όσον αφορά δε τη φυµατίωση, πρέπει να διακρίνουµε, κύριοι
συνάδελφοι, ότι άλλο πράγµα είναι η θετική Mantoux, άλλο είναι
η ενεργός φυµατίωση, η οποία είναι και µεταδοτική. Τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος έχει θετική Mantoux, να τον θεωρούµε ταυτόχρονα και πάσχοντα δεν είναι µονάχα επιστηµονικό λάθος, αλλά
και κατά τη δική µου εντύπωση, είναι και µία συνειδητή διαστρέβλωση της πραγµατικότητος.
Όσον αφορά δε την ηπατίτιδα Β’, κύριε Πρόεδρε, ανήκει στα
σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και πρέπει να τη διαχωρίζουµε αν έχει παρελθούσα λοίµωξη µε το αντίσωµα κατά του επιφανειακού αντιγόνου, όπου δεν µεταδίδει τη νόσο, ή αν είναι
φορέας του αυστραλιανού αντιγόνου. Όλα αυτά, όταν µπαίνουν
σε ένα τσουβάλι, δηµιουργούν εντυπώσεις, οι οποίες δεν έχουν
καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Όσον αφορά την τρίτη κύρωση, µε την οποία είµαστε αντίθετοι
και η οποία έχει να κάνει µε το πρωτόκολλο για την ενίσχυση των
συστηµάτων υγείας, έχω να σας πω τα παρακάτω.
Η αξιολόγηση, κύριοι συνάδελφοι, του κάθε συστήµατος υγείας διεθνώς µετράται µε δείκτες. Ίσως σήµερα, αν καλέσω εκ
νέου τον Υπουργό Υγείας, που βρίσκεται εδώ, να δώσει επιτέλους τους δείκτες υγείας, ώστε να είναι σε γνώση των Βουλευτών στο Κοινοβούλιο, θα είµαι ο µοναδικός Βουλευτής που στο
πλαίσιο των εργασιών της Βουλής έχω καλέσει τρεις διαφορετικούς Υπουργούς Υγείας πολλές φορές να δηµοσιοποιήσουν
τους δείκτες προσδόκιµου επιβίωσης και νεογνικής και βρεφικής
θνησιµότητος χωρίς ανταπόκριση.
Άλλωστε, η απόδοση και η αξιολόγηση έχουν να κάνουν κυρίως µε τη χρηµατοδοτική επάρκεια, τη στελέχωση µε προσωπικό, την ποιότητα του προσωπικού, την υλικοτεχνική υποδοµή,
την οργανωτική και λειτουργική δοµή, τη γεωγραφική κατανοµή
των δηµόσιων δοµών υγείας και τη σωστή εργαλειακή χρήση του
Εθνικού Χάρτη Υγείας.
Κανένα από τα παραπάνω δεν µπορώ να ισχυριστώ ότι βρίσκεται εντός των οριακά προς τα κάτω αποδεκτών ορίων. Τουναντίον, στην ισχνή και ανεπαρκή χρηµατοδότηση, στη συρρίκνωση
δοµών και στις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό όλων των βαθµίδων, έχουν προστεθεί η επικίνδυνη, αντιεπιστηµονική και συνεχιζόµενη εγκατάλειψη της προληπτικής ιατρικής και η παράδοση στον ιδιωτικό τοµέα της υγείας ως εµπορεύµατος.
Χωρίς να είµαι αντίθετος σε ένα αντικειµενικά αξιολογούµενο
σύστηµα υγείας, σύµφωνα µε τη διεθνή µεθοδολογία και τεκµηρίωση, η όποια αξιολόγηση δεν παύει επί της ουσίας να δίνει µία
πληροφορία, ένα δηλαδή εργαλείο για βελτίωση ενός δηµόσιου,
καθολικού, δωρεάν και υψηλής ποιότητας συστήµατος υγείας,
µε στροφή στην πρόληψη, όπως εµείς προγραµµατικά στοχεύουµε.
Δυστυχώς δεν έχουµε το ίδιο µοντέλο και κοινούς στόχους για
την υγεία. Αυτά τα αδιαπραγµάτευτα για την υγεία χαρακτηριστικά δεν τα µοιραζόµαστε µε τους οπαδούς της ιδιωτικοποίησης και εµπορευµατοποίησης της υγείας. Η αξιολόγηση ως
εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραπέρα συρρίκνωση και απαξίωση της δηµόσιας υγείας, για παραπέρα περικοπές στην περίθαλψη και τη φαρµακευτική αγωγή. Αυτή η διακυβέρνηση και οι προηγούµενες από εφαρµογής των µνηµονίων
δεν έχουν ούτε ένα δείγµα αξιολόγησης που να µη χρησιµοποιήθηκε ως πέλεκυς στην προκρούστεια κλίνη του µνηµονίου.
Ως προς το σύστηµα αµοιβής βασιζόµενο στις επιδόσεις, η ιατρική, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αγώνισµα επιδόσεων, δεν
είναι επιστηµονικό πένταθλο. Είναι κοινωνική και ανθρωπιστική
επιστήµη µε σκοπό να απαλλάξει τον άνθρωπο από ψυχική και
σωµατική νόσο, πριν καν αυτή εκδηλωθεί και στην περίπτωση
των πασχόντων να προσφέρει την ίαση, που είναι η αποκατάσταση στο ακέραιο και η από αδυναµία ιάσεως, φροντίδα και θεραπεία για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται. Το σύστηµα αµοιβής µε βάση τις επιδόσεις δηµιουργεί στον ιδιωτικό τοµέα προκλητή ζήτηση, στο δε δηµόσιο τοµέα υγείας εγκυµονεί τον κίνδυνο συρρίκνωσης δοµών που θα κριθούν µε χαµηλές επιδόσεις,
µείωση των δοµών υγείας σε νησιωτικές και σε προβληµατικές
περιοχές, µε αναλογία πληθυσµού µη επαρκή για να συντηρεί
δοµές υγείας µε νεοφιλελεύθερα κριτήρια.
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Ως προς τις µεθοδολογίες των εξωτερικών συνεργατών, σύµφωνα µε τις πρακτικές αυτές εργασίες, όπως οι λογιστικές, οι
φορολογικές υποχρεώσεις, η µισθοδοσία, οι προσλήψεις, η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και άλλες, ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, χωρίς το δηµόσιο να απασχολεί προσωπικό
µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, αλλά µε σύµβαση καταβολής
αντιτίµου σε εξωτερικό συνεργάτη.
Με τον τρόπο αυτό, κύριε Πρόεδρε, χάνονται δηµόσιες θέσεις
εργασίας που είναι απαραίτητες. Ο εξωτερικός συνεργάτης θα
µπορεί να απασχολεί εργαζόµενους µε ελαστικές σχέσεις εργασίας και µε µπλοκάκι, µε τα οποία είµαστε αντίθετοι.
Σε περίπτωση αδυναµίας ή διακοπής των εργασιών του εξωτερικού συνεργάτη, η δηµόσια υπηρεσία θα είναι στο κενό για
ικανό χρονικό διάστηµα. Ο εξωτερικός συνεργάτης, ιδιαίτερα
στα νοσοκοµεία και σε άλλες δηµόσιες δοµές υγείας, θα χειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και θα έχει πρόσβαση και
γνώση επ’ αυτών. Επίσης, η σχέση δηµοσίου µε τον εξωτερικό
συνεργάτη θα διέπεται από τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τις συµβάσεις και δεν θα επιτρέπεται η διοικητική παρέµβαση του δηµοσίου, όποτε αυτή θα χρειαστεί.
Όσον αφορά την αξιολόγηση της διοίκησης, αυτή πρέπει να
είναι µία αντικειµενική, αδιάβλητη και διαφανής διαδικασία. Είµαστε κατά και στην εκτρωµατική µορφή αξιολόγησης, όπως
αυτή της πρόσφατης µεταρρύθµισης που βρήκε σύσσωµο τον
δηµοσιοϋπαλληλικό κόσµο αντίθετο. Στην υπό συζήτηση κύρωση
το περιεχόµενο της αξιολόγησης της διοίκησης δεν προσδιορίζεται.
Για τους κοινωνικούς προσδιοριστικούς παράγοντες υγείας,
όπως είναι οι έξεις του καπνίσµατος, τα ναρκωτικά, ο αλκοολισµός ή τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, κλπ, επί της ουσίας δεν έχουµε διαφωνία. Η ρύθµιση, όµως, των επαγγελµάτων
υγείας και των σχετικών επαγγελµάτων που αφορούν την πιστοποίηση, τη διαπίστευση και τον κανονισµό, το Κοινοτικό Δίκαιο
και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και τα εθνικά
συστήµατα υγείας εναρµονίζονται µ’ αυτό µε την όποια ευελιξία
και προσαρµοστικότητα επιτρέπεται. Μόνο σε περίπτωση που το
επιστηµονικό και παραϊατρικό προσωπικό επιθυµεί να εργαστεί
στη γείτονα χώρα, έχουν αξία αυτές οι ρυθµίσεις όπου υπάρχει
ασάφεια ή νοµοθετικό κενό.
Παρ’ όλο που δεν είναι µέσα στην κουλτούρα της Αριστεράς
να στέκεται εµπόδιο σε κάποιον που θέλει να εργαστεί σε άλλη
χώρα, θα πρέπει να τονιστεί η πολιτική της γείτονος χώρας σε
θέµατα κυρίως νοσοκοµειακής υγείας, καθώς καινούργια νοσοκοµεία χτίζονται κυρίως µε επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα στα
αστικά κέντρα και σε τουριστικές περιοχές. Η στροφή του τουριστικού προϊόντος της Τουρκίας στον ιαµατικό τουρισµό δεν
πρέπει να αγνοηθεί. Πρόσφατα δε η Τουρκία αναζητά και επισήµως γιατρούς στην Ελλάδα για να καλύψουν τις ανάγκες των κλινικών.
Γι’ αυτούς τους παραπάνω λόγους, όσον αφορά την τρίτη κύρωση, ψηφίζουµε κατά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θεωρώ ότι το
ζήτηµα που θέτουν οι συγκεκριµένες κυρώσεις είναι απλό. Επιτρέψτε µου απλώς να συνοψίσω τρία επιχειρήµατα που έχουν
ακουστεί, για να αναφερθώ σ’ αυτά πολύ επιγραµµατικά.
Το πρώτο επιχείρηµα είναι ότι η Τουρκία είναι εχθρική χώρα
και γι’ αυτό δεν µπορούµε να έχουµε καµµία σύµβαση και καµµία
διεθνή συνεργασία µαζί της. Η απάντηση σ’ αυτό είναι ότι προφανώς έχουµε σοβαρότατες διαφορές µε την Τουρκία, προφανώς αυτές οι διαφορές τίθενται σε διάφορα επίπεδα από την
Κυβέρνηση, προφανώς η Κυβέρνηση έχει πολύ σταθερή θέση
στα εθνικά θέµατα, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ένα πεδίο συνεργασίας µε την Τουρκία,
το οποίο έχει αναπτυχθεί σε διάφορα σηµεία.
Το δεύτερο επιχείρηµα, το οποίο θεωρώ σηµαντικότερο, θα
ήθελα να το απευθύνω γιατί ενώ είναι το ίδιο, το ακούω από δύο
πλευρές µε διαφορετικό τρόπο. Αυτό λέει το εξής: Σε ζητήµατα
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δηµόσιας υγείας σε ό,τι αφορά στα θέµατα των µεταναστών,
στην πραγµατικότητα το ένα επιχείρηµα λέει ότι πρέπει να προσέχουµε για να µη θεωρούµε ότι χαρακτηρίζουµε συλλήβδην
τους µετανάστες ως υγειονοµικό κίνδυνο ή ως φέροντες διαδιδόµενα µολυσµατικά νοσήµατα που δηµιουργούν πρόβληµα και
η δεύτερη πλευρά –προφανώς από µία τελείως διαφορετική
βάση- λέει ουσιαστικά ότι δεν πρέπει να παρέχουµε υγειονοµικές
υπηρεσίες σε παράνοµους µετανάστες.
Επιτρέψτε µου να διευκρινίσω δύο ζητήµατα, τα οποία κατά
τη γνώµη µου είναι ξεκάθαρα και σαφή. Είναι τελείως διαφορετικό ζήτηµα το να έχεις περιοριστικές απόψεις στη µετανάστευση –µπορείς κάλλιστα να τις έχεις και πολλοί τις έχουν και
υπό την έννοια που υπερασπίζοµαι εγώ, οι περιοριστικές πολιτικές στη µετανάστευση είναι ορθές και ορθολογιστικές πολιτικέςκαι τελείως διαφορετικό το ζήτηµα της υγειονοµικής κάλυψης
των µεταναστών, είτε είναι παράνοµοι είτε είναι νόµιµοι. Η υγειονοµική κάλυψη των µεταναστών αποτελεί και υποχρέωση που
πηγάζει από το πλαίσιο του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά αποτελεί και υποχρέωση στο πλαίσιο της κάλυψης της
δηµόσιας υγείας.
Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απολύτως προφανές ότι αν δεν
καλύπτονται και δεν ελέγχονται υγειονοµικά οι µετανάστες –είτε
παράνοµοι είτε νόµιµοι- πράγµατι υπάρχει κίνδυνος διαδόσεως
ασθενειών, όχι γιατί ενοχοποιείται συνολικά µία κατηγορία, αλλά
γιατί έρχονται από χώρες οι οποίες έχουν αδύναµα υγειονοµικά
συστήµατα και αδύναµη υγειονοµική κάλυψη. Ορισµένοι εξ
αυτών δε έρχονται από ένα τελείως διαφορετικό υγειονοµικό περιβάλλον και χρήζουν υγειονοµικής βοηθείας. Αυτό δεν ενοχοποιεί συλλήβδην, αλλά αναγνωρίζει µία πραγµατικότητα, ότι
δηλαδή είναι µία ευάλωτη οµάδα, η οποία θέλει στο συγκεκριµένο υγειονοµικό σηµείο πρόσθετη προσοχή.
Το τρίτο που ακούω είναι για την αξιολόγηση των συστηµάτων
υγείας. Ανοίγει µία συζήτηση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ -και γι’
αυτό έχει αντίρρηση στην κύρωση τουλάχιστον της µίας -αν κατάλαβα- από τις τρεις συµβάσεις που συζητούµε, στην τελευταία- διότι εδώ εισάγεται συνεργασία για το θέµα της αξιολόγησης των συστηµάτων υγείας.
Επειδή η διατύπωση είναι ανοιχτή, κατά τη γνώµη µου κακώς
εγείρεται αντίρρηση, εκτός και αν κάποιος έχει συνολικά αντίρρηση µε το θέµα της αξιολόγησης των συστηµάτων υγείας, διότι
εδώ δεν λέει ποιο σύστηµα αξιολόγησης θα ακολουθήσει κανείς,
δεν κάνει επιλογή. Εδώ λέει να συνεργαστούν τα δύο κράτη για
να ανταλλάξουν εµπειρίες πάνω στο θέµα της αξιολόγησης των
συστηµάτων υγείας. Η ανταλλαγή αυτών των εµπειριών, των πληροφοριών, των γνώσεων, προκειµένου να οδηγήσει σε καλύτερη
αξιολόγηση των συστηµάτων υγείας, δεν µπορεί να οδηγήσει σε
δοµική αντίρρηση εκτός και αν –ξαναλέω- κάποιος λέει ότι εγώ
δεν θέλω καθόλου να αξιολογούνται τα συστήµατα υγεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επιτρέψτε µου, δεν µπορώ να φανταστώ καθεστώς, δεν µπορώ να φανταστώ σύστηµα υγείας, είτε δεξιό είτε αριστερό είτε
κρατικό είτε µεικτό είτε αµιγώς ιδιωτικό, το οποίο δεν έχει µέσα
µηχανισµούς αξιολόγησης.
Άρα, µε αυτή την έννοια, δεν κατανοώ και δεν συµµερίζοµαι
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την αντίρρηση. Θέλω να τονίσω το γιατί. Επειδή είναι πολύ ανοικτή η διατύπωση. Αν έλεγε πρόσθετα πράγµατα µέσα ως προς
τον τρόπο της αξιολόγησης, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα
πεδίο µίας αντιπαράθεσης. Όµως, µε τον ανοικτό τρόπο που
είναι διατυπωµένη η συγκεκριµένη σύµβαση θεωρώ ότι δεν υπάρχει βάσιµη αντίρρηση.
Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω ότι θα υπερψηφιστούν από το Σώµα οι συγκεκριµένες συµβάσεις, που αποτελούν
ούτως ή άλλως υποχρέωση µας από διετίας. Θα έπρεπε να έχουν
κυρωθεί. Καθυστερήσαν. Και ολοκληρώνεται µε την ψήφιση µία
υποχρέωση την οποία είχε η χώρας µας και τακτοποιείται ένα ζήτηµα που έµενε ανοικτό για αρκετό καιρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα µου
δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
θα µιλήσετε µετά, στο επόµενο θέµα. Έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και θα µιλήσετε.
Επ’ αυτών των τριών συµβάσεων, κύριε Κουρουµπλή, έχετε να
πείτε κάτι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι γι’ αυτό. Για τη διαδικασία θέλω να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, µόλις µπούµε
στο νοµοσχέδιο θα πάρετε τον λόγο.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων νόµου του Υπουργείου
Υγείας.
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα»
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα που υπογράφηκε στην
Κωνσταντινούπολη, στις 4 Μαρτίου 2013, το κείµενο του οποίου
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 του Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται από την πλήρωσή των προϋποθέσεων του άρθρου 6
αυτού.
Αθήνα,

2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΥΓΕΙΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή
της υγείας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της
υγείας που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 4 Μαρτίου 2013, το κείµενο του οποίου 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 του Πρωτοκόλλου 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

3. ΥΓΕΙΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας»
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση,
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 4 Μαρτίου 2013, το κείµενο
του οποίου 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 του Πρωτοκόλλου 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

3. ΥΓΕΙΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 16-12-2014, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε µία συνεδρίαση.
Προτού δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
στον συνάδελφο Βουλευτή Λαρίσης και γιατρό, στον Χρήστο
Κέλλα, τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουρουµπλής.
Για ποιον λόγο θέλετε τον λόγο, κύριε Κουρουµπλή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
δούµε το διαδικαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πρέπει να συµφωνήσουµε
πώς θα γίνει η σηµερινή διαδικασία. Δηλαδή θα πάµε επί της
αρχής, επί των άρθρων, επί των τροπολογιών; Πρέπει να οριστεί
κάπως αυτό το περιεχόµενο της διαδικασίας.
Η δεύτερη παράκληση που θα θέλω να κάνω δι’ υµών στον
κύριο Υπουργό, επειδή υπάρχει µια πληµµυρίδα τροπολογιών και
υπουργικών και βουλευτικών θα ήταν πολύ χρήσιµο και παραγωγικό, θα έλεγα, να µας ενηµερώσει ο κύριος Υπουργός τώρα το
πρωί ποιες τροπολογίες θα κάνει δεκτές, για να µπορέσουµε και
να τις µελετήσουµε.
Επίσης, υπάρχει µία πρόταση δική µας, κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία που αφορά την παράταση θητείας των γιατρών στο ΕΣΥ
να αποσυρθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θεωρώ εύλογη την
πρόταση του κ. Κουρουµπλή. Οπότε, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, πριν από το µεσηµέρι, να ενηµερώσουν οι Υπουργοί ή ο
Υπουργός το Σώµα για το ποιες εκ των τροπολογιών κάνει δεκτές, για να συζητηθούν.
Επίσης, όπως ξέρετε, κύριε Κουρουµπλή, η συζήτηση του νοµοσχεδίου θα γίνει σε µία συνεδρίαση. Ωστόσο, θα δοθεί ο εύλογος χρόνος για να µιλήσουν και να τοποθετηθούν οι κυρίες και
οι κύριοι συνάδελφοι.
Όσον αφορά τώρα το δεύτερο θέµα που θέσατε, νοµίζω ότι οι
κύριοι Υπουργοί θα πρέπει να µας πουν τουλάχιστον µέσα στο
επόµενο δίωρο ποιες εκ των τροπολογιών κάνουν δεκτές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουρ-

γέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι όσες υπουργικές τροπολογίες έχουν κατατεθεί, γίνονται δεκτές αυτονοήτως.
Κατ’ αρχάς είναι προσυπογεγραµµένες από τον Υπουργό Υγείας
για να συνέχονται µε το νοµοσχέδιο. Εποµένως σας απάντησα
όσον αφορά το υπουργικό, το κυβερνητικό κοµµάτι.
Όσον αφορά τώρα το κοµµάτι των βουλευτικών τροπολογιών,
σας λέω κατευθείαν ότι θα κάνω δεκτή µία βουλευτική τροπολογία, την οποία έχει καταθέσει ο κ. Πλεύρης. Επίσης, σας ενηµερώνω ότι αυτό είναι σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Υγείας.
Είναι ζήτηµα το οποίο ενδιέφερε το Υπουργείο Υγείας και µόνο
για λόγους διαδικαστικούς δεν πρόλαβε να περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αν είναι εύκολο, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε τους αριθµούς των τροπολογιών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα σας πω αµέσως τον αριθµό της τροπολογίας, κύριε Κουρουµπλή. Απλώς
ήθελα πρώτα να εξηγήσω ότι στην πραγµατικότητα αυτή είναι
µια τροπολογία την οποία υποκίνησε το Υπουργείο Υγείας, γιατί
δεν είχε χρόνο να τακτοποιήσει αυτό το ζήτηµα µέσα στο πλαίσιο
των άλλων δύο υπουργικών τροπολογιών που φέρνει.
Πρόκειται, λοιπόν, για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2223
και ειδικό 204.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι αφορά, κύριε Υπουργέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αφορά τον
έλεγχο πλαστών προσλήψεων, ο οποίος ζητείται να γίνεται προκαταβολικά στις προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας. Επειδή αυτή τη στιγµή, όµως, «τρέχουν» προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας και πάµε στον προκαταβολικό έλεγχο των πλαστών προσλήψεων, δεν θα έχουµε προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας. Ζήτησα και παρακάλεσα, λοιπόν, αυτός ο έλεγχος να είναι επιγενόµενος, να προχωρήσουν δηλαδή οι προσλήψεις και να γίνει
µετά αυτός ο έλεγχος. Αυτό είναι εκείνο που ζήτησα. Διότι διαφορετικά και µέχρι να εκκαθαριστούν µε την προβλεπόµενη διαδικασία, δεν θα έχουµε προσλήψεις και εµείς θα µείνουµε χωρίς
γιατρούς, ενώ έχω εν εξελίξει κρίσεις και προσλήψεις στο Υπουργείο. Αυτό το θέµα αφορά αυτή η τροπολογία.
Επίσης, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής. Επειδή είναι κατατεθειµένες πάρα πολλές τροπολογίες που δεν έχουν σχέση µε
την καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Υπουργού Υγείας, ο Υπουργός
Υγείας από µόνος του δεν µπορεί να κάνει δεκτές αυτές τις τροπολογίες, γιατί αφορούν αρµοδιότητα άλλων Υπουργών. Θα πρέπει, λοιπόν, να έρθουν οι αρµόδιοι Υπουργοί και να πουν αν τις
κάνουν δεκτές ή όχι. Εάν τις κάνουν δεκτές, ο Υπουργός Υγείας
θα τις κάνει δεκτές. Αυτό είναι το ένα ως προς το µεθοδολογικό.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες
έχουν σχέση µε το Υπουργείο Υγείας, εάν επιφέρουν δαπάνη, γι’
αυτή τη δαπάνη θα χρειαστεί να τοποθετηθεί ο Υπουργός Οικονοµικών. Χωρίς τοποθέτηση του Υπουργού Οικονοµικών, εγώ δεν
πρόκειται να τις κάνω δεκτές.
Τρίτον, εάν υπάρχει θέµα εκπροθέσµου των βουλευτικών τροπολογιών, να ξέρετε ότι αυτό θα γίνει µε πάρα πολλή φειδώ και
µόνο για το αν ρυθµίζουν ζήτηµα πραγµατικά κατεπείγον, του
οποίου η ρύθµιση δεν µπορεί να καθυστερήσει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες -να ξέρετε, βέβαια,
ότι µετά ταύτα παραµένουν πολύ λίγες τροπολογίες- που αφορούν στο Υπουργείο Υγείας, θα αναφερθώ ειδικώς για το ποιες
κάνουµε δεκτές και ποιες όχι. Κατ’ αρχάς, όµως, ισχύει αυτό που
σας είπα για την τροπολογία του κ. Πλεύρη. Μέχρι το µεσηµέρι
θα σας πω αν κάνουµε δεκτές άλλες τροπολογίες.
Κύριε Πρόεδρε, σε λίγο θα καταθέσουµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Κάποια στιγµή κατά την εξέλιξη της συζήτησης, θα σας ενηµερώσω για τις ουσιαστικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Όµως, το
µεγαλύτερο µέρος των νοµοτεχνικών βελτιώσεων είναι αναδιατυπώσεις, αναριθµήσεις και συντακτικές βελτιώσεις. Ωστόσο, για
δύο-τρία ζητήµατα τα οποία είναι πιο ουσιαστικά και τα οποία
έχουν προκύψει και κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας στην
επιτροπή, θα καταθέσουµε σε λίγο τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Θα σας ενηµερώσω, λοιπόν, γι’ αυτές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, είστε
πολύ ακριβής. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και
γιατρό κ. Χρήστο Κέλλα, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας ορίζει ως ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ τον συνάδελφο Βουλευτή Ευβοίας κ. Συµεών Κεδίκογλου.
Επίσης, η Γενική Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κουντουρά ορίζει την ιδία ως ειδική
αγορήτρια και ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ.
Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής
Αυγής κ. Ζησιµόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή
Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κουβέλης ορίζει
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικόλαο Τσούκαλη και ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Α’ Πειραιώς κ.
Ρεπούση.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Παφίλης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Λαµπρούλη Γιώργο.
Τέλος, ο Γραµµατέας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Γιάννης Κουράκος, Βουλευτής Β’ Πειραιώς, ορίζει ως
ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Οδυσσέα Βουδούρη
και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Ηµαθίας κ.
Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
το οποίο θα συζητήσουµε σήµερα, µε τίτλο «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας», αποτελείται από
εξήντα επτά άρθρα και χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που εισάγει καινοτοµίες, προχωρώντας
ακόµα περισσότερο τη µεγάλη µεταρρύθµιση που συντελείται
αυτή τη στιγµή στον χώρο της υγείας στη χώρα µας, και που
δίνει λύσεις σε θέµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή στην
πράξη παλαιότερων διατάξεων, όπως ζητάει η υπηρεσία του
Υπουργείου.
Επειδή ο χρόνος οµιλίας είναι περιορισµένος, θα αναφερθώ
στα σπουδαιότερα άρθρα του νοµοσχεδίου, που αναδείχθηκαν
κατά τις συζητήσεις στην επιτροπή και στις τροπολογίες που κατέθεσε ο Υπουργός.
Στο πρώτο Κεφάλαιο, που αποτελείται από τρία άρθρα, θεσπίζεται η ίδρυση παρατηρητηρίου για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ, που ταλαιπωρεί πλέον διακόσιες χιλιάδες συµπολίτες
µας. Το παρατηρητήριο αυτό, που είναι θεσµικός σύµβουλος του
Υπουργείου, θα έχει σαν σκοπό τη χάραξη και επικαιροποίηση
µιας µακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής, κατά τα διεθνή πρότυπα για την αντιµετώπιση της νόσου.
Βασική αρχή του παρατηρητηρίου θα είναι η προστασία των
δικαιωµάτων των ασθενών και των οικογενειών τους. Θα επιτυγχάνεται η απαραίτητη επικοινωνία µεταξύ ασθενών και επιστηµονικών φορέων και η ανάληψη ερευνητικών πρωτοβουλιών, που
θα βοηθήσουν στην ανάσχεση της ραγδαίας ανάπτυξης της
νόσου.
Θεσπίζεται, επίσης, η περιγεννητική φροντίδα εγκύων, µε την
υποχρεωτική παρακολούθηση εγκυµοσυνών και τοκετών υψηλού
κινδύνου στα περιγεννητικά κέντρα, αλλά και των νεογνών στις
µονάδες απλής, ενδιάµεσης και αυξηµένης φροντίδας. Τα περιγεννητικά κέντρα θα αναπτυχθούν σε όλες τις υγειονοµικές περιφέρειες της χώρας και στο ΚΕΣΥ θα συσταθεί διαρκής επιτροπή για την περιγεννητική φροντίδα.
Επίσης, προάγεται ο µητρικός θηλασµός µε τη θεσµοθέτηση
του φιλικού προς τα βρέφη νοσοκοµείου και του σταθµού-χώρου
θηλασµού. Στόχος είναι να αυξηθεί το ποσοστό των βρεφών που
θηλάζουν αποκλειστικά τους έξι πρώτους µήνες της ζωής τους,
αλλά και εκείνων που διατηρούν τον θηλασµό για περισσότερους
µήνες. Στηρίζεται έτσι έµπρακτα η ελληνική οικογένεια, αφού ενισχύεται θεσµικά η µητρότητα και η παιδική ηλικία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι σταθµοί-χώροι θηλασµού είναι µια σηµαντική καινοτοµία και
θα αφορά δηµόσιους, αλλά και ιδιωτικούς χώρους εργασίας και
δηµόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, όπως αεροδρόµια,
λιµάνια, σταθµούς τρένων κ.λπ..
Στο δεύτερο κεφάλαιο, που περιλαµβάνει τρία άρθρα, ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας φαρµακείων και φαρµακοποιών. Η
πώληση φαρµάκων και σκευασµάτων µέσω διαδικτύου επιτρέπεται σε φαρµακοποιούς µε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρµακείου.
Μη συµµόρφωση τιµωρείται µε χρηµατικές ποινές, που εύκολα
ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ. Όποιος δε αντιποιούµενος τον νόµο
πουλά διά του διαδικτύου φάρµακα ή φαρµακευτικά προϊόντα,
τιµωρείται µε χρηµατική ποινή, που σε περίπτωση υποτροπής
φτάνει και τις 200.000 ευρώ.
Όσον αφορά τα νοσοκοµειακά φαρµακεία, επειδή οι φαρµακοποιοί που απασχολούνται σε αυτά εκτελούν πολλές φορές και
άλλα καθήκοντα, όπως λογιστικές και διοικητικές εργασίες,
εκρίθη αναγκαίο να απεµπλακούν πλήρως από τέτοια καθήκοντα,
ώστε να συµβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Επίσης κρίνεται επιβεβληµένη η συµµετοχή ενός νοσοκοµειακού φαρµακοποιού στη µονάδα υποστήριξης θρέψης των νοσοκοµείων, για τη διατροφική υποστήριξη ασθενών που παρουσιάζουν προβλήµατα µε τη θρέψη τους. Επιβάλλεται, επίσης, η
συµµετοχή νοσοκοµειακού φαρµακοποιού στο ογκολογικό συµβούλιο του νοσοκοµείου για την παρακολούθηση του πλάνου θεραπείας των ασθενών.
Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν τέσσερα άρθρα που αναφέρονται στην Υπηρεσία Υπαίθρου των ιατρών. Πρώτα θα γίνεται η
Υπηρεσία Υπαίθρου και θα ακολουθεί η ειδικότητα. Έτσι, δεν θα
αδειάζουν θέσεις ιατρών της υπαίθρου που πηγαίνουν για ειδικότητα. Οι νέοι ιατροί θα εγγράφονται κανονικά στις λίστες ειδικοτήτων, αλλά θα ξεκινούν µε την ειδικότητα αφού προσκοµίσουν βεβαίωση της Υπηρεσίας Υπαίθρου.
Ρυθµίζονται ακόµα θέµατα αδειών των γιατρών που υπηρετούν το αγροτικό τους, ώστε να είναι σε πλήρη αντιστοιχία και
ισοτιµία µε αυτές των δηµοσίων υπαλλήλων.
Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από είκοσι άρθρα και πραγµατεύεται υποθέσεις του ΕΣΥ. Μονιµοποιούνται οι πενταετούς
θητείας ειδικευµένοι γιατροί, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η
λειτουργία των νοσοκοµείων και των δοµών που υπηρετούν. Ο
αριθµός αυτός µάλιστα δεν συνυπολογίζεται στην αναλογία
προσλήψεων του 1 προς 5, που οφείλει να τηρεί η χώρα.
Ρυθµίζεται, επιταχύνεται η πληρωµή των εφηµεριών του ιατρικού και των υπερωριών του παραϊατρικού προσωπικού και επιλύονται έτσι τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί σε πολλά
νοσοκοµεία της χώρας. Προσδιορίζεται εκ νέου το ανώτατο όριο
αποζηµίωσης των τακτικών εφηµεριών, ώστε να µην υπάρχει διαφορά µεταξύ νοσοκοµείων Α’ και Β’ ζώνης. Σχετικά µε τις επιπλέον εφηµερίες, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 9% των τακτικών εφηµεριών, η απαιτούµενη έγκριση θα δίνεται εκ των
υστέρων για να αποφεύγονται οι υπερβάσεις.
Για τη µεγαλύτερη ενεργοποίηση του Εθνικού Οργανισµού
Μεταµοσχεύσεων, που ψηφίσαµε πριν από λίγους µήνες, θεσπίζεται η αµοιβή των συντονιστών µεταµόσχευσης που βρίσκονται
σε ετοιµότητα όλο το εικοσιτετράωρο, όλο τον χρόνο. Ως υπεύθυνος για τον συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας του
Κέντρου Υγείας ορίζεται ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος
µε οργανική θέση διευθυντού ΕΣΥ.
Όσον αφορά τις άδειες ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες είχαν µισθωθεί στο ΙΚΑ και εν συνεχεία στο ΕΣΥ και οι οποίες βρίσκονται
τώρα στο κενό, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση µέσα σε δώδεκα µήνες για να λάβουν άδεια λειτουργίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 235/2000.
Στο πέµπτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται δώδεκα άρθρα µε ρυθµίσεις για επαγγέλµατα υγείας. Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια
υποχρεούνται να απασχολούν υπεύθυνο παραγωγής πτυχιούχο
ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε περίοδο προσαρµογής, κύριε Υπουργέ, τρία χρόνια
ή λίγο περισσότερο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τι θέλετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εγώ το θέτω. Αποφασίστε εσείς.
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Κατοχυρώνεται το επάγγελµα του φυσικοθεραπευτή µε την
εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων, σύµφωνα µε τη διάγνωση ή γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού.
Και ερχόµαστε, κύριε Υπουργέ –εδώ θέλω την προσοχή σαςστο άρθρο 42. Είναι το πρώην άρθρο 43 και στις επιτροπές έγινε
πολύ µεγάλη συζήτηση.
Εγώ, λοιπόν, σας προτείνω σήµερα η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει, να διατυπωθεί ως εξής:
«Σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία και λοιπούς φορείς, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, ΠΕΔΥ και ΕΚΑΒ, συστήνονται διακριτοί κλάδοι: α) νοσηλευτών, επισκεπτών και µαιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ΤΕ και ΠΕ και β) βοηθών νοσηλευτών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».
Και σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να συναινέσετε σε αυτή
τη διατύπωση. Επειδή είναι µέρες όπου η συναίνεση είναι πολύ
της µόδας και επειδή είστε συναινετικός, νοµίζω ότι πρέπει να
πείτε το «ναι».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αφού δεν υπάρχει συναίνεση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εσείς, όµως, δεν ανήκετε σε αυτούς που
δεν είναι της συναίνεσης. Γι’ αυτό, λοιπόν, σκεφθείτε το καλά και
περιµένω την απάντησή σας.
Προχωρώ στο έκτο κεφάλαιο, που περιλαµβάνει οκτώ άρθρα.
Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ. Επικαιροποιείται το πλαίσιο της συνταγογράφησης, καθώς και οι κυρώσεις
που επιβάλλονται σε όσους γιατρούς υπερσυνταγογραφούν.
Κάθε γιατρός έχει ένα συγκεκριµένο πλαφόν φαρµακευτικής δαπάνης, το οποίο µε τη βοήθεια της ΗΔΙΚΑ παρακολουθείται
στενά, ώστε ο γιατρός να είναι ενήµερος σε καθηµερινή βάση
για τα στατιστικά του και να κινείται αναλόγως. Υπήρχαν πολλά
παράπονα για το θέµα αυτό, αλλά εάν το πλαφόν τεθεί εξαρχής
σε σωστή βάση, τα παράπονα θα ελαχιστοποιηθούν. Παρόµοια
φιλοσοφία θα ισχύει και για τους φαρµακοποιούς, οι οποίοι θα
είναι υποχρεωµένοι να χορηγούν το φθηνότερο φαρµακευτικό
προϊόν για κάθε δραστική ουσία από τον θετικό κατάλογο των
συνταγογραφούµενων φαρµάκων, εφόσον βεβαίως συναινεί και
ο ασφαλισµένος.
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν τηρήθηκε η διαδικασία. Άλλως, επιβάλλονται κυρώσεις.
Τακτοποιούνται οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς ιδιωτικές κλινικές
και προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών έως το έτος 2012. Αυτό
είναι ιδιαιτέρας σηµασίας. Δεν θα πληρωθούν βεβαίως τόκοι,
αλλά θα δώσει µεγάλη ανακούφιση και θα αυξήσει τη ρευστότητά τους. Μην ξεχνάµε ότι πολλοί συµπολίτες µας απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτού του είδους και είναι απλήρωτοι επί
πολλούς µήνες.
Στο έβδοµο κεφάλαιο, που περιλαµβάνει πέντε άρθρα, ρυθµίζονται θέµατα του ΕΟΦ. Απελευθερώνεται η προσφυγή σε εξωτερικούς αξιολογητές φαρµάκων και εποµένως επιταχύνεται η
διαδικασία αξιολόγησης φακέλων και χορήγησης αδειών, αυξάνονται τα έσοδα του οργανισµού και διευκολύνεται η επιχειρηµατικότητα των φορέων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Διευρύνεται η συνεργασία ΕΟΦ-ΑΕΙ µε σκοπό την τεχνική υποστήριξη του οργανισµού αλλά και την ενίσχυση της ανάπτυξης
της έρευνας στα πανεπιστήµια.
Τα έσοδα του ΕΟΦ από ανταποδοτικά τέλη διευρύνονται και
θα περιλαµβάνουν επιπλέον έσοδα από τη χορήγηση αδειών χονδρικής πώλησης φαρµάκων, έσοδα από την εγγραφή στο Μητρώο Φαρµακοµεσιτών, έσοδα από τη διαδικασία τιµολόγησης
φαρµάκων, από την επιβολή τέλους για την έγκριση συνεδρίων
προϊόντων αρµοδιότητάς τους αλλά και από τον έλεγχο του υλικού προώθησης και διαφήµισης φαρµάκων και συνεργασιών µεταξύ φαρµακευτικών επιχειρήσεων.
Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο, που περιλαµβάνει έντεκα
άρθρα συν το ακροτελεύτιο, ρυθµίζεται ποικιλία θεµάτων. Ιδρύονται δηµόσια ΙΕΚ της οµάδας προσανατολισµού υγείας και πρόνοιας. Όσο προσωπικό από τις καταργούµενες ΕΠΑΣ δεν απορροφηθεί από τα ΙΕΚ αυτά θα µεταφερθεί σε νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσηλευτικών ιδρυµάτων που υπάγεται ή στις µονάδες
ΠΕΔΥ της περιφέρειάς του.
Καινοτοµία αποτελεί η ίδρυση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
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Σύλλογο ινστιτούτου επιστηµονικών ερευνών για τη µελέτη επιστηµονικών θεµάτων που αφορούν ζητήµατα υγείας, συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικών και ασφαλιστικών
ζητηµάτων γιατρών. Το ινστιτούτο θα στηθεί αποκλειστικά από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, κύριε Πρόεδρε.
Εγκρίνεται η λειτουργία του πιλοτικού προγράµµατος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του ΟΚΑΝΑ, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία
σταθµού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των ενεργών
χρηστών ναρκωτικών, την έγκαιρη παρέµβαση για την αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας και την προετοιµασία χρηστών για την
ένταξή τους σε προγράµµατα θεραπείας.
Οµαλοποιείται η κατάσταση στα κέντρα πρόληψης, στα οποία
δεν υπάρχει ξεκάθαρο µισθολογικό και εργασιακό καθεστώς,
καθώς οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά θα έχουν πλέον τα
ίδια προνόµια µε αυτά των συναδέλφων τους στον δηµόσιο και
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Έτσι θα µπορέσουν και αυτοί να
υπαχθούν στο ενιαίο µισθολόγιο.
Παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστηµα η ανακατανοµή
των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων των υγειονοµικών περιφερειών, εξαιτίας του εν γένει δυσκίνητου κρατικού µηχανισµού,
καθώς επίσης και η κατάρτιση και έκδοση των οργανισµών τους.
Διευκολύνονται επίσης οι υπηρεσίες του Υπουργείου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την πρόσληψη εννιακοσίων επικουρικών γιατρών για το ΠΕΔΥ και άλλων τριακοσίων δύο θέσεων για τα νοσοκοµεία της χώρας.
Η τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός περιέχει κι αυτή ενδιαφέρουσες διατάξεις. Σχετικά µε την κατάρτιση των καταλόγων των επικουρικών ιατρών, υπάρχει διάταξη, ύστερα από
πρόταση της υπηρεσίας, που δίνει τη δυνατότητα να τοποθετούνται νέοι γιατροί σε νοσοκοµεία της επαρχίας και ευκαιρία
εργασίας σε διαφορετικά άτοµα. Ειδικότερα, µόνο η προϋπηρεσία σε νοσοκοµεία της επαρχίας ή άγονες περιοχές θα προσµετράται για την κάλυψη θέσης επικουρικού ιατρού στα µεγάλα
αστικά κέντρα. Έτσι, οι νέοι γιατροί θα επιλέγουν επαρχιακά νοσοκοµεία ή άγονες περιοχές και συνεπώς δεν θα διορίζονται συνεχώς τα ίδια άτοµα.
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η
ισχύς των συµβάσεων ιατρών του ν. 4261/2014 για διάστηµα έξι
µηνών µέχρι να ετοιµαστεί από το Υπουργείο ο νέος τύπος συµβάσεων.
Διαχωρίζεται η πληρωµή των προµηθευτών των µονάδων χρόνιας αιµοκάθαρσης εκτός νοσοκοµείων και των µονάδων τεχνητού νεφρού των ιδιωτικών κλινικών από την προµήθεια των
υλικών από τις µονάδες αυτές. Εφεξής θα πληρώνονται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να µην υπάρχουν καθυστερήσεις και
η σχετική αγορά θα εξορθολογιστεί και θα οµαλοποιηθεί. Επίσης, διασφαλίζεται η προµήθεια υψηλής ποιότητας φίλτρων για
τους αιµοκαθαρόµενους.
Στον Οίκο Ναύτου παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης απαιτήσεων θεραπόντων ιατρών, οι οποίοι βρίσκονται σε εκκρεµότητα λόγω προβλήµατος στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ταµείου.
Εισάγεται ένα µέτρο διαφάνειας όσον αφορά τη γνωστοποίηση στο διαδίκτυο των σχέσεων φαρµακευτικών εταιρειών µε
τους επαγγελµατίες υγείας, ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρµακοποιούς κ.λπ.. Οι σχέσεις αυτές αφορούν παροχές σε χρήµα και
είδος και καλύπτουν το φάσµα της λειτουργίας φαρµακευτικών
εταιρειών που αφορούν την έρευνα και την καινοτοµία. Με αυτόν
τον τρόπο προάγεται η δηµόσια υγεία και διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των ασθενών.
Για τους ιατρούς του ΕΣΥ και την αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έξι µήνες πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας,
θέλω να πω ότι εγώ δεν θεωρώ δίκαιη και σωστή αυτή την πρόβλεψη για έξι µήνες. Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί οι οποίοι φεύγουν
την 1η Ιανουαρίου θα φύγουν στα εξήντα πέντε, ενώ αυτοί οι
οποίοι θα φύγουν µετά τον Ιούνιο, θα φύγουν στα εξήντα επτά.
Δύο µέτρα και δύο σταθµά που δεν αντέχουν σε λογική!
Νοµίζω ότι είµαστε στη δική σας λογική και είτε το εξηκοστό
πέµπτο έτος θα παραταθεί έως το εξηκοστό έβδοµο είτε θα παραµείνει το εξηκοστό πέµπτο έτος. Είναι δική σας η απόφαση.
Καθίσταται αναγκαία, επίσης, η παράταση των συµβάσεων των
υπηρετούντων επικουρικών ιατρών µέχρι τις 30-6-2015, υπό την
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προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου.
Παρέχεται η δυνατότητα σε γιατρούς και οδοντιάτρους του
ΕΣΥ που υπηρετούν σε µονοθέσια περιφερειακά ιατρεία να µετατίθενται σε µονάδες άγονων περιοχών, εφόσον υπάρχει κενή
θέση.
Αποσαφηνίζεται ότι τα έσοδα από την εκµετάλλευση χώρων ή
εγκαταστάσεων νοσοκοµείων και κέντρων υγείας για µη ιατρικές
υπηρεσίες αποτελούν πόρο αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά µε συµβολαιογραφική πράξη σε περιπτώσεις κληρονοµιών,
κληροδοσιών και δωρεών.
Με την τελευταία διάταξη εξασφαλίζεται ο εφοδιασµός των
φορέων των ΥΠΕ και του ΠΕΔΥ από 1-1-2015 µε επέκταση των
υπαρχόντων συµβάσεων, ύστερα από απόφαση του διοικητή της
ΥΠΕ, δεδοµένου ότι δεν έχει επαρκέσει ο χρόνος για την ανάδειξη προµηθευτών µέσω διαγωνισµού.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση, που ταυτόχρονα καινοτοµεί και προχωρά τη µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης στα θέµατα υγείας, αλλά και ρυθµίζει δυσλειτουργίες της
υπηρεσίας. Απαιτεί από εµάς την ελάχιστη συναίνεση την οποία
µπορούµε να επιτύχουµε και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Κέλλα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλειος Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε το σχέδιο νόµου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας,
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν είναι
ένα ακόµα σχέδιο νόµου στις τελευταίες µέρες της διακυβέρνησής σας, το οποίο σχέδιο νόµου αποτελεί καθρέφτη της πολιτικής σας αντίληψης για το νοµοθετικό έργο και τη λειτουργία του
Κοινοβουλίου. Είναι ένα σχέδιο νόµου, από τα πολλά που έχετε
φέρει, µε συρραφή άρθρων, ένα σχέδιο νόµου µε ρυθµίσειςσκούπα, µε άφθονες τροπολογίες, για να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συµφέροντα, µε χαρακτήρα πελατειακό και ρουσφετολογικό
και σίγουρα προεκλογικό, ένα σχέδιο νόµου το οποίο είναι η απόδειξη της παραδοχής της ήττας σας να βγάλετε Πρόεδρο Δηµοκρατίας και της παραδοχής ότι πάµε σε εκλογές.
Το επιστέγασµα και η επισφράγιση αυτών έρχεται µε την τροπολογία που φέρνει το Υπουργείο Οικονοµικών για την κύρωση
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και τη δίµηνη παράταση
του µνηµονίου. Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2234 και ειδικό 207, υποδηλώνοντας έτσι ότι όχι µόνο πάµε σε εκλογές,
αλλά και ότι σε αυτές τις εκλογές έχετε δεχτεί την ήττα σας.
Και αυτό γιατί; Γιατί φέρνετε –και είναι πρωτοφανές αυτό- για
µία ακόµα φορά µε έναν αντιδηµοκρατικό τρόπο, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα και ακόµα χειρότερα αντί να το φέρετε σαν νοµοσχέδιο, όπως τις υπόλοιπες
αντίστοιχες ΠΝΠ που έχετε φέρει για το µνηµόνιο, τη φέρνετε
σαν τροπολογία, την τελευταία στιγµή, πριν από την τελική
εκλογή του Προέδρου, ενώ είχατε περιθώριο, µετά και την επιστολή του Υπουργείου Οικονοµικών από τις 9 Δεκέµβρη µε την
οποία ζητούσε την παράταση του προγράµµατος και υπήρχε
χρόνος να καταθέσετε αντίστοιχο νοµοσχέδιο για να συζητηθεί
στη Βουλή.
Δεν το κάνατε, όµως, διότι θα έπρεπε στη συνέχεια να συζητήσετε τα µέτρα τα οποία έχετε δεχθεί µε το γνωστό e-mail προς
την τρόικα, µέτρα ιδιαίτερα επαχθή για τον ελληνικό λαό και επίσης το φέρνετε έτσι –σε αγαστή συνεργασία φυσικά µε τους δανειστές- ώστε να πιέσετε δήθεν τη νέα Κυβέρνηση, που θα είναι
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µέσα σε αυτήν την παράταση του προγράµµατος, για να δεχθεί την παραπέρα εφαρµογή του µνηµονίου.
Θα σας το πούµε άλλη µία φορά, γιατί δεν το έχετε καταλάβει.
Καµµία δέσµευση απ’ αυτές που νοµίζετε ότι θα µας υποχρεώσετε δεν έχουµε απέναντι στους δανειστές παρά µόνο απέναντι
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στον ελληνικό λαό. Τίποτα απ’ όλα αυτά τα οποία έχετε υπογράψει δεν θα δεχθούµε και όλα θα συζητηθούν από µηδενική βάση.
Τι κρύβεται, όµως, πίσω από την παράταση του προγράµµατος, για να έλθουµε και στην ουσία της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία ασφαλώς και οι συνάδελφοί µου θα αναλύσουν διεξοδικά;
Κατ’ αρχάς, αφορά την παράταση, αλλά επαναλαµβάνονται οι
επαχθείς όροι της υπαγωγής στο Αγγλικό Δίκαιο, της επίλυσης
των ενδεχόµενων διαφορών στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου
και της παραίτησης από ασυλία για περιουσιακά στοιχεία της
χώρας. Επίσης, δεν διαθέτει αυτή η παράταση κανένα συνολικό
πλαίσιο που να αφορά τη βιωσιµότητα του χρέους.
Τα νέα µέτρα, λοιπόν, που έχετε συνοµολογήσει αφορούν την
αύξηση του ΦΠΑ στη διαµονή στα ξενοδοχεία από 6,5% στο 13%,
τις παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό µε περικοπές συντάξεων χηρείας, διατήρησης παγώµατος συντάξεων στα επίπεδα του 15%
για τα επόµενα δύο έτη, καθώς και άλλα µέτρα τα οποία θα πάρετε εφόσον δεν εκτελεστεί, σύµφωνα µε τις προβλέψεις, ο προϋπολογισµός του 2015 και θα είναι επίσης ιδιαίτερα επαχθής.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε τέτοιες αντιδηµοκρατικές µεθόδους και
τέτοιους τρόπους ήλθε η ώρα να τελειώνουµε σε αυτήν τη χώρα.
Ήλθε η ώρα να αλλάξουµε µεταξύ άλλων και την αντίληψη για
το νοµοθετικό έργο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας.
Κύριε Υπουργέ, φέρνετε ένα σχέδιο νόµου για να ρυθµίσετε κάποιες λεπτοµέρειες, κάποιες επιµέρους εκκρεµότητες µε µια
συρραφή εξήντα επτά άρθρων και δύο υπουργικές τροπολογίες
που αφορούν ζητήµατα υγείας, λες και έχετε επιλύσει το συνολικό πρόβληµα της υγείας στην ελληνική κοινωνία και έχουν µείνει απλώς κάποιες λεπτοµέρειες να διευθετηθούν.
Είχατε ως Κυβέρνηση την ευκαιρία, στα δυόµισι χρόνια τώρα,
να φέρετε ολοκληρωµένα νοµοσχέδια για να απαντήσετε στο µεγάλο ζητούµενο στην υγεία σε συνθήκες ανθρωπιστικής και υγειονοµικής κρίσης. Ποιο είναι αυτό το ζητούµενο σε αυτές τις συνθήκες; Μα, φυσικά, θα ήταν η θωράκιση και η ενίσχυση του δηµόσιου τοµέα υγείας για να προασπισθεί η δηµόσια υγεία.
Αντ’ αυτού, εσείς έχετε πράξει τα εντελώς αντίθετα. Μειώσατε
αυτά τα χρόνια παραπέρα τις δηµόσιες δαπάνες υγείας σε όλα
τα επίπεδα -πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, πρόληψη, αποκατάσταση- και φέτος στον προϋπολογισµό του 2015 έχετε παραπέρα µειώσεις, όπως 22% για τα νοσοκοµεία και 17% για την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Σε αυτά τα δυόµισι χρόνια διαλύσατε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µε την ίδρυση του
ΠΕΔΥ, το οποίο είναι πλέον µια δοµή πολύ µικρότερη σε χρηµατοδότηση, σε στελέχωση, που δεν καλύπτει καν τις στοιχειώδεις
ανάγκες του πληθυσµού για πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Την ίδια στιγµή, στον χώρο της δευτεροβάθµιας περίθαλψης
που τα νοσοκοµεία κυριολεκτικά είναι στα όρια λειτουργίας µε
ένα προσωπικό που ηρωικά κρατάει την κάλυψη των δευτεροβάθµιων υγειονοµικών αναγκών, εσείς µε την εισαγωγή των
DRGS και των ΚEΝ και την ίδρυση της «ΕΣΑΝ Α.Ε.» παραδίδετε
και αυτή την πενιχρή χρηµατοδότηση στα χέρια ιδιωτικών επιχειρηµατικών οµίλων της υγείας.
Αναφέρθηκα στα δύο µοναδικά, κύριε Υπουργέ, νοµοθετήµατα
που είχαν έναν συνολικότερο χαρακτήρα, γιατί πέραν τούτου το
χάος. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει ως αποτέλεσµα να έχετε δυσχεράνει
την πρόσβαση των ασθενών στους γιατρούς και να κρατάτε
ακόµη στην πράξη αποκλεισµένους τα εκατοµµύρια των ανασφάλιστων, οι ασθενείς να πληρώνουν πολλαπλάσια από την τσέπη
τους για τα φάρµακα και τις εξετάσεις ακόµη και για στοιχειώδη
αναλώσιµα που λείπουν από τα νοσοκοµεία τα οποία λειτουργούν, όπως είπαµε, µε την αυτοθυσία του ελάχιστου πλέον προσωπικού –πολλές φορές επικουρικού- ενώ η ιατρική µετανάστευση των νέων γιατρών συνεχίζεται ραγδαία προς άλλες χώρες. Αποτέλεσµα αυτών είναι να αυξάνεται δραµατικά η νοσηρότητα και η θνησιµότητα του ελληνικού πληθυσµού, σύµφωνα µε
έγκυρες µελέτες και πορίσµατα επίσηµων οργανισµών.
Έρχεστε τώρα να διευθετήσετε τις λεπτοµέρειες. Αυτός είναι
ο χαρακτήρας αυτού του νοµοσχεδίου. Όµως, µε αυτόν τον
τρόπο νοµοθέτησης και στο παρόν σχέδιο νόµου που χαρακτηρίζεται από την αποσπασµατικότητα των ρυθµίσεων πολλές από
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τις οποίες έχουν φωτογραφικό χαρακτήρα, ρουσφετολογικό χαρακτήρα και προεκλογικό βεβαίως ακόµη και όποιες…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ποιες;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: …από αυτές –και θα πούµε ποιες,
κύριε Υπουργέ- µπορεί να χαρακτηριστούν ως θετικές –γιατί βρίσκουµε και θετικές ρυθµίσεις- ωστόσο και αυτές στην πράξη εξαφανίζονται, αφού δεν φροντίζετε για τις στοιχειώδεις υλικές
προϋποθέσεις υλοποίησής τους.
Αυτό χαρακτηριστικά αφορά τα τρία πρώτα άρθρα του νοµοσχεδίου και άλλα βεβαίως. Στα τρία πρώτα άρθρα νοµοθετείτε
αναγκαίες µεν ρυθµίσεις που έλειπαν από τη χώρα µας και από
το σύστηµα υγείας που µε τη δική σας λογική, όµως, είναι επίφοβο ότι θα παραµείνουν στα χαρτιά –που βέβαια είναι απίθανο
να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και η Κυβέρνηση- χωρίς καµµία
προοπτική υλοποίησης.
Αυτό που χρειάζεται το σύστηµα υγείας -και έχουµε δεσµευθεί
ότι θα το κάνουµε άµεσα- είναι να εξασφαλίσουµε την καθολική
πρόσβαση των πολιτών στο σύστηµα υγείας και όλων των κατοίκων αυτής της χώρας, να στελεχώσουµε επαρκώς την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη. Φυσικά αυτό απαιτεί και
την ανάλογη επαρκή χρηµατοδότηση.
Περνάω στη συζήτηση αυτή για το Παρατηρητήριο Άνοιας µε
τους διακόσιους χιλιάδες ασθενείς που υπάρχουν και που κοστίζουν στο ελληνικό κράτος περίπου 2 δισεκατοµµύρια τον χρόνο,
µε τους ασθενείς όµως αυτούς να πληρώνουν και σήµερα τα ειδικά και µοναδικά φάρµακά τους από την τσέπη τους, να µην
έχουν ειδικό επίδοµα και οι οικογένειές τους να αδυνατούν πλέον
µε τα δυσβάσταχτα µέτρα να ανταποκριθούν οικονοµικά και να
τους φροντίσουν. Φέρνετε ρυθµίσεις, οι οποίες πραγµατικά κινδυνεύουν να είναι κενό γράµµα.
Για την περιγεννητική φροντίδα, για το άρθρο 2: Λειτουργούν
περιγεννητικά κέντρα, µονάδες νοσηλείας νεογνών, χωρίς καν
να έχετε προϋπολογίσει ούτε 1 ευρώ γι’ αυτά τα οποία µιλάτε.
Την ίδια στιγµή πεθαίνουν νεογνά, επειδή δεν υπάρχουν µονάδες
νεογνών εκεί που χρειάζονται και η περιγεννητική θνησιµότητα
στη χώρα µας, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, έχει αυξηθεί δραµατικά στα χρόνια των µνηµονίων. Καταθέτω στα Πρακτικά τις
σχετικές µελέτες και στατιστικές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για την προαγωγή του θηλασµού, άρθρο 3, τη µόνη φυσιολογική διατροφή του νεογνού και του βρέφους που µειώνει αποδεδειγµένα τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητά του -που ο εξάµηνος
αποκλειστικά µητρικός θηλασµός θα εξοικονοµούσε στο κράτος
300 εκατοµµύρια ευρώ- εσείς φέρνετε πάλι γενικές ρυθµίσεις,
πολύ θετικές µεν, αλλά εάν δεν παρθούν συγκεκριµένα µέτρα για
την ασύδοτη προώθηση των υποκατάστατων του βρεφικού γάλακτος, φοβούµεθα ότι αυτές οι ρυθµίσεις πάλι θα πέσουν στο
κενό.
Στη συνέχεια φέρνετε ρυθµίσεις για γιατρούς, αγροτικούς,
επικουρικούς, µόνιµους, εφηµερίες που ναι µεν κινούνται προς
τη θετική κατεύθυνση και είναι µέσα από τα αιτήµατα και των αντίστοιχων οµοσπονδιών των γιατρών, ωστόσο οι περισσότερες
από αυτές είναι µισές ρυθµίσεις.
Για παράδειγµα, για το ζήτηµα της µονιµότητας, όπου ναι µεν
εξασφαλίζεται η µονιµότητα των επιµελητών Α’ και Β’ και των διευθυντών, που ήταν σε εκκρεµότητα, ωστόσο δεν φροντίζετε το
ίδιο για τους γενικούς γιατρούς επιµελητές Β’, που έχουν καταλάβει θέσεις υπηρεσίας υπαίθρου.
Επίσης, για τις εφηµερίες, ναι µεν καλύπτετε τα αναδροµικά
όσον αφορά τις βασικές εφηµερίες, αλλά όχι για τις πρόσθετες
και αυτές που γίνονται στα κέντρα υγείας.
Επιπλέον, δεν καλύπτετε όλα τα εξαιρέσιµα του προσωπικού,
κάτι που ζητάµε να γίνει από το 2009 και µετά, γιατί σε πολλά νοσοκοµεία αυτά τα ποσά είναι απλήρωτα.
Ακόµη, δεν ρυθµίζετε µε έναν απλό τρόπο την αποζηµίωση των
εφηµεριών, ένα ζήτηµα για το οποίο έχουµε καταθέσει σχετική
τροπολογία για µια ακόµη φορά, την οποία δεν έχετε κάνει
δεκτή, για να απλοποιηθεί το γραφειοκρατικό σύστηµα καταβο-
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λής αυτής της αποζηµίωσης.
Στη συνέχεια φέρνετε άλλες γραφειοκρατικές ρυθµίσεις για
τον ΕΟΠΥΥ, το ΠΕΔΥ, το ΕΣΥ.
Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο για τις ρυθµίσεις που
αφορούν τους γιατρούς. Φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεσή σας να
στελεχώσετε το σύστηµα υγείας σταδιακά µε περισσότερους
αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς και λιγότερο µόνιµους.
Αυτό διαπνέει και τα άρθρα του νοµοσχεδίου, το οποίο κατά τα
άλλα - όπως είπα- κινείται σε θετική κατεύθυνση, αλλά και την
τροπολογία που έχετε καταθέσει για το όριο ηλικίας. Σε αυτήν
θα αναφερθώ στη συνέχεια και όπως ζήτησε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος πρέπει να αποσυρθεί.
Φέρνετε ρυθµίσεις για τα φάρµακα και τους φαρµακοποιούς,
οι οποίες έχουν στόχο, µέσα από την επιβολή ποινών και κυρώσεων στους φαρµακοποιούς, όταν δεν δίνουν το φθηνότερο γενόσηµο, την προώθηση των γενοσήµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας λόγω της διαδικασίας.
Κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να δείτε το µεγάλο σκάνδαλο που
έχει ξεσπάσει αυτές τις ηµέρες µε τα γενόσηµα. Γιατί ναι µεν
λέµε ότι πρέπει να προωθηθούν τα ασφαλή και ποιοτικά γενόσηµα και στη χώρα µας -και µέσα, λέµε εµείς, από την ενίσχυση
της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας- αλλά πρόσφατα αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο, που ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ
των οποίων η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερµανία, αναγκάστηκαν
να αποσύρουν εκατόν εβδοµήντα οκτώ γενόσηµα είκοσι οκτώ
φαρµακευτικών εταιρειών, πολλά από τα οποία προέρχονταν από
την Ινδία και είχαν πάρει επίσηµες εγκρίσεις κ.λπ..
Όταν σας είχαµε προειδοποιήσει ότι δεν είναι πάντα ασφαλή
τα γενόσηµα και δεν µπορούµε µε λογιστικά κριτήρια να προωθούµε την αύξηση του ποσοστού των γενοσήµων, εσείς δεν
παίρνετε ουσιαστικά µέτρα, παρά µόνο µέτρα λογιστικού τύπου.
Καταθέτω στα Πρακτικά, λοιπόν, τα σχετικά δηµοσιεύµατα για
το σκάνδαλο των γενοσήµων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στη συνέχεια υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν διάφορους
κλάδους υγειονοµικού προσωπικού και τα επαγγελµατικά συµφέροντα. Θα αναφερθώ πολύ σύντοµα σε πέντε από αυτά τα
άρθρα και επιφυλάσσοµαι να επεκταθώ στη δευτερολογία µου.
Κατ’ αρχάς το άρθρο 31 αφορά την ισχύ άδειας ιδιωτικών κλινικών που είχαν σύµβαση µε το ΙΚΑ µε µίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων και εντάχθηκαν αργότερα στο ΕΣΥ. Πρόκειται για
φωτογραφική διάταξη που έχει να κάνει µε νοσοκοµείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώην θεραπευτήριο του ΙΚΑ στην Πεντέλη, που η διοίκηση του «Σισµανογλείου» έχει αποστείλει προς
το Υπουργείο Υγείας το πρόβληµα της υποχρέωσης καταβολής
77 εκατοµµυρίων ευρώ, κατόπιν αγωγής από εταιρείες που είχαν
στην κυριότητά τους τα κτήρια.
Ζητάµε να εξαιρεθεί από αυτό το άρθρο αυτή η ρύθµιση, διότι
αποτελεί σκάνδαλο η χρηµατοδότηση των ανωτέρω εταιριών
λόγω εκκρεµοδικίας και µη σοβαρής νοµικής εκπροσώπησης του
ελληνικού δηµοσίου στις απαιτήσεις τους.
Καταθέτω για τα Πρακτικά και αυτή την επιστολή της διοίκησης του «Σισµανογλείου».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για το άρθρο 33 που αφορά τη βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, πρόκειται επίσης για µια ρύθµιση που
µας βρίσκει κατηγορηµατικά αντίθετους. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των οδοντοτεχνικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου δυο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω.
Πιστεύουµε ότι µε αυτήν τη διάταξη θα κλείσουν πολλά οδον-
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τοτεχνικά εργαστήρια. Πολλοί εκτιµούν ότι θα κλείσουν εκατοντάδες ή και χίλια µε δύο χιλιάδες, διότι θα αναγκάσετε τους ήδη
κατόχους άδειας λειτουργίας, τους ήδη πτυχιούχους να εξοµοιωθούν µε αυτούς που δεν έχουν άδεια, µε τους µη αδειούχους,
καθότι απελευθερώνεται το επάγγελµα και µπορούν φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα να ανοίγουν οδοντοτεχνικά εργαστήρια, προσλαµβάνοντας απλώς υπεύθυνους αδειούχους αποφοίτους ΤΕΙ.
Είναι και αυτή µια ρύθµιση την οποία πρέπει να αποσύρετε.
Σχετικά µε το άρθρο 43 για τη σύσταση κλάδων στο ΕΣΥ -όπως
έχετε µετονοµάσει τον τίτλο του άρθρου- που αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, εδώ το πρόβληµα δεν είναι οι κλάδοι για
εµάς, τα κλαδιά, διότι έτσι χάνουµε το δένδρο και χάνουµε και
το δάσος, το πρόβληµα είναι η µεγάλη υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκοµεία στη χώρα µας.
Ανά χίλιους κατοίκους αντιστοιχούν 3,3 νοσηλευτές στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά χίλιους κατοίκους αντιστοιχούν κατά µέσο όρο οκτώ νοσηλευτές. Από αυτό και µόνο
καταλαβαίνουµε ότι αν δεν διορίσετε νοσηλευτές, όσους κλάδους και να συστήσετε, αυτό που γίνεται είναι να συνεχίζεται ο
διχασµός και η αντιπαράθεση µέσα στο νοσηλευτικό προσωπικό
που µε ηρωικό τρόπο στηρίζει το ΕΣΥ και τίποτα παραπέρα. Εάν
φτιάξετε τέτοιον κλάδο, θα πρέπει να συµπεριλάβετε σε κλάδο
νοσηλευτικού προσωπικού όλους τους νοσηλευτές.
Για τα άρθρα 47 και 48 που αφορούν τις ποινές για τα φάρµακα έχω µιλήσει.
Όσον αφορά το άρθρο 65 –και κλείνω µε αυτό- για τα κέντρα
πρόληψης, εδώ επιτελείται µια τεράστια αδικία σε βάρος των εργαζοµένων στα κέντρα πρόληψης, διότι βάζοντάς τους στο ενιαίο
µισθολόγιο –για το οποίο δεν είχαν και αυτοί αντίρρηση- είχατε
υποσχεθεί ως ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι προηγούµενοι και εσείς µε την οµάδα εργασίας που είχε συσταθεί να µη ζητηθούν αναδροµικά από την υπαγωγή τους στο ενιαίο µισθολόγιο.
Με αυτήν τη ρύθµιση που κάνετε δεν το εξασφαλίζετε αυτό –
έχουµε καταθέσει και σχετική τροπολογία την οποία θα αναπτύξω στη δευτερολογία µου- για να αποκατασταθεί αυτή η
αδικία και να µη χάσουν ούτε 1 ευρώ, όσον αφορά τα αναδροµικά τους.
Σε σχέση µε τις υπουργικές τροπολογίες για την υγεία, η µεν
µε ειδικό αριθµό 182 είναι σε θετική κατεύθυνση, η δε για το όριο
συνταξιοδότησης των γιατρών ΕΣΥ είναι κατάπτυστη, αφού ανεβάζει το όριο από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά έτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ανώτερο όριο είναι τα εξήντα πέντε χρόνια.
Εδώ θέλετε, για να µπαλώσετε τις τρύπες του ΕΣΥ, να κάνετε τα
νοσοκοµεία νεκροταφεία ελεφάντων και να στείλετε ακόµα περισσότερους νέους γιατρούς στο εξωτερικό, αντί να τους διορίσετε νέους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Νοµίζω ότι πρέπει να αποσυρθεί.
Συνολικά πρέπει να πω ότι λύση στο πρόβληµα της δηµόσιας
υγείας και του συστήµατος υγείας δεν µπορείτε να δώσετε. Αυτό
µπορεί να το κάνει µόνο η επόµενη κυβέρνηση, που θα είναι η
κυβέρνηση για τα συµφέροντα του ελληνικού λαού, µια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
πενήντα εννιά µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Λιτοχώρου Πιερίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ.
Συµεών Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας µε θέµα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής
φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας».
Δεν θα µπω στην πρόκληση να σχολιάσω αυτά που είπε ο προηγούµενος συνάδελφος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δεσµεύεται σε τίποτα
από τις συµφωνίες της χώρας και θα ακολουθήσει τελείως διαφορετική πολιτική.
Θα πω, όµως, κάτι που µου έκανε εντύπωση. Καταφέρθηκε
ενάντια στα ΚΕΝ, δηλαδή τα κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια και τα
DRGs. Θέλω να µάθω αν η επίσηµη στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον αυτών των πολιτικών, αυτών των ρυθµίσεων, που, εν πάση
περιπτώσει, έχουν εφαρµοστεί σε όλο τον δυτικό κόσµο και αποτελούν τον ορθολογισµό στον χώρο της υγείας και είναι κάτι που
εµείς µετά από χρόνια επιτέλους –επειδή δεν µπορούσαµε να τα
καταφέρουµε τόσο καιρό και να βάλουµε µια οργάνωση στα θέµατά µας- το φέρνουµε. Αν λοιπόν είναι αυτή η άποψή σας, θα
ήθελα να το ξέρω πραγµατικά.
Επίσης, καταθέσατε και τη µελέτη για την αύξηση της παιδικής
θνησιµότητας στα χρόνια του µνηµονίου. Θυµίζω ότι στην επιτροπή είχατε αναφερθεί σε µία πάρα πολύ µεγάλη αύξηση της
τάξης του 50% µε 60% -δεν θυµάµαι- και είχαµε πει τότε ότι αυτό
δεν στέκει. Είχατε δεσµευτεί ότι στη Βουλή θα µας πείτε τα
ακριβή νούµερα. Δεν τα άκουσα σήµερα, αλλά πραγµατικά θα
ήθελα να µάθω.
Τώρα ως προς το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ: Έρχεται, λοιπόν, προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που είχαµε τη δυνατότητα να
συζητήσουµε αρκετά τις προηγούµενες ηµέρες και είναι καλό
ότι αρκετές από τις ρυθµίσεις διορθώθηκαν, άλλαξαν. Αυτό σηµαίνει ότι ακούγεται ο λόγος µας στις επιτροπές. Είναι καλό όπου
υπάρχουν λάθη να διορθώνονται. Και, βεβαίως, και σήµερα θα
προσπαθήσουµε να κάνουµε κριτική σε κάποια σηµεία που νοµίζουµε ότι χρήζουν διόρθωσης.
Είναι σηµαντική η νοµοθετική πρωτοβουλία σχετικά µε την
άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ. Όπως είχα αναφέρει και στην αρχική µου εισήγηση, η άνοια, µε πιο συχνή µορφή τη νόσο Αλτσχάιµερ, έχει έρθει στο προσκήνιο µε την αύξηση του αριθµού
των ατόµων της τρίτης ηλικίας, µε τεράστιες επιπτώσεις σε παγκόσµιο επίπεδο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιµερ και
Συναφών Διαταραχών Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας
Άνοιας, οι ασθενείς µε άνοια σε όλο τον κόσµο ανέρχονται σε
τριάντα έξι εκατοµµύρια. Οι επιστήµονες προειδοποιούν ότι εάν
δεν βρεθεί θεραπεία, ο αριθµός αυτός θα διπλασιαστεί στην επόµενη εικοσαετία και θα τριπλασιαστεί µέχρι το 2050, πράγµα που
φυσικά συνεπάγεται και σηµαντικό κόστος και όχι µόνο οικονοµικό βεβαίως. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα νέα περιστατικά
κάθε χρόνο είναι περισσότερα από το άθροισµα των νέων αγγειακών-εγκεφαλικών επεισοδίων, των περιστατικών µε καρκίνο του
µαστού και αυτών µε σακχαρώδη διαβήτη.
Τα δεδοµένα αυτά, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τις αυξηµένες ανάγκες φροντίδας κάθε ασθενούς της νόσου συνήθως
τις αναλαµβάνουν τα µέλη των οικογενειών –µε πάρα πολλά οικογενειακά δράµατα, όπως ξέρουµε- έχουν άµεσες επιπτώσεις
στις κοινωνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες και καθιστούν τη νοµοθετική πρωτοβουλία ως προς τη νόσο αυτή πράγµατι αναγκαία.
Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Άνοιας υπογραµµίζει την επιλογή της πολιτείας να χαράξει µια µακροχρόνια εθνική στρατηγική για την αντιµετώπιση της άνοιας, κατά τα διεθνή πρότυπα,
βασισµένη σε επιστηµονικά δεδοµένα και προβλέψεις ειδικά για
τη χώρα µας.
Αυτό το παρατηρητήριο θα αποτελέσει το θεσµικό σύµβουλο
για το Υπουργείο σε θέµατα άνοιας, αναλαµβάνοντας το σχεδιασµό της στρατηγικής αντιµετώπισης της άνοιας, της παρακολούθησης της υλοποίησής της από τις υπηρεσίες υγείας, αλλά και
της επικαιροποίησης της στρατηγικής αυτής.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σύµφωνα µε τη σχετική
ρύθµιση, το παρατηρητήριο επικοινωνεί τόσο µε ενώσεις ασθενών όσο και µε εξειδικευµένους στη νόσο επιστηµονικούς φορείς. Αυτήν ακριβώς τη διεπιστηµονική προσέγγιση για την
πληρέστερη παρακολούθηση και αντιµετώπιση της νόσου εγγυά-
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ται και η συµµετοχή στο παρατηρητήριο τόσο εκπροσώπων των
ασθενών όσο και ειδικευµένων ιατρών-ερευνητών.
Επίσης, σηµαντική ρύθµιση είναι και αυτή που αφορά στην περιγεννητική φροντίδα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η φροντίδα της
µητέρας και του παιδιού κατά την περίοδο αυτή είναι απαραίτητη
για τη διασφάλιση της µετέπειτα καλής υγείας και των δύο.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη σηµασία της περιόδου αυτής, θεσµοθετούνται περιγεννητικά κέντρα, που θα λειτουργούν σε δηµόσια
και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα στις τριτοβάθµιες νοσηλευτικές µονάδες.
Θα παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες υγείας που θα καλύπτουν το
φάσµα των προβληµάτων υγείας των επίτοκων, των λεχώνων όσο
και των εµβρύων και των νεογνών. Είναι επίσης σηµαντικό ότι στα
κέντρα αυτά θα γίνεται και επιµόρφωση-ενηµέρωση για τα θέµατα της περιγεννητικής φροντίδας.
Περαιτέρω, θεσµοθετούνται οι µονάδες απλής, ενδιάµεσης και
εντατικής νοσηλείας νεογνών και δίνεται εξουσιοδότηση για τον
καθορισµό των πρωτοκόλλων εισαγωγής των νεογνών στις µονάδες αυτές.
Έρχοµαι στο τρίτο ζήτηµα αυτού του νοµοσχεδίου, που αφορά την προαγωγή του µητρικού θηλασµού, του οποίου τα οφέλη
τόσο για τα βρέφη όσο και τις µητέρες είναι πλέον γνωστά. Με
τη ρύθµιση αυτή λαµβάνεται επίσηµα κρατική πρόνοια για τη
στήριξη του µητρικού θηλασµού σε συνέχεια των ιδιωτικών δράσεων που µέχρι τώρα έχουµε δει και λαµβάνει χώρα ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση για το θέµα αυτό.
Έτσι είναι σηµαντικό ότι θεσµοθετείται ο χώρος θηλασµού σε
δηµόσιες υπηρεσίες, φορείς, αεροδρόµια, λιµάνια, εµπορικά κέντρα και κυρίως στους χώρους εργασίας.
Βεβαίως, δεν λύνονται όλα τα θέµατα, όπως κάποιοι εισηγητές
είχαν πει και στην επιτροπή, αλλά είναι σηµαντικό ότι γίνεται ένα
πρώτο βήµα και είναι επίσης σηµαντικό να γίνει η ευαισθητοποίηση του πληθυσµού, ώστε να καταλάβουν όλοι τα οφέλη από τον
µητρικό θηλασµό.
Επιπλέον, θεσµοθετείται το φιλικό προς τα βρέφη νοσοκοµείο,
µια πρωτοβουλία της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, σε συνεργασίας µε τη UNICEF, για να ενισχυθεί η προαγωγή του µητρικού
θηλασµού.
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι µε τις ρυθµίσεις αυτές η
χώρα µας τοποθετείται ανάµεσα στις χώρες µε την πλέον σύγχρονη νοµοθεσία σε ό,τι αφορά τον µητρικό θηλασµό, γεγονός
που αναµένεται να έχει πολλαπλά οφέλη στην υγεία, την κοινωνία
και την οικονοµία ευρύτερα.
Πέρα, όµως, από τις ρυθµίσεις αυτές, για τις οποίες εν πολλοίς ήµασταν εξαρχής σύµφωνοι και δεν νοµίζω ότι µπορεί να
διαφωνήσει και κανένας, στο νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε, περιλαµβάνονται και µια σειρά άλλων διατάξεων.
Αρχικά θεωρούµε σηµαντικό ότι ορισµένες σηµαντικές διατάξεις του νοµοσχεδίου τροποποιήθηκαν έπειτα από παρέµβασή
µας. Έτσι διορθώθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι δηµόσια ΙΕΚ
της Οµάδας Προσανατολισµού Υγείας και Πρόνοιας µπορούσαν
να ιδρύονται µόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πλέον η δυνατότητα αυτή δίνεται και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου υπάρχει
αυξηµένη ζήτηση για τις ειδικότητες αυτές.
Επιπλέον διορθώθηκε και η διάταξη που όριζε ότι για την υποβολή αίτησης για την έναρξη ειδικότητας υποχρεούνταν οι πτυχιούχοι ιατρικών σχολών να έχουν πρώτα εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου. Όπως είχαµε επισηµάνει, είναι σωστό η τέλεση του αγροτικού να είναι προϋπόθεση για την έναρξη
ειδικότητας, αλλά η υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να
µπορεί να γίνεται και πριν τη συµπλήρωση του αγροτικού. Έτσι,
µε τη διόρθωση της διάταξης αυτής πράγµατι αποφεύγουµε
πρόσθετες καθυστερήσεις στην έναρξη της ειδικότητας.
Το ίδιο ισχύει και για τα νοµίµως λειτουργούντα οδοντοτεχνικά
εργαστήρια για τα οποία αρχικά προβλεπόταν η αναθεώρηση
των αδειών εντός τριών ετών. Εδώ εκφράσαµε τις αντιρρήσεις
µας και είχαµε πει ότι γι’ αυτούς που έχουν ήδη την άδεια, το να
τους υποβάλουµε σε µία γραφειοκρατική διαδικασία για τρία
χρόνια, ώστε να έχουν ξανά την άδειά τους, είναι ίσως περιττό.
Επιµείνατε και εξηγήσατε τους λόγους στην επιτροπή.
Θα έλεγα, τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, να δώσουµε µια πρό-
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σθετη παράταση. Κάποιοι από αυτούς έτσι κι αλλιώς θα βγουν
στη σύνταξη µετά από κάποια χρόνια. Μπορείτε να δείτε αυτό το
περιθώριο και τα τρία χρόνια να γίνουν περισσότερα, όπως έχουν
ζητήσει και οι ίδιοι. Δεν νοµίζω ότι αυτό θα φέρει σηµαντικές ανατροπές ή θα έχει κάποια ιδιαίτερη σηµασία σε αυτό που θέλετε
να φέρετε.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, προκειµένου για την παροχή πληρέστερων υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς, ενισχύονται οι οµάδες υποστήριξης θρέψης, µε τη συµµετοχή φαρµακοποιού του νοσοκοµείου, ο οποίος συνδράµει και στη
χορήγηση σκευασµάτων σχετικά µε τη θρέψη. Τέλος, προβλέπεται η συµµετοχή ενός φαρµακοποιού του νοσοκοµείου ως µέλος
του ογκολογικού συµβουλίου.
Στο άρθρο 42 ορίζεται ότι οι ψυχολόγοι, οι οποίοι προσλήφθηκαν ή µετατάχθηκαν νόµιµα στο δηµόσιο µε τις ισχύουσες τότε
διατάξεις, µέχρι την έναρξη δηλαδή ισχύος του ν. 2646/98, θεωρείται ότι κατέχουν µε την καταβολή των νοµίµων παραβόλων ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ψυχολόγου.
Ως προς τη διάταξη αυτή θέσαµε κάποια ζητήµατα, για τα
οποία δεν έχουµε λάβει απάντηση. Το γεγονός ότι κάποιος προσλήφθηκε στο δηµόσιο πριν το 1998 νόµιµα, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις, για να εκτελεί χρέη ψυχολόγου, σηµαίνει ότι όντως είχε και πτυχίο ψυχολόγου; Αν είναι έτσι, τότε γιατί δεν µπορούν οι εν λόγω επαγγελµατίες να πάρουν την ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος; Θα θέλαµε κάποιες επεξηγήσεις, έστω και
σήµερα στην Ολοµέλεια.
Τέλος, δίνεται ακόµη µία παράταση στην έναρξη ισχύος των
νέων διοικητικών και γεωγραφικών ορίων των υγειονοµικών περιφερειών της χώρας για αλλαγή της ονοµασίας τους. Θυµίζω
ότι αυτή η παράταση δίνεται µετά από πολλές φορές που έχουµε
δώσει συνεχώς παρατάσεις. Νοµίζω ότι η αλλαγή στα διοικητικά
και γεωγραφικά όρια έχει αποφασιστεί από το 2012. Φθάνουµε,
λοιπόν, λίγες ηµέρες πριν το 2015 και ακόµη θεωρητικά δεν είµαστε έτοιµοι να πράξουµε αυτή την αλλαγή. Νοµίζω ότι αυτό
δείχνει µια αδυναµία όλου του συστήµατος, για την οποία δεν θα
πρέπει να είµαστε περήφανοι.
Από τις σηµαντικότερες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι
πράγµατι αυτές που αφορούν την υπερσυνταγογράφηση των
γιατρών του ΠΕΔΥ, καθώς και την παραβατική συµπεριφορά των
φαρµακοποιών αναφορικά µε τα γενόσηµα φάρµακα.
Συγκεκριµένα, όποιος γιατρός, που προέβη σε επανειληµµένη
υπέρβαση της συνταγογράφησης, δεν δώσει εφόσον κληθεί
επαρκείς έγγραφες εξηγήσεις στην αρµόδια υπηρεσία του
ΕΟΠΥΥ, θα τιµωρηθεί ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα
της παράβασης, µε πρόστιµα από 500 έως 5.000 ευρώ ή προσωρινό αποκλεισµό από τη συνταγογράφηση για δύο έως δώδεκα
µήνες ή και οριστικό αποκλεισµό κάθε συνεργασίας µε τον
ΕΟΠΥΥ. Ως επανειληµµένη ορίζεται η υπέρβαση των ορίων σε
ποσοστό άνω του 20% για τρεις συνεχόµενους µήνες.
Κυρώσεις θα επιβάλλονται και σε ιδιώτες φαρµακοποιούς που
δεν χορηγούν στον ασφαλισµένο το φθηνότερο γενόσηµο ή δεν
γνωστοποιούν στον ασθενή το φθηνό γενόσηµο και το ποσό συµµετοχής που τους αναλογεί και δεν έχουν πειστήρια, δηλαδή την
υπογραφή του ασθενούς στον ειδικό χώρο που υπάρχει στη συνταγή, που δείχνει ότι παρά τη γνωστοποίηση ο ασφαλισµένος
προτίµησε το ακριβό φάρµακο.
Ο έλεγχος των συνταγών θα γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε µηνιαία
βάση, ενώ οι παραβάτες τιµωρούνται µε οικονοµικό πρόστιµο ή
προσωρινό αποκλεισµό του φαρµακείου από την εκτέλεση συνταγών από έναν έως έξι µήνες.
Τέλος, το σχέδιο νόµου προβλέπει επίσης οικονοµική επιβράβευση, κίνητρο για τους εργαζόµενους στον ΕΟΜ, αλλά και σε
νοσοκοµεία. Μιλάµε, δηλαδή, για τις µονάδες µεταµοσχεύσεων
και ΜΕΘ και θεωρούµε ότι αυτό είναι σηµαντικό.
Όσον αφορά το Παρατηρητήριο Άνοιας δεν υπάρχει σαφής
αναφορά στην Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου για τα έξοδα. Τα µεν
έξοδα των µεταταγµένων υπαλλήλων εξισορροπούνται από την
αντίστοιχη ελάφρυνση των προϋπολογισµών των φορέων προέλευσης των υπαλλήλων, ωστόσο δεν αναφέρεται πουθενά κάτι
αντίστοιχο για τα έξοδα υποδοµής του παρατηρητηρίου. Αν
όντως προβλέπεται να έχει το παρατηρητήριο τέτοια έξοδα,
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καλό είναι να προβλεφθεί στη διάταξη, αλλιώς κινδυνεύει η διάταξη να µείνει ανεφάρµοστη στα χαρτιά.
Ως προς την περιγεννητική φροντίδα, επαναλαµβάνω την επιφύλαξη ότι αν για όλα τα κρίσιµα ζητήµατα προβλέπεται ότι απλά
θα ρυθµιστούν µε υπουργικές αποφάσεις, υπάρχει ο κίνδυνος,
όπως ξέρουµε από την πρακτική και την πείρα, να µείνουν οι ρυθµίσεις του νόµου αυτού ανεφάρµοστες, ανάλογα µε τις προτεραιότητες του εκάστοτε Υπουργού. Τουλάχιστον να µπορούσε
να τεθεί µια προθεσµία για την έκδοση αυτών των υπουργικών
αποφάσεων.
Το ίδιο ισχύει και ως προς τις εξουσιοδοτήσεις για έκδοση
υπουργικών αποφάσεων για την προαγωγή του µητρικού θηλασµού.
Ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου, πέραν
αυτών που ήδη έχουν αποσυρθεί ή διορθωθεί, θα ήθελα να αναφερθώ –γιατί µιλάµε για ένα ευρύ φάσµα ρυθµίσεων- στο άρθρο
27. Εδώ ορίζεται υπεύθυνος για το συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας του κέντρου υγείας να είναι γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος. Νοµίζουµε ότι δεν θα πρέπει να µείνουµε
στον περιορισµό αυτό και µόνο. Προτείνουµε υπεύθυνος να είναι
ένας ειδικευµένος ιατρός ή, εν πάση περιπτώσει, είχαµε πει ας
είναι παιδίατρος, αλλά όχι µόνο αυτές οι δύο ειδικότητες.
Στο άρθρο 40 προβλέπεται ότι πλέον δεν επιτρέπεται να είναι
µέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή να µετέχουν σε νοµικά πρόσωπα
οποιασδήποτε µορφής που παράσχουν πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας µόνο όσοι γιατροί και οδοντίατροι δεν επιτρέπεται να
ασκούν ιδιωτικά το επάγγελµά τους. Μέχρι πρότινος απαγορευόταν σε όλους όσους υπηρετούσαν στο δηµόσιο µε οποιαδήποτε
εργασιακή σχέση. Θεωρώ ότι εδώ γίνεται µια προσπάθεια να
ανοίξει κι άλλο το επάγγελµα του γιατρού, δίνοντάς τους το δικαίωµα να µετέχουν σε εταιρείες και τα λοιπά, ώστε τουλάχιστον
να βρουν από άλλες πηγές έσοδα. Κάτι τέτοιο είναι, όµως, κατάφωρα άδικο για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ και του ΕΣΥ.
Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται αυτή η διάταξη και θα ήταν προτιµότερο να παραµείνουµε στο πρότερο καθεστώς: Κανένας που
υπηρετεί στο δηµόσιο να µην µπορεί να είναι µέτοχος ή εταίρος
σε ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας. Άλλωστε, είναι πιθανό -και το καταλαβαίνετε- να δηµιουργηθεί και σύγκρουση συµφερόντων.
Με το άρθρο 42 -πρώην 43- δηµιουργείται κλάδος ΕΣΥ τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Διαφωνούµε µε τον εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας να γίνουν δύο διαφορετικοί κλάδοι. Η θέση µας
είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κλάδος, στον οποίο να ενταχθούν και οι ΔΕ νοσηλευτές, οι οποίοι, όπως ξέρετε, αποτελεί
µεγάλο κοµµάτι των εργαζοµένων στον χώρο, προσφέρουν
πραγµατικά στον τοµέα της υγείας και θα ήταν ηθικά, αν θέλετε,
γι’ αυτούς άδικο να µπουν σε µία ξεχωριστή κατηγορία.
Καταλαβαίνουµε ότι δεν έχουν όλοι τα ίδια προσόντα. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, µπορεί να δηµιουργηθούν κατηγορίες
µέσα στον ίδιο κλάδο, όµως ο κλάδος µπορεί να είναι ενιαίος.
Όταν αναφερθήκατε σε αυτό στην επιτροπή, εσείς είπατε ότι
δεν κάνετε τίποτα άλλο, παρά να πάρετε έναν νόµο του 1992, ο
οποίος θα έπρεπε να είχε ενεργοποιηθεί µέσα σε τρία χρόνια και
να τον ενεργοποιείτε σήµερα.
Θεωρώ ότι αν είναι έτσι, δεν έχετε λόγο να το φέρετε, γιατί ενδεχοµένως ήταν άλλες οι συνθήκες τότε. Ας κάνουµε µία διάταξη
όπου θα τα βάλουµε όλα εξαρχής σε νέα βάση και θα τα ρυθµίζουµε όλα. Γιατί να πάρουµε τώρα αποσπασµατικά ένα θέµα, το
οποίο δηµιουργεί αντιδράσεις, θεωρώ ότι δεν βοηθά, κύριε Υπουργέ, και θα έπρεπε να το ξαναδείτε.
Επίσης, είχαµε πει ότι για κάποια µικρά νησάκια που, όπως ξέρετε, έχουν φαρµακεία τα οποία εξυπηρετούν ελάχιστους κατοίκους και πουλούν λίγα φάρµακα, δεν θα µπορούν να µπουν στις
ρυθµίσεις µε τα πληθυσµιακά και άλλα κριτήρια, γιατί θα έκλειναν, πολύ απλά, και θα έµεναν τα νησιά χωρίς κάλυψη.
Υπάρχει και το πρακτικό που έδωσε ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, το οποίο έχω εδώ, σύµφωνα µε το οποίο οι
ΟΤΑ δύνανται να παρέχουν στους φαρµακοποιούς κατάλληλο
κατάστηµα µέσα στον χώρο για τη στέγαση του φαρµακείου, µε
δυνατότητα καταβολής από τον δήµο του µισθώµατος. Δηλαδή
ο δήµος να µισθώνει το οίκηµα ή το κατάστηµα και να το παρα-
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χωρεί στον φαρµακοποιό ή σε κάποια νησιά που ο φαρµακοποιός είναι ήδη εγκατεστηµένος στο κατάστηµα το οποίο έχει µισθώσει, ο δήµος να δύναται µε απόφαση του του δηµοτικού
συµβουλίου να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος.
Νοµίζω ότι είστε θετικοί σε αυτό. Το καταθέτω απλά και στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Συµεών Κεδίκογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και, τέλος, θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 58 -αν δεν αλλάξει
η αρίθµηση- για τη σύνθεση του ΚΕΣΥ. Προτείνω να αντικατασταθεί το εδάφιο ιε’, το οποίο είναι µάλλον φωτογραφικό, δηλαδή δεν νοµίζω ότι πρέπει να µπει ο προηγούµενος πρόεδρος
του ΚΕΣΥ και ο αναπληρωτής του ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά. Νοµίζω
ότι δεν βοηθά σε τίποτα και θα πρέπει να αποσυρθεί.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, γενικά ήθελα να πω ότι παρατηρείται τις τελευταίες ηµέρες –και θα κλείσω σύντοµα, κύριε
Πρόεδρε- µια βροχή τροπολογιών – το είδαµε και σε πρόσφατο
νοµοσχέδιο. Αυτές είναι πρακτικές του παρελθόντος που δεν µας
τιµούν. Πολλές από αυτές είναι πράγµατι ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής, ρουσφετολογικές.
Κι αν γίνονταν στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, κακώς γίνονταν, αλλά µετά από κάποια χρόνια κρίσης, έπρεπε να καταλάβουµε ότι πρέπει να αλλάξουµε κάποιες πρακτικές. Δεν µπορεί
να περνάει εδώ την τελευταία στιγµή ό,τι βρεθεί και ό,τι νοµίζουµε από κάποιους, οι οποίοι µπορούν να πιέζουν, και να έρχονται στη Βουλή και να περνούν την τελευταία στιγµή φωτογραφικές διατάξεις.
Θέλω να τοποθετηθώ για το θέµα της τροπολογίας από τα
εξήντα πέντε στα εξήντα επτά έτη, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό
και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, όταν κάνουµε µία τροπολογία, προφανώς θέλουµε να λύσουµε ένα πρόβληµα και έχουµε
κάποιον σκοπό µέσα στο µυαλό µας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο
λόγος που πραγµατικά θα πρέπει αυτοί οι οποίοι συνταξιοδοτούνται στα εξήντα πέντε να τους πάµε στα εξήντα επτά.
Έτσι όπως γίνεται δε, που δίνουµε και το εξάµηνο αυτό, δεν
πιάνει τους ανθρώπους που θα ήθελαν να κάνουν χρήση αυτής
της τροπολογίας. Είναι και κακά φτιαγµένη η τροπολογία.
Όµως, εγώ και επί της αρχής διαφωνώ στο να µπορεί κάποιος
να πάει από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά, γιατί το µόνο που
κάνουµε, κύριε Υπουργέ, είναι να βάζουµε ένα σύστηµα όπου
δεν κάνουµε πια προσλήψεις, να φρακάρει -για να το πω έτσι
απλά- και να µην µπορούν να µπουν νέοι άνθρωποι και να αυξάνονται τα ποσοστά και τα οικιακά µέσα στο ΕΣΥ.
Από τη στιγµή που δεν ισχύει για άλλους, ή θα κάνουµε µια
ρύθµιση που θα πιάνει όλους τους εργαζόµενους ή δεν θα πρέπει να πιάνει κανέναν.
Υπήρχε ένα θέµα παλιά µε αυτούς τους γιατρούς που δεν
είχαν συµπληρώσει τριακονταπενταετία. Αν υπάρχει αυτό το
θέµα, να το δούµε για κάποιους οι οποίοι είχαν αδικηθεί στο παρελθόν, που ήταν στον ιδιωτικό τοµέα και πήγαιναν µετά στο ΕΣΥ
κ.ο.κ.. Όµως, το να πούµε γενικά ότι κάποιος διευθυντής από τα
εξήντα πέντε να πάει στα εξήντα επτά είναι κάτι µε το οποίο
πραγµατικά εµείς διαφωνούµε και θα θέλαµε τη δική σας άποψη
και τη δική σας θέση πάνω σε αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Όπως καταλάβατε, αναφέρθηκα και επί των άρθρων και συνεπώς, αν χρειαστεί, θα κάνει κάποιες παρατηρήσεις και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος κ. Κουτσούκος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ζήτησα από τον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής κ. Κουκούτση να προηγηθεί ο κ. Βουδούρης, γιατί πρέπει να βρίσκεται αλλού και ο κ. Κουκούτσης
απεδέχθη.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
η αγαπητή συνάδελφος κ. Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που συζητάµε σήµερα
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είναι ένα πολυνοµοσχέδιο µε εξήντα επτά εξειδικευµένα άρθρα,
που έχει απ’ όλα και για όλους. Είναι αλήθεια αυτό, αν βάλετε
µαζί και όλες αυτές τις τροπολογίες, οι οποίες έχουν έρθει και
που οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν καταγγείλει.
Ο τίτλος «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Υγείας» µας προδιαθέτει θετικά. Ο Υπουργός έχει κάνει
πολύ µεγάλες αλλαγές, ιδιαίτερα στα πρώτα κεφάλαια, το Α’ και
το Β’.
Το µέρος, όµως, που λέει για «ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων» µας
κάνει αρκετά επιφυλακτικούς, αν σκεφτούµε ότι µέχρι τώρα τα
νοµοθετήµατα του Υπουργείου Υγείας είχαν µέσα τους µια πρόθεση µεταφοράς των υπηρεσιών υγείας, που οφείλει να παρέχει
δωρεάν και οργανωµένα ένα κράτος στην ιδιωτική πρωτοβουλία,
χωρίς κανόνες προστασίας και µε τη δικαιολογία των δηµοσιονοµικών προσαρµογών.
Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες αλλαγής και των εργασιακών
κεκτηµένων στις δοµές υγείας στο όνοµα µιας µεταρρύθµισης,
όπως συχνά µας λέτε. Μόλις τώρα ο κύριος συνάδελφος εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε την τροπολογία, κύριε Υπουργέ, που
αφορά τη συνταξιοδότηση και µας κάνει να νιώθουµε ότι υπάρχουν δύο ταχυτήτων εργαζόµενοι. Είναι µία διάταξη η οποία θα
έπρεπε να έρθει και να αφορά όλους τους εργαζόµενους και να
έρθει και σωστά. Έτσι όπως έχει έρθει, είναι και λάθος και κάνει
δύο κατηγορίες εργαζοµένων. Αυτό θέλω να το δείτε, να την
αποσύρετε. Δεν είναι σωστό και δεν είναι µόνο αυτά που είπε ο
κύριος συνάδελφος, αλλά είναι και πολλά άλλα.
Ποιος θα προσλάβει σήµερα, µε αυτή την κρίση που υπάρχει
ή θα κρατήσει στην εργασία του έναν άνθρωπο εξήντα πέντε,
εξήντα έξι ή εξήντα επτά χρόνων; Ξέρετε τι θα καταφέρετε; Αυτοί
οι οποίοι έχουν µείνει άνεργοι πενήντα πέντε, πενήντα έξι ή πενήντα επτά χρόνων ή, τέλος πάντων, θα φύγουν από τη δουλειά,
δεν θα µπορούν να πάρουν σύνταξη. Αυτό είναι απλά συµπληρωµατικό σε όλα τα υπόλοιπα που είπε ο κύριος συνάδελφος.
Βέβαια, µεταρρύθµιση προς όφελος των πολιτών δεν γίνεται,
γιατί µειώνεται πάλι η χρηµατοδότηση της υγείας και της πρόνοιας και εφαρµόζονται µνηµονιακές λογιστικές πολιτικές. Σε µια
πρώτη ανάγνωση, αρκετές από τις διατάξεις κινούνται στο πλαίσιο της τακτοποίησης εκκρεµοτήτων σε θέµατα του Υπουργείου
Υγείας. Στα άρθρα αυτά µπαίνουν ρυθµίσεις που αφορούν και
δοµές του τοµέα υγείας, δηµόσιου, ιδιωτικού, αλλά και διατάξεις
που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, αρµοδιότητες και δικαιώµατα εργαζοµένων στους φορείς υγείας.
Το Κεφάλαιο Α’ περιλαµβάνει τα τρία πρώτα άρθρα στα οποία
είµαστε θετικοί. Το άρθρο 1 περί ιδρύσεως Παρατηρητηρίου Άνοιας – Αλτσχάιµερ εισάγει έναν νέο θεσµό µε στόχο την ανάδειξη και προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.
Φυσικά, εµείς το αποδεχόµαστε, γιατί πιστεύουµε ότι σε αυτή
την ασθένεια, στην οποία δεν υπάρχει πρόληψη ούτε θεραπεία
προς το παρόν, θα πρέπει να υπάρχει µία ιδιαίτερη κρατική πρόνοια, όχι µόνο για τους ασθενείς, κύριε Υπουργέ, αλλά και για
τους φροντιστές τους, που τις περισσότερες φορές ας µην ξεχνάµε ότι είναι η ίδια η οικογένεια, τα συγγενικά πρόσωπα.
Σας ζητάµε, λοιπόν, η ασθένεια αυτή να χαρακτηριστεί χρόνια
και οι ασθενείς να έχουν τα όποια ευεργετήµατα των πασχόντων
µε χρόνιες ασθένειες.
Το άρθρο 2 περί βελτίωσης περιγεννητικής φροντίδας και το
άρθρο 3 περί προαγωγής του µητρικού θηλασµού είναι φυσικά
αποδεκτά από εµάς. Έρχονται να απαντήσουν σε κοινωνικές
απαιτήσεις, αλλά και σε δικά µας αιτήµατα για ανάληψη δράσης
από το Υπουργείο για τη στήριξη της εγκυµοσύνης και της µητρότητας.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα συµφωνήσουµε σε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία που θα υποστηρίξει και θα προστατέψει το µητρικό θηλασµό στα εργασιακά πλαίσια στο δηµόσιο, αλλά και
στον ιδιωτικό τοµέα.
Από το Κεφάλαιο Β’ και µετά, έρχονται τα άρθρα, όπως είπα
και προηγουµένως, µε τις «ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων», οι οποίες
απασχόλησαν αρκετά στην επιτροπή, τόσο εµάς όσο και τους ενδιαφερόµενους φορείς. Από τα αιτήµατά τους, αλλά και απ’ αυτά
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που συζητήσαµε, δεν ικανοποιήσατε όλα όσα θα έπρεπε, που
είναι και τα πιο σηµαντικά. Αποσύρατε το άρθρο 5 περί λειτουργίας φαρµακείων από το αρχικό νοµοσχέδιο, αλλά κρατήσατε το
άρθρο 4 περί «e-shopping pharmacy», δηλαδή να πωλούνται τα
φάρµακα µέσα από το διαδίκτυο µε µία µικρή µετατροπή.
Ακούσαµε τους φαρµακοποιούς να αντιδρούν –και θα συµφωνήσουµε σ’ αυτό- καθώς λένε ότι η πώληση φαρµάκων µέσω διαδικτύου είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν µπορεί θέµατα υγείας
να στηρίζονται σε επιχειρηµατικές καινοτοµίες εµπορικής φιλοσοφίας, ειδικά όταν όλοι συµφωνούµε στη διαπιστωµένη υπερκατανάλωση και πολυφαρµακία των Ελλήνων, που κρύβει κινδύνους για την υγεία και που, δυστυχώς, υπάρχει µέχρι σήµερα.
Από την άλλη µεριά, θεωρούµε ότι ο φαρµακοποιός συµπληρώνει τον γιατρό στις συµβουλές λήψης φαρµάκων και υπάρχει µια
παραδοσιακή σχέση εµπιστοσύνης και ασφάλειας που νιώθει ο
ασθενής µε το φαρµακείο της γειτονιάς του. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν
δεχόµαστε το άρθρο 4.
Κύριε Υπουργέ, θα αναφερθούµε τώρα στο άρθρο 47. Νοµίζω
ότι αυτό είναι ένα άρθρο που κινείται εκτός κοινής λογικής. Δεν
είναι δυνατόν να επιβάλετε κυρώσεις στους φαρµακοποιούς,
επειδή ο γιατρός συνταγογράφησε το συγκεκριµένο φάρµακο,
το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να πάρει ο ασθενής του και ο ασθενής επιµένει ότι πρέπει να πάρει αυτό το φάρµακο και το υπογράφει και ο ίδιος και επειδή συµβαίνει αυτό, έρχεστε εκ των
υστέρων και λέτε «όποιοι φαρµακοποιοί το έκαναν, θα υποστούν
κυρώσεις».
Θεωρούµε ότι δεν υπάρχει λογική σ’ αυτό το άρθρο και πρέπει
να το δείτε ξανά. Το άρθρο 47 επί της ουσίας επιβάλλει κυρώσεις
στους φαρµακοποιούς, οι οποίοι δεν έχουν επηρεάσει ούτε το
γιατρό ούτε τον ασθενή, οι οποίοι επιµένουν σε συγκεκριµένο
φάρµακο. Νοµίζω ότι είναι παράλογο. Το άρθρο 47 δεν το δεχόµαστε.
Στο Κεφάλαιο Ε’ εισάγονται ρυθµίσεις για τους επαγγελµατίες
υγείας, όπως είναι οι νοσηλευτές και οι οδοντοτεχνίτες. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών έχει διαµαρτυρηθεί σχετικά µε το άρθρο 32, γιατί επί της ουσίας τους
κλείνετε τις δουλειές. Κάναµε µια συζήτηση στην επιτροπή και
συµφωνήσαµε µαζί σας στην άποψη ότι βεβαίως πρέπει να γίνουν νοµοθετήµατα που θα αναβαθµίζουν την ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Όµως, οι υπηρεσίες αυτού του
κλάδου απευθύνονται κυρίως στους οδοντιάτρους και όχι άµεσα
στους πολίτες. Προφανώς, η ποιότητα της δουλειάς τους αξιολογείται απ’ αυτούς και έτσι επιβιώνουν και επαγγελµατικά.
Νοµίζουµε, λοιπόν, ότι αυτός ο κλάδος δεν χρειάζεται αυτή τη
διάταξη έτσι όπως την έχετε φέρει εσείς και ιδιαίτερα για τους
υπάρχοντες θα πρέπει να υπάρχει µια ευνοϊκή µέριµνα. Όµως,
αν επιµείνετε σ’ αυτό το άρθρο, τουλάχιστον σ’ αυτήν την οικονοµική ύφεση που βιώνουµε θα πρέπει να τους διευκολύνετε µε
µία παράταση πολύ µεγαλύτερη απ’ αυτή που έχετε για την αναθεώρηση της άδειας στα έξι χρόνια, όπως είπε προηγουµένως
και ο συνάδελφος, αλλά πάνω απ’ όλα να τους ακούσετε και να
συµφωνήσετε. Είναι σαν να τους οδηγείτε στην κυριολεξία στο
να κλείσουν τις δουλειές τους.
Επίσης, υιοθετούµε τη διαµαρτυρία των νοσηλευτών Δ.Ε., που
λένε ότι αποκλείονται από τις οργανικές θέσεις των δοµών του
ΕΣΥ µε βάση το άρθρο 42, αλλά και την άποψη της Πανελλήνιας
Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού που
ζητά ο κλάδος να ονοµάζεται «Νοσηλευτικό Προσωπικό».
Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντικό να ονοµάζεται ο κλάδος
«Νοσηλευτικό Προσωπικό», να είναι ενιαίος και να περιλαµβάνει
και τις τρεις βαθµίδες νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ο καθένας µε
τον επαγγελµατικό του τίτλο.
Σε αυτό επιµένουµε. Και επειδή το έχουν επισηµάνει και οι
άλλοι εισηγητές και το ζητάει πολύ µεγάλο µέρος των εκπροσώπων της Βουλής, παρακαλώ πάρα πολύ να το δείτε πολύ σοβαρά, γιατί εάν δεν διορθωθεί, εµείς δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε. Μας είπατε ότι µε το άρθρο αυτό απλά ιδρύετε τον
κλάδο που προέβλεπε ο νόµος του 1992 και θα εκδοθούν και τα
σχετικά προεδρικά διατάγµατα. Όµως, αυτό ήταν για τους ΠΕ
και τους ΤΕ. Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, δεν µπορούµε να απαξιώνουµε τους ΔΕ, να δηµιουργούµε αντιπαλότητα στο νοσηλευτικό

4150

προσωπικό και να αισθάνονται οι ΔΕ µετέωροι. Ζητάνε, λοιπόν,
έναν ενιαίο κλάδο που να ονοµάζεται «Νοσηλευτικού Προσωπικού», σεβόµενοι τις διαβαθµίσεις και τα επιστηµονικά προσόντα
όλων.
Είναι αποδεκτό από όλους ότι και οι ΠΕ και οι ΤΕ, αλλά και οι
ΔΕ στηρίζουν σήµερα το νοσηλευτικό έργο. Μάλιστα, οι ΔΕ στηρίζουν περίπου το 60%. Είναι, λοιπόν, απολύτως απαραίτητοι στη
λειτουργία των νοσηλευτικών µονάδων. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πρέπει ο κλάδος να ονοµάζεται «Νοσηλευτικού Προσωπικού».
Νοµίζω ότι και µέσα σε αυτή την καταιγίδα των τροπολογιών
των τελευταίων ηµερών θα είναι ευκαιρία να ακούσετε και τα δικά
τους αιτήµατα και αυτό τουλάχιστον που τους επηρεάζει άµεσα
να το δείτε.
Εµείς αυτό το άρθρο, αν παραµείνει έτσι, δεν θα το ψηφίσουµε.
Γενικά, όµως, βλέπουµε θετικά τα περισσότερα άρθρα του νοµοσχεδίου. Περιµένουµε να δούµε από τις παρατηρήσεις µας τι
έχετε κάνει δεκτό, κύριε Υπουργέ. Περιµένουµε την εξέλιξη της
συζήτησης. Θα τοποθετηθούµε και στα άρθρα, µε τις αλλαγές
που ελπίζουµε να φέρετε, αλλά και στις τροπολογίες, τις οποίες
συνεχίζουµε και διαβάζουµε, γιατί είναι αρκετές, και θα δούµε
τελικά πώς µπορούµε να καταλήξουµε µε το καλύτερο αποτέλεσµα, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών αλλά και των επαγγελµατικών οµάδων, τις οποίες αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
και δεν πρέπει να θιχτούν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
ιδιαίτερα και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Βουδούρης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν µιλήσω για το νοµοσχέδιο, θα µου επιτρέψετε να πω
δυο λόγια σχετικά µε ορισµένες κατηγορίες που ειπώθηκαν από
αυτό το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι κατηγορίες ειπώθηκαν εδώ;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Ειπώθηκαν κατηγορίες, σχετικά µε
µία δήλωση, η οποία έγινε από τον κ. Παραστατίδη και εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ποιος έκανε αυτές τις
κατηγορίες εδώ; Ποιος σας κατηγόρησε από αυτό το Βήµα;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Με υβριστικούς χαρακτηρισµούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εδώ έγινε αυτή η κατηγορία;
Συγγνώµη, κύριε συνάδελφε. Από αυτό το Βήµα είπε κάποιος
από τους προλαλήσαντες για εσάς;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ποιος;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Όχι σήµερα. Το Σάββατο. Σας ζητώ, λοιπόν, να µου δώσετε τη δυνατότητα να απαντήσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Δεν έχει δικαίωµα να τοποθετηθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε ότι παραχώρησα τον λόγο στον κ. Βουδούρη, µε τη συναίνεση του κ. Κουκούτση, για να τοποθετηθεί, επειδή έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ας µιλήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια,
κύριε Πρόεδρε. Ζητώ την άδειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Υπάρχει περίπτωση
εγώ να µην τον αφήσω να µιλήσει; Πρέπει όµως να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα. Εννοείται ότι θα µιλήσετε. Ο τελευταίος
θα είµαι εγώ που θα σας στερήσει τον λόγο.
Όµως το λέω, για να το ξεκαθαρίσουµε, ότι δεν ελέχθη κάτι
για εσάς εδώ παρουσία εµού.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Παρουσία σας όχι, αλλά ελέχθη
από αυτό το Βήµα. Μπορώ να κάνω, λοιπόν, µία αναφορά σε
αυτές τις κατηγορίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Ευχαριστώ.
Πριν τρεις µέρες κάναµε µία πολιτική τοποθέτηση. Στόχος µας
ήταν να αναδείξουµε το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλ-
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θει η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Αυτή η δήλωση παρερµηνεύτηκε και εµφανίστηκε ως µια προσωπική επίθεση κατά ορισµένων συναδέλφων. Προφανώς δεν
ήταν ο στόχος µας. Επειδή δεν επιθυµούµε να µετατρέψουµε σε
προσωπική αντιπαράθεση µία πολιτική τοποθέτηση, ανακαλέσαµε αυτή τη δήλωση.
Πριν κλείσει οριστικά, όµως, αυτό το θέµα, θεωρώ ότι από τη
δική µας πλευρά οφείλουµε ορισµένες εξηγήσεις. Η δήλωσή µας
ξεκινούσε από τη διαπίστωση ότι η υπόθεση χρηµατισµού του κ.
Χαϊκάλη ρίχνει µια σκιά στην εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Σε καµµιά περίπτωση, δεν υπαινιχθήκαµε οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε συναδέλφου Βουλευτή. Αντιθέτως,
τονίσαµε ρητά ότι δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να συναρτούµε την υπερψήφιση κυβερνητικής πρότασης µε χρηµατισµό.
Εντούτοις, τρεις συνάδελφοι θεώρησαν ότι αυτό το κείµενο αφήνει υπαινιγµούς. Σεβαστήκαµε την άποψή τους και αµέσως προβήκαµε σε µία διευκρινιστική δήλωση, η οποία ανέφερε ρητά ότι
ουδέποτε στοχεύσαµε να απαξιώσουµε κανέναν συνάδελφο
Βουλευτή και ακόµα περισσότερο να κατηγορήσουµε οποιονδήποτε. Λογικά το θέµα θα µπορούσε να κλείσει εδώ. Όµως, οι
τρεις συνάδελφοι θεώρησαν ότι αυτό δεν ήταν αρκετό.
Για να µη µετατρέψουµε σε προσωπική αντιπαράθεση µία πολιτική τοποθέτησή µας και για να σταµατήσει η διαστρέβλωση
των θέσεών µας, αποφασίσαµε να ανακαλέσουµε τη δήλωσή
µας, κάτι που πράξαµε άµεσα, τις επόµενες ώρες.
Θα ήθελα, όµως, να θέσω ορισµένα ερωτήµατα. Γιατί αυτοί οι
συνάδελφοι, µε τους οποίους κατά τα άλλα έχουµε αρµονικές
σχέσεις παρά τις όποιες πολιτικές µας διαφωνίες, επέλεξαν
εξαρχής χυδαίους υβριστικούς χαρακτηρισµούς. Γιατί αυτή η
υβριστική χυδαιότητα συνεχίστηκε και µετά τις διευκρινίσεις που
δώσαµε, αλλά ακόµα και όταν ανακαλέσαµε τη δήλωσή µας; Μάλιστα, κάποιος έφτασε να µας απειλεί ακόµα και µε σωµατική βία.
Επίσης, γιατί παρά τις διευκρινίσεις οι οποίες, όπως είπα, έγιναν
άµεσα και παρά την ανάκληση, τα κόµµατα της συγκυβέρνησης
συνέχισαν να παραποιούν τις δηλώσεις µας και να τροφοδοτούν
την όξυνση; Για ποιον λόγο;
Αντικειµενικά αυτό εξυπηρέτησε δύο στόχους: Αφ’ ενός µία
προσπάθεια αντιπερισπασµού από το καυτό θέµα των αποκαλύψεων του κ. Χαϊκάλη και αφ’ ετέρου µία προσπάθεια να µπει µια
σφήνα στην πολιτική των συµµαχιών για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι από την πρώτη στιγµή
έγιναν δηλώσεις ότι δήθεν εκτελούµε συµβόλαια για άλλο κόµµα
και άλλες τέτοιες συκοφαντικές φαντασιώσεις. Εµείς δεν δίνουµε
την ευκαιρία στην κυβερνητική τακτική να ευοδωθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ούτε στον Γλέζο;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Γι’ αυτό κάνουµε πίσω σε µία προσωπική αντιπαράθεση, προκειµένου να πάµε µπροστά στον πολιτικό µας στόχο. Και αποδείξαµε την ειλικρίνειά µας. Ας την
αποδείξουν και αυτοί που εκτράπηκαν σε χυδαία εξύβριση, αυτοί
που µιλούν για «πολιτικά σκουλήκια» και για εκτελεστές συµβολαίων, αυτοί που καταγγέλλουν την ύβρη, αλλά τροφοδοτούν την
ύβρη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Και ο Γλέζος;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Επαναλαµβάνω ότι εµείς αποδείξαµε την ειλικρίνειά µας. Ας ανακαλέσουν και αυτοί τους υβριστικούς τους χαρακτηρισµούς.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα περάσω στο σχολιασµό του νοµοσχεδίου.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, έχει µία ιδιαιτερότητα. Έχει έναν
τίτλο που αναφέρεται στο Παρατηρητήριο Άνοιας και στην περιγεννητική φροντίδα. Όµως, στην πραγµατικότητα αυτά τα θέµατα αφορούν µόνο δύο άρθρα από τα περίπου πενήντα οκτώ ή
εξήντα του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα συνονθύλευµα από µέτρα τα
οποία αφορούν την άδεια των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, τη
µεταφορά δικηγόρων από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο, τη λειτουργία των κέντρων υγείας, τον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων και πολλά άλλα. Τώρα µάλιστα ήρθε και ένας καται-
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γισµός τροπολογιών, της τελευταίας στιγµής, οι οποίες πολλές
φορές είναι «φωτογραφικές». Διαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι αυτό
το νοµοσχέδιο δεν έχει απολύτως καµµία ραχοκοκαλιά. Έχει µια
σειρά από ρυθµίσεις, ορισµένες εκ των οποίων είναι καλές, αυτονόητες θα έλεγα και άλλες είναι προβληµατικές, ενδεχοµένως
και απαράδεκτες. Θα αναφερθώ αναλυτικά σ’ αυτές, όταν µιλήσουµε για τα άρθρα. Πάντως, αυτό το νοµοσχέδιο µου δίνει την
έντονη αίσθηση ότι αποτελεί µία ρύθµιση εκκρεµοτήτων εν όψει
επικείµενης αλλαγής κυβέρνησης.
Θα ξεκινήσω από το άρθρο 1, το οποίο αναφέρεται και στον
τίτλο του νοµοσχεδίου.
Προφανώς, το θέµα της άνοιας, του Αλτσχάιµερ, είναι κάτι
πάρα πολύ σηµαντικό. Το ερώτηµα το οποίο τίθεται, όµως, είναι
αν η σωστή απάντηση και ο σωστός τρόπος να αντιµετωπιστεί
αυτό το θέµα είναι να δηµιουργήσουµε ακόµα έναν οργανισµό,
όταν ξέρουµε ότι υπάρχει µια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, που αριθµεί πάνω από χίλιους υπαλλήλους, και όταν ξέρουµε ότι τέτοια θέµατα µπορούν αποτελεσµατικά να αντιµετωπιστούν µε τη συµβολή των αρµόδιων επιστηµονικών φορέων,
όπως είναι η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας.
Προτείνετε ένα παρατηρητήριο για την άνοια, αλλά προφανώς
δεν είναι το µόνο θέµα το οποίο ταλανίζει την υγεία των Ελλήνων.
Θέλω να αναφέρω ένα άλλο θέµα, το οποίο είναι εξίσου ή και περισσότερο σηµαντικό, και για το οποίο επίσης θα έπρεπε λογικά
να κάνετε ένα παρατηρητήριο.
Είναι το θέµα του διαβήτη, κύριε Υπουργέ. Ένας στους δέκα
Έλληνες πάσχει από διαβήτη. Ο αριθµός των διαβητικών τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει τετραπλασιαστεί. Σήµερα γίνονται
περίπου τρεις χιλιάδες ακρωτηριασµοί στην Ελλάδα λόγω διαβήτη. Το πιο σηµαντικό ίσως από όλα είναι ότι οι συνολικές δαπάνες για τον διαβήτη σήµερα ανέρχονται σε 2,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ ετησίως, δηλαδή είναι το 12% των δαπανών για την υγεία.
Γιατί, λοιπόν, να µην υπάρχει και ένα παρατηρητήριο για τον διαβήτη;
Στο άρθρο 7 αναφέρεστε στο θέµα του καρκίνου. Αναφέρεστε,
όµως, στο θέµα του καρκίνου εντελώς αποσπασµατικά, λέγοντας
ότι θα ήταν καλό στις οµάδες οι οποίες ασχολούνται µε αυτό το
θέµα να ενταχθεί και ένας φαρµακοποιός.
Θα ήθελα εδώ να υπενθυµίσω ότι γι’ αυτό το πάρα πολύ σηµαντικό θέµα, που είναι και η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα -περίπου είκοσι τέσσερις χιλιάδες θάνατοι οφείλονται στον
καρκίνο- είχε εκπονηθεί το 2008 από τον κ. Αβραµόπουλο, ο
οποίος ήταν τότε Υπουργός Υγείας, σε συνεργασία µε την Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Υγείας, ένα συνολικό πρόγραµµα αντιµετώπισης του καρκίνου. Ήταν ένα πρόγραµµα το οποίο είχε µια πάρα
πολύ σοβαρή επιστηµονική κατάρτιση, το οποίο, όµως, δυστυχώς ποτέ δεν εφαρµόστηκε και κυρίως ποτέ δεν αξιολογήθηκε.
Αντιθέτως, το 2010, ενώ αυτό το πρόγραµµα θεωρητικά «έτρεχε», ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος εµφάνισε ένα άλλο
πρόγραµµα, χωρίς να γίνει η αξιολόγηση του προηγουµένου.
Μάλιστα, το εµφάνισε παραµονή Χριστουγέννων, σε ηµέρες σαν
κι αυτές, µε µεγάλη έµφαση, µε µία µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο, µε την παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Δεν γνωρίζω, όµως,
κύριε Υπουργέ, αν έχει γίνει µια αξιολόγηση αυτού του προγράµµατος.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται λόγος για τον θηλασµό και προτείνεται -πολύ σωστά, εξάλλου- να δηµιουργηθούν στους νοσοκοµειακούς χώρους ειδικοί χώροι για να µπορούν οι µητέρες να
θηλάζουν. Προφανώς, µόνο να συµφωνήσουµε µπορούµε µε ένα
τέτοιο µέτρο. Όµως, το θέµα είναι αν µπορούµε µε τέτοιον αποσπασµατικό τρόπο να αντιµετωπίσουµε σφαιρικά το πρόβληµα
του θηλασµού, το οποίο σχετίζεται, όχι µόνο µε την έλλειψη κάποιων χώρων σε κάποια νοσοκοµεία -αυτό ενδεχοµένως µπορώ
να πω ότι είναι και το λιγότερο σηµαντικό- αλλά και µε πολλά
άλλα θέµατα, εκ των οποίων τα βασικότερα είναι εργασιακά θέµατα τα οποία αφορούν τις µητέρες.
Επίσης, όσο σηµαντικό κι αν είναι το θέµα του θηλασµού, είναι
το µόνο θέµα το οποίο αυτή τη στιγµή απασχολεί την υγεία των
γυναικών; Θέλω να αναφέρω δύο θέµατα, τα οποία είναι σηµαντικότατα θέµατα στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το θέµα των καισαρικών. Έχουµε την πανευρωπαϊκή και πιθανώς την παγκόσµια
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πρωτιά σε καισαρικές τοµές, δηλαδή 50%-60%. Σε λίγο, ο φυσιολογικός τοκετός θα γίνει η εξαίρεση.
Ποια είναι τα µέτρα, τα οποία πρέπει να πάρουµε για να αντιστρέψουµε αυτή την κατάσταση, όταν ξέρουµε ότι ο µέσος όρος
των καισαρικών τοµών στις ευρωπαϊκές χώρες κυµαίνεται µεταξύ
15%-20% και ότι στις προηγµένες χώρες, όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, η Ολλανδία στο συγκεκριµένο θέµα, αυτό το ποσοστό είναι κάτω από 10%;
Ένα άλλο θέµα το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό είναι το
θέµα της αντισύλληψης. Είµαστε η τελευταία χώρα στο θέµα της
αντισύλληψης και αντιθέτως, έχουµε την πανευρωπαϊκή πρωτιά
στις εκτρώσεις.
Έχουµε αυτή την πρωτιά µε τραγικές συνέπειες. Πιο σηµαντική απ’ όλες είναι η γυναικεία στειρότητα.
Δεν θα άξιζε να υπάρχει και εδώ πέρα ένα παρατηρητήριο ή
τουλάχιστον µια συγκεκριµένη πολιτική για να αντιµετωπίσουµε
αυτά τα θέµατα;
Σε αυτό το νοµοσχέδιο προβλέπεται η ενσωµάτωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ στο ΚΕΣΥ. Δεν κατάλαβα την αιτιολόγηση
µιας τέτοιας ρύθµισης. Το ΚΕΣΥ είναι ένας επιστηµονικός οργανισµός. Είναι ένας οργανισµός ο οποίος έχει σαν στόχο να συµβουλεύει για επιστηµονικά θέµατα τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Δεν είναι ένας οργανισµός ο οποίος χαράζει πολιτική
υγείας. Και κυρίως, δεν είναι ένας οργανισµός ο οποίος έχει αρµοδιότητα για τα οικονοµικά της υγείας. Εν πάση περιπτώσει, δεν
είµαι αρνητικός σε µια τέτοια προοπτική, εάν την αιτιολογήσετε,
αλλά κυρίως, εάν θέσουµε ξανά επί τάπητος τον ρόλο του ΚΕΣΥ,
που είναι –ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι- σηµαντικός.
Εµείς έχουµε προτάσεις γι’ αυτό το θέµα. Τις έχουµε καταθέσει και θεωρούµε ότι θα ήταν ευκταίο να είχε υπάρξει η δυνατότητα να τις συζητήσουµε. Η πρότασή µας είναι ότι το ΚΕΣΥ
πρέπει να αναβαθµιστεί και να µετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή,
η οποία να έχει και την κρίσιµη αρµοδιότητα για την επιλογή του
ιατρικού προσωπικού, έτσι ώστε αυτή η επιλογή να µην εξαρτάται πλέον από τις πελατειακές πρακτικές που όλοι γνωρίζουµε.
Στο άρθρο 31 υπάρχει µία ρύθµιση, η οποία έχω την αίσθηση
ότι είναι καθαρά «φωτογραφική».
Γνωρίζετε ότι πριν από περίπου µία εικοσαετία µια σειρά από
ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες δεν απέδιδαν, δεν είχαν µία ικανοποιητική λειτουργία, νοικιάστηκαν στο ΙΚΑ για να λειτουργήσουν
ως κλινικές του ΙΚΑ. Από τη στιγµή που τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ
ενσωµατώνονται στο ΕΣΥ, αυτές οι κλινικές πλέον κατά κάποιον
τρόπο επιστρέφονται στους προηγούµενους ιδιοκτήτες τους. Η
διάταξη του άρθρου 31 στην ουσία τούς επιτρέπει να ξαναρχίσουν µία λειτουργία µε προδιαγραφές, οι οποίες είναι πλέον παρωχηµένες. Για ποιον λόγο το κάνουµε αυτό και ποιο συµφέρον
εξυπηρετεί αυτό;
Υπάρχουν µία σειρά από άλλα κρίσιµα θέµατα, τα οποία µόνο
θα τα αναφέρω, διότι θα ήθελα να επανέλθω όταν συζητήσουµε
επί των άρθρων. Ενδεικτικά, όµως, θα ήθελα να αναφέρω το
θέµα των γιατρών του ΙΚΑ που εντάσσονται στο ΕΣΥ -και το θέµα,
βέβαια, της προαγωγής τους στην ένταξή τους στο ΕΣΥ- το θέµα
του αιτήµατος της δηµιουργίας κλάδου νοσηλευτών ΤΕ και επίσης, το πρόσφατο θέµα που µπήκε µε µία πρόσφατη τροπολογία, που αφορά τα όρια συνταξιοδότησης των γιατρών του ΕΣΥ.
Όλα αυτά τα αναφέρω, για να εξηγήσω γιατί δεν µπορώ να υπερψηφίσω επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο. Προφανώς επιφυλάσσοµαι για τα άρθρα και θα επανέλθω αναλυτικά όταν έρθει η
ώρα να συζητήσουµε γι’ αυτά τα άρθρα.
Θα ήθελα απλώς να κλείσω, λέγοντας το εξής, κύριε Υπουργέ:
Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι µια πραγµατική πολιτική
υγείας, µία πολιτική υγείας η οποία ξεκινάει από τον προσδιορισµό στόχων υγείας, θέτει στόχους υγείας από την ανάλυση της
κατάστασης της υγείας των πολιτών, βάζει µετρήσιµους στόχους
και επίσης, προσδιορίζει τα µέσα που θα διατεθούν για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.
Δυστυχώς αυτό δεν το έπραξε η Κυβέρνηση. Διαπιστώνω ότι
σε διάστηµα µικρότερο των δυόµισι ετών άλλαξαν τρεις Υπουργοί Υγείας. Δεν θεωρώ ότι αυτό δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να υπάρξει µία τέτοια πολιτική. Ελπίζω µια επόµενη
κυβέρνηση να πράξει αυτό που δεν έπραξε η δική σας Κυβέρ-
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νηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκούτσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού, αν το επιτρέπει και ο κ. Κουκούτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
δεν ακούστηκε κάτι που να δικαιολογεί το αίτηµα να σας δοθεί ο
λόγος επί προσωπικού, όσο τουλάχιστον προεδρεύω εγώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Δεν χρειάζεται να ακούγεται το όνοµά
σου, αρκεί να υπονοείται. Και η αρχική δήλωση του κ. Βουδούρη
µε υπονόησε σε απευθείας βολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό για να εξηγήσετε σε τι συνίσταται το προσωπικό θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι δεν χρειάζεται να αποδείξω καµµία ειλικρίνεια. Απλώς θα πω ότι ο προηγούµενος οµιλητής, όταν µιλά, οφείλει να κοιτάζει τον εαυτό
του στον καθρέφτη και ότι η «συγγνώµη» απαιτεί γενναίους ανθρώπους. Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, δεν υπάρχει
προσωπικό ζήτηµα.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Κουκούτση, που έχει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έρχεται τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας…» κ.λπ. και τι βλέπουµε; «Δίµηνη τεχνική επιµήκυνση του
προγράµµατος στήριξης» -επιµήκυνση!- «και της συµβατικής λήξεως αυτού στις 31-12-2014», δηλαδή µνηµόνιο. Τα σκίζει ο κ.
Σαµαράς, τα σκίζει η Κυβέρνηση και όλο έρχονται, όλο έρχονται!
Θα δούµε σύντοµα και την Αριστερά. Κοντινή γιορτή, αλληλούια!
Έρχονται επτά υπουργικές τροπολογίες -µία από αυτές
αφορά την επέκταση του µνηµονίου για δύο µήνες- και η µε αριθµό 2165, ενώ µιλούµε για ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας.
Μόνο άνοια δεν έχουν οι πολιτικοί µας που συγκυβερνούν και συνυπογράφουν αυτήν την τροπολογία. Θα τους αναφέρω ξεχωριστά, ώστε το όνοµά τους να κοσµήσει τα Πρακτικά της Βουλής,
που αποτελούν ιστορικά κείµενα, ώστε να δει ο µελλοντικός
ερευνητής ποιοι ξεπουλάνε, ακόµα και την ύστατη ώρα, µε ρουσφέτια και τερτίπια, την καταµατωµένη πατρίδα. Τη συνυπογράφουν, λοιπόν, ο κ. Χαρδούβελης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Ντινόπουλος,
ο κ. Τασούλας και τελευταίος -αλλά όχι έσχατος- ασφαλώς ο κ.
Βορίδης.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, τι σκέφτηκαν να περάσουν στην
τροπολογία του αίσχους οι «εθνοπατέρες» µας. Ας ακούσει ο ελληνικός λαός τι περνάνε κάτω από τη µύτη του, λίγες εβδοµάδες
πριν µας αφήσουν χρόνους οι µάνατζερ της διαπλοκής και της
συναλλαγής. Αρχίζω από το κορυφαίο, από το άρθρο της ντροπής, το άρθρο 9 της τροπολογίας: «Αποδοχές που καταβλήθηκαν
σε προϊσταµένους οργανικών µονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε για τυπικό
λόγο, µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναζητούνται.»
Αυτό το άρθρο θα µπορούσε, όπως και ολόκληρη η τροπολογία, να λάβει τον τίτλο «η τροπολογία του λαµογιού», αφού πλέον
θεσµικά γίνεται παρέµβαση και σε ήδη εκτελεστές αποφάσεις
της ελληνικής δικαιοσύνης, την οποία υποτίθεται ότι σέβεστε ως
ανεξάρτητη. Απορώ γιατί δεν συνυπογράφει την τροπολογία κι
ο αγαπητός µας «Μπάµπης», ο προσφιλής «Μπάµπης» της Χρυσής Αυγής, δεδοµένου ότι η παρούσα θεσµοθετεί αυτά που ο
ίδιος έκανε τόσον καιρό µε ένα απλό τηλεφώνηµα.
Προφανώς η Κυβέρνηση έκρινε ότι είναι έτσι λίγο πιο ασφαλές, λόγω των πολλών τηλεφωνικών υποκλοπών, να νοµοθετήσει
την κατάργηση της δικαστικής εξουσίας µε τροπολογία, ώστε
έτσι να ευνοηθούν οι απατεώνες, τα λαµόγια και οι κλέφτες που
διορίστηκαν σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων. Έτσι,
λοιπόν, οποιοσδήποτε διορίστηκε µε πλαστό πτυχίο, δεν είχε τα
προσόντα ή ήταν πρακτικά ακατάλληλος, όχι µόνο δεν επιστρέφει τα χρήµατα του ελληνικού λαού που υπεξαίρεσε κατά την
υπηρεσία, µισθοδοτούµενος τόσον καιρό, αλλά του απονέµεται
και παράσηµο, παρά την αντίθετη απόφαση του διοικητικού δι-
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καστηρίου. Είναι, κατά την εκτίµησή µας, ένα από τα µεγαλύτερα
αίσχη της Κυβέρνησης αυτής και πρέπει όλοι να ντρέπονται, αν
τους έχει µείνει έστω ίχνος ευαισθησίας και αξιοπρέπειας.
Τα δε υπόλοιπα άρθρα είναι εξίσου ρουσφετολογικά και δεν
έχουν καµµία απολύτως συνοχή µεταξύ τους ή οποιαδήποτε
σχέση µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Επιτρέπει, για
παράδειγµα, την ανταλλαγή τακτικών υπαλλήλων µεταξύ των
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο προγραµµάτων, για τη µετάδοση τεχνογνωσίας σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, καθώς και τον διορισµό και την απόσπαση αθλητών, κατά
παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού ή σε εποπτευόµενους φορείς που εκπονούν προγράµµατα για τη διάδοση του Ολυµπισµού. Ωραίο ακούγεται,
όµορφο ακούγεται. Δεν µας λέτε όµως πόσο κοστίζει.
Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξέρετε ούτε εσείς πόσο κοστίζει ή ακόµα χειρότερα, ξέρετε και δεν θέλετε να αποκαλύψετε,
ώστε να µη δηµιουργήσετε σκάνδαλο.
Ακούστε τι γράφει στη σχετική έκθεση το Γενικό Λογιστήριο:
«Προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισµού κατά περίπτωση
ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη που εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού».
Ποια είναι, λοιπόν, η δαπάνη που προκαλείται από τη διάδοση
του Ολυµπισµού και τους αθλητές που θα διορίζονται και θα αποσπώνται σε προσωποπαγείς θέσεις; Ποια είναι τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία εξαρτάται η δαπάνη; Μπορείτε, κύριε
Βορίδη, που είστε ο εισάγων αυτό το σχέδιο νόµου, να µας πείτε;
Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, που συνυπογράφετε τη σχετική έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου και που θα προβείτε σε χιλιάδες ακόµα
απολύσεις, γιατί εξαιρείτε τους παρόντες; Μήπως τους γνωρίζετε;
Μια που αναφερόµαστε στον κ. Μητσοτάκη, να ρωτήσουµε:
Γιατί στο άρθρο 4 της τροπολογίας παρατείνει την πολυθρύλητη
διαδικασία αξιολόγησης των φορέων του δηµοσίου, αντί στο
τέλος του έτους, µέχρι τις 30-6-2015; Μήπως επειδή δεν θα γίνει
ποτέ, γιατί δεν θα είναι Υπουργός;
Στο άρθρο 3 οι κατέχοντες θέσεις γενικών γραµµατέων σε γενικές γραµµατείες Υπουργείων πριν από την έναρξη ισχύος των
οργανικών διατάξεων των φορέων θεωρείται ότι διορίστηκαν στις
θέσεις από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων και
όχι από τη δηµοσίευση του ΦΕΚ, όπως συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί, άραγε, το κάνετε αυτό; Έχετε κάτι συγκεκριµένο υπ’ όψιν σας;
Τις λοιπές διατάξεις, παρ’ ότι τις θεωρούµε εξίσου κατάπτυστες µε το σύνολο της τροπολογίας, τις κρίνουµε ελάσσονος σηµασίας, αφού µε τις ανωτέρω διατάξεις, στις οποίες αναφερθήκαµε έχετε ήδη καταλύσει κάθε έννοια νοµιµότητας, δικαίου
και διακρίσεως των εξουσιών.
Εποµένως σε αυτό το πλαίσιο είναι για εσάς λογικό να προβλέπετε στο άρθρο 6 ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης µπορεί να χορηγεί προσωπικά δεδοµένα σε διάφορες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ΟΤΑ, σε διάφορους φορείς, για δήθεν διευκόλυνση των ασφαλισµένων, τη στιγµή που τα κεντρικά συστήµατα της εφορίας δεν έχουν ακόµα
διασυνδεθεί µε τα ταµεία, όπως σε όλες τις χώρες του πολιτισµένου κόσµου.
Μετά από όλα αυτά, παρέλκει να αναφερθούµε στο άρθρο 10
για την παράταση ισχύος στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή
για τα πιστοποιητικά πληροφορικής στους διορισµούς του άρθρου 11.
Η τροπολογία σας είναι ένα από τα τελευταία µνηµεία φαυλότητας και ρουσφετολογίας που έχει να επιδείξει η Κυβέρνησή
σας. Όπως είναι προφανές, καταψηφίζουµε, καταγγέλλοντάς
σας ταυτόχρονα για τις απαράδεκτες µεθοδεύσεις που µέχρι την
τελευταία στιγµή υλοποιείτε για ψηφοθηρικούς λόγους.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, συµφωνούµε µε το άρθρο 1 για
την ίδρυση παρατηρητηρίου για την άνοια και το Αλτσχάιµερ,
δύο ασθένειες που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τείνουν να
αποτελέσουν µάστιγα για την ελληνική κοινωνία. Σαφώς και είναι
κάτι που κρίνεται θετικά.
Το άρθρο 2, όσον αφορά τη βελτίωση της περιγεννητικής φρο-
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ντίδας, σαφώς κρίνεται θετικά και είναι κάτι που έπρεπε να υπάρχει εδώ και καιρό.
Στο άρθρο 3 ψηφίζουµε «ναι». Αφορά τη θεσµοθέτηση του «φιλικού προς τα βρέφη» χώρου νοσοκοµείου και χώρων θηλασµού,
αν και θεσπίζεται µε καθυστέρηση. Ειδικά στην πατρίδα µας, µε
το δηµογραφικό πρόβληµα που υπάρχει και µε τη µητρότητα να
δοκιµάζεται, πρωτοβουλίες σαν και αυτή σαφώς βοηθούν.
Στο άρθρο 4 έχουµε επιφύλαξη για το θέµα της λειτουργίας
ηλεκτρονικών καταστηµάτων φαρµακείων. Εκτιµούµε ότι θα είναι
ένας τρόπος, για να παγιοποιηθούν πλήρως οι πολυεθνικές και
άλλα συµφέροντα στον χώρο του φαρµάκου. Ψηφίζουµε «όχι».
Για το άρθρο 5 έχουµε επιφυλάξεις. Θεωρούµε ότι δεν λύνει
ζητήµατα όσον αφορά τα φαρµακεία. Ψηφίζουµε «όχι».
Στα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 ψηφίζουµε «ναι».
Το άρθρο 11 είναι στην ουσία αυτό που κάποτε ονοµαζόταν
«αγροτικό». Υπάρχει ένας προβληµατισµός, µήπως υπάρξει φυγή
ιατρικού δυναµικού, επειδή δεν θα επιθυµεί τη µετακίνησή του
στην επαρχία. Από την άλλη πλευρά, έτσι όπως είναι διατυπωµένο, καθιστά υποχρεωτική την υπηρεσία υπαίθρου, προκειµένου να µπορούν να πάρουν ειδικότητα.
Αυτό θα είναι τονωτικό για την ελληνική ύπαιθρο, γιατί θα
υπάρχουν γιατροί, αλλά είναι δύσκολο για ένα νέο γιατρό µισθολογικά να µπορέσει να πάει στην επαρχία. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι νέοι γιατροί προκειµένου να µπορούν να πάνε στην
επαρχία, κάτι που δεν το βλέπουµε στο παρόν νοµοσχέδιο. Ψηφίζουµε «παρών».
Στο άρθρο 12 ψηφίζουµε «ναι».
Στο άρθρο 13, σαφώς και θα πρέπει να επιλυθούν τα θέµατα
καταβολής των εφηµεριών. Θα πρέπει να µην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωµές. Επίσης, η διατύπωση «ως ανώτατου
ορίου 9% για τις πρόσθετες εφηµερίες» είναι κάτι που δεν το δέχονται και οι γιατροί. Θα πρέπει η ρύθµιση να περιλαµβάνει από
το 10% και µετά. Ψηφίζουµε «παρών».
Στα άρθρα 14 και 15 ψηφίζουµε «παρών».
Στα άρθρα 16 και 17 πάλι ψηφίζουµε «παρών».
Στο άρθρο 18, το οποίο κινείται σε µια κατεύθυνση βελτίωσης
του συστήµατος συντονισµού των µεταµοσχεύσεων, µάλλον θετική κρίνεται η διάταξη και λέµε «ναι».
Επίσης «ναι» λέµε στο άρθρο 19.
Λέµε «παρών» και στο άρθρο 20.
Στο δε 21 ψηφίζουµε «ναι», αλλά εδώ θα µπορούσαν ίσως να
προστεθούν και άλλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Στο άρθρο 22 ψηφίζουµε «παρών».
Το άρθρο 23 έτσι όπως τίθεται το άρθρο δείχνει κάπως αντιεπιστηµονικό και ενδεχοµένως θα µπορούσε να τεθεί µε άλλο
τρόπο, γιατί αποκλείει κάποιους ικανούς ιατρούς και επιστήµονες
από το να κριθούν για θέσεις µη οµοιόβαθµοι. Ψηφίζουµε «παρών».
Επίσης, ψηφίζουµε «παρών» στα άρθρα 24 και 25.
Στο άρθρο 26 η αξιοποίηση και η µετάταξη υπαλλήλων που
αποκτούν ιατρική ειδικότητα µπορεί να λειτουργήσει µε την προϋπόθεση να µη θιγούν δικαιώµατα και οργανικές θέσεις των υπολοίπων γιατρών. Δηλαδή, όπου υπάρχουν τυχόν κενά που δεν
έχουν καλυφθεί, τότε να υλοποιείται η πρακτική αυτή. Ψηφίζουµε
«παρών».
Στο άρθρο 27 ψηφίζουµε «παρών».
Στα άρθρα 28, 29 και 30, επίσης, ψηφίζουµε «παρών».
Στο άρθρο 31 όσον αφορά την ισχύ αδειών ιδιωτικών κλινικών
θα ήταν άδικο όντως µε τη λήξη της συµβάσεως, της ιδιότυπης
σύµβασης όπως αναφέρεται, να παύει η ισχύ της άδειας. Όµως,
επειδή αρκετές από τις κλινικές αυτές λειτουργούσαν σε ένα καθεστώς παρανοµίας, καλό θα είναι η παρανοµία να µη συνεχιστεί.
Άρα πιο σωστό θα ήταν να υπάρξει ένα είδος ελέγχου ως προς
το ποιες κλινικές πληρούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν για να συνεχίσουν να είναι σε λειτουργία. Ψηφίζουµε «παρών».
Και στο άρθρο 32 ψηφίζουµε «παρών».
Στο άρθρο 33 θα δηµιουργηθεί πρόβληµα στην πράξη όσον
αφορά τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Με την αλλαγή που φέρνετε θα οδηγήσετε τα εργαστήρια αυτά στο να κλείσουν. Θα
µπορούσατε να βάλετε µια διατύπωση –και αυτό θα ήταν το ορ-

4153

θό- για όσα θα συσταθούν από εδώ και πέρα. Αλλιώς θα έπρεπε
να βάλετε πλαίσιο αναθεώρησης των αδειών, όχι τρία χρόνια που
βάζετε, αλλά τουλάχιστον µια δεκαετία. Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι όσο και να θέλετε µε το άρθρο να αναβαθµίσετε τα
οδοντοτεχνικά εργαστήρια, στην πράξη οδηγείτε τους οδοντοτεχνίτες που δουλεύουν χρόνια, στον πλήρη αφανισµό. Γι’ αυτό
και ψηφίζουµε «όχι».
Θα µου επιτρέψετε εδώ, κύριε Υπουργέ, να πω το εξής: Όπως
ανέφερα και στην επιτροπή, λόγω και της επαγγελµατικής µου
ιδιότητας ως οδοντοτιάτρου, θα ήθελα να πω ότι –το είπα και
στην επιτροπή- υπάρχουν εµπειροτεχνίτες, οι οποίοι έχουν λάβει
µέρος σε εξετάσεις και δουλεύουν είκοσι και τριάντα χρόνια ως
οδοντοτενχίτες. Όσον αφορά την προσθετική που είναι µια άλλη
πονεµένη ιστορία –τελειώνει αυτή, σιγά-σιγά χάνεται- είναι τόσο
εµπεριστατωµένοι που ξεπερνούν πανεπιστηµιακούς. Είναι άνθρωποι –ίσως δεν κάνει να τα λέµε αυτά- οι οποίοι έχουν βοηθήσει οδοντιάτρους στην καριέρα τους. Είναι τόσο εµπεριστατωµένοι που βοηθούν το ιατρικό επάγγελµα, όπως το ίδιο συµβαίνει και µε τις νοσηλεύτριες ΔΕ, οι οποίες καλύπτουν το 60%70% του δυναµικού των νοσοκοµείων της χώρας και στέκονται
επάξια.
Νοµίζω ότι η απαξίωση του επαγγέλµατος γίνεται έτσι όπως
τίθενται εδώ τα συγκεκριµένα άρθρα για αυτές τις εργασιακές
οµάδες.
Εδώ έχουµε και µια εκπρόθεσµη τροπολογία, την 2235 για την
παραµονή στην υπηρεσία γιατρών µέχρι συµπλήρωση του ανώτατου ορίου, του εξηκοστού έβδοµου έτους της ηλικίας. Θα δηλώσουµε «παρών» για τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Επίσης, πιθανότατα είναι και η τελευταία µου οµιλία στο Κοινοβούλιο αυτό. Μπορεί να είµαι και στο επόµενο. Όµως, βλέπω
ότι στην επόµενη Βουλή θα έχουµε µεγάλες αλλαγές. Εύχοµαι,
για το καλό του τόπου, ο λαός να αποφασίσει, όπως πρέπει
πραγµατικά να αποφασίσει, µε γνώµονα όχι τα ψευτοδιλήµµατα,
όχι αυτά που διαδίδονται εντέχνως. Γιατί -και απευθύνοµαι στον
ελληνικό λαό- µην ακούτε! Ψέµατα λέει η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, όταν λένε ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα ΑΤΜ θα βγαίνει
χαρτί υγείας. Όπως ψέµατα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όλοι οι συγκυβερνώντες θέλουν να καταστρέψουν αυτόν τον τόπο.
Η αλήθεια είναι κάπου στη µέση. Ευχόµαστε ο ελληνικός λαός
να µην τη βιώσει στο πετσί του είτε µε τους µεν είτε µε τους δε,
γιατί οι µέρες που έρχονται είναι πάρα, µα πάρα πολύ δύσκολες.
Εµείς απευθυνόµενοι στον ελληνικό λαό, ως εθνικιστικό κίνηµα, έχουµε να του πούµε ότι µέσα από µια πορεία µεγάλων,
µα µεγάλων θυσιών, πίκρας και πόνου, µόνο έτσι θα καταφέρουµε να φέρουµε τη χώρα µας εκεί που θέλουµε. Δεν είναι όλα
οικονοµικά µεγέθη. Υπάρχει και αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα,
δεν είναι σίγουρα ένα νοµοσχέδιο που βλέπει συνολικά το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, παρατηρεί τις παθογένειές του και λειτουργεί
διορθωτικά. Θα ήταν βέβαια χρήσιµο κάτι τέτοιο, καθώς από την
καθιέρωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας το 1983 και παρά τις
σηµαντικές βελτιώσεις που έχει υποστεί σε όλη αυτήν τη διάρκεια που έχει µεσολαβήσει, χρειάζεται και πάλι να το δούµε συνολικά.
Για παράδειγµα θα έπρεπε, κατά την άποψή µας, η Κυβέρνηση, αν επιθυµούσε µια ουσιαστική µεταρρύθµιση του συστήµατος που δεν υπακούει µόνο σε δηµοσιονοµικά κριτήρια -όχι ότι
και αυτά δεν είναι απαραίτητα- αλλά σε περισσότερο διαρθρωτικά κριτήρια, να απαλλάξει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας από τον
ακραία πελατειακό και κοµµατικό χαρακτήρα του.
Λέµε και ξαναλέµε ότι δεν είναι δυνατόν οι διοικητές των νοσοκοµείων και των οργανισµών να συνεχίζουν να επιλέγονται µε
κοµµατικά κριτήρια. Φέρνετε στην επιτροπή -για έκφραση γνώµης των µελών της επιτροπής- υποψηφίους για τη διοίκηση των
µεγάλων υγειονοµικών περιφερειών της χώρας που στα βιογραφικά τους έχουν κατά κύριο λόγο τις κοµµατικές περγαµηνές
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τους, καθώς γνωρίζουν ότι αυτές είναι ικανές για να πάρουν τη
θέση.
Το σύστηµα αυτό πρέπει να τελειώσει. Η διοίκηση των µονάδων υγείας στα ευνοµούµενα κράτη είναι πια αντικείµενο που διδάσκεται στα πανεπιστήµια και θα πρέπει αυτές οι θέσεις να
προκηρύσσονται και να επιλέγονται οι διευθυντές µε αξιοκρατικά
κριτήρια.
Επίσης, το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας οφείλει, κατά τη γνώµη
µας, να διασφαλίσει τη λειτουργία του προκειµένου να παίξει τον
ουσιαστικό του ρόλο που –επαναλαµβάνω- είναι για την άποψη
της Δηµοκρατικής Αριστεράς να αξιολογεί σωστά τις υπηρεσίες
υγείας που πρέπει να παρέχει η πολιτεία στους πολίτες και τελικά να λειτουργεί για το συµφέρον των πολιτών.
Ένα δεύτερο µεγάλο ζήτηµα, µε το οποίο φυσικά αυτό το σχέδιο νόµου δεν ασχολείται, είναι ο νοσοκοµειακός χάρτης.
Κατά τη γνώµη µας, δεν είναι δυνατόν να κλείνουν νοσοκοµειακές µονάδες χωρίς συνολικό σχεδιασµό. Επίσης, είναι παράλογο να υπάρχουν πολλά µικρά νοσοκοµεία σε ένα νοµό και η
συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών να φεύγει εκτός νοµού
όταν αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα υγείας, που χρειάζεται νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ένα τρίτο ζήτηµα γι’ αυτήν την ουσιαστική διαρθρωτική µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας είναι η µεταρρύθµιση που
αφορά το φάρµακο, µε στόχο, όπως υποστηρίζουµε εµείς, την
εξυγίανση και τον εξορθολογισµό του όλου κυκλώµατος και του
όλου κύκλου παραγωγής, εµπορίας και χρήσης φαρµάκων.
Η πάταξη της σηµερινής υπερκατανάλωσης φαρµάκων, µε την
οποία εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά συµφωνούµε, δεν µπορεί
να αναστείλει την απρόσκοπτη εξασφάλιση των φαρµάκων που
χρειάζονται οι πολίτες. Έτσι, λοιπόν, λέµε «ναι» στην αύξηση της
χρήσης γενόσηµων φαρµάκων αλλά πρέπει να διασφαλίζονται
όλες οι προϋποθέσεις ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας. Άρα, εµείς λέµε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι της
πολιτείας, έτσι ώστε αυτά τα γενόσηµα φάρµακα να είναι εκείνα
που χρειάζονται οι πολίτες.
Επίσης, υποστηρίζουµε ότι η καταπολέµηση της κατευθυνόµενης συνταγογράφησης και της διαπλοκής, δεν πρέπει να επιφέρει µετάθεση της ευθύνης από τον γιατρό στον φαρµακοποιό
ούτε να συνεπάγεται την τυφλή χρήση του φθηνότερου φαρµάκου, όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί που διαθέτει η ελληνική πολιτεία δεν επαρκούν για την επιβεβαίωση της θεραπευτικής τους
αξίας ούτε για την παρακολούθηση της ασφάλειάς τους.
Κατά την άποψή µας, κλειδί για την οµαλή εφαρµογή της χρήσης γενοσήµων αποτελεί η προσεκτική ένταξη των φαρµάκων σε
αυτό το σύστηµα, ξεκινώντας από τα φάρµακα προτεραιότητας,
βάσει κατανάλωσης και κόστους και εφόσον για κάθε φάρµακο
που εντάσσεται εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις
µε βάση ειδική αποτίµηση για το καθένα και όχι µε βάση µαζική
εφαρµογή του µέτρου.
Το επόµενο µεγάλο θέµα, το οποίο κατά την άποψή µας θα
πρέπει να απασχολήσει µια µεταρρύθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, είναι η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, για την
οποία χρειαζόµαστε µια ουσιαστική διαβούλευση. Η µεταρρύθµιση αυτή θα µπορούσε να λειτουργήσει πολλαπλαστικά για την
αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που οφείλει να
προσφέρει η πολιτεία στους πολίτες της αλλά και για την ουσιαστική βελτίωση της νοσοκοµειακής περίθαλψης, που είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένη στη χώρα µας.
Επίσης, ένα µεγάλο θέµα, που δεν θίγεται σε αυτό το σχέδιο
νόµου, είναι η βελτίωση της σχέσης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα υγείας. Τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας υγείας
οφείλουν, κατά την άποψή µας, να συνεργάζονται µε τρόπο που
δεν θα επιβαρύνει το δηµόσιο, για να αυξάνει χωρίς λόγο το όφελος του ιδιωτικού τοµέα, προκαλώντας, όπως έχει χαρακτηρισθεί, «τεχνική ζήτηση» διαφόρων εξετάσεων.
Δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία οφείλουν να αξιολογούνται
µε τα ίδια κριτήρια, έχοντας κοινή τιµολογιακή πολιτική και προσφέροντας τις ίδιες ποιοτικά υπηρεσίες στους πολίτες.
Θέλω, επίσης, να προσθέσω εδώ την ανάγκη µιας ουσιαστικής
παρέµβασης από την µεριά της πολιτείας για την ψυχική υγεία,
καθώς και για την φροντίδα υγείας σε ειδικές κατηγορίες πολι-
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τών, όπως είναι τα άτοµα µε αναπηρία ή οι πολίτες µε χρόνια νοσήµατα.
Επίσης, είναι απολύτως απαραίτητο να µεριµνήσει η πολιτεία
για τον έλεγχο των εκτρώσεων, οι οποίες όπως ξέρουµε γίνονται
κατά κόρον στην Ελλάδα και δεν βρίσκονται καθόλου υπό τον
έλεγχο της πολιτείας. Είναι τέτοιες οι διαδικασίες για να γίνει νόµιµη έκτρωση, που οι γυναίκες προτιµούν την παράνοµη οδό, η
οποία δεν ελέγχεται καθόλου από τη µεριά της πολιτείας . Πρέπει, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας να ανοίξει κάποια στιγµή αυτόν
τον φάκελο των παράνοµων εκτρώσεων.
Ασχολείται µε όλα τα παραπάνω το σχέδιο νόµου; Όχι. Με
εξαίρεση τις επιµέρους ρυθµίσεις ασχολείται µε το φάρµακο.
Εµείς παρ’ όλα αυτά το ψηφίζουµε, για δύο βασικούς λόγους:
Ο πρώτος είναι, γιατί στα πρώτα του κεφάλαια ασχολείται µε
θετικό τρόπο µε δύο πολύ µεγάλα θέµατα, όπως είναι η άνοια
και ο µητρικός θηλασµός. Με αυτά τα θέµατα συµφωνούµε. Θα
προσθέσουµε τα σχόλιά µας.
Δεύτερον, ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, γιατί στο υπόλοιπο των
κεφαλαίων και των άρθρων ρυθµίζει ζητήµατα, εκκρεµότητες σε
συντριπτική πλειοψηφία µε ένα θετικό τρόπο.
Σε ό,τι αφορά την άνοια, θεωρούµε ότι χρειαζόµαστε, πράγµατι, ένα εθνικό σχέδιο για την αντιµετώπιση της άνοιας και της
νόσου Αλτσχάιµερ. Αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα οι ασθενείς µε
τη νόσο υπολογίζονται σε διακόσιες χιλιάδες πολίτες. Η νόσος
παρουσιάζει µεγάλη αύξηση και πρέπει σε αυτές τις διακόσιες
χιλιάδες πολίτες να προσθέσουµε και τις οικογένειες των ασθενών, οι οποίες θίγονται και εµπλέκονται σε αυτήν την αρρώστια,
την άνοια και το Αλτσχάιµερ.
Συµφωνούµε, λοιπόν, µε αυτό το εθνικό σχέδιο και πιστεύουµε
ότι πρέπει να υπάρχουν οι µηχανισµοί για την παρακολούθηση
της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου για τη νόσο, γιατί διαφορετικά, αν δεν υπάρχουν µηχανισµοί παρακολούθησης, όλα αυτά
τα εθνικά σχέδια κινδυνεύουν να µείνουν στα χαρτιά.
Σε ό,τι αφορά στον µητρικό θηλασµό, ο οποίος σύµφωνα µε
όλες τις έρευνες είναι απόλυτα ευεργετικός και για τα βρέφη και
για τις µητέρες, θέλουµε να πούµε ότι η δηµιουργία ευνοϊκών για
τις µητέρες συνθηκών, προκειµένου να θηλάσουν τα βρέφη τους,
είναι θετική.
Όµως, δεν µπορεί να αγνοείται το γεγονός ότι οι γυναίκες που
εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, οφείλουν να επιστρέψουν άµεσα
στην εργασία τους ή αν δεν επιστρέψουν άµεσα, δεν µισθοδοτούνται. Εδώ πρέπει να θέσουµε το ερώτηµα και στον Υπουργό,
αλλά και στην Αναπληρώτρια Υπουργό -που ξέρουµε ότι ενδιαφέρεται για το θέµα αυτό- για ποιο θηλασµό µιλάµε, όταν ξέρουµε ότι οι γυναίκες στον ιδιωτικό τοµέα οφείλουν στις σαράντα ηµέρες, στο δίµηνο ή στο τρίµηνο να επιστρέψουν στη θέση
τους, αλλιώς πολλές φορές κινδυνεύουν να χάσουν και τη δουλειά τους.
Επίσης, θέλουµε να πούµε ότι µία ουσιαστική παρέµβαση για
το ζήτηµα του µητρικού θηλασµού θα ήταν στα µαιευτήρια, όπου
πριν προλάβουν οι γυναίκες και τα βρέφη τους να βρουν τη
σχέση τους µε τον θηλασµό –η οποία δεν είναι αυτονόητη- επεµβαίνουν τα υποκατάστατα του µητρικού γάλακτος και µοιράζονται δωρεάν στα µαιευτήρια, µε αποτέλεσµα να κάνουν δυσκολότερη τη σχέση των γυναικών µε τα βρέφη τους.
Περνάω στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
Σε ό,τι αφορά την υπουργική τροπολογία που φαίνεται ότι
κάνει δεκτή ο Υπουργός, την µε αριθµό 2165/184, που αφορά
την ανά τριετία πιστοποίηση της γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχουµε καταθέσει και ερώτηση, κύριε Υπουργέ –αν
ακούτε- για το θέµα αυτό. Είναι απαράδεκτη η επαναφορά! Οι
άνθρωποι αυτοί πρέπει κάθε τρία χρόνια να πηγαίνουν σε ένα πιστοποιηµένο κέντρο, να πληρώνουν ένα παράβολο –αυτήν τη
στιγµή δεν έχω πρόχειρο το κόστος του παράβολου- για να πιστοποιείται η ικανότητά τους χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι µία επιπλέον επιβάρυνση ανθρώπων που πολλές
φορές µισθοδοτούνται κάτω από το κατώτατο µισθολόγιο ή που
δεν έχουν εργασία. Να την ξανασκεφθείτε!
Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 5 της ίδιας υπουργικής τροπολογίας, προβλέπεται η παραµονή στη διαθεσιµότητα έως την 31η
Μαΐου 2015 των υπαλλήλων για τους οποίους ο χρόνος διαθεσι-
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µότητας έληξε µέχρι τη δηµοσίευση των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Αυτό είναι θετικό.
Όµως, πρέπει να ρωτήσουµε εδώ τον Υπουργό, αν στη ρύθµιση αυτή περιλαµβάνει τους υπαλλήλους των πανεπιστηµίων,
των οποίων η διαθεσιµότητα έληξε τον Μάιο του 2014. Τότε είχε
βγει τροποποιητική διάταξη που τους έδινε παράταση για οκτώ
µήνες και έτσι η προθεσµία αυτών των συγκεκριµένων, λήγει στις
8 Ιανουαρίου 2015. Θεωρούµε ότι πρέπει να επεκταθεί ο χρόνος
και για αυτούς τους υπαλλήλους.
Σε ό,τι αφορά την υπουργική τροπολογία για την παραµονή
στην εργασία ιατρών µέχρι τη συµπλήρωση κατά ανώτατο όριο
του εξηκοστού έβδοµου έτους ηλικίας. Δεν ξέρω τι θα πουν εδώ
και οι γιατροί Βουλευτές. Εγώ θα ήθελα µε προσοχή να τους
ακούσω. Είναι αντίθετοι;
Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι συµφωνούν, γιατροί οι οποίοι αντιτίθενται. Θέλουµε να ακούσουµε και το διάλογο µέσα στην Αίθουσα για να τοποθετηθούµε σε ό,τι αφορά τα εξήντα επτά
χρόνια στη συνταξιοδότηση των γιατρών.
Για τα θέµατα που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, να πω ότι
συµφωνούµε µε το δικαίωµα µετάθεσης για συνυπηρέτηση και
στους εκπαιδευτικούς που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης
και όχι γάµου. Φυσικά ό,τι ισχύει για τους µεν πρέπει να ισχύει
και για τους δε.
Όλες οι άλλες ρυθµίσεις, κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν
µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και που κατά την άποψή
µας βρίσκονται στο όριο της συνταγµατικότητας, καθώς επεµβαίνουν στο αυτοδιοίκητο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, θα πρέπει κατά τη γνώµη µας να αποσυρθούν.
Έρχοµαι τώρα σε κάποιες άλλες υπουργικές τροπολογίες. Θα
ασχοληθώ µε αυτήν που αφορά τη θητεία των υπηρετούντων
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επικουρικών ιατρών
µέχρι τις 30-6-2015.
Κύριε Υπουργέ, ο κ. Γρηγοράκος µάς είχε υποσχεθεί σε αυτήν
την Αίθουσα ότι η θητεία των επικουρικών ιατρών που λήγει
τώρα, στο τέλος του χρόνου, θα παραταθεί για έναν τουλάχιστον
χρόνο. Εδώ µας λέτε για τις 30-6-2015 εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου.
Εµείς θέλουµε να σας πούµε ότι πρέπει να παραταθεί για ένα
έτος και όχι µόνο των επικουρικών που λήγει στις 31-12-2014
αλλά και των επικουρικών που λήγει τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2015, καθώς σύµφωνα µε τις εξελίξεις η
διαδικασία θα είναι προεκλογική και αµέσως µετεκλογική και οι
άνθρωποι αυτοί θα κληθούν να φύγουν από τα νοσοκοµεία. Οι
συνέπειες αυτού θα είναι πάρα πολύ δυσµενείς για τη λειτουργία
των νοσοκοµείων της χώρας, γιατί ξέρουµε σε ποια κατάσταση
βρίσκονται αυτήν τη στιγµή. Άρα θα θέλαµε να προβλεφθεί.
Σε ό,τι αφορά την υπουργική τροπολογία 2205/198 που αναφέρεται στον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, συµφωνούµε.
Για την υπουργική τροπολογία 2234/207 θα µιλήσει αναλυτικά
η Βουλευτής µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πείτε και από ποιο
κόµµα. Δεν το είπατε και για την προηγούµενη συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαµπρούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Η κ. Ρεπούση ήταν από τη ΔΗΜΑΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσα προβλέπονται και προωθούνται µέσω του νοµοσχεδίου
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που συζητούµε, κατά τη γνώµη µας δεν µπορούν να αξιολογηθούν αποκοµµένα από το συνολικότερο πλαίσιο που διαµορφώνει η προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής στο σύνολό της, απόρροια της οποίας είναι και τα ζητήµατα της υγείας.
Ένας µεγάλος αριθµός άρθρων του νοµοσχεδίου, κινείται
στην κατεύθυνση ρύθµισης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικής
δράσης, όπως ιδιαίτερα συµβαίνει και στα τρία πρώτα άρθρα
που στο περιεχόµενο και στην κατεύθυνσή τους αποτυπώνεται
η αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυβέρνησης.
Ενδεικτικό αυτής της κατεύθυνσης, είναι το άρθρο που αφορά
τις µονάδες τεχνητού νεφρού που δίνει τη δυνατότητα της αύξησης των µηχανηµάτων από δεκαπέντε σε σαράντα πέντε στις
ιδιωτικές µονάδες, µε το αιτιολογικό κάλυψης των τουριστικών
αναγκών. Δείχνει δηλαδή ότι κριτήριο δεν είναι η ανάπτυξη που
να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες, παίρνοντας υπ’ όψιν και αυτές
που προκύπτουν από τον τουρισµό αλλά η ανάπτυξη σε περιοχές
και περιόδους που προσδοκούν αύξηση των κερδών από αυτές
τις ιατρικές εργασίες.
Επίσης, ενδεικτική είναι, για παράδειγµα, η δυνατότητα που
δίνεται σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική
µορφή να συστήνουν οδοντοτεχνικά εργαστήρια, ανεξάρτητα
εάν έχουν βεβαίωση ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που κινείται ακριβώς στην κατεύθυνση άρσης των εµποδίων για επενδύσεις του κεφαλαίου στο συγκεκριµένο χώρο, ενίσχυσης των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων σε βάρος, όµως, των µικρών επαγγελµατιών στον κλάδο.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, επιβεβαιώνεται η ρεαλιστικότητα της πρότασης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για την ανάπτυξη αυτών των εργασιών στο πλαίσιο του συστήµατος υγείας
που προτείνουµε, χωρίς επιχειρηµατική δράση, ως προϋπόθεση
για να εξασφαλιστούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων αλλά και των ασθενών.
Δείτε το παράδειγµα µε το ηλεκτρονικό εµπόριο στα φάρµακα,
µε το άρθρο 4, όπου η ανάπτυξη αυτού του τρόπου διακίνησης
των φαρµάκων, συνδέεται µε τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης. Αποτελεί άλλο ένα µοχλό συγκέντρωσης της λιανικής πώλησης στις αλυσίδες φαρµακείων και στους µεγαλοεπιχειρηµατίες φαρµακοποιούς.
Παράλληλα, µε το άρθρο 31 άλλαξαν οι άδειες των ιδιωτικών
κλινικών, των πρώην ΙΚΑ, νοσοκοµείων κ.λπ.. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συµµετοχής στη µετοχική σύνθεση σε εταιρείες, µε το
άρθρο 39, µέρους ή τµήµατος εργαζοµένων στο δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα, σε ταµεία κ.λπ.. Ενώ µέχρι τώρα ήταν απαγορευτικό, τώρα µέρος αυτών µπορεί να συµµετέχει και σε ιατρικές
εταιρείες στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Συνεπώς, µπορεί
να υπάρχουν και αυτοί που δεν θα απαγορεύεται –βέβαια στο
άρθρο αναφέρονται αυτοί που απαγορεύονται- άρα θα µπορούν
να είναι και στα νοµικά πρόσωπα και να είναι µέτοχοι ή εταίροι
σε επιχειρήσεις πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Αρκετά άρθρα επιχειρούν να διαχειριστούν την υποστελέχωση
των µονάδων υγείας, στη βάση των δραστικών περικοπών στις
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού είτε µέσω µετατάξεων του υφιστάµενου προσωπικού είτε µε την εκτεταµένη αξιοποίηση επικουρικού προσωπικού των αγροτικών γιατρών κ.λπ..
Έτσι η Κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν,
ειδικά στην περιφέρεια, µε τρόπο που δεν συνιστά ούτε ουσιαστική παροχή ιατρικών υπηρεσιών και φυσικά ελάχιστη σχέση
έχει στην πράξη µε την εκπαίδευση των πτυχιούχων γιατρών.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε την υποχρεωτικότητα της υπηρεσίας υπαίθρου ως προς το να αποτελεί το µέρος προϋπόθεση
για την έναρξη της ειδικότητας. Η θέση µας, εδράζεται στο γεγονός πως τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία πρέπει
να στελεχώνονται από ειδικευµένους γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες
πανελλαδικά. Αυτοί θα καλύπτουν επιστηµονικά το έργο των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου ως µέρος της εκπαίδευσής τους.
Βεβαίως, στην κατεύθυνση διαχείρισης της υποστελέχωσης
προωθούνται και αντιδραστικά µέτρα, όπως για παράδειγµα το
άρθρο 7. Υπάρχει πρόβλεψη για αυτοδίκαια απόλυση ασθενών
γιατρών ή η κατάργηση δικαιωµάτων, όπως η δεύτερη ειδικότητα, που αναφέρεται στο άρθρο 19. Καταργείται δηλαδή η δυ-
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νατότητα ειδικευµένων γιατρών να διατηρούν τη θέση τους στο
δηµόσιο προκειµένου να αποκτήσουν δεύτερη ειδικότητα. Έτσι,
αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η λήψη της δεύτερης ειδικότητας, πρακτικά χάνουν και τη δουλειά που είχαν.
Με το επιχείρηµα ότι θα στερείται το σύστηµα υγείας από τις
υπηρεσίες αυτών των γιατρών, η Κυβέρνηση επιδιώκει να µετακινήσει τις ευθύνες της στους ίδιους τους γιατρούς για την υποστελέχωση των κρατικών µονάδων υγείας, λέγοντας ότι δήθεν
το πρόβληµα δηµιουργείται από τον ελάχιστο αριθµό γιατρών
που θέλει να αποκτήσει δεύτερη ειδικότητα. Εδώ αρκετοί γιατροί, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, πρακτικά δεν µπορούν να επιµορφωθούν ως προς τις εξελίξεις της ειδικότητάς τους, γεγονός
τελείως απαραίτητο γιατί, αν φύγουν, θα µείνουν ακάλυπτες ολόκληρες περιοχές.
Ενδεικτικό της πολιτικής της Κυβέρνησης προκειµένου να υλοποιήσει και τους αντεργατικούς σχεδιασµούς της και µάλιστα
χωρίς ουσιαστικές αντιστάσεις, αποτελεί η επιδίωξη καλλιέργειας ενός συνδυασµού αυταπάτης στους ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτές
αλλά και αντιπαράθεσης µε τους ΔΕ νοσηλευτές, εποµένως και
καλύτερα ελεγχόµενους, µε την προώθηση ένταξης των νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ σε ειδικό κλάδο, µε το άρθρο 42.
Έτσι, η δηµιουργία ειδικού κλάδου που προτείνεται, θεσµοθετεί την κατηγοριοποίηση που υπάρχει στο επάγγελµα και κατ’
επέκταση την κατηγοριοποίηση των παρεχόµενων νοσηλευτικών
υπηρεσιών προς τους ασθενείς, ακόµα και όταν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από την κατηγορία των ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτών,
λόγω του ανεπαρκούς αριθµού που στελεχώνει τα κρατικά νοσοκοµεία.
Η ένταξη στον ειδικό κλάδο των ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτών, δεν
θα καλυτερεύσει τους όρους εργασίας τους, τις συνθήκες δουλειάς, τους µισθούς, αύξησης του χρόνου εργασίας για συνταξιοδότηση κ.λπ.. Οι ΔΕ πάλι, που χρόνια τώρα -όπως και στο µέλλον- αξιοποιούνται για νοσηλευτικές πράξεις, δεν εντάσσονται
στον κλάδο που δηµιουργείται.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι από τη στιγµή που το ίδιο το κράτος
διατηρεί τα διάφορα επίπεδα σπουδών στη νοσηλευτική, θα
έπρεπε στον κλάδο αυτό να ενταχθούν όλοι οι νοσηλευτές όλων
των βαθµίδων, χωρίς αυτό να σηµαίνει από µόνο του βελτίωση
της θέσης των νοσηλευτών ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική
τους βαθµίδα.
Αυτό θα προκύψει µε βασική προϋπόθεση την οργάνωση, την
ενότητα και την ενιαία πάλη όλων των νοσηλευτών για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστηµα υγείας, µε µία ανάπτυξη που θα έχει
κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, µε σύγχρονες και
δωρεάν υπηρεσίες για όλους, χωρίς διακρίσεις και προϋποθέσεις. Στα πλαίσια αυτά, µπορεί να αναβαθµιστεί και να κατοχυρωθεί ουσιαστικά ο ρόλος των νοσηλευτών αλλά και τα δικαιώµατα των ασθενών.
Κι επειδή βλέπουµε το περιεχόµενο και όχι το περιτύλιγµα του
ειδικού κλάδου, υποστηρίζουµε την αποκλειστικά δηµόσια και
ενιαία ανώτατη εκπαίδευση στη νοσηλευτική, τον κεντρικό σχεδιασµό µε αύξηση της εισαγωγής και δωρεάν φοίτηση ικανού
αριθµού νοσηλευτών µε κριτήριο την πλήρη κάλυψη των αναγκών, την πρόσληψη στις κρατικές µονάδες υγείας µε σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των
νοσηλευτών που υπάρχουν και όλων των βαθµίδων και να δοθεί,
παράλληλα, η δυνατότητα των νοσηλευτών ΔΕ, όσων επιθυµούν,
να φοιτήσουν στις δηµόσιες ανώτατες σχολές.
Τρίτον, µέσω του νοµοσχεδίου και προκειµένου να εφαρµοστεί
ακριβώς αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, εισάγονται και αυταρχικά
µέτρα µε τη µορφή ποινών σε γιατρούς και φαρµακοποιούς, προκειµένου να επιβληθούν οι περικοπές στις δηµόσιες παροχές
υπηρεσιών υγείας και φαρµάκων, στα όρια των πετσοκοµµένων
κλειστών προϋπολογισµών.
Την παραβίαση αυτού του στόχου επιδιώκει να τιµωρήσει -και
το επικαλύπτει πίσω από το ενδεχόµενο να υπάρξουν φαρµακοποιοί- η Κυβέρνηση, µε έµµεσο τρόπο να προωθηθούν φάρµακα
τα οποία έχουν µεγαλύτερο κέρδος. Μα, αυτό άλλωστε αν συµβεί ή αν πρόκειται να συµβεί ή αν συµβαίνει, δεν µετράει στην
αύξηση του τζίρου και κατ’ επέκταση στην επιβολή ή αύξηση του
rebate;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέταρτον, υπαρκτές ανάγκες, όπως για τη νόσο αλτσχάιµερ,
την περιγεννητική φροντίδα και τον µητρικό θηλασµό, αντιµετωπίζονται µε αποσπασµατικό τρόπο κυρίως στην κατεύθυνση των
σχεδιασµών που δεν αντιστοιχούν σε ανάπτυξη των κρατικών
υποδοµών και υπηρεσιών, µε µέτρα που δεν θα µπαίνουν εµπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισµό για τις λαϊκές ανάγκες.
Κι έτσι ενώ το άρθρο 1 εστιάζει αποκλειστικά στο παρατηρητήριο, τη σύνθεση, το ρόλο και τις αρµοδιότητες, δεν ασχολείται
καθόλου µε την οργάνωση των κρατικών δοµών, την ανάπτυξή
τους, τη στελέχωσή τους και τα λοιπά. Ακόµη και σωστή δουλειά
να κάνει, επί του πρακτέου ποιος και µε ποιους όρους θα υλοποιεί τις κατευθύνσεις του;
Το πρόβληµα των ασθενών και των οικογενειών τους δεν οφείλεται στην έλλειψη παρατηρητηρίου αλλά στην κατάσταση λόγω
έλλειψης κρατικών υποδοµών και στελέχωσής τους, το επίπεδο
παροχών και τα λοιπά. Έτσι η Κυβέρνηση, εξαντλεί την αντιµετώπιση της νόσου µε το παρατηρητήριο και όλα τα άλλα τα παραπέµπει στο αόριστο µέλλον. Ούτε ως διακήρυξη βεβαίως δεν
προσδιορίζει την ανάπτυξη κάποιων κρατικών υποδοµών.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 2 για τη βελτίωση της περιγεννητικής
φροντίδας, αυτό στο οποίο στοχεύετε δεν είναι η εξασφάλιση
από το κράτος όλων των ιατρικών εργασιών που απαιτούνται
πριν και κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και κυρίως των κυήσεων που θα χαρακτηριστούν ως υψηλού κινδύνου.
Όλες οι άλλες περιπτώσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου –οι ανάγκες για πρόληψη, ο τοκετός, οι ανάγκες
της µάνας και του βρέφους- όλο και πιο πολύ, το κράτος τις αναθέτει στην ατοµική ευθύνη των ζευγαριών, µε αγορά αυτών των
υπηρεσιών από τον εµπορευµατοποιηµένο δηµόσιο τοµέα αλλά
και από τον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα.
Ο τοµέας της αναπαραγωγικής υγείας, του προγεννητικού
ελέγχου, της εγκυµοσύνης και του τοκετού, έχει µετατραπεί σε
«φιλέτο» για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της υγείας. Αποτέλεσµα αυτού είναι τα νέα ζευγάρια να
επωµίζονται το κόστος, να πληθαίνουν οι νέες που δεν µπορούν
να εξασφαλίσουν υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, εξετάσεις, µαιευτική περίθαλψη και µετά βεβαίως
τη γέννηση του παιδιού τους, την παρακολούθησή του από παιδίατρο, τον εµβολιασµό του και τα λοιπά.
Η Κυβέρνηση, µε τη διάταξη αυτή δεν ασχολείται µε την προαγωγή της περιγεννητικής φροντίδας που απαιτείται για όλες τις
έγκυες. Η περιγεννητική φροντίδα των κέντρων δεν αφορά όλες
τις γυναίκες που κυοφορούν αλλά µέσα από την κρίση των πρωτοκόλλων, µόνο αυτές που θα χαρακτηριστούν υψηλού κινδύνου.
Ούτε αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα από την έλλειψη κρατικών
µονάδων εντατικής νεογνών και την υποστελέχωση αυτών που
υπάρχουν.
Το γεγονός ότι προβλέπεται η δράση του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα στην περιγεννητική φροντίδα, τις µονάδες εντατικής νεογνών και τα λοιπά δείχνει ξεκάθαρα και εξηγεί την ενασχόληση της Κυβέρνησης, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και για την περιγεννητική φροντίδα,. Αυτά δεν αποτελούν στενά
ιατρικά ζητήµατα αλλά κυρίως κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά αυτού του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, ο οποίος
γεννά και υψηλού κινδύνου κυήσεις.
Όλα αυτά αποδεικνύουν από ποια σκοπιά και µε ποια κατεύθυνση αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση υπαρκτά προβλήµατα και τις
ανάγκες και ταυτόχρονα, το δικαίωµα των γυναικών και των παιδιών τους, για παράδειγµα, και στο ζήτηµα της προαγωγής του
µητρικού θηλασµού µε το άρθρο 3, µε µέτρα όπως προβολής –
αυτό αναφέρεται- της αξίας του θηλασµού, τη δηµιουργία σταθµών θηλασµού και άλλα πολλά.
Το ζήτηµα είναι πως οι γυναίκες δεν έχουν ανάγκη απλά και
µόνο από ενηµέρωση αλλά και από τα οφέλη του θηλασµού και
για τις ίδιες και για το παιδί, το βρέφος. Διότι όσο ενηµερωµένες
και αν είναι, αντιµετωπίζουν συνθήκες που δεν τους επιτρέπουν
να επιλέξουν το θηλασµό.
Στη σηµερινή εργασιακή ζούγκλα η θεσµική προστασία της µητρότητας και του θηλασµού είναι στοιχειώδης και συχνά δεν
εφαρµόζεται. Απολύσεις εγκύων, συµφωνητικά µε τα οποία νέες
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γυναίκες δεσµεύονται στον εργοδότη πως δεν θα δηµιουργήσουν οικογένεια, χώροι δουλειάς όπου η εργοδοσία αρνείται
ακόµη και το διάλειµµα -κλάδος επικοινωνιών- ανασφάλιστες εργαζόµενες που δεν έχουν ούτε τις προβλεπόµενες άδειες µητρότητας, τείνουν να αποτελέσουν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.
Πραγµατικό αντίκτυπο και στον αριθµό των µητέρων που θηλάζουν θα µπορούσε να είναι η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των γυναικών, µέτρα στήριξης της µητρότητας, άδειες, µειωµένα ωράρια, προστασία από βλαπτικούς παράγοντες
στο χώρο εργασίας κ.ά.. Αυτά, όµως, αποτελούν κόστος για το
κεφάλαιο, τους επιχειρηµατίες και το κράτος που τους υπηρετεί.
Βλάπτουν, όµως, την ανταγωνιστικότητα και είναι εµπόδιο στη
µείωση του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους.
Αυτό το στόχο, ενδεχοµένως, υπηρετεί και η δηµιουργία σταθµών θηλασµού στις επιχειρήσεις, µε υψηλή συγκέντρωση εργαζοµένων γυναικών, αφού το µέτρο µπορεί να αποτελέσει άλλοθι
για την κατάργηση της άδειας θηλασµού, αλλά ακόµη και αν δεν
καταργηθεί η άδεια θηλασµού, µπορούν να λειτουργήσουν ως
άλλοθι, ώστε στην πράξη να µην εφαρµόζεται η συγκεκριµένη
άδεια.
Το επιχείρηµα, βέβαια -που πράγµατι ισχύει και συνδέει το θηλασµό µε την πρόληψη ασθενειών και που παρουσιάζεται ως πανάκεια- έχει στόχο να περιοριστεί το ζήτηµα της πρόληψης στο
θηλασµό, διότι η πρόληψη συνδέεται µε ολόκληρο σύστηµα µέτρων που θα αντιµετωπίζουν τους βλαπτικούς παράγοντες, θα
αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της έγκαιρης διάγνωσης κ.ά..
Χρειάζεται, λοιπόν, ανάπτυξη υποδοµών και υπηρεσιών που
θα έχουν κατεύθυνση τον υγιή πληθυσµό, µέτρα που θα αντιµετωπίζουν προς όφελος του λαού τις συνθήκες δουλειάς, κατοικίας, διατροφής. Όµως, όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε το
σκοπό της παραγωγής στο καπιταλιστικό σύστηµα, στον καπιταλισµό, διότι µπαίνει µπροστά το κέρδος, η ανταγωνιστικότητα,
τα οποία απαιτούν ακόµη πιο φθηνούς εργαζόµενους, που όχι
µόνο δεν µπορεί να τα βελτιώσει το ίδιο σύστηµα αλλά τα επιδεινώνει.
Να, λοιπόν, από ποια σκοπιά και µε ποια κατεύθυνση αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση τα υπαρκτά προβλήµατα, τις ανάγκες και
ταυτόχρονα, τα δικαιώµατα στην πρόληψη και κατ’ επέκταση,
στο σύνολο της υγείας του λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε µία ανοχή χρόνου, όπως δώσατε και σε όλους τους εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Συνεπώς, τα όποια επιµέρους
µέτρα δεν µπορούν να αποσυνδεθούν από το συνολικότερο αντιλαϊκό πλαίσιο της πολιτικής που εφαρµόζεται, διότι ακριβώς
αυτό το πλαίσιο είναι που καθορίζει αντικειµενικά τις κατευθύνσεις του δραστικού περιορισµού των όποιων δυνατοτήτων δηµιουργούν οι διατάξεις του νοµοσχεδίου. Ακριβώς επειδή κινείται
σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο, εµείς το καταψηφίζουµε επί της
αρχής.
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, για να αναφερθώ στις
τροπολογίες που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Είναι τρεις
τροπολογίες που ακουµπούν στη βάση, στην πάγια θέση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος για πλήρη ικανοποίηση των εργασιακών και λοιπών δικαιωµάτων και των εργαζοµένων.
Έτσι, λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση καταθέσαµε, όπως
είπα και τρεις τροπολογίες, τη µε γενικό αριθµό 2202 και ειδικό
αριθµό 196, που αφορά τους εργαζόµενους των οποίων οι θέσεις
καταργήθηκαν µε τους τελευταίους νόµους, διετίας περίπου,
που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα ή έχουν απολυθεί ή εργάζονται
µε δικαστικές αποφάσεις ή έχει διακοπεί η µισθοδοσία τους.
Προτείνουµε τη δηµιουργία, τη σύσταση θέσεων, όπως για παράδειγµα για τους σχολικούς φύλακες να τοποθετούνται σε θέσεις επιστατών στα σχολεία του δήµου στον οποίο υπηρετούσαν
έως τις 23-7-2013, για τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών και για οµάδες εργαζοµένων σε διάφορα Υπουργεία, στο
προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα, όπως και για τη Δη-
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µοτική Αστυνοµία.
Η δεύτερη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 2115 και ειδικό
164, που δεν έχει και κόστος. Προτείνουµε, λοιπόν, µέσα από
αυτήν την τροπολογία νοµοθετική ρύθµιση, µε την οποία να αναγνωρίζεται η προνοµιακή ικανοποίηση του συνόλου των εργαζοµένων στις ναυτιλιακές εταιρείες, των ναυτεργατών σε περίπτωση εκποίησης του πλοίου ως ναυάγιο και βέβαια, αυτό να αγκαλιάζει όλο το σύνολο των εργαζοµένων, να προηγούνται, δηλαδή, προνοµιακά επί του πλοίου οι απαιτήσεις των εργαζοµένων.
Η τρίτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 2116 και ειδικό αριθµό
165, αφορά την αυτοδίκαιη µεταφορά των εργαζοµένων σε τρεις
συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Αυτό αφορά τις τράπεζες ΑΧΑΪΚΗ, ΛΑΜΙΑΣ και
ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ. Εµείς λέµε ότι αυτοί οι εργαζόµενοι πρέπει
να µεταφερθούν στη νέα τράπεζα που ανέλαβε το υγιές –λέειχαρτοφυλάκιο των τριών προηγούµενων και να αναγνωριστούν,
παράλληλα, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώµατα
των εργαζοµένων.
Θα ολοκληρώσω αναφερόµενος σε δύο τροπολογίες. Για τα
υπόλοιπα θα αναφερθώ και στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρούµε απαράδεκτη –και το ξεκαθαρίζουµε- την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2235, σε ό,τι αφορά το εξηκοστό έβδοµο
έτος ηλικίας που προωθείται για την υπηρεσία των γιατρών. Ανοίγει τις πόρτες –πέρα από την όποια εναρµόνιση µε το ασφαλιστικό- για παράταση του εργάσιµου βίου των γιατρών. Μάλιστα,
ενδεχοµένως να αποτελέσει και κερκόπορτα για µία σειρά άλλων
κλάδων.
Κλείνω µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2165 και ειδικό
αριθµό 184 που είναι υπουργική του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ,
για παράδειγµα, θα ψηφίζαµε θετικά το άρθρο 2 που προβλέπει
την αξιοποίηση των Ολυµπιονικών σε τοµείς αντίστοιχων αθληµάτων, της Γενικής Γραµµατείας, κ.λπ.. Όµως, στην ίδια τροπολογία υπάρχουν µία σειρά από άρθρα, τα οποία τα καταψηφίζουµε. Μάλιστα, ενδεικτικά αναφέρω κωδικοποιηµένα ότι αφορούν αξιολόγηση οργανικών µονάδων και µπαίνουν εκβιαστικά
τα ζητήµατα της αξιολόγησης, γεγονός που µας βρίσκει αντίθετους. Αν το ξεχωρίσετε αυτό το κοµµάτι που αφορά τους Ολυµπιονίκες, εµείς θα το υπερψηφίσουµε. Διαφορετικά, θα αναγκαστούµε να καταψηφίσουµε το σύνολο της τροπολογίας.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος
των ειδικών αγορητών και των εισηγητών.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Πρώτος έχει τον λόγο ο κ. Κακλαµάνης.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µήπως θα πρέπει
ο κύριος Υπουργός, αν έχει έτοιµες τις νοµοτεχνικές του βελτιώσεις –τις ουσιαστικές και όχι τις τυπικές- να µας τις αναπτύξει;
Αυτό το λέω, διότι για παράδειγµα εγώ θέλω να σχολιάσω δύο
άρθρα και ενδεχοµένως θα καλυφθώ. Αν είναι δυνατόν, να µας
τις πει πρώτα και µετά να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως. Να µας πει,
επίσης, ο Υπουργός, αν µπορεί, ποιες βουλευτικές τροπολογίες
γίνονται δεκτές, αν έχουµε τέτοιες.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
επί του παρόντος δεν έχω να προσθέσω κάτι. Έχω πει στην αρχή
της συζητήσεως ότι κάνω δεκτή µία βουλευτική τροπολογία.
Εποµένως, δεν έχω κάτι περισσότερο να πω απ’ όσα είπα στην
έναρξη της συζητήσεως.
Από πλευράς τροπολογίας επί της ουσίας, σας λέω επί του παρόντος αλλά επιφυλασσόµενος να καταθέσω το πλήρες σώµα –
απλώς το λέω τώρα για τη διευκόλυνση των συναδέλφων- ότι στο
άρθρο 30 η λέξη «επεκτάθηκαν» αντικαθίσταται από τη λέξη «εντάχθηκαν» και προστίθεται η φράση «παρέχοντας υπηρεσίες
δευτεροβάθµιας περίθαλψης». Αφορά το ζήτηµα των κλινικών
που είχαν άδεια. Αυτό, λοιπόν, το προσδιορίζουµε πιο πολύ, προκειµένου να µην είναι απλώς εδώ η έννοια της επέκτασης στο
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ΕΣΥ αλλά να είναι η ένταξή τους στο ΕΣΥ και µάλιστα να έχουν
παράσχει υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης. Αυτό το λέµε,
προκειµένου να είναι βέβαιο ότι διασφαλίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας, αφού ούτως ή άλλως θα είχαν παράσχει
υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης. Άρα, γίνεται πιο συγκεκριµένη η διατύπωση για να µη θεωρηθεί ότι κάτι ανοίγει.
Το δεύτερο το οποίο λέµε τώρα, είναι ότι στο άρθρο 50 απαλείφεται το «έως το έτος 2012». Αυτό αφορά τα συµβασιοποιηµένα. Εκεί που υπήρχε ένας περιορισµός ότι τα συµβασιοποιηµένα σταµατούσαν το 2012, τώρα είµαστε σε συνεννόηση
γι’ αυτό µε το Γενικό Λογιστήριο. Θα έρθει να το πει και το Γενικό
Λογιστήριο. Μετά από συνεννόηση αυτά µπορούν να προχωρήσουν και να καταλάβουν και συµβασιοποιηµένα µέχρι και σήµερα.
Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω επί του παρόντος. Επιφυλάσσοµαι για πρόσθετα αργότερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αν µπορείτε, να µου δώσετε τον λόγο να µιλήσω για την
τροπολογία που έχω καταθέσει. Αν µπορείτε. Μπορώ να µιλήσω
και αργότερα. Ό,τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κακλαµάνη, να
µιλήσει τώρα ο κ. Λοβέρδος για την τροπολογία ή θέλετε να πάρετε πρώτα εσείς τον λόγο;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπορεί να έχει τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν βιάζοµαι. Όπως θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με την άδεια του Σώµατος έχετε τον λόγο, κύριε Λοβέρδο, για να ακούσουµε για την
τροπολογία, διότι µπορεί να χρειαστεί να ληφθεί υπ’ όψιν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω καταθέσει µια τροπολογία µε γενικό αριθµό 2236 και ειδικό 209, όπου ρυθµίζει µια σειρά
από θέµατα που αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας και για τα
οποία επανειληµµένα έχουµε κάνει λόγο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αλλά και στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Δεν υπάρχει καµµία ρύθµιση ως προς την οποία να µην υπάρχει ήδη προειδοποίηση ότι σκοπεύουµε να τη ρυθµίσουµε µε νοµοθετική µας παρέµβαση.
Ξεκινώ από ένα θέµα που µας απασχολεί στην καθηµερινή µας
λειτουργία και νοµίζω ότι θα καταλάβουν όλες και όλοι οι Βουλευτές ποιο ακριβώς είναι το νόηµα της ρύθµισης.
Κύριε Πρόεδρε, για µια σειρά υπηρεσιακά θέµατα, έχουµε ορισµένες φορές αντιρρήσεις από ορισµένα κοµµάτια των υπηρεσιών για το αν το σύµφωνο συµβίωσης δηµιουργεί κατά την
εφαρµογή της νοµοθεσίας προϋπόθεση να αποδεχθείς ό,τι αποδέχεσαι για εκπαιδευτικούς που έχουν ένα κανονικό γάµο, πολιτικό ή θρησκευτικό.
Επανειληµµένα -πέντε φορές τουλάχιστον-, έχουµε αντιµετωπίσει το θέµα πάρα πολύ θετικά. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι
οχλούντες υπηρεσιακοί παράγοντες, λέω να του δώσουµε µια
οριστική λύση, αφού στην πράξη το κάνουµε, µε µία νοµοθετική
παρέµβαση, λακωνική, που εµπεριέχεται στην προαναφερθείσα
τροπολογία.
Δεύτερον, την ίδια εξεταστική περίοδο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνουν διάφοροι φοιτητές το πτυχίο τους. Μοριοδοτούνται διαφορετικά, ανάλογα µε την ηµέρα ορκωµοσίας τους,
16 Ιουλίου ή 9 Ιουλίου. Δεν είναι σωστό πράγµα αυτό. Και κάνουµε µία εξοµοίωση ηµερολογιακή, τελικά, σε σχέση µε την ηµεροµηνία λήψης του πτυχίου.
Βρισκόµαστε στην εξαιρετικά καλή κατάσταση σε πολλά µεταπτυχιακά µας τµήµατα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουµε είκοσι προσφερόµενες
θέσεις διδασκαλίας, κύριε Πρόεδρε, στην αγγλική και µε δίδακτρα και να έχουµε ενενήντα υποψηφιότητες.
Μας έκανε πολύ µεγάλη έκπληξη -το έχω πει στη Βουλή δέκα
φορές αυτό- η ζήτηση που υπάρχει από αποφοίτους πανεπιστη-
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µίων της Αφρικής. Και τα πανεπιστήµια πάνε να δεχθούν κάποιες
υποψηφιότητες αλλά περιµένουν την έγκριση της εγκυρότητας
του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ για τρία χρόνια, για τέσσερα χρόνια,
για πέντε χρόνια. Πάνε οι µεταπτυχιακοί φοιτητές!
Ρυθµίζουµε, λοιπόν, εδώ, ως προς αυτές τις περιπτώσεις, την
εγκυρότητα των κατατεθειµένων τίτλων να την εξετάζουν οι κοσµητείες των τµηµάτων των πανεπιστηµίων. Νοµίζω ότι και αυτό
είναι σε πάρα πολύ θετική κατεύθυνση.
Ξέρουν οι συνάδελφοι, γιατί πολλές φορές µου έχουν φέρει
το θέµα, την αναστάτωση που δηµιουργείται σε διάφορα ζητήµατα, µεταξύ των οποίων και στις µετεγγραφές. Υπάρχουν δύο
ιδιαιτερότητες. Μία ιδιαιτερότητα υπάρχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ΤΕΦΑΑ και στις Σέρρες και
στη Θεσσαλονίκη µε διαφορετική µεταχείριση στο θέµα των µετεγγραφών, λόγου χάρη. Το ίδιο και στο ΤΕΙ δυτικής Ελλάδας.
Εδώ κάνουµε ρύθµιση σχετικά µε το θέµα αυτό. Ακόµα, υπάρχει
ζήτηµα σχετικά µε τη συνυπηρέτηση συζύγων ιερέων. Άλυτο
θέµα για κάποια χρόνια. Το λύνουµε.
Επίσης, µε πρόταση τριών κοµµάτων της Βουλής δώσαµε δικαίωµα µετεγγραφής στους αναπήρους που πάνε µε το 5% στα
πανεπιστήµια, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται άνιση µεταχείριση σε αυτούς οι οποίοι αξιοποιούν το 10%. Υπάρχει και µία ίδια
ρύθµιση και για τις δύο αυτές περιπτώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε αυτό.
Στόχος της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, είναι οι αποτελεσµατικές πολιτικές εξωστρέφειας. Με την Υπουργό Τουρισµού είχαµε πει ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε δύο τµήµατα Διοίκησης Τουρισµού, που απευθύνονται σε φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε δίδακτρα και
διδασκαλία στην αγγλική για τετραετή κύκλο σπουδών. Το ρυθµίζουµε εδώ σήµερα, µετά από τεσσάρων µηνών συζήτηση µε τα
πανεπιστήµια και αποφάσεις των πανεπιστηµίων, οι οποίες µε τον
έναν ή µε τον άλλον τρόπο συµφωνούν µε αυτήν την κατεύθυνση.
Αναφέροµαι στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Θα τη συµπληρώσω σε λίγα λεπτά αυτήν την…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν λέτε Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
εννοείτε τη Μυτιλήνη;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Τη Ρόδο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε κάτι, κύριε Υπουργέ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα τη συµπληρώσω, λοιπόν, µε το Τµήµα Ναυτιλιακών
Σπουδών. Επαναλαµβάνω ότι πρόκειται για τετραετή κύκλο
σπουδών, η διδασκαλία θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα µε δίδακτρα για φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά
ούτε τους Έλληνες αλλά ούτε και πολίτες των άλλων είκοσι επτά
χωρών. Αφορά πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ήταν παράλειψή µας -το έχουµε αναφέρει στη Βουλή και οι
συνάδελφοι το ξέρουν- το τετραετές πρόγραµµα –πρόκειται, δηλαδή, για κανονικό τµήµα- που θα έχει πάλι τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτό σηµαίνει ότι η διδασκαλία θα γίνεται στην αγγλική
και θα υπάρχουν δίδακτρα για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μιλάω για το Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών στη Χίο.
Μετά την τελευταία απόφαση της Συγκλήτου του Δηµοκριτείου
Πανεπιστήµιου Θράκης, λοιπόν, επιτέλους δηµιουργείται η
πρώτη σχολή, το πρώτο τµήµα, στο οποίο ο κύκλος σπουδών θα
είναι τετραετής, η διδασκαλία θα γίνεται στην αγγλική και θα
υπάρχουν δίδακτρα για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Πρόκειται για κλασικές ελληνικές σπουδές.
Από τον Ιούνιο –και µ’ αυτό τελειώνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές- είµαστε σε συζήτηση µε όλες τις φιλοσοφικές σχολές
της χώρας και παρακαλούµε, σχεδόν εκλιπαρούµε, τα πανεπιστήµιά µας να µετέλθουν αυτού του µέσου. Το πρώτο πανεπιστήµιο που ανταποκρίθηκε, ήταν το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης. Μάλιστα, το επαινούµε δηµόσια γι’ αυτό και κατοχυρώνουµε αυτήν του την προσπάθεια µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, την οποία θα συµπληρώσω σε λίγα λεπτά, όσον αφορά αυτό
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το σηµείο.
Επίσης, η εξεταστική περίοδος του Φεβρουαρίου για πανεπιστήµια και ΤΕΙ ρυθµίζεται ως πλήρης εξεταστική περίοδος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να παρακαλέσω τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να ενηµερώσουν τους Βουλευτές που
είναι εγγεγραµµένοι να είναι στην Αίθουσα, διότι λόγω των έκτακτων συνθηκών, ενδεχοµένως ορισµένοι από αυτούς να µην ξέρουν πότε ακριβώς θα µιλήσουν.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Νικήτα Κακλαµάνη, θα ήθελα να
διαβάσω έναν πρώτο κατάλογο οµιλητών. Νικήτας Κακλαµάνης,
Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Μαρίνος Ουζουνίδης,
Μαρία Γιαννακάκη.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Ναυπλίου (Α’ Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα υπερψηφίσω επί της αρχής
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο είτε φέρνει διατάξεις για
να καλύψει κενά ετών είτε βελτιώσεις σε υπάρχουσες διατάξεις.
Μάλιστα, για να είµαστε ειλικρινείς, υπάρχουν και κάποια άρθρα
που ικανοποιούν χρόνια, αλλά κατά την άποψή µου, δίκαια αιτήµατα κάποιων επιστηµονικών κλάδων.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στο άρθρο 32, ή θα αποσυρθεί ή
θα βάλετε «από τούδε και στο εξής». Είναι ανεπίτρεπτο σε ανθρώπους οι οποίοι ξόδεψαν κόπο, χρόνο και χρήµα και έχουν
πάρει νοµίµως την άδεια και λειτουργούν εργαστήρια οδοντοτεχνίας, να τους λέµε ότι µέσα σε τρία χρόνια είτε ότι θα πρέπει
να πάρουν πτυχίο Οδοντοτεχνικής από τα ΤΕΙ ή θα πρέπει να
κλείσουν το εργαστήριο που έχουν.
Αντίθετα, από τούδε και στο εξής και γνωρίζοντας εκ των προτέρων εγώ και εσείς -αν έχουµε λεφτά και θέλουµε να φτιάξουµε
ένα τέτοιο εργαστήριο και δεν είµαστε οδοντοτεχνίτες- ότι για
να πάρουµε άδεια, θα πρέπει να έχουµε έναν απόφοιτο οδοντοτεχνίτη των ΤΕΙ –µε το οποίο συµφωνώ- τότε µάλιστα. Όµως,
όταν ακούω ότι θα υπάρχουν τρία ή πέντε µεταβατικά χρόνια,
δεν καλύπτεται το θέµα. Ξέρετε τι θα συµβεί; Αυτοί οι κύριοι –οι
οποίοι κατά τα άλλα είναι συµπαθέστατοι και να τους βοηθήσουµε να βρουν δουλειά- θα µπουν στον κλάδο από τούδε και
στο εξής, θα µάθουν τη δουλειά, θα γνωρίσουν την πελατεία
οδοντοτεχνιτών που έχουν τα εργαστήρια είκοσι χρόνια και σε
τρία χρόνια θα τους πουν «a tout aller», «γεια σας» και θα πάνε
να στήσουν δίπλα το δικό τους µαγαζί, µε αποτέλεσµα να καταστραφεί ο προηγούµενος. Εποµένως, ή θα βάλετε «από τούδε
και στο εξής» ή να την αποσύρετε. Διαφορετικά, κύριε Υπουργέ,
εγώ δεν µπορώ να ψηφίσω το άρθρο 32.
Έρχοµαι τώρα στο περιβόητο θέµα, που δεν είναι στο νοµοσχέδιο αλλά ξέρω ότι έχει απασχολήσει όλη τη Βουλή και εσάς,
σχετικά µε το όριο συνταξιοδότησης.
Κατ’ αρχάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουµε το θάρρος να πούµε να αλλάξει ο απαράδεκτος νόµος, µε τον οποίο διά
βοής µέσω γενικών συνελεύσεων, µόνο και µόνο αν έχουν τα
χρόνια, οι επιµελητές Α’ γίνονται διευθυντές;
Πείτε µου σε ποια χώρα του κόσµου -του κόσµου!- στην Αυστραλία, την Αφρική, την Ασία -αφήστε την Ευρώπη και την Αµερική- υπάρχει τέτοιο πράγµα. Ας πούµε ότι εγώ είµαι σκερβελές
και ο κ. Ξανθός εξαιρετικός γιατρός και επειδή έχουµε και οι δύο
δεκαπέντε χρόνια προϋπηρεσίας, γινόµαστε και οι δύο διευθυντές χωρίς κρίση. Θα έχει κανείς το θάρρος να το πει;
Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η τοµή, που θα είχε επιλύσει και
πολλά άλλα προβλήµατα. Όσοι είµαστε γιατροί ξέρουµε ότι σε
ηµέρες εφηµερίας λόγω του ότι έχουµε δέκα «στρατηγούς» και
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δύο «στρατιώτες» σε κάθε κλινική και οι στρατηγοί βεβαίως δεν
πάνε στα εξωτερικά ιατρεία, εκτός εξαιρέσεων -για να µην πω
συνολικά- αλλά πάνε µόνο οι δύο στρατιώτες, βεβαίως ο χρόνος
αναµονής για να εξετάσουν έναν που προσφεύγει εκεί είναι τέσσερις ώρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι δύο γιατροί πόσους να εξετάσουν; Ανά πόσα λεπτά; Αυτή είναι η τοµή για την
οποία θα έπρεπε να συζητήσουµε σήµερα.
Εγώ υπέστην κόστος που αρνήθηκα να το κάνω ως Υπουργός.
Ο κ. Ξανθός το ξέρει. Με κυνήγησαν συνάδελφοι µου. Δεν υπήρχε, όµως, πουθενά στον κόσµο και είναι τώρα περίπου οκτώ χρόνια που αυτός ο νόµος δεν αλλάζει.
Το άρθρο 65 αν παραµείνει, έχει το εξής µείον: Αυτοί οι γιατροί, οι διευθυντές, που θα φύγουν µέσα στο 2015 -απ’ ό,τι µου
είπαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας, χονδρικά είναι γύρω
στους διακόσιους, µπορεί να είναι διακόσιοι δέκα ή εκατό
ογδόντα, δεν έχει σηµασία- είναι παλιοί γιατροί που έγιναν διευθυντές µετά από αυστηρή κρίση.
Άρα, το ποιοτικό κενό που θα αφήσουν δεν καλύπτεται, για να
είµαστε ειλικρινείς. Δεν καλύπτεται, όχι το αριθµητικό αλλά το
ποιοτικό κενό. Αν, όµως, σας έχει διαβεβαιώσει το Υπουργείο Οικονοµικών -γιατί υπάρχει τώρα ο αντίλογος- ότι στην περίπτωση
που αυτοί οι συνάδελφοι µείνουν µέχρι τα εξήντα επτά µπορεί
να πει ο Χ κ. Σταϊκούρας -τον αναφέρω, γιατί αυτός µου είναι
συµπαθής, δεν είναι όπως ο Υπουργός του και κυρίως ο προκάτοχος του Υπουργού του- ότι «εγώ θα σας δώσω πιστώσεις να
πάρετε διακόσιους επιµελητές Β’, ακόµα κι αν µείνουν αυτοί οι
γιατροί από τα εξήντα πέντε στα εξήντα εφτά», τότε αλλάζει το
σκηνικό. Και είµαι φανατικά του να πάει στα εξήντα επτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Το όριο;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, το όριο. Έτσι έχετε και ισονοµία, διότι υπάρχουν πολλά νοσοκοµεία στην Αθήνα και ανά την
Ελλάδα, που επειδή ήταν κληροδοτήµατα, οι γιατροί αυτοί του
ΕΣΥ φεύγουν ούτως ή άλλως και τώρα που µιλάµε, στα εξήντα
επτά. Για παράδειγµα, όλοι οι γιατροί του «Ευαγγελισµού» φεύγουν στα εξήντα επτά, εφόσον το επιθυµούν. Το ίδιο συµβαίνει
στην «Παµµακάριστο», το «Αγλαΐα Κυριακού», το «Δροµοκαΐτειο».
Λέω τα νοσοκοµεία της Αθήνας, που τα ξέρω. Άρα, επέρχεται και
ισονοµία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μακάρι, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να κάνω και ένα παράπονο σε σχέση µε τους πανεπιστηµιακούς, που πιστεύουν ότι
τους θεωρούµε δευτέρας κατηγορίας, ενώ δεν είναι, τουλάχιστον στη συνείδηση τη δική µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Να γίνει και για τους πανεπιστηµιακούς.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πιστεύω ότι εκεί είναι το «κουµπί».
Αν µέχρι το απόγευµα µπορεί ο κ. Σταϊκούρας να σας διαβεβαιώσει γι’ αυτό, γιατί δεν φταίτε εσείς…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι, δεν υπάρχει
αυτό.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πράγµατι, δεν υπάρχει. Λέω ότι αν
µπορεί να σας διαβεβαιώσει µετά το αίτηµα που υποβάλλουµε,
τότε εγώ δεν θα ήµουν αντίθετος γι’ αυτό το πράγµα.
Κλείνω, λέγοντας ότι εγώ έχω υποβάλει µία τροπολογία. Είναι
η µοναδική εµπρόθεσµη. Είναι η µοναδική που δεν έχει κόστος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν τη φορά -αν τη δεχτεί ο
Υπουργός- αφορά δύο άτοµα, µέλη ΔΕΠ. Άρα, θα µπορούσαν να
µου πουν ότι «κύριε Κακλαµάνη, φέρνεις µια τροπολογία-φωτογραφία». Εγώ, όµως, δεν φοβάµαι και ξέρω ότι δεν είναι «φωτογραφία» για να εξυπηρετηθούν άτοµα αλλά είναι ουσίας. Μετά
από δύο χρόνια µπορεί να αφορά δέκα άτοµα.
Το λέω ευθέως ότι αφορά δύο άτοµα, κύριε Υπουργέ, για να
σας βγάλω από τη δύσκολη θέση, για να πάρω εγώ την ευθύνη
πάνω µου και να το πω φανερά και ξάστερα. Παρακαλώ πολύ να
το ξανασκεφτείτε.
Άσχετο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Βρούτση.
Ήταν αίτηµα που είχαµε βάλει και άλλοι συνάδελφοι από τις
άλλες πτέρυγες, αλλά και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Και µε ενηµερώσατε ότι το υπογράψατε. Θέλω να σας συγχαρώ
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γιατί υπογράψατε την εξάµηνη παράταση, προκειµένου οι αστυνοµικοί να οργανώσουν το επικουρικό τους ταµείο. Ξέρετε, είναι
πάρα πολύ εύκολο. Αρµόδιος Υπουργός ήταν ο Βρούτσης. Άλλοι, όµως, πανηγύριζαν κατόπιν ενεργειών µας και ενηµέρωναν
τους αστυνοµικούς. Αλλά, αν δεν υπέγραφε ο Βρούτσης, παράταση δεν θα έβγαινε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μάλιστα. Το Προεδρείο δεν σχολιάζει τις προτιµήσεις του κ. Κακλαµάνη για τους
Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας, νυν και πρώην.
Τον λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για Υπουργούς Οικονοµίας είπαµε, όχι Εργασίας. Αστειεύοµαι. Να σπάσει λίγο και
η µονοτονία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Με µένα θα σπάσει η
µονοτονία, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πώς είπατε;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τίποτε. Ρωτάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, δεν σας έχω
δώσει καν έναρξη χρόνου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας χαρίζω και δέκα
δευτερόλεπτα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι το τελευταίο
αυτής της Κυβέρνησης. Και το λέω αυτό, παρ’ όλο του ότι βγαίνει
στα διαγγέλµατά του ο Πρωθυπουργός και λέει αυτά που λέει.
Όλοι γνωρίζουµε ότι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ήδη
έχουν κλείσει στο Κολωνάκι, για παράδειγµα, αίθουσες για προεκλογική συγκέντρωση. Άρα, όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για να
λέγονται, για εντυπωσιασµό.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας διαβεβαιώ ότι το Κολωνάκι δεν
έχει µεγάλες αίθουσες.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν είπα για εσάς,
κύριε συνάδελφε. Για άλλον συνάδελφο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Επειδή µόνο εγώ είµαι από την Α’
Αθηνών εδώ µέσα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Έχουµε δει, λοιπόν,
και έχουµε ζήσει πολλά τα τελευταία χρόνια µε την παρούσα Κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτό που βιώνουµε τις τελευταίες ηµέρες δεν
έχει προηγούµενο. Πρόκειται για τον πλήρη ευτελισµό του Κοινοβουλίου και της δηµοκρατίας. Και η Κυβέρνηση ήταν σαν να
µην είχε να κάνει τίποτε άλλο όλα τα προηγούµενα χρόνια και
προσπαθεί µέσα σε λίγες µόνο συνεδριάσεις και εν όψει των
πρόωρων εκλογών, που προανέφερα, µέσω τροπολογιών σε
άσχετα νοµοσχέδια να περάσει ό,τι προλαβαίνει, γιατί γνωρίζει
ότι το νέο έτος δεν θα τη βρει στην ίδια θέση.
Το βιώσαµε µε το νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ που ήρθε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος την Πέµπτη, το είδαµε και την Παρασκευή και το Σάββατο στο νοµοσχέδιο για τα δάση, το βλέπουµε
και σήµερα σ’ αυτό το τελευταίο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας. Και µέχρι χθες το βράδυ είχαν κατατεθεί πενήντα τέσσερις τροπολογίες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτές τώρα συνεχώς αυξάνονται και πληθαίνουν. Και η απαξίωση της δηµοκρατίας δεν
έχει τέλος.
Σήµερα στο εν λόγω νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται µία τροπολογία για τη δίµηνη παράταση του µνηµονίου. Θέλω να σας θυµίσω ότι την Πέµπτη που ήµουν Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
στο νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ, στη δευτερολογία µου είχα αναφερθεί στη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της
προηγούµενης ηµέρας, δηλαδή της 17ης του Δεκέµβρη, που
αφορούσε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την έγκριση
του σχεδίου της δεύτερης σύµβασης τροποποίησης της κύριας
σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Στα-
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θερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Προφανώς και δεν είχε ενηµερωθεί κανένας µας για την πράξη
αυτή και προφανώς κανένας από τα κόµµατα της συγκυβέρνησης δεν το σχολίασε την Πέµπτη που µας πέρασε. Εξάλλου, και
ο κ. Παπακωνσταντίνου –το θύµισα και προχθές, το ξαναθυµίζω
και σήµερα- την εποµένη του µνηµονίου, Παρασκευή µεσηµέρι
εδώ, είχε φέρει εκείνη την τροπολογία που µας την άφησε και
έφυγε για τις Βρυξέλλες. Αυτή αναιρούσε τα της προηγούµενης
ηµέρας, που εδώ µέσα οι συνάδελφοι στην τότε Βουλή είχαν ψηφίσει µε ονοµαστική ψηφοφορία υπέρ του µνηµονίου. Το άλλαξε
και είπε ότι η εκάστοτε δανειακή σύµβαση για τους διεθνείς διαγωνισµούς δεν θα περνάει από τη Βουλή. Απλά θα ενηµερώνεται
η Βουλή.
Και αν είναι ποτέ δυνατόν να έρχεται τώρα ένα τόσο σηµαντικό
θέµα και να περνάει µε µία τροπολογία. Ουσιαστικά το διακύβευµα των επικείµενων εκλογών για το αν η χώρα θα συνεχίσει
µε µνηµόνια και λιτότητα, προσπαθεί η Κυβέρνηση να το απαντήσει µε αυτήν την τροπολογία που κατατέθηκε.
Κατά τα άλλα, µιλάτε για µια εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης
και προσπαθείτε να µας κοροϊδέψετε εντέλει και είναι το τελευταίο σας χαρτί αυτό. Και το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουµε κι εµείς,
το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους ο ελληνικός λαός, ο οποίος
βεβαίως γνωρίζετε ότι θα δώσει την απάντησή του µέσα στις
επόµενες εβδοµάδες.
Κατά τα άλλα, η τροπολογία προβλέπει τους γνωστούς αυστηρούς όρους εφαρµογής που προέβλεπε και η αρχική σύµβαση,
δηλαδή παραίτηση αµετάκλητα και άνευ όρων από οποιαδήποτε
ασυλία, παραίτηση ασυλίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας,
όπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 5.4. Στην αιτιολογική
έκθεση σηµειώνεται ότι υπάρχει έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα
και απρόβλεπτη ανάγκη για παράταση της κύριας σύµβασης
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης. Η µόνη έκτακτη και εξαιρετικά
επείγουσα ανάγκη, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συναδέλφισσες
από τη συγκυβέρνηση, είναι µία, να φύγει αυτή η Κυβέρνηση της
καταστροφής. Και το λέω αυτό, διότι αν θα πιάσουµε αυτήν την
τροπολογία, που έρχεστε να την κυρώσετε από την ελληνική
Βουλή, δηλαδή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ρωτάω κάποια πράγµατα και θέλω απαντήσεις.
Με βάση το ν. 4060/2012, είχαµε πάρει 109,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ και εκεί, στο ν. 4060/2012, δεν υπήρχε πρόβλεψη «buyback». Έρχεται, όµως, ο ν. 4111/2013 και γίνεται το «buy-back»,
δηλαδή η επαναγορά οµολόγων, η οποία στοίχισε 11,9 δισεκατοµµύρια ευρώ και έτσι αγοράσαµε χρέος 32 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό κάνατε. Τα 11,9 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν µέρος
της δανειακής σύµβασης και αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένα χρηµατοδοτικό κενό. Και υποσχέθηκαν βεβαίως οι εταίροι µας ότι
αυτό θα καλυφθεί.
Εγώ ρωτάω και θέλω απάντηση τώρα. Οι δανειακές συµβάσεις
υπάρχουν υπογεγραµµένες στη Βουλή; Θα πρέπει να απαντήσετε, κύριοι Υπουργοί. Θα πρέπει να απαντήσετε. Μη µε κοιτάτε
έτσι, κύριε Υπουργέ Εργασίας. Μπορεί να µην είστε αρµόδιος
αλλά είστε σε µία Κυβέρνηση της καταστροφής, τα µνηµόνια
έχουν να κάνουν και µε το δικό σας Υπουργείο και δεν έχουµε
δει ποτέ αυτές τις δανειακές συµβάσεις υπογεγραµµένες εδώ.
Θα πρέπει να κατατεθούν.
Επίσης, µε τους ν. 4060/2012 και ν. 4111/2013, δεν υπάρχει
σαφής πρόβλεψη για το απόθεµα. Έχετε 11,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ του ΤΧΣ. Από αυτά, όµως, τα 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
του ΤΧΣ -µην κοροϊδεύετε τον κόσµο- τα 10,9 δισεκατοµµύρια
ευρώ είναι σε οµόλογα του παλιού EFSF -ESM νοµίζω λέγεται
τώρα- και µόνο τα 600 εκατοµµύρια ευρώ είναι σε µετρητά σε
λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος. Πώς θα πάει; Τι θα γίνει
µε αυτά τα 10,9 δισεκατοµµύρια ευρώ που είναι σε οµόλογα; Θέλουµε απαντήσεις! Πάνω σε αυτά δεν υπάρχει καµµία µα καµµία
απάντηση.
Κλείνοντας, στα γρήγορα, θέλω να περάσω σε ακόµα µία τροπολογία, από τις δεκάδες που έχουν κατατεθεί, και σε µία ακόµα
τροπολογία που µιλάει για τον ΟΑΣΘ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Δεν θα σταθώ στην πάγια θέση µας ότι χρειάζεται επιτέλους
ένα συνολικό σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και όχι τροπολογίες επί τροπολογιών, που δεν ρυθµίζουν τίποτα ουσιαστικό, παρά ικανοποιούν επιµέρους συµφέροντα.
Στέκοµαι στα συγκεκριµένα. Αυτή η τροπολογία περιέχει και άλλα άρθρα, που θα µπορούσε να συµφωνεί κανείς µε αυτά, όπως
είναι η ρύθµιση για τον φορέα που θα καλύψει µισθοδοσίες
υπαλλήλων στο ΕΚΑΦ και στον ΟΛΘ ή ο εξορθολογισµός κυρώσεων για συνταξιούχους που έχουν παραλείψει να δηλώσουν ότι
εργάζονται.
Μέσα όµως σε αυτήν πάτε και βάζετε τον ΟΑΣΘ και όπως είχαµε τονίσει και σε προηγούµενη αντίστοιχη συζήτηση στο τελευταίο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, τη στιγµή που
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν καλύπτονται από την
πρόσφατη ρύθµιση των εκατό δόσεων, τη στιγµή που οι µέτοχοι
του οργανισµού έχουν λάβει κανονικά το µέρισµα που τους αναλογεί -δηλαδή ο ΟΑΣΘ επέλεξε να πληρώσει τους µετόχους του
και άφησε απλήρωτες τις ασφαλιστικές εισφορές- η Κυβέρνηση,
προεκλογικά, προχωρά στις απαραίτητες χαριστικές ρυθµίσεις,
δηλαδή ο ΟΑΣΘ να µην πληρώσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Και ο πανικός
σας να κρατηθείτε στην εξουσία είναι έκδηλος.
Κλείνω, λέγοντας ότι η ώρα για κυβέρνηση της Αριστεράς έχει
έρθει. Η ώρα που τον λόγο έχει ο λαός άργησε, αλλά έφθασε και
ευτυχώς!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ουζουνίδης.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, µε την ευκαιρία που είστε εδώ, θέλω
να αναφερθώ σε ένα πρόβληµα που έχει να κάνει µε τις σχολές
µαθητείας του ΟΑΕΔ, όπου σε πολλές σχολές µαθητείας υπάρχει
έλλειψη προσωπικού. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν την πρακτική τους και λόγω της έλλειψης είτε διδακτικού είτε διοικητικού προσωπικού, αυτά τα παιδιά δεν
µπορούν να βρουν θέσεις εργασίας για να κάνουν την πρακτική
τους.
Εποµένως, είναι ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα, τη στιγµή που
θέλουµε να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας ή θέλουµε να µορφώσουµε νεαρά παιδιά, τα οποία θα βγουν στην αγορά εργασίας. Θα σας παρακαλέσω να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν αυτό
το θέµα που έχει να κάνει µε την επαγγελµατική αποκατάσταση,
µε την εκπαίδευση στις σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ.
Νωρίτερα ήταν εδώ και ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος σε συνεργασία µε τον Υπουργό Υγείας, κατά την άποψή µου, θα πρέπει να ασχοληθούν, όχι µόνο µε τα νοσοκοµεία των Αθηνών,
όπως είπε ο κ. Κακλαµάνης αλλά και της επαρχίας.
Πάρα πολλά νοσοκοµεία είναι υποβαθµισµένα και έχουν µεγάλες ελλείψεις. Σε αυτές τις ελλείψεις και την υποβάθµιση των νοσοκοµείων συγκαταλέγεται –και το αναφέρω για πολλοστή
φορά- το Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου, το οποίο σήµερα ανήκει στο
Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης.
Αν και απουσιάζει ο Υπουργός Υγείας, είµαι υποχρεωµένος να
καταθέσω στα Πρακτικά από το Σύλλογο Ειδικών Γιατρών του
ΕΣΥ του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης ένα έγγραφο, όπου οι πανεπιστηµιακοί γιατροί µαζί µε τους
γιατρούς του ΕΣΥ στο Νοσοκοµείο της Αλεξανδρούπολης έρχονται σε σύγκρουση, κύριε Υπουργέ, κάτι το οποίο έχει αρνητικές
επιπτώσεις για τους ασθενείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γι’ αυτό κάνω έκκληση προς τον Υπουργό Υγείας να βρει έναν
τρόπο, για να λύσει αυτήν τη σύγκρουση που υπάρχει µεταξύ
των γιατρών του ΕΣΥ και των πανεπιστηµιακών γιατρών του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης.
Πέρα από το συνδυασµό αυτών των συγκρούσεων, έρχεται και
η υποβάθµιση του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου. Μιλάµε για µια
περιοχή στο βόρειο Έβρο, όπου κατοικούν στην πλειοψηφία
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τους ηλικιωµένοι άνθρωποι. Μιλάµε για µια περιοχή, όπου υπάρχει µεγάλος αριθµός ανθρώπων του Ελληνικού Στρατού, η Σχολή
Αστυφυλάκων στο Διδυµότειχο και ζητά ο κόσµος, οι δήµαρχοι
της περιοχής και όλοι οι αρµόδιοι φορείς, το Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου να αναβαθµιστεί.
Επίσης, υπάρχουν και εθνικοί λόγοι. Είναι λυπηρό οι Εβρίτες,
οι βορειοελλαδίτες, να αναγκάζονται σήµερα πολλές φορές,
όπως και οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδος, να
πηγαίνουν στις γείτονες χώρες. Εποµένως, είναι ένα σοβαρό
θέµα, το οποίο θα πρέπει να το λάβει υπ’ όψιν του ο Υπουργός
Υγείας.
Έχουν φέρει εδώ πολλές τροπολογίες. Έχω ακούσει ότι έχει
κατατεθεί τροπολογία από την πλευρά κυβερνώντων Βουλευτών
και δεν γίνεται δεκτή από τον Υπουργό Υγείας. Θα τον παρακαλέσω –θα κάνω και εγώ µία έκκληση- να λάβει ξανά υπ’ όψιν την
ιδιαιτερότητα της περιοχής, την ιδιαιτερότητα των συνθηκών που
επικρατούν εκεί στην περιοχή και να κοιτάξει να αναβαθµίσει το
Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου, που σε συνδυασµό µε τη Σχολή Νοσηλευτικής των ΤΕΙ που ανήκει το ΤΕΙ Μακεδονίας, θα µπορούν
συγχρόνως τα παιδιά που επισκέπτονται το ΤΕΙ Νοσηλευτικής Διδυµοτείχου να κάνουν και την πρακτική τους στο Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου.
Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγµή, κύριε Υπουργέ Εργασίας,
µετά από µία περίοδο αδιαφορίας και υποβάθµισης της περιοχής
µου, θα δείξετε το καλό πρόσωπο ότι είστε κοντά στους κατοίκους. Κι επειδή πάντα µιλάµε για δηµιουργία θέσεων εργασίας,
υπάρχει το εργοστάσιο της Ορεστιάδος, για το οποίο θα πρέπει
οπωσδήποτε να βρεθεί µία λύση για τους ανθρώπους, οι οποίοι
θέλουν να δουλέψουν, να αρθεί η αναστολή λειτουργίας και του
εργοστασίου της Ορεστιάδος και των Σερρών και να δοθούν θέσεις εργασίας στον κόσµο.
Εποµένως, µε την ευκαιρία που βρίσκεστε εσείς, κάνω µία έκκληση σε εσάς σε ό,τι έχει να κάνει µε τις σχολές µαθητείας και
τα εργοστάσια στη βόρειο Ελλάδα και στον κύριο Υπουργό
Υγείας που απουσιάζει και παρακαλώ να δώσει µεγάλη προσοχή
στο Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου, το οποίο δυστυχώς κάθε µέρα
υποβαθµίζεται, κάθε µέρα υπολειτουργεί και σε συνδυασµό µε
τη σύγκρουση των γιατρών, αποβαίνουν όλα αυτά εις βάρος των
απλών κατοίκων, των ασφαλισµένων, των ανθρώπων που χρειάζονται την ιατρική βοήθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ. Βρούτσης, για να µιλήσει για την τροπολογία.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρέµβασή
µου έχει να κάνει µε την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο
Εργασίας για κάποιες συγκεκριµένες διατάξεις, οι οποίες ήταν
σηµαντικές, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις λίγες σε αριθµό,
είχαν να κάνουν για την εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου και
των ασφαλιστικών ταµείων, δηλαδή ήταν διευθετήσεις διοικητικού χαρακτήρα ως επί το πλείστον. Δύο όµως από αυτές χρήζουν ανάλυσης και ενηµέρωσης προς το Κοινοβούλιο, γιατί τις
θεωρώ ότι έχουν στοιχεία µε πολιτικά χαρακτηριστικά, όσον
αφορά το ειδικό βάρος των διατάξεων.
Η πρώτη, είναι η διάταξη η οποία σχετίζεται µε το ασφαλιστικό
σύστηµα. Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να τοποθετούµαι από το Βήµα της Βουλής και να σας λέω ότι το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας µας –πολλές φορές το έχω κάνει αυτόπλέον έχει εκσυγχρονιστεί σε µέγιστο βαθµό. Με ίδιες δυνάµεις
έχουµε κλείσει διαρροές εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ,
εφαρµόζοντας απλά το νόµο.
Δεν θα κάνω εξιστόρηση των όσων έχουν γίνει σε επίπεδο διασταυρώσεων, συµψηφισµών, αυτονόητα δηλαδή πράγµατα που
δεν είχαν γίνει για δεκαετίες στη χώρα µας, πάω µόνο σε αυτήν
την τελευταία παρέµβαση, η οποία χρειάζεται νοµοθετική παρέµβαση, για τον εξής λόγο. Ο νοµοθέτης του ν. 3863/2010 είχε πει
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–και πολύ σωστά- ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται, θα
πρέπει από ένα ύψος σύνταξης και πάνω, επειδή καλύπτουν θέσεις απασχόλησης, να καταβάλλουν ένα τίµηµα από τη σύνταξή
τους. Μάλιστα, το ύψος ήταν από 1.000 ευρώ και πάνω. Η διάταξη ήταν σωστή. Υπήρχε ένα δεύτερο µέρος της διάταξης, όµως, το οποίο προέβλεπε πολύ αυστηρά πρόστιµα, πρόστιµα
εξοντωτικά.
Εκτιµώ ότι ο τότε νοµοθέτης το έκανε, γιατί πολύ απλά ήταν
αδύνατον το 2010 να µπορέσουν να εντοπιστούν στην ελληνική
κοινωνία ποιοι συνταξιούχοι εργάζονται. Ήταν αδύνατον. Σήµερα
είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι µε όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία που έχουµε εφεύρει και έχουµε καινοτοµήσει ως
χώρα µπορούµε να κάνουµε τα πάντα, ανάµεσα σε αυτά και
αυτό.
Συγκεκριµένα, από την 1η Ιουνίου του 2013 που καταγράψαµε
και χαρτογραφήσαµε το ασφαλιστικό µε τον «ΗΛΙΟ» και από την
1η Μαρτίου του 2013 την «ΕΡΓΑΝΗ», έγινε gross, δηλαδή διασταύρωση των δύο αρχείων.
Σήµερα, λοιπόν, γνωρίζουµε µε ακρίβεια ποιοι συνταξιούχοι
εργάζονται. Συγκεκριµένα, εντοπίστηκαν δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιοι δεκατρείς συνταξιούχοι ως µισθωτοί στα µητρώα του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» που δουλεύουν στον ιδιωτικό τοµέα, από
τους οποίους οι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι δεκαεννιά παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ.
Την ίδια στιγµή, εντοπίστηκαν άλλες δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα τρεις συνταξιούχοι στον ΟΑΕΕ, από τους οποίους
οι εννιακόσιοι πενήντα τέσσερις παίρνουν πάνω από 2.000 ευρώ.
Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε ένα πλήθος πάνω από τριάντα πέντε
χιλιάδες µόνο στον ιδιωτικό τοµέα, χωρίς να έχει γίνει ακόµα διασταύρωση των συνταξιούχων του δηµοσίου τοµέα. Αυτοί, αν
αφήσουµε το νόµο ως έχει, θα πληρώσουν πρόστιµα 70.000,
80.000 και 100.000 ευρώ.
Ερχόµαστε, λοιπόν, µε την παρέµβασή µας εδώ και κάνουµε
ήπιο το παρελθόν και χωρίς να χάσουµε ούτε 1 ευρώ από το κεφάλαιο. Εξορθολογίζουµε το παρελθόν και διατηρούµε τις διατάξεις για το µέλλον.
Θα φύγουν αµέσως σηµειώµατα από το Υπουργείο Εργασίας,
από την ΗΔΙΚΑ και θα πάνε στα ασφαλιστικά ταµεία. Θα ειδοποιηθούν όλοι, θα µπουν τα πρόστιµα -τα εξορθολογισµένα πλέον,
όχι τα εξοντωτικά- και πλέον µπαίνουµε σε µία βάση απόλυτης
διαφάνειας και λειτουργίας του κράτους και του νόµου και για
το κοµµάτι των συνταξιούχων οι οποίοι εργάζονται.
Η δεύτερη, αφορά το κοµµάτι των συνταξιούχων στον Οργανισµό Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Υπήρχε µία εκκρεµότητα.
Υπήρχε µία παρακράτηση 1,75% για κοινωνικό τουρισµό. Αυτό
δεν είχε υλοποιηθεί από το κράτος και τώρα πλέον ενσωµατώνουµε τον ενιαίο λογαριασµό εφαρµογής κοινωνικής πολιτικής
µε αυτήν τη διάταξη και από το 2015 και οι συνταξιούχοι του
ΟΑΕΕ µε εισφορές που έχουν καταβάλει θα απολαµβάνουν και
αυτοί τον κοινωνικό τουρισµό, όπως τον απολαµβάνουν για πρώτη φορά από πέρυσι και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ.
Θα κλείσω µε µία εξαγγελία, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί ίσως δεν µου δοθεί η ευκαιρία ως το τέλος του
χρόνου να ξανατοποθετηθώ από τη Βουλή.
Κύριε Πρόεδρε, είµαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η εξαγγελία που είχε γίνει από το Υπουργείο Εργασίας για να απαντήσουµε στην τελευταία µεγάλη πρόκληση,
γάγγραινα, ντροπή για όλους µας της καθυστέρησης των συντάξεων -που ξέρουµε πόσο πολύς κόπος χρειάζεται για να πάρει
κάποιος τη σύνταξή του σήµερα-, λύνεται καθώς στις 24 του
µηνός, παραµονή Χριστουγέννων -επέλεξα συµβολικά αυτήν την
ηµεροµηνία- θα παρουσιάσω από την ΗΔΙΚΑ, όπως είχα δεσµευθεί για το µήνα Δεκέµβριο του 2014, τη δυνατότητα, όλοι οι Έλληνες πολίτες από το προσωπικό τους κοµπιούτερ να βλέπουν
τα τελευταία ένσηµα των είκοσι ενός ετών δουλειάς τους ηλεκτρονικά, αυτόµατα, µέσα σε λίγα λεπτά.
Αυτό σηµαίνει, κύριε Πρόεδρε, αξιότιµες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στα µέσα του 2015, η διαδοχική σύνταξη που σήµερα κάνει πάνω από τρία χρόνια θα δοθεί και από εκεί θα
ξεκινήσουµε µέσα σε λίγους µήνες, ίσως και σε λιγότερο από
µήνα. Στο τέλος του 2015, όλοι οι Έλληνες πλέον θα παίρνουν
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τη σύνταξή τους µέσα σε έναν µήνα αυτόµατα και ηλεκτρονικά.
Θα παρακαλέσω όλες και όλους αυτό που είναι κατάκτηση του
ελληνικού λαού αλλά και όλων µας, δηλαδή τον εκσυγχρονισµό
του ελληνικού κράτους να το δείτε και οι ίδιοι από τις 28 Δεκεµβρίου που θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα,
γιατί αποτελεί ένα άλµα στο µέλλον του ελληνικού διοικητικού
συστήµατος της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μηταράκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, απλώς για να
υποστηρίξω την τροπολογία των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ΥΠΕΚΑ και Υγείας, µε γενικό
αριθµό 2250 και ειδικό 219.
Είναι µία νοµοτεχνική βελτίωση παλαιότερου νόµου και διευκρινίζει την χρήση των ειδικών προεδρικών διαταγµάτων ΕΣΧΑΣΕ
και ΕΣΧΑΔΑ, τα οποία είναι δύο διακριτά εργαλεία αλλά µε ταυτόσηµες πολλές περιβαλλοντικές και χωροταξικές προϋποθέσεις
σε ακίνητα µεικτής χρήσεως. Διευκρινίζει ότι για ακίνητα στα
οποία έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ΤΑΙΠΕΔ, επισπεύδον θα
είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, ενώ σε λοιπές στρατηγικές
επενδύσεις, επισπεύδουσα θα είναι η Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίζουµε µε τον
κατάλογο των οµιλητών. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο η κ. Παπακώστα.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, όπως είπε και η ειδική αγορήτριά µας, πρόκειται να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και θεωρούµε
ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Όµως είναι ένα ακόµη νοµοθέτηµα, που έχει όλες τις παθογένειες των νοµοθετηµάτων που
έρχονται εδώ προς ψήφιση στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.
Δεν θα αναφερθώ πάλι στο πλήθος των τροπολογιών, οι
οποίες είναι άσχετες µε τον κορµό του νοµοθετήµατος. Θα µιλήσω για τον αποσπασµατικό και διορθωτικό τρόπο, µε τον οποίο
έρχεται να λύσει ή να βελτιώσει κάποιες παθογένειες και δεν διέπεται από κανέναν στρατηγικό σχεδιασµό, που έχει τόσο ανάγκη
η υγεία στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στην προγεννητική φροντίδα, εµείς φυσικά και
είµαστε θετικοί µε τις παρούσες ρυθµίσεις. Από δω και πέρα,
όµως, νοµίζω ότι πρέπει κάποια στιγµή και η ελληνική κοινωνία
να πάψει να είναι υποκριτική και να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των
παράνοµων αµβλώσεων, όπου στην Ελλάδα έχουν πάρει τη µορφή µάστιγας, µε όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει για την
υγεία της κυοφορούσας και ειδικά όταν η άµβλωση στην Ελλάδα
για κάποια χρονικά διαστήµατα γινόταν και µέσω αντισύλληψης,
µέσα βεβαίως από µια εξαιρετικά στρεβλή νοοτροπία.
Όσον αφορά στον µητρικό θηλασµό, είναι σαφώς µια πολύ θετική ρύθµιση και είµαστε υπέρ των µονάδων θηλασµού. Ωστόσο,
εδώ πρέπει να αντιµετωπίσουµε τα εξής ζητήµατα:
Το πρώτο ζήτηµα είναι ότι οι µονάδες θηλασµού δεν αρκούν
από µόνες τους. Πρέπει να γίνει µια τέτοια εκστρατεία ενηµέρωσης, προκειµένου να µπει στο αξιακό σύστηµα της ελληνικής οικογένειας ο θηλασµός για την ψυχική και σωµατική υγεία τόσο
της µητέρας όσο και του παιδιού.
Εδώ όµως το ζήτηµα είναι το εξής: Πώς µπορούµε, πραγµατικά, να προωθήσουµε το θηλασµό, όταν τα χρονικά όρια επιστροφής της µητέρας στην εργασία της είναι τόσο ασφυκτικά
και εάν όχι για το δηµόσιο τοµέα, όπου εκεί υπάρχει κάποια πρόνοια, όσο για τον ιδιωτικό τοµέα; Εάν, λοιπόν, αυτά τα ζητήµατα
δεν αντιµετωπιστούν εν συνόλω νοµίζω ότι µαταιοπονούµε.
Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων
φαρµακείων, έχουµε την εξής επιφύλαξη, µήπως δηλαδή οδηγηθούµε σε καταστάσεις υπερκατανάλωσης, οι οποίες εξάλλου
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υπήρξαν και παραµένουν σε ένα βαθµό στην Ελλάδα, όπως και
η αντιµετώπιση του Έλληνα ασθενούς απέναντι στο φάρµακο.
Βέβαια, έχει περιοριστεί η υπερκατανάλωση αλλά δυστυχώς
δεν έχει περιοριστεί γιατί έχει αλλάξει η φιλοσοφία του Έλληνα
απέναντι στο φάρµακο αλλά λόγω της οικονοµικής κρίσης. Εδώ,
ως βέλτιστο παράδειγµα έχω να αναφέρω αυτό που συµβαίνει
στη Σκανδιναβία, όπου οι γιατροί δεν συνταγογραφούν φάρµακο
αλλά συνταγογραφούν κάθε φορά πολύ συγκεκριµένη ποσότητα, όση θεωρούν ότι χρειάζεται ο ασθενής προκειµένου να αντιµετωπίσει την ασθένειά του. Κάθε φορά δε, µετά από επανεξέταση, υπάρχει και χορήγηση ή παύση της χορήγησης του φαρµάκου.
Το ζήτηµα του φαρµάκου για τη Δηµοκρατική Αριστερά, όπως
έχουµε πάρα πολλές φορές πει, είναι πολύ σηµαντικό. Γι’ αυτό
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε θεσµικές παρεµβάσεις πολύ σοβαρές, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδοµένα και όχι µε οριζόντιες
περικοπές. Γενικά, τα ζητήµατα της υγείας δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε µια λογική κόστους και τιµής.
Σε ό,τι αφορά στη συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας,
ναι, είµαστε θετικοί. Ωστόσο εδώ ελλοχεύει ένας άλλος κίνδυνος,
ότι θα περάσει το ζήτηµα της κατευθυνόµενης συνταγογράφησης από τον γιατρό στον φαρµακοποιό και φαντάζοµαι ότι δεν
είναι αυτός ο στόχος του Υπουργείου. Και φυσικά, δεν µπορεί η
τιµή και γενικότερα το κόστος, όπως είπα προηγουµένως, να
είναι το µοναδικό κριτήριο.
Επίσης, το ζήτηµα της εγχώριας φαρµακοβιοµηχανίας είναι
σοβαρό. Σαφώς πρέπει να αντιµετωπιστεί µε κοινωνικούς όρους
το τι είναι συµφέρον για το κοινωνικό σύνολο και τον ασθενή.
Όµως, πρέπει να δούµε πραγµατικά πως µπορεί να προστατευτεί
η εγχώρια φαρµακοβιοµηχανία µε κοινωνικούς και ιατρικούς
όρους έναντι του ξένου ανταγωνισµού.
Σχετικά µε το άρθρο 6 και τους νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς, είναι µια θετική ρύθµιση, γιατί αυτοί είναι ελάχιστοι και πολύ
χρήσιµοι για τις νοσοκοµειακές µονάδες.
Όσον αφορά την έναρξη ειδικότητας κατόπιν υπηρεσίας στην
ύπαιθρο, παρ’ όλο που εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιµοποιηθεί ως εφαλτήριο και ως έναυσµα για να πραγµατοποιείται η ειδικότητα στο εξωτερικό, είναι τέτοιες οι ανάγκες οι ανάγκες, σε
ιατρικό προσωπικό στην ύπαιθρο, που δεν µπορούµε παρά να το
θεωρήσουµε θετικό.
Όσον αφορά τον νοσηλευτικό κλάδο, όπως είπε και η ειδική
αγορήτριά µας κ. Ρεπούση στην αρµόδια επιτροπή, σαφώς θα
φέρει τους αποφοίτους ΤΕΙ σε µία δύσκολη θέση, γιατί ενώ θα
ασκούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα, θα έχουν περιορισµένες δυνατότητες επαγγελµατικής ανέλιξης. Όµως και αυτό µπορεί να
περιοριστεί µε µία σειρά από µέτρα, όπως θα είναι µία εξειδίκευση που θα κάνουν, µία περαιτέρω επιµόρφωση που θα λαµβάνουν από ανώτατα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, προκειµένου να
µπορούν να ανταγωνιστούν και να εξισωθούν θεσµικά µε τους
συναδέλφους τους.
Επιτρέψτε µου τώρα στον ελάχιστο χρόνο που µου µένει, να
επικεντρωθώ σε δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει η Δηµοκρατική Αριστερά.
Η µία αφορά στα κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων, όπου εδώ
υπάρχει το εξής θέµα. Με το ν. 4264/2014 εξασφαλίζεται µεν η
χρηµατοδότηση αυτών των κέντρων, όµως απαιτείται µια αποσαφήνιση του γενικότερου χρηµατοδοτικού πλαισίου αλλά και
του τι ισχύει µε τους εργαζόµενους σε αυτά τα κέντρα. Ειδικά αν
πρόκειται για ένα καθεστώς µη κυβερνητικών οργανώσεων που
διέπεται από το Αστικό Δίκαιο, κινδυνεύουµε να έχουµε το εξής
παράδοξο, λόγω εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων από τις 16 Μαΐου του τρέχοντος έτους, αυτοί
οι άνθρωποι να βρεθούν στην κατάσταση να επαιτούν χρήµατα
τα οποία έχουν λάβει µέχρι τώρα.
Με αυτήν, λοιπόν, την τροπολογία και µε γνώµονα την ίση µεταχείριση και την ασφάλεια δικαίου που πρέπει να υπάρχει, θέλουµε, επιθυµούµε και νοµίζουµε ότι είναι σωστό και πρέπει να
το δεχθείτε να απαλλαχθούν από υποχρέωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Τελειώνω µε µία τροπολογία που έχει να κάνει µε την πληρωµή
δαπανών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου προς ΚΟΙΝΣΕΠ
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και ΚΥΣΠΕ που αφορούν την ένταξη και την κοινωνική φροντίδα
ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Και αυτή, η οποία είναι προς όφελος της ένταξης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων και της κοινωνικής φροντίδας, ζητάµε να την κάνετε δεκτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας µε
τίτλο: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Υγείας» ή µήπως όχι;
Εκτός από την πρακτική πανικού των στελεχών της συγκυβέρνησης, τα οποία εκ των υπουργικών ή βουλευτικών εδράνων καταθέτουν σωρηδόν διατάξεις εκλογικής εξυπηρέτησης, σήµερα,
βρισκόµαστε στο πρωτοφανές φαινόµενο να επιχειρείτε να κυρώσετε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την επέκταση του
µνηµονίου.
Για τα πραγµατικά σηµαντικά θέµατα αδιαφορείτε. Γνωρίζουµε
όλοι ότι υφίσταται ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα µε την ευπαθή οµάδα των θαλασσαιµικών. Οι άνθρωποι αυτοί ζητούν την
έµπρακτη συµπαράσταση του κράτους για την αξιοποίηση των
τυπικών τους προσόντων, τα οποία απέκτησαν παρά την ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση της υγείας τους.
Με την τροπολογία µε αριθµό 2140/176, προσπαθούµε να
διορθώσουµε τη δική σας αναποτελεσµατικότητα και να καλύψουµε το κενό της ανικανότητάς σας, τη µέριµνα για τους συµπολίτες µας που πάσχουν από θαλασσαιµία ή ευρύτερα γνωστή
µε την ονοµασία «µεσογειακή αναιµία».
Παρακαλούµε, λοιπόν, τον κ. Υπουργό Υγείας να την κάνει
άµεσα δεκτή και να καλύψει την αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, καθώς και τις υποσχέσεις που έχετε δώσει σε αυτούς
τους ανθρώπους. Σας καλούµε να πάψετε να τους εµπαίζετε.
Είναι τουλάχιστον ανήθικο να κρατάτε σε πολιτική οµηρία ανθρώπους που έχουν τόσο σοβαρή νόσο. Εάν ενδιαφέρεστε έστω και
στο ελάχιστο, δώστε την πρέπουσα λύση τώρα, µε την αποδοχή
και ψήφιση της ανωτέρω αναφερόµενης τροπολογίας.
Βέβαια, από τις υπουργικές τροπολογίες δεν φαίνεται να σας
ενδιαφέρει η εξυπηρέτηση, πέρα από αυτήν την εξυπηρέτηση
της διαπλοκής. Ας πάρουµε για παράδειγµα την τροπολογία µε
αριθµό 2165/184 της 18-12-2014 του κ. Μητσοτάκη, η οποία στη
ρύθµιση 11, εξασφαλίζει διά βίου πελατεία στους ιδιώτες που κατέχουν κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης.
Ο Υπουργός της διάλυσης της δηµόσιας διοίκησης, µεταξύ ευνοϊκών διατάξεων για µετατάξεις των δικών σας παιδιών, προβλέπει ότι όσοι καταρτίστηκαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα πρέπει να πηγαίνουν κάθε τρία χρόνια στα κέντρα αυτά
και να ξαναπληρώνουν για να πάρουν πιστοποιητικό.
Δεν γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις
δεν επηρεάζουν όλους τους υπαλλήλους γραφείου, οι οποίοι στη
συντριπτική τους πλειοψηφία χρησιµοποιούν έναν κειµενογράφο
ή ένα λογιστικό φύλλο; Σε τι να µετεκπαιδευτούν ακριβώς;
Αλλά ας πούµε και ότι προκύπτει η ανάγκη. Δεν γνωρίζετε ότι
υπάρχει το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης; Γιατί αφού διαθέτει τις δοµές το ίδιο το κράτος, δηµιουργείτε αναγκαστικές
πληρωµές σε ιδιώτες; Αυτή είναι η αντίληψή σας περί ανταγωνισµού; Έτσι θα τονώσετε την αγορά;
Αποτελεί παταγώδη αποτυχία για οποιοδήποτε διοικητικό στέλεχος του ιδιωτικού τοµέα, το οποίο δεν διορίστηκε µε ρουσφέτι
ή µε οικογενειοκρατικά κριτήρια, να προτείνει την εκπαίδευση
των υπαλλήλων σε ξένα κέντρα, ενώ ο οργανισµός διαθέτει δικό
του εκπαιδευτικό κέντρο. Δεν το ξέρατε αυτό;
Φυσικά, για να λειτουργήσει σωστά το κέντρο, θα πρέπει να
γίνει ο ανάλογος έλεγχος στα πτυχία αυτών που διορίζετε, γιατί
µέχρι τώρα µπήκαν και άνθρωποι χωρίς πραγµατικό πτυχίο και
στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και ως διοικητές σε νοσοκοµεία της δυτικής Μακεδονίας, τα οποία σας υπενθυµίζω. Ο
προκάτοχός σας στον υπουργικό θώκο διόριζε ανθρώπους µε
πλαστά πτυχία αλλά συστατικές επιστολές ήθους από τον τότε
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Βουλευτή και σηµερινό Υφυπουργό κ. Παπαδόπουλο.
Αποτέλεσµα των πολιτικών σας, είναι η καταστροφή των νοσοκοµείων της περιοχής. Έχω στείλει δεκάδες επιστολές. Έχω
καταθέσει πάνω από δέκα ερωτήσεις µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις. Έχω αναδείξει την
κραυγή αγωνίας του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης,
Πρεσπών και Εορδαίας. Έχω εκλιπαρήσει θεσµικά και κοινοβουλευτικά, για µία περιοχή που πληρώνει µε την υγεία της, µε τη
ζωή της την ίδια, το τίµηµα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
για όλη τη χώρα.
Τι έκανε ακριβώς η συγκυβέρνησή σας γι’ αυτούς τους ανθρώπους; Απολύτως τίποτα. Ή, ακόµα χειρότερα, τους εµπαίζει και
τους εξαπατά.
Κύριε Υπουργέ, οι κάτοικοι της δυτικής Μακεδονίας πηγαίνουν
στην Αλβανία, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία, για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα υγείας τους. Ο λόγος; Στα νοσοκοµεία δεν
υπάρχουν γιατροί. Ασθενείς µεταφέρονται µαζικά, µέσα στη
νύχτα, από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο, όπως µου καταγγέλλεται. Ιατρείο πόνου στην Πτολεµαΐδα δεν λειτουργεί– και ξέρετε
πόσο σηµαντικό είναι γι’ αυτήν τη συγκεκριµένη περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ.)
Η δηµόσια υγεία είναι στην εντατική όχι βέβαια µόνο στο Νοµό
Κοζάνης και στη δυτική Μακεδονία αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.
Κυκλοφορούν ακόµη και διαφηµιστικά για παροχή υπηρεσιών
υγείας από τα όµορα κράτη σε ΚΤΕΛ και σιδηρόδροµο, γιατί
έχουν καταλάβει το µπάχαλο που έχετε δηµιουργήσει µε τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα στην υγεία και προσπαθούν να το εκµεταλλευτούν.
Αποτέλεσµα; Μολύνσεις που ταλαιπωρούν χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι πήγαν στις γειτονικές χώρες, γιατί δεν είχαν χρήµατα για να πάνε στην πατρίδα τους, και γύρισαν µε προβλήµατα
µεγαλύτερα από τα αρχικά. Πολλές φορές είχαµε και θέµατα µε
θανάτους. Καταθέτω για τα Πρακτικά υπόµνηµα του Οδοντιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, στο οποίο θίγονται αυτά και
άλλα σηµαντικότατα θέµατα και ευελπιστούµε να µην πάει στον
κάλαθο των αχρήστων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Στην ανικανότητα υπηρεσιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες
για τυπικότητες χωρίς ουσία σάς καλούµε να δώσετε τέλος. Σας
καλούµε να πάψετε να αδιαφορείτε για την περιφέρεια. Σας καλούµε να µην περιµένετε την τρίτη εκλογική διαδικασία για Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και να κάνετε το πολύ απλό. Να παραιτηθείτε.
Μη ζείτε σε ουτοπίες. Όσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και να φέρετε, µε όσες τροπολογίες και αν προσπαθήσετε
να τις κυρώσετε, τίποτα δεν θα δεσµεύσει την επόµενη δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση που επιβάλλεται να αποκαταστήσει
τη νοµιµότητα και τη δηµοκρατία.
Σας το έχουµε ξαναπεί. Ο χρόνος της διαπλοκής τελείωσε.
Καµµία τροπολογία πελατειακής εξυπηρέτησης δεν θα µπορέσει
να σώσει τα κόµµατά σας.
Αντίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Ναυπλίου (β’ τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός Υγείας κ. Παπακώστα για οκτώ
λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχουν µιλήσει πέντε
Υπουργοί και τρεις Βουλευτές. Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Μάρκου, οι Υ-
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πουργοί έχουν τον λόγο όποτε το ζητήσουν από τον Κανονισµό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε είχατε προαναγγείλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο εξαιρετικά
σοβαρό αλλά δυστυχώς η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από
την αποπνικτική ατµόσφαιρα των τελευταίων ηµερών η οποία
αποπνέει δυσωδία.
Εδώ έρχεται ο Μπρεχτ που λέει «είδα το παλιό να πλησιάζει
αλλά έµοιαζε σαν να είναι νέο». Όσοι, λοιπόν, έχουν υιοθετήσει
παλιές κακές συµπεριφορές που δηλητηριάζουν την ατµόσφαιρα, τον κοινοβουλευτισµό –αιωρούνται και επικρέµονται πάνω
από τα κεφάλια των Βουλευτών κατηγορίες απίστευτες που θυµίζουν άλλες εποχές, αλήστου µνήµης- είναι αυτοί που θέλουν
να λένε ότι φέρνουν το νέο, δυστυχώς όµως αποπνέουν τη δυσωδία του παλιού που έχει αναδυθεί από αυτές τις συµπεριφορές.
Θέλω εδώ να πω ότι ο Μανόλης Γλέζος, πραγµατικά, µε τη
στάση του και τη συµπεριφορά του έδωσε ένα ηχηρότατο ράπισµα –ηχηρότερο δεν έχω δει ούτε έχω ακούσει- προσωπικά στον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι αυτού του είδους οι συµπεριφορές, αυτού του είδους οι αναφορές, οι θεσµικές εκτροπές δεν συνιστούν συµπεριφορά της Αριστεράς και δεν
συνάδουν µε τη συµπεριφορά και το ήθος της Αριστεράς.
Πάντως, στη συνάδελφο που προηγήθηκε και στους συναδέλφους που µίλησαν προηγουµένως, που είπαν να παραιτηθεί η Κυβέρνηση, λέω ότι αυτό συνιστά επίσης θεσµική εκτροπή. Κάπου
«έχουµε χάσει τη µπάλα», αγαπητοί συνάδελφοι.
Οι πολίτες –για βγείτε λίγο έξω στην κοινωνία– δεν θέλουν
ούτε εκλογές ούτε επιθυµούν επίσης να πάει η Βουλή σε εκλογές
για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι και οι µικροκοµµατικές επιδιώξεις κοµµάτων που δεν θα µπορέσουν να µπουν στη Βουλή, αν
γίνουν οι εκλογές στο σωστό χρόνο. Οι πολίτες θέλουν να εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, θέλουν οµαλότητα στη ζωή
τους, θέουν ασφάλεια και θέλουν αίσθηµα ευθύνης.
Μη νοµίζετε ότι οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν τι συµβαίνει
µετά την πρόταση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά είπε
να συγκλίνουµε να φτιάξουµε µια ισχυρή εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης. Ο κ. Καµµένος το θεώρησε αυτό ως µοίρασµα Υπουργείων. Λυπάµαι, γιατί ο κ. Καµµένος ήταν Υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι το 2009. Ήταν εκείνος που
µέχρι προχθές έλεγε ότι θέλουµε µια ισχυρή οµάδα εθνικής διαπραγµάτευσης.
Φαντάζοµαι όταν ήταν Υπουργός, δεν θεωρούσε ότι αυτό συνιστούσε κάποιου είδους συναλλαγή. Άρα, λοιπόν, ας µην το ανταποδίδει σε εκείνους τους συναδέλφους που θέλουν να προσφέρουν σε αυτήν την ισχυρή οµάδα διαπραγµάτευσης για τα
προβλήµατα της χώρας, ως κόλαφο, όταν για εκείνον συνιστούσε θεσµικό δικαίωµα συνταγµατικά κατοχυρωµένο.
Το νοµοσχέδιό µας αδικείται από αυτήν τη δηλητηριώδη ατµόσφαιρα, για την οποία ευθύνη έχουν αυτοί που εκπέµπουν τη δυσωδία και όχι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχουν υψηλό αίσθηµα ευθύνης, για να διακρίνουµε τα πράγµατα. Αυτό το νοµοσχέδιο, είναι ένα εξόχως σηµαντικό και καινοτόµο νοµοσχέδιο που
εισάγει µια σειρά διατάξεων που βάζουν νέα δεδοµένα στην πολιτική υγείας της χώρας, µε κορυφή της πυραµίδας τον άνθρωπο.
Να τονίσω ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο αποτυπώνει τη δουλειά
που κάνουµε στο Υπουργείο Υγείας, καθώς αποτελεί την τρίτη
νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας µέσα σε ένα
εξάµηνο, αποδεικνύοντας ότι στην Αριστοτέλους εργαζόµαστε
και λύνουµε προβλήµατα στον ευαίσθητο χώρο που λέγεται
υγεία.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ εξειδικευµένα και επί τούτου σε
συγκεκριµένες διατάξεις, που λόγω αρµοδιότητας έχω ασχοληθεί σε βάθος από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων µου.
Όσον αφορά το Παρατηρητήριο για την Άνοια, σας λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι για πρώτη φορά έχει απελευθερωθεί στη
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χώρα το εθνικό σχέδιο δράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ. Εισάγεται, λοιπόν, ο νέος θεσµός του παρατηρητηρίου
µε το σχέδιο νόµου και η ίδρυσή του ανταποκρίνεται στη µείζονα
επιλογή της πολιτείας να χαράξει επιτέλους έναν οδικό χάρη, µια
εθνική στρατηγική αντιµετώπισης της άνοιας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, η οποία να πατάει σε επιστηµονικά δεδοµένα και
σε προβλέψεις ειδικά για τη χώρα µας.
Θέλω να σας πω ότι το θέµα της τρίτης ηλικίας µε έχει απασχολήσει και ως πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για
την Ισότητα και τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Υπό την έννοια
αυτή, σας ενηµερώνω ότι υπάρχουν, τούτην την ώρα που κουβεντιάζουµε, περίπου διακόσιες χιλιάδες ασθενείς µε νόσο Αλτσχάιµερ στην Ελλάδα, µε αυξητική µάλιστα τάση, και φροντίζονται από τετρακόσιες χιλιάδες φροντιστές. Το 90% των ασθενών µένουν στα σπίτια τους και φροντίζονται από κάποιο µέλος
της οικογένειάς τους µε ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονοµικά, κοινωνικά, συναισθηµατικά.
Έτσι, λοιπόν, η βασική αρχή του παρατηρητηρίου θα είναι ο
σχεδιασµός, η υλοποίηση, η διαρκής επικαιροποίηση και η σταθερή παρακολούθηση των δράσεων για την άνοια. Πολύ σηµαντικό είναι ότι για πρώτη φορά διασφαλίζεται η προστασία των
δικαιωµάτων των ασθενών και των οικογενειών τους. Είναι πάρα
πολύ κρίσιµο να µετέχουν και το διασφαλίζουµε.
Περιγεννητική φροντίδα, διατάξεις για την περιγεννητική
φροντίδα, µητρικός θηλασµός: Άλλη µία σηµαντική καινοτοµία
του νοµοσχεδίου είναι αυτές οι διατάξεις, αγαπητοί συνάδελφοι.
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο, πρωτίστως προστατεύουµε το δικαίωµα των παιδιών στην υγεία, όπως
έχει αναγνωρισθεί από τη Διεθνή Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού, παίρνοντας µέτρα για την πρόληψη της περιγεννητικής
νοσηρότητας και θνησιµότητας. Δίνουµε τη δυνατότητα παροχής
υπηρεσιών ολοκληρωµένης φροντίδας υγείας για τη µάνα και το
παιδί, κατά την περίοδο της κύησης, του τοκετού και της λοχείας,
στοχεύοντας κυρίως στην περιγεννητική περίοδο.
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτό ετοιµάζουµε
µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, σταθµούς µητρικού θηλασµού και περιγεννητικά κέντρα, έτσι ώστε, πραγµατικά, ο µητρικός θηλασµός να αποτελέσει µέρος της καθηµερινότητάς µας,
για να οικοδοµήσουµε και να χτίσουµε µια νέα κουλτούρα και να
υιοθετήσουµε ως θεµελιώδες δικαίωµα του ανθρώπου στην διατροφή και την υγεία του τον µητρικό θηλασµό.
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι τα οφέλη του µητρικού θηλασµού είναι πολλαπλά, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολλαπλά
στην οικονοµία, καθώς το άµεσο και το έµµεσο οικονοµικό κόστος που προκαλείται από την εγκατάλειψη του µητρικού θηλασµού, υπολογίστηκε σε δύο έρευνες που αφορούσαν στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Έχουµε µετρήσιµα στοιχεία
και τα στοιχεία ήταν συγκλονιστικά.
Σε αναλογία µε το κόστος που υπολογίστηκε για τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, 13 δισεκατοµµύρια δολάρια για τέσσερα
εκατοµµύρια γεννήσεις κόστισε ο µη αποκλειστικός θηλασµός
για τους πρώτους έξι µήνες ζωής, διότι παρατηρήθηκε θνησιµότητα των βρεφών και νοσηρότητα µε πολύ υψηλές επιπτώσεις
στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου.
Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εκτός από τους σταθµούςχώρους θηλασµού, ήδη τρέχουν νοσοκοµεία φιλικά προς τα
βρέφη. Ήδη όλες οι δοµές και οι υποδοµές προωθούνται και στις
ιδιωτικές κλινικές και στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα.
Θέλω να πω, κλείνοντας, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο καινοτόµο,
το οποίο εκτιµώ ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής θα στηρίξουν
– ο καθείς βεβαίως µε τις προτάσεις τις οποίες έχει εισφέρει. Και
θέλω να πω ότι αυτό συµβάλλει στην αύξηση της ποιότητας και
των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις υπηρεσίες και τη φροντίδα
υγείας που πρέπει να παρέχουµε στην κοινωνία και τους ευαίσθητους πολίτες.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω εν όψει της αυριανής
δεύτερης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας –η περιρρέουσα ατµόσφαιρα έχει δηλητηριάσει την πολιτική
ζωή του τόπου- ότι πρέπει οι Βουλευτές να καταλάβουν ότι δεν
χρειάζεται τρίτη εκλογή.
Θα πρέπει αύριο να διώξουµε τα σύννεφα εκείνα που δηλητη-
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ριάζουν τον κοινοβουλευτισµό και την πολιτική ζωή του τόπου,
κάνοντας πράξη αυτό που οι εντολείς µας -ο ελληνικός λαός- επιτάσσουν και θέλουν, να εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και
να δηµιουργεί µία ισχυρή εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης, που
θα πάει τη χώρα παρακάτω.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό, που τήρησε και το χρόνο.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Αικατερίνη Μάρκου για επτά
λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα, έρχεται να καλύψει µια σειρά εκκρεµοτήτων στο χώρο της υγείας. Μεταξύ των ρυθµίσεών του -στην πλειοψηφία τους θετικές- υπάρχουν κι άλλες που χρειάζονται διευκρινίσεις και ενδεχοµένως τροποποιήσεις.
Βασικό είναι, για παράδειγµα, το ζήτηµα του κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ, από το οποίο εξαιρούνται οι ΔΕ. Διαβάζω πως στην
πραγµατικότητα του δηµοσίου νοσοκοµείου, ο διαχωρισµός µεταξύ ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ υπάρχει µόνο στα χαρτιά. Πρέπει επιτέλους
να δούµε το θέµα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης συνολικά.
Άλλο βασικό ζήτηµα που δεν επιλύεται, είναι το θέµα των εφηµεριών. Το τωρινό σύστηµα αφήνει τους γιατρούς απλήρωτους,
κάτι το οποίο είναι σαφές. Υπάρχουν χρωστούµενα από το 2009,
ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο συστηµατικά απορρίπτει τις δαπάνες,
όπως φαίνεται και από τη σχετική έκθεση που συνοδεύει τον
προϋπολογισµό. Το νοµοσχέδιο περιορίζει τη γραφειοκρατία ώς
ένα βαθµό, χρειάζεται όµως µια ριζική αναµόρφωση του τρόπου
που αποζηµιώνονται οι εφηµερίες.
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, θα περάσω απευθείας
στην υποστήριξη των τροπολογιών που έχω καταθέσει. Η πρώτη,
µε αριθµό 2106/161 αφορά στο ζήτηµα των γιατρών που υπηρετούσαν σε νοσοκοµεία του ΙΚΑ που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ µε το ν.
3918/2011. Οι γιατροί αυτοί υπηρετούσαν µε σχέσεις πλήρους
και µη αποκλειστικής απασχόλησης µέχρι και τον Απρίλιο του
2014, οπότε ψηφίστηκε τροπολογία την τελευταία στιγµή στον
πολυνόµο 4254, που υποχρέωνε σε µετατροπή της εργασιακής
τους σχέσης σε αποκλειστικής απασχόλησης, µε κλείσιµο του
ιδιωτικού τους ιατρείου.
Τέθηκαν, λοιπόν, σε διαθεσιµότητα πολλοί για δεύτερη φορά
µέσα σε λίγους µήνες, αφού µετά τα θεραπευτήρια του ΙΚΑ που
είχαν κλείσει, έκλεισαν και κάποια από τα νοσοκοµεία υποδοχής
τους, όπως για παράδειγµα η Πολυκλινική. Μερικοί γιατροί έκλεισαν όπως-όπως τα ιατρεία τους, για να ενταχθούν ως γιατροί
αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς όµως βαθµό και ειδικό µισθολόγιο του ΕΣΥ. Άλλοι απολύθηκαν ή αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Κάποιοι παρέµειναν στις θέσεις τους µε προσωρινές
διαταγές δικαστηρίων, διατηρώντας το παλαιό εργασιακό καθεστώς και δικαίωµα ιατρείου, ενώ ορισµένοι κέρδισαν τα ασφαλιστικά µέτρα και θα υπηρετούν στις θέσεις τους µέχρι την εκδίκαση των αγωγών το 2016.
Με βάση τη διαδικασία κρίσης-αξιολόγησης που βρίσκεται σε
εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη κριθεί το 2009 από τα
συµβούλια κρίσης-αξιολόγησης του ΙΚΑ και πολλοί για δεύτερη
φορά το Σεπτέµβριο του 2013 από το ΑΣΕΠ κατά την πρώτη διαθεσιµότητά τους, οι συγκεκριµένοι γιατροί θα τοποθετηθούν σε
κατώτερους βαθµούς του ΕΣΥ, χωρίς ειδικό µισθολόγιο αλλά και
χωρίς σύνταξη και εφάπαξ από το δηµόσιο. Ακόµα και η προϋπηρεσία τους, που φτάνει στα είκοσι και στα τριάντα χρόνια σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να τους αναγνωριστεί µόνο από το
2004 και µετά, µε βάση την υπ’ αριθµόν 133/2014 γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Οι γιατροί αυτοί προσφέρουν για δεκαετίες τις υπηρεσίες τους
στα νοσοκοµεία του ΙΚΑ χωρίς δικαίωµα σύνταξης ή εφάπαξ από
το δηµόσιο, όπως δικαιούνται οι συνάδελφοί τους στο ΕΣΥ, µε
χαµηλότερους µισθούς. Παράλληλα, οι γιατροί αυτοί, που δεν
ξεπερνούν τα τετρακόσια άτοµα, οι περισσότεροι στην ηλικία των
πενήντα και εξήντα ετών, έχουν συνάψει τραπεζικά δάνεια για
τον εξοπλισµό των ιατρείων τους, που καλούνται τώρα να κλείσουν. Πλήρωναν και πληρώνουν φόρους για το ελεύθερο επάγ-
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γελµα και απασχολούν προσωπικό, που τώρα πρέπει να απολύσουν και να πληρώσουν αποζηµιώσεις.
Μεγάλο µέρος του ιατρικού προσωπικού των δύο µεγάλων ογκολογικών Νοσοκοµείων «Άγιοι Ανάργυροι» και «Άγιος Σάββας»
ανήκει στην κατηγορία αυτή και ενδεχόµενη αποχώρηση των γιατρών, θα θέσει σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία και την εφηµέρευση των νοσοκοµείων.
Για ένα διάστηµα, είχε φανεί ότι υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να ρυθµίσει το ζήτηµα των γιατρών αυτών µε τρόπο
που να µην οδηγεί σε πλήρη ανατροπή της εργασιακής τους κατάστασης µε τόσο αιφνιδιαστικό τρόπο. Τα ίδια είχαµε πει, όταν
συζητούσαµε και το νόµο για το ΠΕΔΥ.
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε την τροπολογία και
να δώσετε επιτέλους µια λύση, ειδικά σήµερα που αποχωρούν
χιλιάδες γιατροί από το ΕΣΥ και δεν γίνονται προσλήψεις, ώστε
να παραµείνουν οι γιατροί των τέως νοσοκοµείων ΙΚΑ, διατηρώντας την εργασιακή σχέση µη αποκλειστικής απασχόλησης -όσοι
το επιθυµούν- όπως ισχύει, άλλωστε, για τους πανεπιστηµιακούς
και τους στρατιωτικούς γιατρούς ή για την ένταξη σε θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης, µε τα ίδια όµως κριτήρια και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους υπόλοιπους γιατρούς του ΕΣΥ.
Τέλος, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για το άρθρο 64 που
αφορά τους εργαζοµένους στα κέντρα πρόληψης, για το οποίο
έχω καταθέσει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2107 και ειδικό
αριθµό 162. Επανειληµµένα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι έχουµε προσπαθήσει µε ερωτήσεις και τροπολογίες να βοηθήσουµε
το Υπουργείο να λύσει το µείζον θέµα της αµοιβής αυτών των
εργαζοµένων. Δεν θέλω να µακρηγορήσω, καθώς το ιστορικό το
γνωρίζετε. Πάντως, όσα είναι τα κέντρα, τόσες είναι και οι ηµεροµηνίες ένταξης στο ενιαίο µισθολόγιο, παρ’ όλο που αυτοί οι
άνθρωποι δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Το Μάιο τελικά, διασφαλίστηκε η τακτική και µόνιµη χρηµατοδότηση των κέντρων µε νόµο και υπογράφηκε επιτέλους η προγραµµατική σύµβαση πέντε µήνες µετά τη λήξη της προηγούµενης, µε αναδροµική βέβαια ισχύ αλλά µόνο για να καλύψει το
διάστηµα που τα κέντρα λειτουργούσαν χωρίς τη σύµβαση.
Έρχεστε τώρα να τους εντάξετε στο ενιαίο µισθολόγιο όλους
αναδροµικά από την αρχή του χρόνου που τελειώνει σε λίγες
ηµέρες. Αν θέλετε, πράγµατι, να δώσετε οριστική λύση στο ζήτηµα, πρέπει αυτή η απόφαση να ισχύει για όλους από την ίδια
ηµεροµηνία από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Διαφορετικά, δηµιουργείτε πάλι εργαζόµενους πολλών ταχυτήτων και δεν
λύνετε το ζήτηµα των αναδροµικών, που είναι άδικο να αναζητηθούν, κάτι που παραδέχεται και η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου.
Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες
για την οµαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας µε κοινή υπουργική
απόφαση, αφού η πράξη έχει δείξει µέχρι τώρα πως υπάρχουν
διάφορα προβλήµατα. Για παράδειγµα, ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου µίας αστικής εταιρείας δεν νοµιµοποιείται να
εκδώσει διαπιστωτική πράξη.
Ανάλογες τροπολογίες έχουν καταθέσει και άλλοι συνάδελφοι
και παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να τροποποιήσετε το σχετικό
άρθρο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ντινόπουλος
για µία τροπολογία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για µία νοµοθετική
ρύθµιση, η οποία τακτοποιεί πολλές εκκρεµότητες της τοπικής
αυτοδιοίκησης και για πολλές περιπτώσεις δήµων, αποτελεί ένα
αποφασιστικό βήµα προς την οικονοµική τους εξυγίανση.
Τα άρθρα 1-4, αλλά θα έλεγα και το άρθρο 5, αφορούν στη
λειτουργία του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, το οποίο εδώ και δύο
χρόνια περίπου και σε στενή συνεργασία µε τους δήµους, έχει
προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες ως προς τον εξορθολογισµό
των δαπανών και των εσόδων των δήµων. Παρ’ όλα αυτά, κατά
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τη διάρκεια αυτής της διετούς λειτουργίας του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου, κατά καιρούς παρατηρήθηκαν διάφορα ζητήµατα, που ήταν λογικό να υπάρχουν από την εφαρµογή ενός
νέου θεσµού.
Με τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση, λοιπόν, τακτοποιούνται κάποιες εκκρεµότητες. Αυτή η συνεργασία ανάµεσα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και στους δήµους, η οποία
έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι µπορεί να λειτουργεί προς όφελος της αυτοδιοίκησης, γίνεται ακόµα καλύτερη έτσι ώστε ο στόχος του Παρατηρητηρίου, που δεν είναι άλλος παρά η εξυγίανση
των οικονοµικών των δήµων, να προχωρήσει µε ταχύτερους ρυθµούς και πάντοτε –αυτό ήταν, αν θέλετε, από την αρχή η πολιτική
της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών– µε τη συνεργασία των
τοπικών αρχών, δηλαδή των δήµων οι οποίοι, όπως είναι γνωστό,
απολαµβάνουν συνταγµατική και διοικητική αυτοτέλεια.
Επίσης, δηµιουργείται και ένας ειδικός λογαριασµός, δηλαδή
εκείνος ο µηχανισµός που σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα
µπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος των δήµων, µε την έννοια δηλαδή ότι θα υπάρχουν και οι ανάλογοι πόροι, διότι όπως
είναι γνωστό, για να µπορέσει ένα πρόγραµµα εξυγίανσης να
εφαρµοστεί, χρειάζεται και τους ανάλογους πόρους.
Επίσης, ρυθµίζονται κάποια άλλα ζητήµατα τα οποία είχαν
προκύψει, όπως είναι για παράδειγµα οι οφειλές τις οποίες έχουν
ορισµένοι ΟΤΑ προς το δηµόσιο, κύριε Πρόεδρε, οι οποίες έχουν
δηµιουργηθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις οφειλών περασµένων δεκαετιών, θα σας έλεγα, οι οποίες βαρύνουν τους δήµους και οι
οποίες επί της ουσίας δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα.
Έχουµε διαπιστώσει αυτά τα προβλήµατα και θα δω πως θα
το αντιµετωπίσουµε και αυτό.
Όταν ορισµένοι δήµοι δεν µπορούν να πάρουν φορολογική
ενηµερότητα, τους δίνουµε τη δυνατότητα καταβάλλοντας ένα
5% σε ετήσια βάση επί των εσόδων τους, να µπορούν να αποπληρώνουν τέτοιες οφειλές προς το δηµόσιο. Δηλαδή και επεκτείνεται η χρονική διάρκεια και οι δήµοι έχουν µε αυτήν τη διαδικασία τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν αυτές τις οφειλές τους
και κατά συνέπεια να µπορέσουν να προχωρήσουν και σε άλλα
έργα, χωρίς να έχουν το µέγα πρόβληµα της φορολογικής ενηµερότητας ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουν το πρόβληµα τού ότι
υπάρχουν οφειλές προς το δηµόσιο, οι οποίες είναι ληξιπρόθεσµες και δεν έχουν τακτοποιηθεί.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, µε το άρθρο 8 της τροπολογίας, δίνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία πάντοτε µε τους δήµους. Θέλω να τονίσω ότι όλες οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα γίνονται πάντοτε
µε τη συνεργασία των δήµων, ενώ πρέπει να πούµε και ότι το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είναι ένας τραπεζικός φορέας ο οποίος έχει συµβάλει σηµαντικά στην αυτοδιοίκηση και
αυτό συµβαίνει διαχρονικά. Εφόσον, λοιπόν, το επιθυµούν οι δηµοτικές αρχές, µπορούν να κάνουν αναχρηµατοδότηση των δανείων, δηλαδή να εξορθολογίσουν για µία ακόµη φορά τις οφειλές τους είτε αυτές είναι προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων είτε είναι προς ιδιωτικές τράπεζες.
Προσβλέπουµε δηλαδή -και µε το δεδοµένο ότι η συγκυρία
είναι τέτοια που ξεκινάει µία νέα πενταετής δηµαρχιακή θητεία,
για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοδιοίκησης- στο να µπορέσουν οι δηµοτικοί αυτοί άρχοντες –βεβαίως, εννοείται, όπου και
αν αυτοί ανήκουν- να κάνουν µία καινούργια αρχή, χωρίς να φέρουν τα οικονοµικά βάρη του παρελθόντος, τα οποία βεβαίως
δεν σηµαίνει ότι διαγράφονται, ειδικά αν είναι οφειλές προς το
δηµόσιο αλλά µπορούν να αποπληρώνονται µε έναν τρόπο ορθολογικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι όσον αφορά τη µε αριθµό
2193/192 βουλευτική τροπολογία, ως Υπουργείο Εσωτερικών πιστεύουµε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αιτούµαι να
γίνει αποδεκτή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
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Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Καράµπελας για επτά
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την τιµή να λαµβάνω τον λόγο, ακριβώς µετά την τοποθέτηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ντινόπουλου, ο οποίος
κλείνοντας την τοποθέτησή του, έκανε δεκτή µια τροπολογία που
κατέθεσα, την υπ’ αριθµόν 2193/192.
Θέλω να τον ευχαριστήσω δηµόσια, διότι µε αυτήν την τροπολογία, όπως την στήριξε µέσα στο Κοινοβούλιο, λύνεται ένα διαχρονικό και διακοµµατικό συνάµα αίτηµα, η σύσταση νέας Δηµοτικής Ενότητας του Δηλεσίου.
Το Δήλεσι, όπως όλοι γνωρίζουµε, απέχει µόνο εξήντα χιλιόµετρα από την Αθήνα και εβδοµήντα χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα του Νοµού Βοιωτίας, τη Λιβαδιά. Δεν ήταν αυτοτελής
οικισµός και δεν συµπεριλαµβανόταν σε καµµία διοικητική διαίρεση.
Η δηµιουργία ενιαίας Δηµοτικής Ενότητας Δηλεσίου µε όρια
που συµπίπτουν µε την έκταση που καταλαµβάνεται από τους οικισµούς που ανήκουν διοικητικά στις Δηµοτικές Ενότητες Οινοφύτων και Σχηµαταρίου, κρίνεται απαραίτητη για τους εξής
λόγους:
Μετά την απογραφή του 2011, ξεπερνά αφ’ ενός τους δύο χιλιάδες κατοίκους και αφ’ ετέρου είναι µεγαλύτερος ο πληθυσµός
του από τα άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα.
Το Δήλεσι είναι µακράν η µεγαλύτερη σε έκταση κατοικηµένη
περιοχή σε ολόκληρο το Δήµο Τανάγρας. Τα τελευταία τριάντα
χρόνια, η πληθυσµιακή του ανάπτυξη υπήρξε ραγδαία, οπότε οικοδοµήθηκαν πολλές κατοικίες και δηµιουργήθηκαν δεκάδες καταστήµατα και επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Όµως, η υπαγωγή του σε δύο πρώην καποδιστριακούς δήµους
και η απόστασή του από αυτούς, συντέλεσαν στην άναρχη και
χωρίς κανόνες ανάπτυξή του.
Στην πράξη, το Δήλεσι αποτελεί αυτοτελή οικισµό, λειτουργεί
δηλαδή ως ενιαία κοινότητα µε κοινό, επί παραδείγµατι, δηµοτικό
σχολείο και νηπιαγωγείο, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των τελευταίων ετών.
Εποµένως, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας νέας Δηµοτικής Ενότητας -αυτής του Δηλεσίου- η οποία θα επιτρέπει την
κοινή αντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν στο σύνολο των
κατοίκων του οικισµού αλλά και για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, εξυπηρετούµενη από κοινές δηµόσιες υπηρεσίες, όπως
νηπιαγωγείο, δηµοτικό σχολείο, ιατρείο του ΕΣΥ, γραφεία του
ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και ίσως και σταθµό προαστιακού σιδηροδρόµου.
Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε τη διοικητική ενοποίηση του Δηλεσίου, έχουν συµφωνήσει οµόφωνα το Δηµοτικό
Συµβούλιο του Δήµου Τανάγρας, καθώς και όλοι οι φορείς του
Νοµού Βοιωτίας. Σ’ αυτό το σηµείο, θα ήθελα να σηµειώσω ότι
αυτή η ενοποίηση δεν δηµιουργεί δαπάνες στο κεντρικό κράτος.
Για ακόµα µία φορά, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Υπουργό κ. Ντινόπουλο που ήρθε µέχρι εδώ για να στηρίξει την
τροπολογία που κατέθεσα και εύχοµαι ο Υπουργός Υγείας κ. Βορίδης να την κάνει αποδεκτή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καράµπελα.
Τον λόγο έχει ζητήσει η Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ
κ. Σοφία Βούλτεψη.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ λιγότερο από τρία
λεπτά.
Ζήτησα τον λόγο για να υποστηρίξω την τροπολογία που επεκτείνει τις αρµοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέµηση της απάτης. Ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητάµε, είναι
η έγκριση της Βουλής για µια σειρά τροποποιήσεων που αφορούν στις αρµοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή, προκειµένου
να περιληφθεί και η καταπολέµηση της απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, ζητάµε να γίνει ο συγκεκριµένος Εθνικός Συντονιστής,
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η συγκεκριµένη υπηρεσία, υπηρεσία για το συντονισµό γενικότερα της καταπολέµησης της απάτης, ενώ παράλληλα διευρύνεται η σύνθεση της συντονιστικής επιτροπής, για να περιληφθούν και νέοι φορείς που σχετίζονται µε την καταπολέµηση της
διαφθοράς αλλά και άλλοι φορείς που εµπλέκονται µε την καταπολέµηση της απάτης.
Ακόµα, προβλέπεται ότι ως µέλη του συµβουλευτικού σώµατος, ορίζονται πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στους
τοµείς της διαφθοράς και της απάτης, ενώ προβλέπεται και αναδιάρθρωση της υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή σε επίπεδο
διεύθυνσης µε αντίστοιχο τµήµα, καθώς και αυτοτελούς τµήµατος παρακολούθησης νοµοθετικού έργου και νοµοθετικής υποστήριξης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο παρά τα όσα αναφέρθηκαν, περιλαµβάνει τοµές στο υγειονοµικό σύστηµα της χώρας µας. Εγώ θα αναφερθώ ιδιαίτερα
στα περιγεννητικά κέντρα του άρθρου 2, γιατί πρόκειται για κάτι
εξαιρετικά σηµαντικό, αφού καθιερώνει για πρώτη φορά στη
χώρα µας ιατρικά πρωτόκολλα διαλογής των κυήσεων και των
τοκετών υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι το άλφα και το ωµέγα στην
περιγεννητική ιατρική.
Με απόφαση, λοιπόν, του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται τα
πρωτόκολλα διαλογής των κυήσεων και τοκετών υψηλού κινδύνου. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται σε συνάρτηση µε την παράγραφο 7 του άρθρου 2, µε την οποία συστήνεται διαρκής επιτροπή για την περιγεννητική φροντίδα και όχι
µόνο αυτό αλλά και καθορίζεται µηχανισµός παρακολούθησης
της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της παρεχόµενης περιγεννητικής φροντίδας.
Καθιερώνοντας, δηλαδή, πρωτόκολλα σχετικά µε το ποιες κυήσεις υψηλού κινδύνου θα πηγαίνουν στα περιγεννητικά κέντρα,
δεν µένουµε µόνο στο γράµµα του νόµου αλλά επιπλέον δηµιουργείται ουσιαστικά και ένας ελεγκτικός µηχανισµός που παρακολουθεί εάν λαµβάνει χώρα ένας τοκετός υψηλού κινδύνου
σε µια µικρή µαιευτική κλινική, δηµόσια ή ιδιωτική, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Δηλαδή, να γεννιέται ένα πρόωρο και ελλιποβαρές
νεογνό υψηλού κινδύνου και µετά να τρέχουν γονείς και ιατρικό
προσωπικό για να γίνει η διακοµιδή του σε ένα περιγεννητικό κέντρο.
Ελπίζω ότι αυτός ο ελεγκτικός µηχανισµός θα είναι εξαιρετικά
αυστηρός, ώστε να µην έχουµε αυτό που συµβαίνει σήµερα, δηλαδή παιδιά µε πολλαπλές αναπηρίες, εξαιτίας ενός συστήµατος
το οποίο δεν πρόσεχε που έπρεπε να γίνουν οι τοκετοί υψηλού
κινδύνου.
Επιπλέον, δεν σταµατάµε µόνο εκεί. Συστήνονται πρωτόκολλα
εισαγωγής των νεογνών στις παραπάνω µονάδες νοσηλείας, δηλαδή σε όλες τις µονάδες νοσηλείας νεογνών. Υπάρχουν για
πρώτη φορά στη χώρα µας πρωτόκολλα διακοµιδής νεογνών και
επιπλέον, καθορίζονται σαφείς όροι και στο δηµόσιο και στον
ιδιωτικό τοµέα, για να υπάρχουν µονάδες εντατικής θεραπείας
νεογνών.
Όλα αυτά γίνονται σίγουρα µε καθυστέρηση αλλά πρέπει να
χαιρετίσουµε τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας στην κατεύθυνση της περιγεννητικής ιατρικής, όπου τίθενται πλέον κανόνες.
Επιπλέον, στο άρθρο 3 χαιρετίζουµε τη σύσταση, επιτέλους
και στη χώρα µας, φιλικών προς τα βρέφη νοσοκοµείων και τραπεζών γάλακτος. Και αυτό γίνεται µε καθυστέρηση αλλά γίνεται
σε µια δύσκολη στιγµή για τη χώρα µας, που σίγουρα η ειδησεογραφία της επισκιάζεται από άλλου είδους γεγονότα, τα οποία
δεν τιµούν καθόλου τον πολιτικό κόσµο της χώρας. Όµως, εδώ
µέσα συντελείται πραγµατικά κάτι πολύ καινούργιο, κάτι το οποίο
το έχουµε ανάγκη και αυτό είναι φυσικά και η προαγωγή της περιγεννητικής ιατρικής αλλά και η προαγωγή του µητρικού θηλα-
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σµού.
Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, µια που έχετε ιδιαίτερη
ευαισθησία στα θέµατα νεογνολογίας, παιδιατρικής και περιγεννητικής ιατρικής, θα πρέπει να προσθέσετε στο άρθρο 26…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είπατε τα στοιχεία θνησιµότητας, γιατί έχουν αναφερθεί; Τα είπατε αυτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, αλλά ο χρόνος
είναι περιορισµένος.
Με αυτά τα οποία θεσπίζετε, µε τα περιγεννητικά κέντρα, µε
το άρθρο αυτό περί περιγεννητικής ιατρικής επιτέλους και στη
χώρα µας θα έχουµε αξιόλογους δείκτες περιγεννητικής θνησιµότητας, νεογνικής θνησιµότητας και βρεφικής θνησιµότητας και
φυσικά, εφόσον τα κέντρα αυτά θα θεσπίσουν και τα κατάλληλα
πιστοποιητικά, τα οποία θα δίνονται στις στατιστικές αρχές.
Ήµασταν πολύ πίσω και νοµίζω ότι θα είµαστε υπερήφανοι και είµαστε υπερήφανοι- για τους δείκτες περιγεννητικής θνησιµότητας στη χώρα µας, που υποχωρούν. Πρέπει να τεθεί µια
τελεία επιτέλους σε όσα λέγονται, για το ότι αυξάνονται οι δείκτες περιγεννητικής θνησιµότητας, νεογνικής και βρεφικής θνησιµότητας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Με βάση τα στοιχεία που έχουµε µέχρι σήµερα και αυτά που
δηµοσιεύονται -η τελευταία δηµοσίευση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι αυτή του Αυγούστου 2013- όχι µόνο δεν αυξάνονται οι δείκτες αυτοί αλλά µειώνονται κιόλας, παρά τα
θρυλούµενα και παρά τα όσα διαχέονται πολλές φορές στον
Τύπο. Αυτή είναι η αλήθεια και η αλήθεια αυτή θα επιβεβαιωθεί
και µε αυτά τα οποία θα γίνονται πλέον και µε τα επίσηµα αποτελέσµατα τα οποία θα βγαίνουν από τα περιγεννητικά κέντρα, τα
οποία θα συσταθούν πλέον σε όλην τη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, εδώ πλέον πρέπει να υπάρξει ειδική µνεία,
ώστε αυτά τα περιγεννητικά κέντρα να µη γίνουν µόνο στις έδρες
των υγειονοµικών περιφερειών αλλά και σε όλα τα µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας.
Θα σας πω ένα παράδειγµα. Στην υγειονοµική περιφέρεια
όπου είναι έδρα η Πάτρα δεν µπορεί να είναι µόνο στην Πάτρα
φυσικά, πρέπει να είναι και στα Γιάννενα και στην Κέρκυρα και
σε άλλα µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας. Το ίδιο ισχύει σε όλες
τις υγειονοµικές περιφέρειες, όπου τα περιγεννητικά αυτά κέντρα πρέπει να γίνονται µε πληθυσµιακά κριτήρια και µε βάση φυσικά τις γεννήσεις, οι οποίες υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.
Στο άρθρο 26, κύριε Υπουργέ, εκεί που λέτε ότι «υπεύθυνος
για το συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας του κέντρου
υγείας είναι γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος…» θα πρέπει
να προσθέσετε ότι θα πρέπει να υπάρχει και παιδίατρος υπεύθυνος της επιστηµονικής λειτουργίας των κέντρων υγείας.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 32 πρέπει να το δούµε µε πολύ µεγάλη προσοχή. Είναι αδικία να κλείσουν οδοντοτεχνικά εργαστήρια στη χώρα µας. Υπάρχουν χίλια τετρακόσια οδοντοτεχνικά
εργαστήρια. Πολύ σωστά βάζετε το άρθρο αυτό. Πολύ λογικά
βάζετε τα δάχτυλά σας επί τον τύπον των ήλων, πολύ λογικά το
κάνετε αυτό αλλά πρέπει να ισχύσει για τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια τα οποία θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα, όχι για τα
ήδη υπάρχοντα.
Όσον αφορά το άρθρο 42, πραγµατικά αδικεί το νοµοσχέδιο
η ρύθµιση αυτή. Δεν είναι το «timing» σωστό. Δεν είναι η χρονική
στιγµή σωστή να αναστατώσουµε τα νοσοκοµεία της χώρας.
Έχετε δίκιο µεν. Έπρεπε να είχε γίνει από το 1992, αλλά αυτήν
τη στιγµή υπάρχουν νοσηλευτές ΔΕ, οι οποίοι σηκώνουν το
βάρος, σηκώνουν την εύρυθµη νοσηλευτική λειτουργία όλων των
νοσοκοµείων της χώρας. Το άρθρο αυτό δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά τα οποία επιδιώκει να λύσει.
Πρέπει να το δούµε µε µεγαλύτερη προσοχή και αν είναι δυνατόν να αποσυρθεί το άρθρο αυτό, γιατί µιας και δεν υπάρχει
και καθηκοντολόγιο στα νοσοκοµεία, πολύ φοβούµαι ότι θα
έχουµε άρνηση νοσηλευτικών υπηρεσιών από τους ΔΕ νοσηλευτές στο εγγύς µέλλον, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουν πολλά
προβλήµατα τα νοσοκοµεία, ας µη δηµιουργήσουµε ένα άλλο
πρόβληµα τριβής µεταξύ νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
Εξάλλου σε όλες τις προκηρύξεις που έχουµε κάνει ζητούµε
ακόµη και για τα κέντρα αποκατάστασης νοσηλευτές ΔΕ, οι
οποίοι σηκώνουν µεγάλο βάρος στις πλάτες τους, βάρος που δεν
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τους ανήκει. Πρέπει να το ξαναδούµε αυτό µε µεγαλύτερη προσοχή, να ξαναέρθει αυτό το άρθρο σε ένα άλλο µελλοντικό νοµοσχέδιο, µε σύµφωνη γνώµη όλου του νοσηλευτικού κόσµου.
Επίσης στο άρθρο 59, για την κατάργηση των ΕΠΑΣ, κύριε
Υπουργέ, πολύ σωστά δεν δηµιουργείτε ΙΕΚ µόνο σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη αλλά, µε υπουργική απόφαση, και σε άλλα νοσοκοµεία της χώρας. Μετά από σύµφωνη γνώµη, φυσικά, και του
ΚΕΣΥ και όλων των ενδιαφεροµένων, θα πρέπει να γίνουν µε
πολλή προσοχή νέες νοσηλευτικές σχολές, ΙΕΚ εν προκειµένω,
ει δυνατόν σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας που είχαν ΕΠΑΣ.
Αυτά τα ΕΠΑΣ δηµιούργησαν γενιές ολόκληρες νοσηλευτών µε
πολύ καλά αποτελέσµατα στην πράξη.
Έτσι, λοιπόν, χαιρετίζουµε το γεγονός ότι αυτά τα ΙΕΚ θα λειτουργήσουν, σε συνεργασία φυσικά µε το Υπουργείο Παιδείας,
σε όλα τα µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας, εκεί όπου λειτουργούσαν µέχρι πρότινος ΕΠΑΣ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Πλεύρης, για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι
ιδιαιτέρως σηµαντικό και ρυθµίζει κάποια θέµατα που έχουν να
κάνουν µε τρέχουσες εξελίξεις στο Υπουργείο Υγείας, όπως αντίστοιχα και θέµατα και µητρικού θηλασµού και Αλτσχάιµερ και
µεταµοσχεύσεων.
Αυτή η συζήτηση, όµως, γίνεται µέσα σε ένα κλίµα που δεν
τιµά καθόλου τον πολιτικό µας πολιτισµό. Πριν από το καλοκαίρι
κιόλας η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ξεκίνησε µια κουβέντα που
είχε να κάνει µε τον περίφηµο «κουµπαρά» και µάλιστα κλήθηκαν
ο κ. Παππάς και ο κ. Σκουρλέτης να πάνε στον εισαγγελέα, που
από ό,τι φαίνεται εκείνη τη χρονική στιγµή δεν εισέφεραν τίποτα
στην όλη αποδεικτική διαδικασία.
Εν συνεχεία, ο υιοθετηµένος από τον ΣΥΡΙΖΑ Πρόεδρος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ξεκίνησε µια κουβέντα που είχε να κάνει
µε την κ. Ξουλίδου, τον περίφηµο χρηµατισµό µέσω facebook.
Εν συνεχεία έχουµε την υπόθεση που εξελίσσεται αυτήν τη
στιγµή µε τον κ. Χαϊκάλη, όπου πραγµατικά είναι λυπηρό Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να χρησιµοποιούν µεθόδους
οι οποίες ταιριάζουν σε εγκληµατίες του κοινού Ποινικού Δικαίου,
να πηγαίνουν και να καταγράφουν άλλους και να αλληλοκαταγράφονται. Αυτά τα πράγµατα όσοι ασχολούµαστε µε το Ποινικό
Δίκαιο τα αντιµετωπίζουµε σε αίθουσες ποινικών δικαστηρίων και
δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι το πολιτικό επίπεδο του πολιτικού
µας πολιτισµού.
Βέβαια, είχε φροντίσει ο κ. Τσίπρας, προηγουµένως να πει από
αυτό εδώ το Βήµα ότι όσοι ψηφίσουν διαφορετικά στον προϋπολογισµό και διαφορετικά για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
αυτό σηµαίνει ότι συµβαίνει κάτι ύποπτο. Δύο Βουλευτές που
έχουν γυρίσει κόµµατα, χθες ήταν αυτοί οι οποίοι αναφέρθηκαν
προσβλητικά για τους πέντε Βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Προσπαθώντας, λοιπόν, να εξαντλήσει η συγκυβέρνηση τις δυνατότητες να εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να ρίξουν λάσπη
σε ανθρώπους, να σπιλώσουν συνειδήσεις, να σπιλώσουν υπολήψεις. Αυτό είναι προσβλητικό!
Αν στις µεταξύ σας σχέσεις δεν συζητάτε την αστειότητα της
υπόθεσης, την οποία έχει αγκαλιάσει ο κ. Τσίπρας και όλοι βλέπετε αυτό το επίπεδο του να γράφει ο ένας τον άλλον, ο πρώην
συνεργάτης του κ. Καµµένου και µάρτυρας στα δικαστήρια να
είναι αυτός που λειτουργεί για να δωροδοκήσει, να υπάρχει όλη
αυτή η λάσπη που εκ των πραγµάτων θα µας ακολουθεί, η εικόνα
ενός Κοινοβουλίου που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θέλει να
δώσει την εικόνα ότι Βουλευτές δεν αποφασίζουν µε βάση τη συνείδησή τους αλλά υπάρχουν υπονοούµενα για χρηµατισµούς,
αυτό είναι κάτι που θα γυρίσει µπούµερανγκ στη δηµοκρατία. Και
δεν αφήνετε τους Βουλευτές να αποφασίσουν αυτό το οποίο επιθυµούν.
Αν µη τι άλλο, το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν µε κάλεσµα του κ. Τσίπρα έχουν εξασφαλίσει θέσεις στα
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ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η πρώτη και αρχική παρέµβαση και αυτή είναι η ιδιοτέλεια που υπάρχει σε πολλούς από
αυτούς που δεν ψηφίζουν.
Να έρθουµε τώρα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και
να αναφερθώ ιδιαιτέρως σε κάποια θέµατα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Πολλές φορές ακούµε ότι λειτουργεί το Υπουργείο
Υγείας µε γνώµονα την ιδιωτική υγεία και τα δίνει όλα στους ιδιώτες εις βάρος της δηµόσιας υγείας. Απορώ πως λέγεται αυτό,
διότι και ο πιο αδαής που ασχολείται µε τα θέµατα υγείας, θα
έχει ακούσει τι σηµαίνει το claw back και το rebate. Αυτήν τη
στιγµή πηγαίνετε στους ιδιώτες παρόχους που κλήθηκαν να πληρώσουν 40% και 50% επιστροφές και πείτε τους ότι το Υπουργείο λειτουργεί µε γνώµονα τα κέρδη του ιδιωτικού τοµέα.
Αυτά τα γνωρίζετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα όταν σας
προσεγγίζουν αυτοί οι πάροχοι και ειδικά η φαρµακοβιοµηχανία,
µε την οποία έχετε µία ευχάριστη σχέση, έρχεστε εδώ και είτε
επειδή δεν το γνωρίζετε είτε επειδή θέλετε να χαϊδέψετε αυτιά,
υιοθετείτε πλήρως τις θέσεις της, που αν υιοθετηθούν οι θέσεις
τις οποίες εσείς θέλετε, τότε πραγµατικά θα ανέβει η δαπάνη του
φαρµάκου, θα ανέβει η δαπάνη των ιδιωτών παρόχων σε βάρος
βέβαια του Έλληνα φορολογούµενου υπέρ, όµως, των κερδών
των συγκεκριµένων επιχειρήσεων.
Αντιθέτως, αντί να υπάρχει µία κριτική ότι πραγµατικά όπως
λειτουργούµε πολλές φορές πνίγουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία
-διότι δεν είναι λογικό να εφαρµόζονται όπως εφαρµόζονται το
claw back και το rebate και η προσπάθεια του Υπουργείου είναι
στην κατεύθυνση να απαλύνει όλο αυτό το πλαίσιο- εσείς έρχεστε και λέτε ότι τα χαρίζουµε στους ιδιώτες.
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προσπαθεί -πέρα από τα γενικά θέµατα, τα οποία
υπάρχουν σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις- να καλύψει τρέχουσες δυσλειτουργίες, οι οποίες εµφανίζονται στο Υπουργείο Υγείας.
Έγινε µία αναφορά για «φωτογραφική» διάταξη στο άρθρο 30,
το οποίο έχει να κάνει µε τη δυνατότητα να δοθούν άδειες σε κλινικές οι οποίες ήταν στο ΙΚΑ κι εν συνεχεία ενετάχθησαν στο
ΕΣΥ, δηλαδή δεν είναι στη συνολική ρύθµιση. Και όχι µόνο ενετάχθησαν στο ΕΣΥ αλλά µε την τελευταία µάλιστα νοµοτεχνική
βελτίωση, παρείχαν και υπηρεσίες δευτεροβάθµιας φροντίδας.
Δηλαδή απευθυνόµαστε σε κλινικές, τις οποίες το δηµόσιο τις
χρησιµοποιούσε ως νοσοκοµεία του ΕΣΥ κι είναι λογικό αφού τις
χρησιµοποιούσε ως νοσοκοµεία του ΕΣΥ να µπορούν αυτές σήµερα να βγάλουν άδεια.
Η περίπτωση η οποία αναφέρθηκε από τον αξιότιµο εισηγητή
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευση, δεν εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία, διότι τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζω, το συγκεκριµένο το
οποίο αναφέρετε δεν είναι κλινική η οποία εντάχθηκε ως νοσοκοµείο στο ΕΣΥ για να δηµιουργείται το όποιο πρόβληµα.
Είναι, λοιπόν, µία ρύθµιση, που στην πραγµατικότητα προσπαθεί να τονώσει, κατά κάποιον τρόπο, την ιδιωτική πρωτοβουλία,
δίνοντας την ευκαιρία σε κλινικές, οι οποίες αποδεδειγµένα πληρούν προϋποθέσεις, γιατί λειτούργησαν ως νοσοκοµεία του ΕΣΥ
-µέχρι πριν ένα - ενάµιση χρόνο γίνονταν χειρουργεία εκεί για λογαριασµό του δηµοσίου- να µπορούν να λειτουργήσουν και στο
πλαίσιο του ιδιωτικού τοµέα.
Παράλληλα, µέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, προσπαθεί το
Υπουργείο να καλύψει περιπτώσεις υπηρεσιών τις οποίες λάµβανε και για τον άλφα ή βήτα λόγο -κακώς και συνήθως µε υπαιτιότητα του δηµοσίου και όχι των παρόχων- υπήρχαν κενά διαστήµατα στις συµβάσεις ανανέωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα
αυτά τα κενά διαστήµατα να µην µπορούν να τα πληρωθούν οι
πάροχοι, ενώ έχουν παράσχει τις υπηρεσίες. Το δηµόσιο συνήθως ήταν αυτό που καθυστερούσε να ανανεώσει τις συµβάσεις
ή το ίδιο δεν είχε αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες, ώστε να
υπάρξει µία οµαλή λειτουργία στην αγορά.
Η ουσία του πράγµατος είναι ότι στο Υπουργείο Υγείας σε όλο
αυτό το διάστηµα, έχουν γίνει προσπάθειες από τη µία πλευρά
να διατηρηθεί η δαπάνη προς όφελος του Έλληνα φορολογούµενου και κατ’ επέκταση και του Έλληνα ασθενή -γιατί ο Έλληνας ασθενής είναι και φορολογούµενος- και η εξοικονόµηση
αυτών των χρηµάτων να βοηθήσει το Υπουργείο να στρέψει όλο
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αυτό το κέρδος προς αυτούς οι οποίοι πραγµατικά το χρειάζονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και γι’ αυτό πρωτοβουλίες όπως οι ανασφάλιστοι να καλύπτονται στα νοσοκοµεία, οι ανασφάλιστοι να λαµβάνουν δευτεροβάθµια περίθαλψη, να λαµβάνουν και φάρµακο -καταστάσεις που
δεν ίσχυαν ούτε στις εποχές των παχιών αγελάδων- όλες αυτές
είναι προσπάθειες που δείχνουν ότι η εξοικονόµηση η οποία γίνεται γυρνάει σε αυτούς που την έχουν πραγµατικά ανάγκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κ. Πλεύρη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφού προσυπογράψω τα προρρηθέντα από τον προλαλήσαντα, εκλεκτό συνάδελφο κ. Πλεύρη, στοχεύω απευθείας στο
νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, το οποίο είναι τακτοποιητικό, ρυθµίζει πολλές εκκρεµότητες, εισάγει νέα δεδοµένα και, βεβαίως,
κατ’ αρχάς δεν έχω καµµία αντίρρηση.
Υπάρχουν, όµως, δύο σηµεία ήτοι το άρθρο 32 και ειδικότερα
το δεύτερο εδάφιο της προσθήκης που προβλέπεται, σύµφωνα
µε το οποίο λέτε ότι τα νοµίµως λειτουργούντα µέχρι σήµερα
οδοντοτεχνικά εργαστήρια πρέπει εντός τριών ετών να αναθεωρήσουν τις άδειές τους, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
Κατά το προηγούµενο, όµως, εδάφιο προβλέπεται να ορίζεται
επιστηµονικός υπεύθυνος για τις περιπτώσεις που λειτουργούν
οδοντοτεχνικά εργαστήρια από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ασχέτως του εάν αυτά έχουν άδεια ή βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλµατος.
Και βεβαίως, ως προς την πρόβλεψη αυτή δεν έχω καµµία αντίρρηση. Εάν είναι ένα απλό φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει
εκπαιδευθεί, δεν έχει κάνει ούτε πρακτική ούτε τίποτε και θέλει
να έχει οδοντοτεχνικό εργαστήριο, ναι, κάποιος θα πρέπει να
είναι επιστηµονικός υπεύθυνος.
Όµως, σε ανθρώπους οι οποίοι για δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια λειτουργούν οδοντοτεχνικά εργαστήρια µε βάση τα νοµίµως
προβλεπόµενα, που έχουν δώσει εξετάσεις, που έχουν λάβει τις
άδειές τους και στους οποίους εκπαιδεύονται οι απόφοιτοι των
Οδοντοτεχνικών Τµηµάτων των ΤΕΙ, µε ποια λογική θα τους πούµε ότι ο µαθητευόµενός τους, ο πρακτικώς ασκηθείς σε αυτούς
θα είναι ο επιστηµονικός υπεύθυνος, άρα ο ελεγκτής τους; Ποία
είναι η λογική του πράγµατος;
Από τη µια ανοίγουµε το επάγγελµα, δίνοντας τη δυνατότητα
και σε άλλα πρόσωπα να ασκούν τη δραστηριότητα, και από την
άλλη συντεχνιοποιούµε την κατάσταση, επιβάλλοντας ουσιαστικά σε ανθρώπους µακράς εµπειρίας, που ευδοκίµως έχουν
λάβει κατόπιν εξετάσεων και κατόπιν προβλέψεων της νοµοθεσίας τη δυνατότητα να λειτουργούν νόµιµα και άνευ εταίρου τις
δραστηριότητες αυτές µία επιβάρυνση εκεί που δεν οφείλεται.
Το θεωρώ άδικο. Είναι αντιφατικό και επειδή οι νοµικοί κανόνες
ακολουθούν την κοινή λογική, νοµίζω ότι αυτό το εδάφιο, όπως
είναι, πρέπει να απαλειφθεί.
Συνεχίζω µε το άρθρο 42. Εδώ είναι αµιγώς νοµική, επίσης, η
προσέγγιση, αλλά έχει τα διαστροφικά χαρακτηριστικά του νοµικού.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 46, όπως έχει αναριθµηθεί -ήταν αρχικά 47 και τώρα είναι 46- βάζει έναν ορισµό και λέει τι θεωρούµε
επανειληµµένη υπέρβαση του ορίου συνταγογραφήσεως. Τίθεται ένας κανόνας, σύµφωνα µε τον οποίο εάν για τρεις συνεχόµενους µήνες αθροιστικά η υπέρβαση αυτή υπερβαίνει το 20%,
τότε έχουµε αδίκηµα, έχουµε πράξη η οποία ελέγχεται διοικητικά.
Και εδώ παρατηρούνται τώρα τα εξής: Σε αυτόν τον γιατρό, ο
οποίος έχει την παραβατικότητα αυτή προβλέπουµε δύο ποινές,
εκ των οποίων σε πρώτο βαθµό ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και
σε δεύτερο βαθµό ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να επιλέξει: Η πρώτη είναι διοικητική ποινή προστίµου, που ξεκινάει από
500 ευρώ και φτάνει στα 5000 ευρώ. Τεράστιο εύρος! Όµως, για
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την ίδια πράξη µπορεί να µην επιλέξει µέσα σε αυτό το εύρος
αυτής της ποινής, αλλά να επιλέξει την άλλη που προβλέπεται,
δηλαδή την καταγγελία της συµβάσεως.
Δεν γίνεται για µία προσδιοριζόµενη παραβατική συµπεριφορά
να έχουµε δύο διαφορετικές ποινές, οι οποίες δεν σωρεύονται.
Για το ίδιο αδίκηµα θα έχουµε δύο ποινές; Με συγχωρείτε, η απόσταση είναι τεράστια. Αφ’ ενός µεν µε το εύρος του προστίµου
από τα 500 στα 5 και αν δε γίνει αυτό, τότε να πάµε στην καταγγελία της συµβάσεως. Και εδώ ερωτώ τώρα: Εάν κάποιος την
κάνει αυτήν τη δουλειά µήνα παρά µήνα και όχι συνεχόµενα, εκεί
έχουµε επανειληµµένη υποτροπιάζουσα συµπεριφορά; Έχουµε.
Υποτροπή πότε έχουµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όταν έχουµε καταδίκη και µετά επανάληψη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί η πρόβλεψη ποια είναι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έχει τη διακριτική ευχέρεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Δεν µπορούµε να παίξουµε µε διακριτικές ευχέρειες. Οι διακριτικές ευχέρειες φάγανε τη διοίκηση.
Πρέπει να είναι σαφή, ορισµένα και συγκεκριµένα. Και αν θέλετε να παίξουµε µε διοικητικό πρόστιµο την πρώτη φορά, είναι
δεκτό. Όταν, όµως, έχουµε επαναλαµβανόµενη υποτροπιάζουσα
συµπεριφορά, τότε οι διαπραγµατεύσεις πρέπει να πάνε σε καταγγελίες συµβάσεων. Αλλιώς θα διαιωνίζεται η κατάσταση.
Παρακάτω, εµφιλοχωρεί το β’ στην πρόβλεψη, που αφορά
ποινή για τον ασφαλισµένο –και σωστά- αλλά δεν γίνεται διάκριση. Αναφύεται ανάµεσα στις δύο ποινές και µία ποινή για
ασφαλισµένο. Υποθέτουµε ότι θα πρέπει να βγάλετε εγκυκλίους
και να αρχίσουµε να έχουµε τεράστια ερµηνευτικά ζητήµατα.
Μάλλον σε περίπτωση συνέργειας κάποιου ασφαλισµένου µε τον
γιατρό σε αυτές τις επαναλαµβανόµενες ή υποτροπιάζουσες
συµπεριφορές, τότε θα του επιβάλουµε αποκλεισµό από τη συνταγογράφηση από δύο έως δώδεκα µήνες. Αυτό είναι αυτοτελές.
Πρέπει να διευκρινιστεί νοµοτεχνικά και πρέπει να ισχύουν οι
ίδιες προβλέψεις, όπως και για τον γιατρό, για την παροχή γραπτών εξηγήσεων, ακροάσεως κ.λπ..
Και τέλος –για να κλείσω µε αυτό το θέµα και να προσθέσω σε
ένα λεπτό κάτι ακόµη- για µένα θα πρέπει να τεθεί και χρονικό
όριο εντός του οποίου θα εκδίδονται οι αποφάσεις από τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, για να µη σύρονται και
επιµηκύνονται οι καταστάσεις αυτές, δεδοµένου ότι, όσο επιµηκύνονται, ισχύει η αναστολή των κυρώσεων.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντοµα, µε
αφορµή το νοµοθέτηµα. Είναι µία τροπολογία που έχει κατατεθεί
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από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ. Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 216 και ειδικό 165. Θέλω να πω ότι τη
στηρίζω. Το αίτηµα είναι λογικό και εύλογο. Προβλέπει την αποκατάσταση εκείνων των υπαλλήλων των συνεταιριστικών τραπεζών των οποίων ανεκλήθησαν οι άδειες λειτουργίας. Έχουµε την
περίπτωση της συνεταιριστικής τραπέζης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κι εµείς τη στηρίζουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εσείς; Εγώ
είχα καταθέσει ερώτηση. Ξέρω ποια είναι η θέση της Εθνικής
Τραπέζης, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει το περιθώριο, δεδοµένου ότι
η Εθνική Τράπεζα ήταν η ειδική διάδοχος, τουλάχιστον κατά το
µέρος το ταµιευτικό, των αποταµιεύσεων. Κατά το υπόλοιπο ισχύουν κανόνες εκκαθαρίσεως.
Όπως, λοιπόν, προέβλεψε να καλύψει τις ανάγκες στην περίπτωση της Λέσβου και της Λήµνου από τους απολυµένους υπαλλήλους της εκεί Συνεταιριστικής, κατ’ αναλογίαν αυτό θα πρέπει
να ισχύσει και για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας και για τη
Συνεταιριστική Τράπεζα της Αχαΐας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Και Δωδεκανήσου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και Δωδεκανήσου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Και Εύβοιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βαγγέλη,
πού είστε εσείς; Σας ψάχνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου,
δεν έχετε τον λόγο! Τι θέλετε, να κλείσουµε τα µικρόφωνα και
να το κάνουµε καφενείο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε
Πρόεδρε, αλλά προκύπτουν, επιτέλους, συνέργειες και συνάφειες σε ζητήµατα. Μπορεί εξ αφορµής αυτού να πάµε και σε
άλλα µεγαλύτερα ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, αγορεύοντας προ ολίγου –δεν ήσασταν
εδώ, ήταν ο κ. Δραγασάκης- είχα µιλήσει για την τροπολογία
3236/209 που είχα καταθέσει µε δύο συµπληρώσεις. Όπως είχα
υποσχεθεί, καταθέτω µια νοµοτεχνική βελτίωση. Τίποτα άλλο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε να µιλήσετε
τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν θέλω να µιλήσω. Στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις µόνο θα αναφερθώ. Η µόνη
παρέµβαση που θέλω να κάνω είναι να καταθέσω νοµοτεχνικές.
Τίποτε άλλο. Εάν µου δώσετε τον λόγο τώρα, έχει καλώς. Εάν
δεν µου τον δώσετε, θα περιµένω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Καταθέτω, λοιπόν, νοµοτεχνικές βελτιώσεις, διευκρινίζοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα σε δύο ακόµα συγκεκριµένα σηµεία του νοµοσχεδίου
θα υπάρξουν περαιτέρω νοµοτεχνικές. Απλώς γίνεται µια επεξεργασία τώρα.
Στο τέλος του τίτλου του σχεδίου νόµου προστίθεται η φράση
«και άλλες διατάξεις».
Για να µην σας κουράσω -γιατί υπάρχουν αναριθµήσεις και
συντακτικά- στο άρθρο 7 στην πραγµατικότητα υπάρχει µια διαφοροποίηση της αρίθµησης των παραγράφων. Από 2 και 3 γίνονται 2 και 2α και 2β.
Στο άρθρο 13 απαλείφεται η λέξη «κατόπιν».
Δέχοµαι µία παρατήρηση, την οποία έκανε ο συνάδελφος κ.
Κωνσταντόπουλος από την Πιερία, και προστίθεται στο άρθρο
26 µαζί µε τον γενικό ιατρό και τον παθολόγο, που µπορούν να
αναλάβουν καθήκοντα διευθυντού, να είναι και παιδίατρος. Το
δέχοµαι, λοιπόν, αυτό.
Όπως είχα επισηµάνει στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση α, µετά τη λέξη «παρασχέθηκαν» προστίθεται οι λέξεις,
«µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και απαλείφεται το «έως το
έτος 2012». Αφορά τα συµβασιοποιηµένα αυτό. Εκεί σε συµφωνία –το τονίζω- µε το Γενικό Λογιστήριο και κατόπιν εγκρίσεως
του Γενικού Λογιστηρίου µέσα στο ποσό το οποίο αναφέρεται
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στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου συµπεριλαµβάνονται και
ρυθµίσεις οι οποίες καλύπτουν µέχρι και το 2012. Επισηµαίνω ότι
εδώ κυρίως η ανάγκη έχει ανακύψει, για να καλυφθούν µονάδες
χρόνιας αιµοκάθαρσης. Γι’ αυτό το συγκεκριµένο ζήτηµα εκεί
υπήρχε ένα κενό.
Στο άρθρο 30, για το οποίο έγινε συζήτηση, η λέξη «επεκτάθηκαν» αντικαθίσταται από τη λέξη «εντάθηκαν». Έχω µιλήσει
ήδη γι’ αυτή τη νοµοτεχνική. Και στο ίδιο εδάφιο µετά τη λέξη
«ΕΣΥ» προστίθεται η φράση «παρέχοντας υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης».
Αφορά, λοιπόν, αδειοδοτήσεις κλινικών οι οποίες δεν πρόφτασαν να ενταχθούν µέσα στο προεδρικό διάταγµα του 2000 και
τώρα το κάνουµε ακόµη –αν θέλετε- πιο αυστηρό και πιο στενό
µε τη λέξη αυτή.
Επίσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου µόνου της υπ’ αριθµόν
2163/182/17.12.2014 τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας µετά
τη λέξη «συµβάσεις» προστίθεται η λέξη «των» και µετά τη λέξη
«ιατρών» προστίθεται οι λέξεις «και όσων» και απαλείφεται η λέξη
«που». Θα δείτε είναι ουσιαστικά µια αρτιότερη διατύπωση.
Από πλευράς τροπολογιών, πλην της µίας που έχω από την
αρχή της συζήτησης πει -ακολουθώντας την αρχή για την οποία
έχω αναφερθεί στην αρχή της συζήτησης, ότι δηλαδή τροπολογίες άλλων Υπουργείων γίνονται δεκτές µόνο εάν είναι εδώ ο
Υπουργός ο οποίος είναι αρµόδιος και την κάνει δεκτή- αναφέροµαι στην προηγούµενη οµιλία του κ. Ντινόπουλου και κάνω
δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2193 και ειδικό 192 από
19-12-2014 του συναδέλφου Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Καράµπελα. Αυτή, λοιπόν, είναι η µόνη, πλην της πρώτης του
Υπουργείου Υγείας στην οποία έχω αναφερθεί, που γίνεται δεκτή
επί του παρόντος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Μαυρουδής Βορίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΕ’ - 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γάκης για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι η υπεράσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων µπορεί να βρει πεδίο συνεργασίας και συνεννόησης ανάµεσα στις πτέρυγες της Βουλής. Ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος
τοποθετήθηκε στην ερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, αλλά και τη δική µας για την πρόσληψη των υπαλλήλων
των συνεταιριστικών τραπεζών οι οποίοι έµειναν στην ανεργία,
παρ’ ότι υπάρχει δέσµευση από τις τράπεζες να προσληφθούν
σε αυτές που έχουν αναλάβει όλο το κόστος της λειτουργίας
αλλά και τα αποθέµατα των τραπεζών.
Στη Ρόδο υπάρχουν εκατό εργαζόµενοι, οι οποίοι ήταν εργαζόµενοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου µε κατανοµή σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Αυτοί οι εργαζόµενοι
περιµένουν αυτήν τη ρύθµιση. Nοµίζω ότι είναι δίκαιο το αίτηµα
να µην προχωρήσει η Alpha Bank, η οποία είναι η συνέχεια της
Τράπεζας Δωδεκανήσου, σε προσλήψεις, αν δεν καλύψει τα κενά
που δηµιουργεί η εθελούσια έξοδος από τους εργαζοµένους
στην Τράπεζα Δωδεκανήσου.
Άκουσα πριν από λίγο τον κ. Πλεύρη να µιλάει για πολιτικό πολιτισµό και να αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ, στον Συνασπισµό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Ξέρετε κάτι, κύριε Πλεύρη; Δεν είστε
εδώ να το ακούσετε, αλλά δεν πειράζει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εδώ είµαι, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εδώ είναι, αλλά µην
κάνετε προσωπικές αναφορές, κύριε Γάκη, και προκαλείτε συζήτηση επί προσωπικού. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά µην κάνετε προσωπικές αναφορές!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εντάξει, τώρα, δεν θα πάρω τον λόγο
επί προσωπικού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Η ουσία είναι η ίδια. Δεν είναι εκεί το
θέµα. Αυτή η νοοτροπία του νοσηρού πολιτικού κλίµατος έρχεται
από πάρα πολύ µακριά και είναι κουλτούρα της δικής σας παράταξης.
Αναφερόµενος, επίσης, στην παρέµβαση της κυρίας Υφυπουργού, θέλω να πω ότι οι εκλογές δεν είναι θεσµική εκτροπή. Είναι
κορυφαία δηµοκρατική διαδικασία. Είναι η έκφραση της λαϊκής
κυριαρχίας. Η παραίτηση µιας Κυβέρνησης, η οποία κινείται σε
πρωτόγνωρες πολιτικές συνθήκες είναι επίσης ένδειξη δηµοκρατικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας. Θεσµική εκτροπή είναι η
παραµονή µιας Κυβέρνησης, στην οποία το πρωθυπουργικό περιβάλλον το συναντάει κανείς στις πιο περίεργες υποθέσεις, όπως του Μπαλτάκου, του Κασιδιάρη κ.λπ., όπως είναι οι καινούργιες, στις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ.
Πηγαίνοντας στο νοµοσχέδιο, είναι βασική υποχρέωση της πολιτείας, κύριε Υπουργέ, η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,
της προστασίας ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων, της εργασίας και
της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό η σηµερινή συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας αναδεικνύει κρίσιµα ζητήµατα που
αφορούν τα νησιά µας, τις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές της
χώρας.
Οι εισηγητές µας αναφέρθηκαν διεξοδικά στη λογική της προνοµιακής µεταχείρισης του ιδιωτικού τοµέα υγείας σε σχέση µε
το δηµόσιο και για την προχειρότητα των ρυθµίσεων, τόσο στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας όσο και στη δευτεροβάθµια, στην
πρόληψη και την αποκατάσταση.
Με τη δική µου παρέµβαση, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε
ένα σηµαντικό και επίκαιρο ζήτηµα που αφορά τη Δωδεκάνησο,
για να µπορούν επιτέλους να επιτελέσουν τα Νοσοκοµεία της
Ρόδου, της Κω, της Καλύµνου, της Λέρου και της Καρπάθου αποτελεσµατικά τον ρόλο τους στο σύστηµα υγείας. Με σύγχρονες
υποδοµές και ειδικευµένα στελέχη η πολιτική υγείας στο Αιγαίο
θέλει και απαιτεί αντιµετώπιση που να λαµβάνει υπ’ όψιν τις γεωγραφικές, οικονοµικές και νησιωτικές ιδιαιτερότητες.
Ειδικά η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο της Ρόδου, όπως προβλέπεται
εξάλλου στον οργανισµό του, είναι απαραίτητη για τη Δωδεκάνησο τόσο λόγω των ειδικών γεωγραφικών συνθηκών της νησιωτικής µας περιφέρειας όσο και για την εξάλειψη της έντονης

4175

ανησυχίας των πολιτών για την ασφάλεια της ζωής των νεογνών
και βρεφών, ανησυχία η οποία ενισχύει την τάση εγκατάλειψης
των νησιών µας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αγωνιώδης αναζήτηση γιατρών για
σοβαρά περιστατικά νεογνών και µικρών παιδιών, οι ελλείψεις
στο σύστηµα του ΕΚΑΒ, η ελαχιστοποίηση του χρόνου µεταφοράς σε κατάλληλη µονάδα που να σώζει ζωές είναι προβλήµατα
που οι συνέπειές τους στην υγεία των πολιτών θα µπορούσαν να
είχαν περιοριστεί, αν λειτουργούσε η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
Στις 21-10-2014, κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε σχετική ερώτηση, η οποία ακόµα δεν έχει απαντηθεί. Την περιµένουµε και θα
την ξανακαταθέσουµε. Την καταθέτω και στα Πρακτικά για να
υπάρχει στη συζήτησή µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να προβληµατίσει έντονα την
Κυβέρνηση η αύξηση των δεικτών θνησιµότητας νεογνών και
βρεφών στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Γιατί το λέτε
αυτό; Δεν υπάρχει αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Υπάρχει. Ο κ. Δρίτσας στην προηγούµενη συζήτηση είχε καταθέσει συγκεκριµένα στοιχεία.
Ο θάνατος της µικρής Εύης στη Ρόδο είχε προκαλέσει έντονη
δυσαρέσκεια και µαζική διαµαρτυρία.
Ήδη, κύριε Υπουργέ, δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα µία
υπογραφές υποστήριξης του αιτήµατος της λειτουργίας της µονάδας στη Ρόδο έχουν συγκεντρωθεί και σας έχουν σταλεί. Καταθέτω το κείµενο της διαµαρτυρίας και καλώ όλους τους Δωδεκανήσιους να υπογράψουν αυτήν την πρόσκληση και αυτήν τη
διαµαρτυρία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, ανταποκριθείτε στη βασική σας υποχρέωση.
Τοποθετήστε παιδίατρους στα Νοσοκοµεία της Κω και της Ρόδου. Στελεχώστε µε εξειδικευµένο προσωπικό, εφοδιάστε µε τον
αναγκαίο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό τη Μονάδας
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών που έχει συσταθεί στο Γενικό Νοσοκοµείο της Ρόδου. Διασφαλίστε το δηµόσιο χαρακτήρα και την
ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στις νησιωτικές περιοχές,
σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού.
Τα προβλήµατα, οι προκλήσεις και οι προσκλήσεις στον τοµέα
υγείας της Δωδεκανήσου δεν θέλουν επικοινωνιακή διαχείριση
και υπεκφυγές. Χρειάζονται αποφασιστικότητα, πόροι, προτεραιότητες και πολιτικό θάρρος.
Το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών στην υγεία είναι η
προτεραιότητα των κατοίκων των νησιών. Επιπλέον, σε τουριστικές περιοχές αποτελεί τον καθρέφτη σεβασµού των επισκεπτών
µας και την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγειονοµικής ασφάλειας. Είναι καθοριστικό στοιχείο αναβάθµισης και ενίσχυσης του
τουριστικού µας προϊόντος.
Τι συµβαίνει, όµως, σήµερα; Κύριε Υπουργέ, µε την πολιτική
σας οδηγείτε µε µαθηµατική ακρίβεια στη διάλυση του δηµόσιου
τοµέα της υγείας. Δίνετε χώρο και δηµιουργείτε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ιδιωτικής υγείας και περίθαλψης σε
βάρος της κοινωνίας και της δηµόσιας υποδοµής.
Στα νησιά αυτό που χρειάζεται, λόγω των αυξηµένων αναγκών
κατά τη θερινή περίοδο και των υποχρεώσεων για την εξασφάλιση της διασυνοριακής υγείας, δεν είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία
µε υποδοµές δηµοσίου, αλλά η επιπλέον χρηµατοδότηση για τις
επιπλέον υπηρεσίες που έχει αναλάβει το Δηµόσιο Σύστηµα
Υγείας. Κάτω είναι η Ρόδος, κύριε Υπουργέ, ιδού είναι το πήδηµα. Θα το κάνετε; Είναι η πολιτική ευθύνη που έχετε.
Κύριοι συνάδελφοι, η επίλυση των προβληµάτων και της
υγείας στη νησιωτική χώρα θα γίνει µε την ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας. Είναι η µόνη επιλογή διεξόδου για το λαό µας,
αλλά και για τους λαούς της Νότιας Ευρώπης.
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Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή µίας µάχης για αλλαγή στην Ευρώπη και πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο λαός της.
Το πρώτο βήµα έγινε. Αύριο θα γίνει το δεύτερο και το 2015 ξηµερώνει.
Καµµία επικοινωνιακή πρωτοβουλία δεν θα σας βγάλει από τον
βάλτο των αδιεξόδων που εσείς δηµιουργήσατε. Μόνο ο ελληνικός λαός έχει την αρµοδιότητα, για να δώσει τη λύση σε αυτό το
αδιέξοδο, σε αυτήν την κατάπτωση της πολιτικής και των αξιών.
Ο κυβερνητικός σχεδιασµός του ΣΥΡΙΖΑ θα επανεκκινήσει την
οικονοµία, τη δηµοκρατία, την κοινωνική αλληλεγγύη, τις παραγωγικές δυνάµεις και την πρωτοβουλία των πολιτών, των ανθρώπων, του λαού µας γενικότερα.
Το πρόγραµµά µας περιγράφει µε ρεαλιστικές γραµµές αυτή
τη διαδικασία ανάπτυξης και σωτηρίας της χώρας και καταδεικνύει ότι είµαστε έτοιµοι να αναλάβουµε την ευθύνη για τη σωτηρία και της κοινωνίας και των ανθρώπων µας. Είναι πρόταση
ευθύνης και χρέος για το µέλλον της χώρας. Είναι πρόταση ευθυγραµµισµένη µε τη λαϊκή απαίτηση να κυβερνηθεί αυτή η
χώρα µε αναπτυξιακό όραµα και µάλιστα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Κλειτορίας Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καραγιαννίδης για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας, για να κάνουµε
µία συζήτηση που µπορεί να είναι και παραγωγική.
Διαβάζω το άρθρο 43. «Σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας συνίσταται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκεπτών, µαιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.»
Και οι νοσηλευτές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οι υποχρεωτικής εκπαίδευσης; Αυτοί δεν είναι νοσηλευτές; Νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που δούλεψαν για είκοσι, είκοσι πέντε και
τριάντα χρόνια από την επαύριον της εφαρµογής αυτού του
νόµου παύουν να είναι νοσηλευτές; Δεκαπέντε χιλιάδες από τις
τριάντα χιλιάδες νοσηλευτές που έχει αυτή η χώρα δεν θα είναι
νοσηλευτές; Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν τα νοσοκοµεία µε την εφαρµογή αυτού του άρθρου; Και δεν ακούω Βουλευτές της συγκυβέρνησης να έχουν κάποια ένσταση γι’ αυτό το
άρθρο.
Ένα µικρό παράδειγµα θα σας δώσω, για να δείτε σε τι παράνοια πέφτουµε. Η µονάδα τεχνητού νεφρού στη Δράµα έχει δεκαέξι νοσηλεύτριες. Από αυτές οι εννιά νοσηλεύτριες είναι ΔΕ,
η µία είναι ΥΕ και οι έξι είναι πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής
κατεύθυνσης. Από την επαύριο της εφαρµογής αυτού του νόµου
δεν θα λειτουργήσει η µονάδα τεχνητού νεφρού στη Δράµα. Από
την επαύριο της εφαρµογής αυτού του νόµου οι νοσηλεύτριες
ΔΕ και ΥΕ δεν θα παρέχουν ιατρική φροντίδα στους ασθενείς.
Δεν θα µπορούν να δουλέψουν σε εξωτερικά ιατρεία, σε έκτακτα
νυχτέρια και εφηµερίες και ο κύριος Υπουργός απλώς µας κοιτάει ή συνοµιλεί µε το συνεργάτη του.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ελάτε τώρα, τα
έχουµε ακούσει εβδοµήντα τρεις φορές!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, τα έχετε ακούσει αλλά περιµένουµε να µας πείτε µια δικαιολογία, επειδή διατείνεσθε ότι
είστε υπέρ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραγιαννίδη,
θα απαντήσει όταν πρέπει ο Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Θα απαντήσει. Και εγώ γι’ αυτό
το λέω, για να απαντήσει όταν έρθει η ώρα του, δεν θέλω να µου
απαντήσει τώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν θα σας απαντήσει τώρα, θα πάρει τον λόγο και θα τοποθετηθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν ζητάω να µου απαντήσει
τώρα, κύριε Πρόεδρε, ξέρω τι κάνω.
Περιµένουµε, λοιπόν, όταν δευτερολογήσει να µας πει µια
απάντηση γι’ αυτό, πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκοµεία χωρίς
ΥΕ και ΔΕ νοσηλεύτριες. Γιατί ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι δεν
είναι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, είναι «δουλάκια». Όταν τους
χρειαζόµαστε και µας κάνουν τη δουλειά, υπερβαίνουν το καθηκοντολόγιό τους και κάνουν παραπάνω πράγµατα, γιατί έτσι
µόνο µπορούν πλέον να λειτουργήσουν τα νοσοκοµεία, είναι
καλά. Tώρα που είναι να τους κόψουµε επιδόµατα, να τους βάλουµε στην άκρη για να τεθούν και σε διαθεσιµότητα, είναι όλα
ωραία. Θα µας πει πώς θα λειτουργήσουν, χωρίς τις δεκαπέντε
χιλιάδες ανθρώπους, τα νοσοκοµεία σε αυτήν τη χώρα;
Δεύτερον, ο κ. Ντινόπουλος έφερε µία τροπολογία, την 2246/
215 του Υπουργείου Εσωτερικών για το παρατηρητήριο των
ΟΤΑ, µε την οποία καταργούνται τα όσα περιθώρια οικονοµικής
αυτοτέλειας των δήµων έχουν αποµείνει και έτσι ολοκληρώνεται
ο µνηµονιακός κλοιός στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Τι προτείνει αυτή η τροπολογία; Γιατί ο κ. Ντινόπουλος είπε τη
µισή τροπολογία, στην οποία θα µπορούσαµε και να συµφωνήσουµε. Η άλλη µισή, λοιπόν, προτείνει τα εξής:
Πρώτον, πιο ασφυκτικό έλεγχο διά µέσου του παρατηρητηρίου στους δήθεν πλεονασµατικούς δήµους και περιφέρειες.
Δηµιουργία αποθεµατικού 4% από τους ΚΑΠ, τα οποία είναι
χρήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξυγίανση των µη
πλεονασµατικών δήµων.
Αύξηση δηµοτικών τελών τοπικών φόρων-εισφορών στους δήµους που έχουν ελλείµµατα, δηλαδή ακόµα περισσότερα χαράτσια στους δηµότες.
Τη δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού σε κάθε δήµο και περιφέρεια από τα έσοδά τους που θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για την πλήρη επίτευξη των στόχων του µεσοπροθέσµου.
Αυτή ήταν η τροπολογία, απλώς ο κ. Ντινόπουλος είπε µόνο
τη µισή.
Η δική µας αντίληψη γι’ αυτήν την τροπολογία είναι ότι είναι
επιτοµή της µνηµονιακής λιτότητας και του νεοφιλελεύθερου
µοντέλου. Έχουµε δεσµευθεί –το επαναλαµβάνουµε και τώραότι θα καταργήσουµε το παρατηρητήριο και θα αποδώσουµε
στην τοπική αυτοδιοίκηση την κυριαρχία της. Γι’ αυτά, λοιπόν, τα
στοιχειώδη µιλάµε για τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Άρθρο 60. Καταργούνται οι ΕΠΑΣ νοσηλευτών και δηµιουργείται ΙΕΚ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και οι άνθρωποι που
ζουν στα νησιά; Σας τα έχουν γράψει και στη διαβούλευση, δεν
λέω κάτι καινούργιο. Οι άνθρωποι που κατοικούν παραδείγµατος
χάριν στην Αλεξανδρούπολη; Οι άνθρωποι που κατοικούν στην
Ήπειρο, στα Γιάννενα, στη Δράµα, αυτοί θα πρέπει να πάνε να
σπουδάσουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σ’ αυτό το ΙΕΚ;
Νοµίζετε ότι ο κόσµος έχει τόσα χρήµατα που να µπορεί να πάει
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει σε αυτό το ΙΕΚ;
Πώς θα γίνει αυτό το πράγµα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλετε να διαβάσετε το άρθρο 59 όπως είναι; Διότι τα λέει το άρθρο 59.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Μισό λεπτό, θα σας το διαβάσω.
Όλο, το σύνολο του άρθρου;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Την αρχή του,
εκεί που έλεγε Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Μάλλον, έχει γίνει αναπροσαρµογή των άρθρων. Πάντως, στο άρθρο 59 δεν λέει κάτι τέτοιο
για τις ΕΠΑΣ, κάπου αλλού είναι. Στο άρθρο 60, εκτός αν έχουµε
κάποια άλλη αρίθµηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): «Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας ιδρύονται δηµόσια ΙΕΚ του ν.4186/2013
της οµάδας προσανατολισµού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου
24 παράγραφος ζ’ του ιδίου νόµου, που τελούν υπό την εποπτεία
και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πρώτον, δεν ακούγεστε και δεύτερον, συνεχίστε και θα απαντήσετε όταν έρθει η
ώρα σας ή αν θέλετε να κάνετε παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ωραία περιµένουµε αυτήν τη δι-
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ευκρινιστική απάντηση.
Θα τελειώσω µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχεται ως τροπολογία. Για εµάς, σηµαντικό θα ήταν αυτή η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου να έρθει στην Ολοµέλεια και να συζητηθεί µε άνεση και επί µακρόν. Γιατί το ζητάµε αυτό; Γιατί η
Κυβέρνησή σας ήταν υποχρεωµένη να µας πει πρώτον, τι µέτρα
έχει αποφασίσει µε επίσηµο τρόπο, δεύτερον, την άποψή σας για
το χρέος και τρίτον, γιατί ζητήσατε δύο µήνες παράταση ή έξι
µήνες ανάλογα που θα πάει αυτή η παράταση. Αλλά θα έπρεπε
να γίνει κουβέντα. Αυτό, η προσθήκη τροπολογίας σε άσχετο νοµοσχέδιο πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν δίνει τα περιθώρια κουβέντας. Δηλαδή, δεν γίνεται κουβέντα για το τι σηµαίνει αυτή η παράταση.
Έρχεται µια από τις εκατοντάδες τροπολογίες, οι οποίες θα
περάσουν στο ντούκου. Θα είχε ενδιαφέρον και για τον ελληνικό
λαό αλλά και για µας τους Βουλευτές να γινόταν µια κουβέντα.
Τι λέει αυτή η παράταση; Τι επιπτώσεις έχει; Τι µέτρα έχετε συµφωνήσει να κουβεντιάσετε και να εφαρµόσετε µε την τρόικα; Να
µην έρχεται έτσι, λοιπόν, µε αυτόν τον τρόπο. Να γίνει µια σοβαρή κουβέντα για να ξέρει και ο κόσµος τι θα γίνει.
Παρ’ όλα ταύτα -και επειδή είστε υπέρ της βελτίωσης των πολιτικών διαδικασιών και µέσα στο Κοινοβούλιο- τις τελευταίες έξι
ηµέρες γίνεται ένα παγκόσµιο ρεκόρ µε τις τροπολογίες. Κόσµος
και κοσµάκης πηγαινοέρχεται στη Βουλή. Βουλευτές συζητάνε
µε διάφορους ανθρώπους στο καφενείο. Δίνονται χαρτιά χειρόγραφα, τα οποία εµφανίζονται ως τροπολογίες. Δηλαδή, λίγο
πριν την κατάρρευση της Ποµπηίας εµφανίζεται ένας ορυµαγδός
τροπολογιών -θα πιάσουµε τις τριακόσιες από την προηγούµενη
Πέµπτη- και αυτό εσείς το λέτε «λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας». Δεν είναι έτσι.
Υποτίθεται ότι ήρθε το 2010 το ΠΑΣΟΚ και από το 2012 εσείς
µαζί µε το ΠΑΣΟΚ να βελτιώσετε τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και του Κοινοβουλίου. Δεν γίνεται έτσι. Με κάποιον
άλλον τρόπο θα γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε ολοκληρώσει,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιτέλους ας εφαρµοστεί ο Κανονισµός. Άσχετες τροπολογίες
σε άσχετα νοµοσχέδια να µην περνάνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την προσθήκη και µόνο της τροπολογίας για
τη δίµηνη παράταση του µνηµονίου σε ένα νοµοσχέδιο µε 68
άρθρα και δέκα τουλάχιστον υπουργικές τροπολογίες, γίνεται
φανερό πως µετατοπίζεται το πολιτικό βάρος της συζήτησης από
τα τρέχοντα ζητήµατα του Υπουργείου Υγείας στο κύριο, στο
κεντρικό πρόβληµα της χώρας, την εξάρτηση από το µνηµόνιο
και τους νόµους που ανέκυψαν για να εφαρµοστεί.
Είναι βαριά η ευθύνη της Κυβέρνησης να φέρει ως µια συνήθη
τροπολογία µέσα στον πανικό της την τελευταία στιγµή –πιστεύω- στην τελευταία συνεδρίαση αυτής της Βουλής, τη δίµηνη
παράταση του µνηµονίου. Χωρίς αξιολόγηση, χωρίς συζήτηση,
χωρίς περίσκεψη σπεύδει η Κυβέρνηση να δεσµεύσει τα πρώτα
βήµατα της επόµενης, να δηµιουργήσει µνηµονιακή γέφυρα, δηλαδή ένα µνηµονιακό µονόδροµο για την επόµενη κυβέρνηση της
Αριστεράς.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα προσπαθεί να λύσει επιµέρους προβλήµατα. Όµως, η κυβερνητική πρακτική αποτυπώθηκε καθαρά πριν από λίγες ηµέρες στη συζήτηση και ψήφιση
του κρατικού προϋπολογισµού για το 2015, όταν µε οδηγό τη
µνηµονιακή δέσµευση για ανώτατο όριο των δαπανών για την
υγεία το 6% του ΑΕΠ, βρισκόµαστε σήµερα κάτω από το 5%,
όταν κυρίως ο κοινωνικός προϋπολογισµός που αφορά υγεία και
ασφάλιση δέχθηκε τις µεγαλύτερες περικοπές για τον επόµενο
χρόνο, µε ελάττωση κατά 9,6% των δαπανών για την υγεία.
Αυτή η πολιτική της συνεχούς εσωτερικής υποτίµησης και περιστολής των δαπανών δηµιούργησε µια τεράστια ζώνη υγειονοµικής φτώχειας, µετέφερε -και µεταφέρει καθηµερινά- βάρη σε
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όσους αναζητούν υπηρεσίες υγείας και φαλκιδεύει την πρόσβασή τους στο δηµόσιο σύστηµα. Δηλαδή δηµιουργεί λειτουργικά ανασφάλιστους.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τη χρηµατοδότηση του ΠΕΔΥ.
Από τα 285,5 εκατοµµύρια των συνολικών δαπανών που προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2015, τα 284,5 διατίθενται για µισθούς, υπερωρίες και αποζηµιώσεις. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ,
φέρατε την τροπολογία για τον εφοδιασµό των υγειονοµικών περιφερειών από τα νοσοκοµεία όπου περικόπτεται ο προϋπολογισµός τους κατά 22%. Αυτό, θα επιτείνει αυτό που λέµε εµείς
«υγειονοµική φτώχεια» µε όποιες συνέπειες θα έχει για τα νοσοκοµεία µας.
Κύριε Πρόεδρε, η χώρα µας βιώνει ανθρωπιστική κρίση. Παραθέτουµε στοιχεία όχι για να ελεεινολογήσουµε την κυβερνητική αδιαφορία και αναλγησία, αλλά κυρίως για να αναδείξουµε
το πρώτιστο µέληµα της πολιτείας: την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών που αντιµετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού µε έξι εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες άτοµα
σε φτώχεια ή κίνδυνο φτώχειας, µε τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους και άτοµα που έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα.
Έξι µήνες µετά τις υποσχέσεις για δωρεάν πρόσβαση των ανασφαλίστων σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, οι ανισότητες και
οι αποκλεισµοί αναπαράγονται καθηµερινά στο δηµόσιο πεδίο
φροντίδας υγείας.
Η εφαρµοστική εγκύκλιος, κύριε Υπουργέ, που υποσχεθήκατε
για την κάλυψη των ανασφαλίστων δεν έχει ακόµη εκδοθεί και
δεν έχει πάει στα νοσοκοµεία, τα οποία µε ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς προσπαθούν να αποφύγουν τα βάρη. Για παράδειγµα, τα νοσοκοµεία στερούνται αντιρετροϊκών φαρµάκων για
τους πάσχοντες από AIDS, ογκολογικών σκευασµάτων και φαρµάκων και βιολογικών παραγόντων για τις χρόνιες παθήσεις.
Τα κονδύλια για την κάλυψη των ανασφαλίστων, από 6 εκατοµµύρια που ήταν το 2013 έπεσαν στα 2 εκατοµµύρια το 2014,
για να υποχωρήσουν στο 1,265 εκατοµµύρια το 2015.
Αναφέρω την τελευταία έρευνα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, του καθηγητή κ. Σουλιώτη, για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη ζωή των καρκινοπαθών, η οποία αποτυπώνει
µια τροµερή αλήθεια: Ότι πάνω από 50% των καρκινοπαθών δεν
βρίσκουν ραντεβού σε δηµόσια νοσοκοµεία µέσα στον ενδεδειγµένο χρόνο όπου εδώ ο ενδεδειγµένος χρόνος µετρά ζωή. Επίσης, ποσοστό 44,7% δεν µπορεί να βρει το σκεύασµα που
χρειαζόταν για τη φαρµακευτική του αγωγή.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα στοιχεία της µελέτης αυτής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια στιγµή, επιχαίρετε για την τελική υπογραφή εφαρµογής του γερµανικού συστήµατος κλειστών ενοποιηµένων νοσηλίων και στην Ελλάδα, που θα µας κοστίσει 10 εκατοµµύρια
και θα εισάγει πλέον τις πιο σύγχρονες ανταγωνιστικές νεοφιλελεύθερες πρακτικές στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας
µέσω της ανώνυµης εταιρίας ΕΣΑΝ, που θα διαχειρίζεται τα
έσοδα των νοσοκοµείων και θα αξιολογεί και θα µοιράζει ετεροβαρώς τους πόρους, πάντα προς όφελος του ιδιωτικού τοµέα
υγείας.
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πού είναι τα 10
εκατοµµύρια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Μας κοστίζει συνολικά 10 εκατοµµύρια, αυτό είναι το µπάτζετ υποστήριξης της εταιρείας.
Αυτό έχει υπογραφεί.
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το κεφάλαιο είναι
1 εκατοµµύριο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Είναι 500 ή 600 χιλιάδες τώρα,
αλλά συνολικά είναι 10 εκατοµµύρια. Θα σας φέρω λίγο την απόφαση.
Στο νοµοσχέδιο που συζητούµε υπάρχουν άρθρα µε θετικές
κατευθύνσεις, όπως αυτά που αφορούν το Παρατηρητήριο
Άνοιας, την προγεννητική φροντίδα και το µητρικό θηλασµό.
Δηµιουργείται ένα θετικό πλαίσιο, όµως δεν υπάρχουν τα πρακτικά µέτρα εφαρµογής, δηλαδή τα µέτρα για την ανακούφιση
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του πληθυσµού των διακοσίων χιλιάδων ασθενών µε σύνδροµο
άνοιας. Επίσης, η βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας έρχεται την ύστατη ώρα, όταν οι δείκτες περιγεννητικής θνησιµότητας είναι δύο µε τρεις φορές µεγαλύτεροι του ευρωπαϊκού
µέσου όρου και όταν οι µονάδες νεογνών και παίδων ανά την Ελλάδα δεν λειτουργούν, λόγω έλλειψης προσωπικού.
Υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν την κάλυψη των νοσοκοµείων και του ΠΕΔΥ µε ιατρικό και άλλο προσωπικό. Με το νοµοσχέδιο καλύπτονται παλαιότερες δαπάνες εφηµεριών των
γιατρών των νοσοκοµείων και του ΕΚΑΒ, δεν υιοθετείται όµως η
πρόταση της Οµοσπονδίας Νοσοκοµειακών Γιατρών για πληρωµή µέσω της ενιαίας αρχής τον επόµενο µήνα από την εκτέλεσή τους, όπως ζητούµε και εµείς µε τροπολογία που καταθέσαµε.
Κυρίως όµως, δεν αντιµετωπίζεται καθόλου η τεράστια έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Οι προτάσεις της Κυβέρνησης εδώ
είναι εξόχως αρνητικές, όπως και η τροπολογία που προβλέπει
παραµονή των γιατρών πέραν του εξηκοστού πέµπτου, έως και
το εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας τους.
Προβληµατίζεται κανείς για τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις
υποχρεώσεις της εφηµερίας, σε ξενύχτια, σε χειρουργεία σε όλο
και µεγαλύτερη ηλικία.
Έχει κατανοηθεί από το Υπουργείο το γεγονός ότι το ιατρικό,
νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό των νοσοκοµείων εργάζεται σε
συνθήκες εξοντωτικές, άγριας εργασιακής καταπόνησης;
Πώς θα αντικατασταθούν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τρεις
γιατροί του ΕΣΥ που συνταξιοδοτήθηκαν; Πώς θα επανέλθουν οι
µετανάστες γιατροί; Πού θα βρουν εργασία οι πιο νέοι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό ακόµη.
Γιατί προβλέπεται κλάδος νοσηλευτών ΕΣΥ και διαιρείται κάθετα το νοσηλευτικό προσωπικό; Γιατί η Κυβέρνηση καλλιεργεί
υποσχέσεις διαφορετικής µεταχείρισης, όταν τα προβλήµατα
είναι κοινά, όταν δηλαδή υπάρχει τραγική υποστελέχωση, µε 3,4
νοσηλευτές στους χίλιους κατοίκους, έναντι δέκα µε δώδεκα του
µέσου ευρωπαϊκού όρου και όταν υπάρχουν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, χωρίς ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και κυρίως χωρίς καθηκοντολόγιο;
Ενδεικτικά, καταθέτω για τα Πρακτικά το έγγραφο µε τα αιτήµατα των εργαζοµένων στο Γενικό Νοσοκοµείο «Γεώργιος Γεννηµατάς».
(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)
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν και άρθρα που θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν φωτογραφικά και πρέπει να αποσυρθούν. Για
παράδειγµα, το άρθρο που προσθέτει στη σύνθεση του ΚΕΣΥ
τους δύο παρελθόντες προέδρους ή το ακόµα χειρότερο άρθρο,
που αναβιώνει τις νοσηλευτικές µονάδες µε µια απλή αίτηση, στο
οποίο αναφέρθηκε ο κ. Πλεύρης προηγούµενα για τις ιδιωτικές
κλινικές, που επί σειρά ετών φιλοξενούσαν οι υγειονοµικές δοµές
του ΙΚΑ και του ΕΣΥ.
Μίλησε ο εισηγητής µας για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο «Σισµανόγλειο» µε την εκκρεµοδικία που υπάρχει µε τους
ιδιοκτήτες αυτών των κλινικών.
Εγώ θα καταθέσω το έγγραφο του Σωµατείου Εργαζοµένων
στο «Αµαλία Φλέµινγκ» µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
εκεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κύριε Ζαχαριά, τελειώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Τελειώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω τελευταία να αναφερθώ –και το χρώσταγα στον κύριο
Υπουργό- στα άρθρα για την πρόβλεψη κυρώσεων σε γιατρούς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και φαρµακοποιούς στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων συνταγογράφησης. Είναι οριζόντιες πειθαρχικές κυρώσεις, χωρίς να
απαντούν στον απαραίτητο βέβαια έλεγχο βάσει πλαισίων. Και
τα πλαίσια αυτά δεν µπορεί να είναι παρά επιστηµονικά. Δεν µπορεί δηλαδή µε ποινές και κυρώσεις να εισάγουµε τα γενόσηµα
στην Ελλάδα και να αλλάξουµε την προοπτική ολόκληρου του
κλάδου. Δεν πρέπει να το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Ζαχαριά, ολοκληρώστε.
Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά –συγγνώµη για την έκφρασηέχουµε πάρα πολλούς οµιλητές και σπαταλάτε τον χρόνο των
άλλων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω µε την ερώτηση
για τα τροφεία και αυτούς που έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα και περιµένω µία παρέµβασή σας.
Τελικά, ένα νοµοσχέδιο-σκούπα, κύριε Πρόεδρε και κύριε
Υπουργέ, δεν µπορεί να λύσει τα προβλήµατα της υγείας. Ελπίζω
να το κάνει η κυβέρνηση της Αριστεράς που έρχεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Στρατούλης για επτά λεπτά. Ξέρω ότι είστε
συνεπείς και δεν θα υπερβείτε τον χρόνο σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο που θέλω να σηµειώσω είναι ότι χθες είχαµε µία
πρόταση του κυρίου Πρωθυπουργού προς τους Βουλευτές να
ψηφίσουν ως Πρόεδρο Δηµοκρατίας τον κ. Δήµα µε την προοπτική να γίνουν εκλογές ενδεχοµένως στα τέλη του επόµενου
χρόνου και µε την προοπτική για κάποιους να πάρουν και υπουργικές καρέκλες στην κατεύθυνση διεύρυνσης της Κυβέρνησης.
Είναι σαφές, βεβαίως, ότι δεν αφορά τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούµε ότι δεν πρέπει να αφορά την πλειοψηφία των
µελών της Βουλής.
Είναι µία πρόταση-ελιγµός, αλλά και πρόταση-πανικού. Ο βασικός σκοπός είναι όχι τόσο το να εκλεγεί Πρόεδρος Δηµοκρατίας –Πρόεδρος Δηµοκρατίας µπορεί να εκλεγεί και αφού γίνουν
εκλογές- αλλά το να συνεχιστούν αυτές οι µνηµονιακές πολιτικές, να παραµείνει η Κυβέρνηση, να παραµείνει η Βουλή µε την
παρούσα σύνθεση, να ψηφίσει τα δεκαεννιά προαπαιτούµενα της
τρόικας για νέο σφαγιασµό µισθών, συντάξεων και νέες φοροµπηχτικές πολιτικές και το νέο µνηµόνιο, το οποίο έρχεται µαζί µε
την ενισχυµένη προληπτική γραµµή στήριξης. Και αυτή η πρόταση –κατά την εκτίµησή µας- όσον αφορά την πλειοψηφία των
Βουλευτών, θα πέσει στο κενό.
Πιστεύουµε ότι η χώρα οδεύει ολοταχώς σε εκλογές. Πιστεύουµε -και είναι θετικό- ότι ο λαός θα µιλήσει και θα επιλέξει
µεταξύ δύο πολιτικών, της πρώτης που είναι η µνηµονιακή πολιτική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν θα σας φθάσει
ο χρόνος για το νοµοσχέδιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, αµέσως πάω στο νοµοσχέδιο.
Θα µιλήσει ο λαός και θα επιλέξει µεταξύ των καταστροφικών
µνηµονιακών πολιτικών και των πολιτικών που βγαίνουν από τα
µνηµόνια µε ανάπτυξη και σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης
της χώρας.
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι στο τέλος η ελπίδα θα νικήσει τον
φόβο και ότι η δηµοκρατία θα νικήσει.
Όσον αφορά τώρα το παρόν νοµοσχέδιο, ήρθε ως τροπολογία
η έγκριση της εικοστής έκτης –εικοστής έκτης, παρακαλώ!- πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία αρχίζει να εφαρµόζεται
από την Τετάρτη -διότι αρχίζει να εφαρµόζεται από την πρώτη
µέρα υπογραφής της η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- και η
οποία αφορά την παράταση της επαχθούς δανειακής σύµβασης
και του µνηµονίου που τη συνοδεύει για άλλους δύο µήνες.
Είναι απαράδεκτο, αφ’ ενός µεν διότι γίνεται µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αφ’ ετέρου διότι µέσα σε τέσσερις µέρες
έρχεται για επικύρωση στη Βουλή και µάλιστα µε τροπολογία,
ούτε καν µε σχέδιο νόµου, για να µπορέσουν έστω και για µία
µέρα να πουν τη γνώµη τους οι Βουλευτές, να κάνει αντιπαρά-
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θεση η Αντιπολίτευση, να εκτεθούν τα επιχειρήµατα. Είναι παραβίαση της Δηµοκρατίας, είναι συνεχές κουρέλιασµα του Συντάγµατος, είναι ο απόλυτος εξευτελισµός του Συντάγµατος και του
Κανονισµού της Βουλής. Είναι αυτονόητο ότι την καταψηφίζουµε.
Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένες βουλευτικές τροπολογίες.
Κατ’ αρχάς επανήλθε µία βουλευτική τροπολογία που αφορά
τη διοίκηση του Ιδρύµατος «Σικιαρίδειο» πριν λίγη ώρα. Από τον
ΣΥΡΙΖΑ συµφωνούµε. Θεωρούµε ότι διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και
ψυχοκοινωνικής στήριξης για ογδόντα παιδιά µε αναπηρία και
για άλλα εξήντα παιδιά που συµµετέχουν στο ειδικό σχολείο που
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του. Πρέπει να πάψει πια αυτή η
οµηρία από τους κληρονόµους του Σικιαρίδη και να αφεθεί το
ίδρυµα να κάνει το κοινωνικό του έργο.
Επίσης, συµφωνούµε µε την τροπολογία του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας για την προνοµιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων των ναυτεργατών και εργαζοµένων σε ναυτιλιακές εταιρείες για δεδουλευµένα τους ή για αποζηµιώσεις απόλυσης από
ναυτιλιακές εταιρείες, εφόσον τα πλοία εκπλειστηριάζονται ως
ναυάγια.
Έχουµε πει ότι µε αυτήν την τροπολογία λύνονται προβλήµατα των τριάντα πέντε απλήρωτων για έξι χρόνια εργαζοµένων
του Αγούδηµου που έχουν κερδίσει µία σειρά δικαστικών αποφάσεων αλλά και άλλων εργαζοµένων. Θα έπρεπε χθες να την
είχε αποδεχτεί η Κυβέρνηση και να λύσει αυτά τα προβλήµατα.
Συµφωνούµε µε την τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των τριών συνεταιριστικών
τραπεζών, που έχασαν µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας
την άδεια λειτουργίας τους. Έχουµε καταθέσει και εµείς την ίδια
τροπολογία. Νοµίζουµε ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή. Αφορά τις
συνεταιριστικές τράπεζες, την «Αχαϊκή» της Πάτρας, της Λαµίας,
καθώς και της Λέσβου και της Λήµνου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Και της Δωδεκανήσου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ναι, και της Δωδεκανήσου, συνάδελφε Γάκη.
Εποµένως, το θέµα πρέπει να αντιµετωπιστεί. Εκατοντάδες εργαζόµενοι βρίσκονται σε ανασφάλεια. Δεν φταίνε σε τίποτα για
την εξέλιξη που είχαν οι συνεταιριστικές τράπεζες. Η πολιτεία
οφείλει να τους διασφαλίσει τα στοιχειώδη.
Τέλος, όσον αφορά µία βουλευτική τροπολογία, που όπως
πληροφορήθηκα κατατέθηκε πάλι, για τους απολυµένους από τη
«ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», την τότε ΑΜΕΛ, είµαστε σύµφωνοι αφ’ ενός µεν
για λόγους κοινωνικούς γιατί θα ξαναποκτήσουν τη δουλειά τους
οι εργαζόµενοι που απολύθηκαν το 2010 και το 2011 και θα εξοικονοµήσει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για την τροπολογία για τους διαθέσιµους δεν λέτε τίποτα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Πώς δεν θα πω; Θα πω. Δεν τέλειωσα ακόµα. Αστειεύεσαι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ανυποµονεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Συνάδελφε Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεχνάει τίποτα.
Είναι κόµµα που στηρίζει τους εργαζόµενους. Είναι από το λαό,
για το λαό και όταν έρχονται πρωτοβουλίες και τροπολογίες από
άλλα κόµµατα, όπως από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, που
λύνουν προβλήµατα των εργαζοµένων πάντα τις στηρίζει και θα
τις στηρίζει.
Εν πάση περιπτώσει, για τους απολυµένους της ΣΤΑΣΥ, όπως
και το ζήτηµα των µετατάξεων όσων έφυγαν από τον ΗΣΑΠ υποχρεωτικά και πήγαν, εκπαιδευµένοι οδηγοί και τεχνικοί, να γίνουν
νοσοκόµοι ή αρχαιοφύλακες ή στο Υπουργείο Υγείας ή στο
Υπουργείο Πολιτισµού ή στο Υπουργείο Μεταφορών, πρέπει να
αντιµετωπιστούν, έστω και την τελευταία στιγµή.
Τέλος, είναι αυτονόητο ότι στηρίζουµε την τροπολογία του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για όσους απολύθηκαν µε
τη διαθεσιµότητα και µε άλλους τέτοιους αντισυνταγµατικούς
τρόπους που θεσπίστηκαν. Επίσης, στηρίζουµε όλες τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπα-
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στικής Αριστεράς που παρουσιάστηκαν µε πάρα πολύ επαρκή
τρόπο πριν από εµένα και είναι αυτονόητο ότι λύνουν προβλήµατα υπαρκτά και της δηµόσιας υγείας και των ατόµων µε αναπηρία.
Θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό το εξής: Κύριε Βορίδη,
σας έχει έρθει µία πρόταση από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Νεφροπαθών. Κάποια νοσοκοµεία, που µε βάση µία συµφωνία-πλαίσιο είχαν αγοράσει φίλτρα για τους νεφροπαθείς, ζητούν, επειδή
τελειώνουν αυτές οι συµβάσεις και δεν έχουν προκηρυχθεί νέοι
διαγωνισµοί, να δοθεί ολιγόµηνη παράταση εφαρµογής στη συµφωνία-πλαίσιο που έχει βγάλει η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας –
εγώ το προτείνω, γιατί µου ήρθαν συγκεκριµένα στοιχεία- για να
µην µείνουν χωρίς φίλτρα τα µηχανήµατα αιµοκάθαρσης στα νοσοκοµεία και να µην έχουµε ανεπιθύµητες καταστάσεις για την
υγεία των νεφροπαθών.
Έχω εδώ το αίτηµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νεφροπαθών. Πιστεύω ότι θα το εγχειρίσετε στους συµβούλους σας. Να
δώσουµε, αν µπορούµε έστω και την τελευταία στιγµή, µια λύση
σε αυτό το πρόβληµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπριάνης για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ αφοριστικά. Ξέρετε ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας χρειάζεται χρηµατοδότηση. Είναι υποχρηµατοδοτούµενο. Γενικά η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας πρέπει να προκηρύσσει θέσεις επιστηµονικού προσωπικού.
Στη Λαµία από όσο γνωρίζω εδώ και χρόνια χηρεύουν και δεν
έχουν προκηρυχθεί θέσεις που αφορούν επιµελητές Α’ και Β’ Νεφρολογίας, µε αποτέλεσµα να υπολειτουργεί εδώ και χρόνια η
µονάδα χρόνιας αιµοκάθαρσης. Ο συνάδελφος κ. Κυριακάκης τα
γνωρίζει καλύτερα από εµένα. Επίσης, δεν λειτουργεί οµαλώς η
παιδιατρική κλινική. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχουµε επιστηµονικό προσωπικό, δεν έχουµε το απαιτούµενο και επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό.
Σήµερα έρχεστε να βάλετε απ’ έξω τους ΔΕ. Οι ΔΕ, κύριε Υπουργέ, είναι η αιχµή του δόρατος στις νοσηλευτικές υπηρεσίες.
Το έχουν πει όλες οι πτέρυγες. Ψηφίζουµε την αναβάθµιση µε
ΤΕ και ΠΕ και αυτό είναι λογικό. Κανείς δεν µπορεί να φέρει αντίρρηση σε αυτό. Όµως, το 50% των νοσηλευτικών υπηρεσιών
στηρίζεται στους ΔΕ που είναι άνθρωποι –γυναίκες και άνδρεςοι οποίοι στήριξαν τα νοσηλευτικά µας ιδρύµατα από την απαρχή
του ΕΣΥ. Χρειαζόµαστε παραϊατρικό και παρακλινικό προσωπικό,
που δεν έχουµε σήµερα στα νοσοκοµεία µας.
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έρχεται να θεραπεύσει χρόνιες παθήσεις και πληγές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, να το
νοικοκυρέψει, αλλά όχι να το πτωχεύσει, σε καµµία περίπτωση.
Αν δεν προλάβατε ή δεν µπορέσατε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα να κάνετε αυτά που πρέπει, ελπίζω ο ελληνικός λαός να
δώσει τη δυνατότητα να συνεχιστεί το έργο σας.
Πολύς λόγος έγινε για το θέµα των οδοντοτεχνιτών και γιατί
βάζετε, κύριε Υπουργέ, εν µέσω δυο πυρών την ελληνική Βουλή.
Γιατί να προτιµήσουµε τους πρακτικούς εµπειροτέχνες και να
µην προτιµήσουµε τους ΑΤΕΙ; Γιατί να µπαίνουµε εν µέσω δυο
πυρών της ίδιας επαγγελµατικής τάξης;
Κανείς δεν λέει να µην κάνετε αναβάθµιση µε τους ΑΤΕΙ, αναβαθµίστε. Ταυτόχρονα να δώσετε και τη δυνατότητα της ήπιας
προσαρµογής, όπως λέµε, στους εµπειροτέχνες. Δώστε τους
τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ας µην το παζαρεύουµε αυτό το θέµα.
Πολύ σωστά µιλάτε για τη µονιµοποίηση των ιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Θεωρώ, όµως, ότι παραγνωρίζετε ότι υπάρχουν και επιµελητές Β’ υπαίθρου, οι οποίοι νοµίζω ότι δεν µονιµοποιούνται.
Πολύ σωστά εισάγει αυτό το νοµοσχέδιο τους γιατρούς υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, διότι οι αγροτικοί γιατροί τα τελευταία χρόνια εξέλιπαν από τις ορεινές κοινότητες, από
δύσβατες µειονεκτικές περιοχές, από πεδινές ηµιορεινές περιοχές κλπ. Τα χωριά έµειναν άδεια. Κάνετε πολύ καλά που το συνδέετε µε το θέµα της ειδικότητας. Όµως, πρέπει να προχωρή-
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σετε και σε µόνιµη στελέχωση επιστηµονικού προσωπικού.
Είναι θετικό σε όλες τις άλλες βελτιώσεις που κάνατε, όπως
για τους παιδιάτρους, ώστε να µπορούν και αυτοί να ηγούνται
µαζί µε τους παθολόγους και τους γενικούς γιατρούς των κέντρων υγείας.
Φτάνουµε και στο θέµα των εφηµεριών. Είναι γνωστό ότι εκεί
έχουµε πρόβληµα. Πρέπει η υποχρηµατοδότηση στις εφηµερίες
να βελτιωθεί και κυρίως στις εφηµερίες που έχουν σχέση µε τα
κέντρα υγείας και τις νεότευκτες δοµές και υποδοµές του ΠΕΔΥ,
τα οποία συνιστούν τον πρωτοβάθµιο τοµέα περίθαλψης.
Κύριε Υπουργέ, όλοι οι άλλοι εισαγόµενοι θεσµοί είναι θαυµαστοί. Υπερψηφίζουµε τις διατάξεις για την περιγεννητική φροντίδα και για το µητρικό θηλασµό και την άνοια και το Αλτσχάιµερ.
Πρέπει να τα προσέξετε όλα αυτά.
Υπάρχουν και τέσσερις τροπολογίες που µε ενδιαφέρουν. Η
µια αφορά τις συνεταιριστικές τράπεζες. Είναι γνωστό ότι έχουµε
τις Συνεταιριστικές Τράπεζες Δωδεκανήσου και Λέσβου. Στη
Λέσβο υπήρξε τακτοποίηση, από ό,τι έχω µάθει. Έτσι τουλάχιστον µου έχουν µεταφέρει οι υπάλληλοι της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Λαµίας.
Γιατί, λοιπόν, οι συνεταιριστικές τράπεζες αυτές έµειναν απ’
έξω; Μήπως γιατί η Λέσβος είχε υπουργικό µέσο;
Άρα, πρέπει να αποκατασταθούν και ό,τι ισχύει για τον έναν,
να ισχύσει και για τον άλλο.
Επίσης, υπάρχει µία τροπολογία που αφορά τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία κάνουν παραχωρήσεις χρήσης
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και πληρώνουν παρά
ταύτα ΕΝΦΙΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ό,τι ισχύει για τους άλλους, πρέπει να ισχύσει και γι’ αυτούς.
Βέβαια, δεν είναι εδώ οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί. Εγώ,
όµως, οφείλω να αναφέρω αυτές που έπεσαν στην αντίληψή µου.
Θεωρώ, επίσης, ότι πρέπει να γίνει και µια πληρωµή των δαπανών από τα νοµικά πρόσωπα προς τις Κοιν.Σ.Επ. όπως προαναφέρθηκε.
Υπάρχει κι ένα θέµα το οποίο είναι τελείως τυπικό, που αφορά
τις αυτοσυµβάσεις στη σύνταξη συµβολαίων, να παραταθεί ο
χρόνος προθεσµίας.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι οφείλουµε να βελτιώσουµε ορισµένα πράγµατα. Κάθε νοµοσχέδιο, κάθε σχέδιο νόµου, εκτός
από τακτοποιητικό πρέπει πρωτίστως να είναι οραµατικό, για να
δώσουµε όραµα και στην κοινωνία και να µην είµαστε απλοί διεκπεραιωτές.
Υπερψηφίζω κατά τα λοιπά το νοµοσχέδιο και εύχοµαι, κύριε
Πρόεδρε, κύριε Κακλαµάνη, που έχετε την µεγαλύτερη εµπειρία
από όλους µας, η αυριανή ηµέρα να είναι ηµέρα εθνικής συνεννόησης, σύνθεσης και συναίνεσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Αποκατάσταση της 13ης σύνταξης (δώρο Χριστουγέννων) για συντάξεις έως 700 ευρώ».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
δεν γνωρίζω εάν στην ΙΣΤ’ Περίοδο της Βουλής –την εποµένηθα έχω την τιµή να βρίσκοµαι σε αυτά τα έδρανα. Πιστεύω ότι
στο δηµοκρατικό µας πολίτευµα το Κοινοβούλιο εκφράζει πιο
άµεσα και πιο αυθεντικά από οποιαδήποτε άλλη πολιτειακή εξουσία τους πολίτες, τη λαϊκή κυριαρχία.
Όταν για πρώτη φορά το 1974 επαναλειτούργησε η Βουλή
µετά την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, πρέπει να σας πω ότι
ήταν εντελώς διαφορετική από τη σηµερινή η ατµόσφαιρα και η
εικόνα στην Αίθουσα αυτή και η συµπεριφορά όλων όσων είχαµε
την τιµή να είµεθα οι πρώτοι Βουλευτές της Μεταπολίτευσης.
Πρέπει να προσθέσω ότι για αρκετά χρόνια η λειτουργία της
Βουλής µου έδινε τη δυνατότητα να αισθάνοµαι ότι πραγµατικά
είµαι αντιπρόσωπος του έθνους, όπως ορίζει το Σύνταγµα.
Όσον αφορά το δηµοκρατικό µας πολίτευµα, το πολιτικό µας
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σύστηµα, διάφοροι είτε ως άξεστοι από πλευράς γνώσης των θεσµών, είτε σκοπίµως, µεταφέρουν τις καταστροφικές για τον τόπο ασθένειες του κοµµατικού µας συστήµατος σαν ασθένειες
του πολιτικού συστήµατός µας. Έτσι συγκαλύπτουν τις κοµµατικές ευθύνες και εµποδίζουν τον απλό πολίτη να τις κατανοήσει
όπως και τη δική του ευθύνη για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων
που κατοχυρώνει το πολιτικό µας σύστηµα για όλους τους Έλληνες πολίτες, µαζί µε τις υποχρεώσεις τους.
Δυστυχώς, χρόνο µε το χρόνο, σε αυτήν την Αίθουσα, λόγω
των τρόπων, των µέσων, όπου πολλές φορές ως προϊόντα οικιακής καθαριότητος προβάλλονται πρόσωπα που «φιλοδοξούν» να
εκλεγούν Βουλευτές, προσφεύγοντας σε χορηγούς, σε χρηµατοδότες, σε εκδότες, σε καναλάρχες και µετατρεπόµενοι σε υποπόδια των ποδών των διαφόρων υπαλλήλων των εν λόγω επιχειρηµατιών, ολίγον κατ’ ολίγον, ανεπαισθήτως ίσως -για να χρησιµοποιήσω και τη φράση του Αλεξανδρινού ποιητή- έχουµε φθάσει σε αυτό το σηµείο.
Πώς νοµοθετεί η Βουλή των Ελλήνων; Ελέγχει την εκτελεστική
εξουσία; Γίνεται διάλογος;
Ζητώ συγγνώµη από τον µπροστά µου καθήµενο. Μπορείτε να
απέλθετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Εγώ ζητώ
συγγνώµη!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπορείτε να απέλθετε, αν αυτά
που λέω δεν έχουν καµµία σηµασία για σας. Δικαίωµά σας είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγη ησυχία!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι κανόνας, παράδοση από την αρχαία Ελληνική Δηµοκρατία -δεν λέµε σε όλο τον κόσµο ότι «Εµείς σας δώσαµε τα
φώτα της δηµοκρατίας»;- ο σεβασµός των θεσµών, και του διαλόγου -«τις αγορεύειν βούλεται»- που προϋποθέτει όµως τον αυτοσεβασµό καθενός. Γιατί όποιος δεν διαθέτει αυτοσεβασµό είτε
µέσα στην οικογένειά του είτε στην κοινωνία και κατά µείζονα
λόγο, σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο, προφανώς δεν θίγεται, αν εκδηλώνεται έλλειψη σεβασµού στο πρόσωπό του -αφού δεν τον
έχει ο ίδιος- και προφανέστατα, δεν σέβεται κανένα, ούτε τον
ενεργό πολίτη που εκπροσωπεί.
Οι αρχαίοι Αθηναίοι έλεγαν ότι είναι αχρείος ο πολίτης που δεν
συµµετείχε στην Εκκλησία του Δήµου, που δεν ασχολείτο µε τα
κοινά. Γιατί ο πολίτης έχει την ευθύνη της επιλογής µας. Η µεγέθυνση της ισχύος των οικονοµικών παραγόντων και δυνάµεων
έναντι της πολιτικής κοντεύει να καταλύσει την ουσία της δηµοκρατίας, που είναι ο ελεύθερος διάλογος. Και αυτό δεν είναι
εκείνη η άθλια εικόνα διαφόρων πολιτευτών, φιλοδόξων ή µαταιοδόξων στα πάνελς και τα «παράθυρα» της τηλεόρασης, που αυτοεξευτελίζονται και εξευτελίζουν την έννοια του διαλόγου, της
πολιτικής, της ίδιας της δηµοκρατίας.
Είναι κρίµα ότι µετά την Αναθεώρηση του Συντάγµατος του
2001 και την τροποποίηση του Κανονισµού -που εισηγήθηκα ως
Πρόεδρος και αποφάσισε η Βουλή- ούτε στις Διαρκείς Επιτροπές, αλλά ούτε και στην Ολοµέλεια αξιοποιούνται οι αλλαγές στο
Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. Στις Διαρκείς Επιτροπές πρέπει να γίνεται λεπτοµερέστατη επεξεργασία των νοµοσχεδίων.
Κι εδώ, στην Ολοµέλεια, εκτός από τα νοµοσχέδια που αφορούν παραδείγµατος χάριν ατοµικά δικαιώµατα ή εκλογικό νόµο,
τα περισσότερα νοµοσχέδια, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Συντάγµατος, πρέπει να συζητούνται επεξεργασµένα, αντί σε µία συνεδρίαση και να γίνεται εδώ αυτή η πρόχειρη επεξεργασία, µε
το «ράβε-ξήλωνε». Η επεξεργασία τους πρέπει να γίνεται στις
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές σε όσες συνεδριάσεις χρειαστούν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κοιτάξτε, η χώρα οδηγείται τώρα
στο χειρότερο δυνατό µέλλον. Δεν αντιλαµβάνοµαι ούτε το χθεσινό µήνυµα του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος αν πραγµατικά δεν ήθελε εκλογές και ήθελε εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, θα µπορούσε πιο πριν να επικοινωνήσει µε κάποιους πολιτικούς Αρχηγούς, µια και το κοµµατικό σύστηµα της «ενός ανδρός αρχή» έχει καταντήσει τα κόµµατα να θεωρούνται αµπελοχώραφα του εκάστοτε Αρχηγού, της «αυλής» του και κάποιων
παραγόντων τους. Δεν το έκανε, διότι προφανώς δεν το ήθελε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΕ’ - 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ταυτόχρονα, υπάρχει µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση η οποία
κατέθεσε, σήµερα µια πρόταση νόµου. Αφού µε την άρνηση συναινετικής ψήφου για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας,
όπως επιδιώκει, διαλύεται η Βουλή. Τι νόηµα έχει, λοιπόν, η πρόταση νόµου που δεν πρόκειται να συζητηθεί;
Αντιλαµβάνεστε γιατί φενακίζοντες το λαό, συµβάλλουµε κι
εµείς στην απαξίωση της πολιτικής; Δεν µπορώ να αποδώσω δηµοσίως συγκεκριµένο δόλο σε κανέναν, αλλά βέβαια κατ’ ιδίαν
πολλά σκέφτοµαι! Δυστυχώς, από µικρό παιδί έχω ζήσει Κατοχή,
Εµφύλιο, παρακράτος κ.ά..
Τα έζησα αυτά, κυρίες και κύριοι και ξέρω τι φέρνει ένας διχασµός, την ώρα που δεν ξέρουµε η χώρα µας στο εξωτερικό της
µέτωπο, τι κινδύνους µπορεί να αντιµετωπίσει. Ξέρουµε, όµως,
ότι όταν θέλει ο κ. Νταβούτογλου, µας στήνει ένα νέο Κόσοβο
στη Θράκη!
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ένα µπράβο. Απευθύνοµαι στον κ. Βορίδη, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι εδώ αυτήν τη
στιγµή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Βγήκε για λίγο έξω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εδώ ήταν, αλλά µόλις βγήκε έξω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία, εντάξει. Σεβαστός και ο
κ. Λοβέρδος.
Θέλω, να πω ότι αξίζει πραγµατικά ένα µπράβο στο Υπουργείο
Υγείας διότι έφερε ένα νοµοσχέδιο που ενδιαφέρεται πραγµατικά για τα περιγεννητικά προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν
από την ώρα που θα γεννηθεί ο άνθρωπος. Προχωρά στο µητρικό θηλασµό και φθάνει στο τέρµα της ζωής του ανθρώπου,
όπου η πρόοδος, το προσδόκιµο επιβίωσης πια, προχωρεί τόσο
πολύ που η άνοια, το Αλτσχάιµερ, οι ψυχικές νόσοι της τρίτης
και της τέταρτης πλέον ηλικίας είναι, ίσως, επί θύραις για τους
ηλικιωµένους ανθρώπους, αλλά και για τα παιδιά τους και γενικώς το οικογενειακό τους περιβάλλον που υποφέρουν µαζί τους.
Εδώ θα έπρεπε τέτοια νοµοσχέδια να συνεγείρουν τους πάντες, να συζητούνται και να εκπέµπουν µηνύµατα στο λαό ότι λειτουργεί για αυτά η δηµοκρατία.
Για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω µόνο τούτο
επικριτικά. Το άρθρο 31 είχαν αποπειραθεί να το φέρουν και
άλλοι Υπουργοί Υγείας στο παρελθόν και η Βουλή δεν το δέχθηκε. Για ποιο λόγο κλινικές που οι ιδιοκτήτες τους έπαψαν να
έχουν οποιαδήποτε σχέση και είχαν µεταβιβαστεί στο ΕΣΥ, πρέπει να αναβιώσουν. Οι δαπάνες του λαού στον ιδιωτικό τοµέα
είναι πιο ασφυκτικές και απ’ αυτήν την ίδια ακατάσχετη φορολογική επιδροµή.
Τι κάνουµε; Δηµιουργούµε προϋποθέσεις για να επεκταθεί
αυτή η εκµετάλλευση, διότι ο ιδιωτικός τοµέας παράγεται και
αναπτύσσεται σε σχέση και µε τη φοβερή ανεργία που υπάρχει
στα ιατρικά επαγγέλµατα, όπου το 60% και πλέον των µελών του
Ιατρικού Συλλόγου είναι άνεργοι στον ΟΑΕΔ. Αντί, λοιπόν, να
δούµε εκεί πως βοηθούµε, δίνουµε αυτήν τη δυνατότητα.
Καµµία µοµφή. Πρέπει να έχω περίπτωση να την εξατοµικεύσω. Όµως, δεν υπάρχει η αίσθηση αυτής της ευθύνης που
πρέπει να µας συντρέχει όλους, και πρωτίστως το αρµόδιο
Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό το άρθρο εγώ το καταψηφίζω.
Επίσης, καταψηφίζω το άρθρο που διχάζει το νοσηλευτικό
προσωπικό στα νοσοκοµεία. Είναι απαράδεκτο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Σωστά, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι εδώ και ο Υπουργός Παιδείας. Είµαι βέβαιος ότι έχουµε µεγάλο πρόβληµα, κύριε
Υπουργέ, µε τους µηχανικούς, όπως και µε ένα σωρό άλλους
κλάδους,. Ο καθένας οριοθετεί το αµπελάκι του. Μα, δεν µπορώ
εγώ να το δεχθώ, όταν ξέρω ότι οι σκαπανείς στη νοσηλευτική
υπηρεσία, πριν καν µεταφέρω ως Υπουργός Παιδείας τις σχολές
νοσηλευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ και γίνουν τριετούς φοιτήσεως, ήταν οι διετούς φοιτήσεως και οι πρακτικοί νοσοκόµοι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να αποσυρθεί, όπως απειλεί ο
κύριος Υπουργός, το άρθρο. Αντίθετα, ο νοσηλευτικός κλάδος
πρέπει να είναι και ΠΕ και ΤΕ και ΔΕ. Kαι οι οργανισµοί των νοσοκοµείων καθορίζουν από εκεί και πέρα.
Τέλος, µιλώντας, κύριε Υπουργέ Παιδείας, για την προγεννητική φροντίδα, πρέπει να ξέρουµε ότι το πρόβληµα για άτοµα µε
άνοια, δεν εµφανίζεται µόνο στο τέρµα του βίου. Υπάρχουν οικογένειες και άτοµα που έχουν αυτό το πρόβληµα από τη γέννησή τους, τα νοητικώς, όπως λέµε, υστερηµένα άτοµα. Γι’ αυτά
υπάρχουν τα Εθνικά Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. Αυτά είναι δική σας πλέον αρµοδιότητα.
Οι πιστοποιήσεις που δίνονταν από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης, είναι αρµοδιότητα τώρα του, υπαχθέντος στο Υπουργείο Παιδείας, Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
Και σας παρακαλώ -δεν νοµίζω ότι θα έχει κανείς αντίρρησηνα προσθέσετε στις αρµοδιότητες του Οργανισµού αυτού και
την πιστοποίηση αυτών των κέντρων προστασίας και κοινωνικής
ένταξης, όπου οι γονείς κατά κύριο λόγο δίνουν τη µάχη, ώστε
να µπορούν οι πιστοποιήσεις που είχαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …να ισχύουν και για αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μόνο µια φράση να πω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος
Πρόεδρος ο κ. Κακλαµάνης.
Ως προς το τελευταίο, πράγµατι, από παρόραµα του νοµοθέτη, η πιστοποίηση αυτών των κέντρων έµεινε στο κενό. Ουδείς
υπάρχει να πιστοποιεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό σας προτείνω. Να υπαχθεί...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Για αυτό ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, παραµένω εδώ, παρότι
αγόρευσα για την τροπολογία που έχω καταθέσει, για να συµπληρώσω και αυτό το κοµµάτι στα επόµενα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καλώς ήλθατε.
Διαβάστε τα Πρακτικά τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούµε πολύ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όλη την ηµέρα
εδώ ήµουν. Για δουλειά έλειψα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δικαιολογήστε, γιατί είστε από
το πρωί εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Παπαδηµητρίου Γεσθηµανή για επτά λεπτά.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, είναι πραγµατικά απελπισία, κατά τη γνώµη
µου, να πρέπει να µιλήσουµε για νοµοσχέδια µέσα σε αυτό το
τοπίο αλληλεπικαλυπτόµενης διαφθοράς, µπροστά σε ένα πλήθος πολιτών, τηλεθεατών, οι οποίοι προσπαθούν να διακρίνουν
ανάµεσα στις µονταζιέρας τα καµώµατα, την αλήθεια των γεγονότων, ποιος πήρε ή ποιος σκέφτηκε να πάρει τι, από ποιόν και
για ποιο σκοπό.
Αυτό το τελευταίο είναι το µόνο εύκολο να καταλάβουµε, για
ποιο σκοπό. Μα για να επιτευχθεί η περιπόθητη, κατά τη γνώµη
της συγκυβέρνησης, συναίνεση για την εκλογή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας, την ώρα που ο νυν Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, αντί να ορθώσει το ανάστηµά του για όσα γίνονται στη
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χώρα µας τα τελευταία χρόνια, υπογράφει στις 17 Δεκεµβρίου,
δηλαδή την ίδια µέρα της πρώτης ψηφοφορίας για τον καινούργιο Πρόεδρο, το νέο µνηµόνιο µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, της οποίας την κύρωση ζητάτε σήµερα από την ελληνική
Βουλή, την κύρωση δηλαδή της νέας οδύνης για τους ανθρώπους.
Ήµουν χθες σε εκδήλωση για τα παιδιά στον πεζόδροµο της
Φωκίωνος Νέγρη. Η εικόνα αυτής της γειτονιάς, µιας από τις πιο
εύπορες κάποτε των Αθηνών, είναι καταθλιπτική. Προχθές στην
Πλατεία Βικτωρίας. Δεν συζητώ για την Οµόνοια, για τη Βάθη και
βέβαια για τα Εξάρχεια που είναι η γειτονιά µου. Ρηµάζει η πόλη!
Ρηµάζει το κέντρο από την πολιτική των µνηµονίων που παρατείνετε και συνεχίζετε να ψηφίζετε. Και την ίδια ώρα, προσπαθείτε
να τροµοκρατήσετε τον κόσµο ότι αν γίνουν εκλογές και έρθει ο
ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα γίνει καταστροφή. Τι καταστροφή θα γίνει; Αφού
έχει ήδη συντελεστεί η καταστροφή όλων των δοµών της κοινωνικής γαλήνης, της κοινωνικής συνοχής.
Η συναίνεση που ζήτησε ο Πρωθυπουργός είναι η συναίνεση
στην οδύνη και τη δυστυχία των ανθρώπων. Αυτό δεν θα το έχετε
από εµάς, αλλά και από κανέναν λογικά σκεπτόµενο άνθρωπο
που έχει µια στοιχειώδη επαφή µε την κοινωνία.
Και ενώ εµείς εδώ µέσα γνωρίζουµε ότι συµβαίνουν όλα αυτά,
ο κόσµος εκεί έξω βλέπει ένα θέατρο σκιών στηµένο σε όλες του
τις λεπτοµέρειες, ώστε να τροµοκρατείται και µόνο στο άκουσµα
της λέξης «εκλογές» και βέβαια στο άκουσµα της λέξης «ΣΥΡΙΖΑ». Ο ΣΥΡΙΖΑ µοιάζει για σας να είναι ο Μορµόλης των παιδικών µας χρόνων. Αυτό ακριβώς είναι που αποκαλύπτει και τις
προθέσεις σας. Αυτός ο έκδηλος τρόµος στις δηλώσεις και ο πανικός που προσπαθείτε να εµφυσήσετε στον κόσµο προδίδει τα
κίνητρά σας. Εσείς είστε που τροµάζετε στην πιθανότητα αλλαγής της εξουσίας.
Δεν χρειάζεται πολύ µυαλό για να καταλάβει κανείς πως κάποιο προσωπικό λόγο θα πρέπει να έχετε για να φοβάστε εσείς
και άρα δεν χρειάζεται να φοβάται εκείνος. Γιατί ποιοι είµαστε
εµείς, κύριοι Βουλευτές, ποιοι είστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ,
κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, που τολµάτε να λέτε ότι κινδυνεύει η χώρα από την πιθανότητα των εκλογών, από την πιθανότητα µιας αλλαγής της εξουσίας; Πόσο ανόητοι νοµίζουµε ότι
είναι οι Έλληνες πολίτες, ώστε να µην καταλαβαίνουν πως απλώς
ταυτίζετε το προσωπικό σας συµφέρον µε το συµφέρον της
χώρας και µιλάτε για τη δική σας τύχη κινδυνολογώντας για την
τύχη της χώρας; Το καταλαβαίνω ότι αυτό µπορεί να το πάθει
κάποιος. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι σαν εµάς τους ηθοποιούς που νοµίζουµε ότι επειδή παίξαµε καλά µια µέρα, ήταν
καλό και το έργο ή η παράσταση. «Ωραία, παράσταση κάναµε
σήµερα», λέµε. Όµως, αν ρωτήσεις τους θεατές, µπορεί και να
κοιµόντουσαν στο µισό έργο.
Αν η χώρα ήταν τα γραφεία σας, τότε ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ο
κίνδυνός της. Όµως, ευτυχώς δεν είναι ούτε τα δικά σας ούτε το
δικό µου, αλλά ούτε και κανενός προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα παρακαλέσω
τους κυρίους συναδέλφους να αφήσουν τον κύριο Υπουργό να
ακούσει τους οµιλητές.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Η τύχη της χώρας είναι στα χέρια των Ελλήνων πολιτών, είναι στα χέρια του
ελληνικού λαού που θα αποφασίσει µε την ψήφο του τι θα γίνει.
Μέχρι τότε, καλό είναι να αφεθούν κατά µέρος τα παιχνίδια της
εξουσίας µε τις αποκαλύψεις και τις κατηγόριες του ενός προς
τον άλλο και τις συγγνώµες στα δελτία των 20.00’.
Την ώρα που υπογράφεται η εξόντωση των µεσαίων και κατώτερων στρωµάτων της κοινωνίας προς όφελος ελαχίστων που
την ίδια στιγµή συσσωρεύουν κέρδη χρειάζεται µεγαλύτερη σεµνότητα απέναντι στους πολίτες που υποφέρουν.
Και για να µη λέµε µόνο γενικότητες, καθώς η πολιτική είναι η
τέχνη του συγκεκριµένου, θα µιλήσω για το άρθρο 33, τώρα
άρθρο 32 της νέας αρίθµησης, που ίσως αποτελεί ένα παράδειγµα της λογικής βάσει της οποίας κάνετε, όπως είπα προηγουµένως, µία µερίδα πολιτών να υποφέρει.
Πριν από περίπου µία εξηκονταετία, όταν φτιάχτηκε στο πανεπιστήµιο η Οδοντιατρική Σχολή, η τότε ελληνική κυβέρνηση
έκανε µια βαθιά αδικία στους ανθρώπους που εργάζονταν ως
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οδοντίατροι µε άδεια οδοντοτεχνίτη. Τους πήρε τις άδειες. Ένας
από αυτούς τους αδικούµενους ήταν ο πατέρας µου, που εργαζόµενος από δεκαοκτώ χρονών ως οδοντοτεχνίτης είχε αποκτήσει άδεια οδοντιάτρου και δούλευε κανονικά ως εκείνη τη στιγµή.
Βέβαια, ο πατέρας µου ως αριστερός, δεν παραπονέθηκε ποτέ
γι’ αυτό, γιατί ήταν πάντα υπέρ του πανεπιστηµίου. Δούλεψε για
να σπουδάσει το µικρότερό του αδερφό, να πάρει αυτός πτυχίο
από το πανεπιστήµιο και να κρατήσουν µαζί το οδοντιατρείο.
Μόνο που λίγα χρόνια πριν πεθάνει, τη δεκαετία του ’90, έπαιρνε
σύνταξη που ισοδυναµεί σήµερα µε 200-250 ευρώ ως ασφαλισµένος στο ΤΕΒΕ, ενώ δούλευε ως γιατρός. Αυτό σηµαίνει ότι
αν ζούσε σήµερα, θα πέθαινε στο δρόµο.
Βλέπω, λοιπόν, πως το ίδιο πάει να συµβεί σήµερα µε τους
οδοντοτεχνίτες, καθώς για να προωθηθούν οι πτυχιούχοι των
ΤΕΙ, ρίχνονται στον Καιάδα της υποχρεωτικής ανεργίας άνθρωποι πτυχιούχοι και αυτοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που
ως τώρα ήταν επαγγελµατίες αναγνωρισµένοι από το Υπουργείο
Υγείας, καθ’ όλα νόµιµοι.
Ήταν αυτό που µέχρι αυτήν τη στιγµή θεωρείτο κανονικό και
τώρα λένε ότι εντός τριετίας δεν θα υπάρχουν ή για να υπάρχουν
θα πρέπει να προσλάβουν πτυχιούχους, άλλους οδοντοτεχνίτες
των ΤΕΙ. Πραγµατικά πιστεύετε ότι η χώρα θα έχει ανακάµψει σε
τέτοιο βαθµό σε τρία χρόνια που άνθρωποι πενηντάρηδες -γιατί
τόσο είναι αυτή η κατηγορία των εργαζοµένων σήµερα- θα µπορέσουν να προσλάβουν συνεργάτες, προκειµένου να κρατήσουν
τη δουλειά τους; Και αν δεν έχουν την οικονοµική αυτή δυνατότητα, τι θα κάνουν;
Από τη θέση της απόλυτης ανέχειας του δικού µου πρώην
επαγγέλµατος, του ηθοποιού, που συνειδητά υποβαθµίζατε τόσα
χρόνια µε την αδιαφορία και την απαξίωσή σας τη θέση του, και
στη µνήµη του πατέρα µου που µε µεγάλωσε µε την εργασία του
και την τέχνη του, που το κράτος δεν του αναγνώρισε ποτέ, σας
καλώ να αποσύρετε το άρθρο 32.
Δεν βρίσκουµε δουλειά στους νέους συµβολικά ρίχνοντας
στον Καιάδα τους παλιούς. Μάλλον η εξίσωση αυτή είναι λίγο
πιο περίπλοκη και θέλει µεγαλύτερη έγνοια για τους ανθρώπους
για να µπορέσει να λυθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Κλειτορίας
Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ντινόπουλος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω για την υπουργική τροπολογία
2251. Πρόκειται για τη δυνατότητα θαλάσσιων µεταφορών απορριµµάτων σε περιπτώσεις που κάποια, κυρίως ακριτικά, νησιά
µας δεν είχαν µέχρι τώρα τη δυνατότητα να διαθέτουν τους απαραίτητους ΧΥΤΑ. Πρόκειται, δηλαδή, για τη δυνατότητα οι θαλάσσιες αυτές µεταφορές να γίνονται προς γειτονικά νησιά κυρίως, τα οποία έχουν τους απαραίτητους χώρους υγειονοµικής
ταφής απορριµµάτων.
Πρόκειται για µια νοµοθετική ρύθµιση, η οποία λύνει το πρόβληµα µικρών και ακριτικών νησιών, τα οποία ήταν υποχρεωµένα,
εις βάρος της υγείας των κατοίκων τους, να έχουν χώρους στην
ουσία ανεξέλεγκτης διαχείρισης απορριµάτων. Βεβαίως, το κυριότερο, πέρα από αυτό, είναι ότι υπάρχει δυνατότητα µε τις θαλάσσιες αυτές µεταφορές, οι οποίες γίνονται, τα απορρίµµατα
να µπορούν να πηγαίνουν σε νησιά που έχουν την απαραίτητη
υποδοµή, για να υπάρξει η ανάλογη επεξεργασία των απορριµάτων και πάνω απ’ όλα, για να αποφύγει η χώρα τα πρόστιµα τα
οποία επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις
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που δεν κλείνουν οι ανεξέλεγκτες αυτές χωµατερές.
Το ίδιο ισχύει όταν επαπειλούνται πρόστιµα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία σε τελική ανάλυση πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος. Στις περιπτώσεις αυτές, η τοπική αυτοδιοίκηση
σε συνεργασία µε τις αποκεντρωµένες περιφέρειες πρέπει να
βρίσκουν έναν τρόπο, έτσι ώστε να διατίθενται τα απορρίµµατα
µε τέτοια διαδικασία ώστε να αποφεύγονται αυτά τα πρόστιµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Βαρβιτσιώτης για τρία λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι ως
Υπουργός Αιγαίου στηρίζω την τροπολογία που κατέθεσε ο κ.
Ντινόπουλος. Είναι αποτέλεσµα µιας συλλογικής προσπάθειας,
για να λύσουµε το πρόβληµα των σκουπιδιών στα νησιά, ιδιαίτερα εκεί που δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ, και να διευκολύνουµε τη µεταφορά τους χωρίς να υποβαθµίσουµε το ακτοπλοϊκό προϊόν,
γιατί αυτή ήταν η βασική προϋπόθεση που ετέθη από την πλευρά
µας, να µην µπαίνουν δηλαδή τα σκουπίδια στα ακτοπλοϊκά πλοία
όταν υπάρχουν επιβάτες, αλλά να διενεργούνται είτε µε πλοία τα
οποία θα επιδοτούνται γι’ αυτόν τον λόγο είτε να χρησιµοποιούνται τα ακτοπλοϊκά σκάφη όταν δεν έχουν επιβάτες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Η δεύτερη τροπολογία που θέλω να υποστηρίξω ενώπιόν σας
είναι µε γενικό αριθµό 2247 και ειδικό 216. Αφορά την παράταση
ζωής πλοίων της ακτοπλοΐας ως τις 31-10-2015 που λήγει η δροµολογιακή περίοδος. Είναι πλοία τα οποία είναι δροµολογηµένα
ήδη και έχουν ρυθµιστεί στην πλειοψηφία τους τα θέµατα µε
προεδρικό διάταγµα το οποίο τελεί υπό έκδοση. Αφορά περίπου
τρία δελφίνια τα οποία εξυπηρετούν τις γραµµές του Αργοσαρωνικού.
Ζητάµε την παράταση µέχρι τη λήξη της δροµολογιακής περιόδου, δηλαδή µέχρι τις 31-10-2015. Η δροµολογιακή περίοδος
στην ακτοπλοΐα ξεκινάει την 1η Νοεµβρίου κάθε χρόνο. Είναι ήδη
δροµολογηµένα αυτά τα πλοία. Έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Όµως, από ρύθµιση παλαιότερου νόµου και ιδιαίτερα
του ν. 2932/2001, θα έπρεπε φέτος να µην δροµολογηθούν. Οι
συνθήκες ασφάλειας σε καµµία περίπτωση δεν υπολείπονται,
αυτό όµως το οποίο θα συνέβαινε, επειδή υπάρχει αδυναµία αντικατάστασης των συγκεκριµένων σκαφών, θα ήταν ουσιαστικά
να αφήσουµε τα τρία νησάκια του Αργοσαρωνικού χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση, ιδιαίτερα τους δύσκολους µήνες του χειµώνα.
Η τρίτη είναι µια βουλευτική τροπολογία, η µε γενικό αριθµό
2257 και ειδικό 226, που αφορά την παράταση η οποία ζητείται
για τα Ταµεία της Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, τα Ταµεία
Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού
Ναυτικού, του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού.
Ζητείται να παραταθεί η προθεσµία που τέθηκε φέτος το καλοκαίρι έως τις 31-12 για την κατάρτιση αναλογιστικών µελετών
και µετά οι ασφαλισµένοι σε αυτά να αποφασίσουν κατά πόσο
θέλουν να ενταχθούν στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης,
στο ΕΤΕΑ, ή να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους. Είναι κάτι, άλλωστε, που είχε ζητήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο µε τροπολογία
του. Σήµερα έρχεται ως βουλευτική τροπολογία. Αφορά µια παράταση µέχρι τις 28-2-2015, ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι µελέτες οι οποίες ήδη έχουν ανατεθεί, να εκδοθούν οι απαραίτητες
υπουργικές αποφάσεις που ορίζει ο νόµος, δηλαδή να υπολογιστεί ο δείκτης βιωσιµότητας αυτών των ταµείων, συνυπολογιζόµενου του δείκτη µαχητικότητας των ενστόλων, έτσι όπως
προσδιορίστηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας και να αποφασίσουν τα διοικητικά συµβούλια και οι ασφαλισµένοι σε αυτά
κατά πόσο θα θέλουν να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ ή θα ακολουθήσουν µια µοναχική πορεία ενός επαγγελµατικού ταµείου. Νοµίζω
ότι αυτό το αίτηµα το τελευταίο, επειδή ακριβώς και το Σάββατο
συζητήθηκε η ανάλογη τροπολογία των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, θα βρει την οµοθυµία όλων των κοµµάτων της Βουλής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
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κ. Κωνσταντίνος Δερµιτζάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνοντας έναν σύντοµο απολογισµό του τι έχει συµβεί στο
χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια, µια και η τελευταία µνηµονιακή κυβέρνηση διανύει το ύστατο µέρος του πολιτικού της
βίου, διαπιστώνει κανείς ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας έχει υποστεί συστηµατική απαξίωση, υποστελέχωση και σε πολλές µονάδες πλήρη διάλυση.
Η υγεία ως κοινωνικό αγαθό στοχοποιήθηκε ευθύς εξαρχής,
ώστε να παραδοθεί ο ζωτικός αυτός χώρος στα µεγάλα ιδιωτικά
συµφέροντα.
Κάτι ανάλογο έγινε και στο χώρο του φαρµάκου. Η µείωση της
φαρµακευτικής δαπάνης έγινε κυρίως µε τη µετακίνηση του κόστους µε διάφορα τεχνάσµατα στις πλάτες των ασθενών.
Σε αυτήν την πορεία στοχοποιήθηκε και το µικροµεσαίο φαρµακείο µε µια σειρά από νοµοσχέδια καταστροφικά για τον κλάδο και την κοινωνία. Γιατί είναι γεγονός αναντίρρητο ότι το ελληνικό φαρµακείο της γειτονιάς και της ελληνικής επαρχίας στηρίζει τον ασθενή, ο οποίος δοκιµάζεται οικονοµικά µέσα από τις
πολιτικές της Κυβέρνησης. Μαζί µε το φαρµακείο χτυπήθηκαν οι
συνεταιριστικές φαρµακαποθήκες και η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία µε την αθρόα και ανεξέλεγκτη εισβολή γενοσήµων. Ήδη
σε µεγάλο βαθµό η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία έχει εκτοπιστεί
από την αγορά του φαρµάκου, γιατί δεν αντέχει σε αυτόν τον
αθέµιτο ανταγωνισµό. Οι µεγάλες πολυεθνικές που παράγουν
γενόσηµα στο Μπαγκλαντές και στην Ινδία εισβάλλουν παντού
και επικρατούν.
Ανέφερα για ανεξέλεγκτη εισαγωγή γενοσήµων. Είναι δύσκολο ο ΕΟΦ να ελέγξει όλον αυτόν τον όγκο των φαρµάκων. Αυτές
τις µέρες αποκαλύφθηκε µεγάλο σκάνδαλο µε γενόσηµα µε παραποιηµένα στοιχεία από ινδική εταιρεία µε φάρµακα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Το σκάνδαλο αυτό συγκλονίζει χώρες
όπως η Ιταλία, η Γερµανία και το Βέλγιο και υπάρχει ανάκληση
της κυκλοφορίας τους.
Στην πατρίδα µας η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας αποδέχεται
οι µειοδότες να προσφέρουν σκευάσµατα που δεν έχουν λάβει
τιµή στην Ελλάδα και άρα δεν κυκλοφορούν στη χώρα µας. Έτσι
αφήνουν διάπλατα παράθυρα για την είσοδο αµφιβόλου ποιότητας γενοσήµων. Δεν είµαστε γενικά και αόριστα συλλήβδην εναντίον αυτών των φαρµάκων. Όµως, δεν µπορεί η καθιέρωσή τους
να γίνεται γενικευµένα και ανεξέλεγκτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο που συζητάµε,
στο άρθρο 4, το φάρµακο δεν είναι οποιοδήποτε εµπόρευµα.
Υπόκειται αυστηρά στην κρατική διατίµηση, πρέπει να φυλάσσεται και να αποθηκεύεται σε ειδικές συνθήκες για να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητά του. Είναι πραγµατικά αδιανόητο τα φάρµακα, είτε είναι συνταγογραφούµενα ή ακόµα και µη συνταγογραφούµενα -γιατί και τότε είναι φάρµακα- να πωλούνται στο διαδίκτυο. Αν υπάρχει αλλοίωση του φαρµάκου ή αν έχει γίνει
κάποιο λάθος, ποιος θα φέρει την ευθύνη; Ακόµα και αυτήν την
πιστοποίηση τελικά την αφαιρέσατε από τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο. Πού αποσκοπούν όλα αυτά; Πώς νοµοθετείτε
µε τέτοια προχειρότητα;
Για το άρθρο 47 που αφορά την επιλογή των γενοσήµων πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι εξαιτίας του τεράστιου αριθµού γενοσήµων που κυκλοφορούν στην αγορά και επειδή
πολλά φθηνά γενόσηµα δεν υπάρχουν καθόλου σε κυκλοφορία,
είναι αδύνατον ένα φαρµακείο να διαθέτει αυτό το τεράστιο απόθεµα φαρµάκων στα ράφια του. Δεν είναι ούτε θεµιτό ούτε δεοντολογικό ούτε υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε ο φαρµακοποιός
να υποχρεώνει τον ασθενή να µην πάρει το φάρµακο της επιλογής του. Γιατί, λοιπόν, να του αποδίδονται ευθύνες; Γιατί πρέπει
να απολογείται και µάλιστα να πληρώνει πρόστιµα; Αλήθεια, σε
ποια λογική στηρίζονται όλα αυτά; Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των δανειστών που διατάζουν και απαιτούν
περικοπές συνεχώς των φαρµακευτικών δαπανών;
Στο άρθρο 42 αποφασίζεται η σύσταση κλάδων νοσηλευτών
ΕΣΥ, στον οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται δεκαεπτάµισι χιλιάδες
νοσηλευτές ΔΕ που εργάζονται στα νοσοκοµεία όλης της χώρας.
Οι νοσηλευτές ΔΕ αποτελούν το βασικό κορµό νοσηλευτικών
υπηρεσιών των νοσοκοµείων και ειδικά στις απογευµατινές, βρα-
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δινές και κυριακάτικες βάρδιες. Οι νοσηλευτές ΔΕ, αν και στερούνται θεωρητικής εκπαίδευσης σε σύγκριση µε τους συναδέλφους τους ΤΕ και ΠΕ, έχουν τεράστια πρακτική εµπειρία και αναλαµβάνουν πλήρη καθήκοντα νοσηλευτών.
Θα πρέπει να συσταθεί ειδικός κλάδος νοσηλευτών ΕΣΥ, στον
οποίο θα εντάσσονται όλοι οι νοσηλευτές ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, επισκέπτες
υγείας και µαίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να δοθεί η δυνατότητα σε όσους νοσηλευτές ΔΕ επιθυµούν να κάνουν αναβάθµιση του πτυχίου τους µέσω ειδικών µεταβατικών διατάξεων,
όπως έγινε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Για το άρθρο 32 που αφορά το επάγγελµα του οδοντοτεχνίτη
πιστεύουµε ότι δεν είναι δυνατόν να µην έχουν πρόσβαση σε
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος το µεγαλύτερο ποσοστό των
επαγγελµατιών που ήδη ασκούν το επάγγελµα αυτό. Μέχρι σήµερα δικαίωµα απόκτησης άδειας ασκήσεως του συγκεκριµένου
επαγγέλµατος µπορούσαν να έχουν πτυχιούχοι ΤΕΙ και πτυχιούχοι δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατόπιν εξετάσεων και πολυετούς πρακτικής άσκησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 32, ο οδοντοτεχνίτης ο οποίος απέκτησε την άδεια έπειτα από πρακτική εξάσκηση και εξετάσεις θα
αναγκαστεί να προσλάβει ως επιστηµονικά υπεύθυνο απόφοιτο
ΑΤΕΙ.
Απόρροια των παραπάνω είναι να οδηγηθούν σε κλείσιµο τα
περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οσονούπω τελειώνει ο πολιτικός
χρόνος της συγκυβέρνησης, η οποία µε την πολιτική σας έχει
οδηγήσει τη χώρα και το λαό µας στην καταστροφή. Δεν µπορεί,
λοιπόν, να νοµοθετεί µε προχειρότητα, αποσκοπώντας να υλοποιήσει δεσµεύσεις και µνηµονιακές επιταγές, οξύνοντας περισσότερο τα προβλήµατα στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των
Ελλήνων, ισοπεδώνοντας επαγγέλµατα και κλάδους.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα εφαρµόσει ένα διαφορετικό
πρόγραµµα, στο οποίο η υγεία θα είναι δηµόσιο αγαθό µε δωρεάν υπηρεσίες και ελεύθερη πρόσβαση στις δοµές υγείας από
όλους τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε προεξάρχοντα
τον Πρωθυπουργό και συνεπικουρούµενη από τα συστηµικά
µέσα ενηµέρωσης, ελλείψει επιχειρηµάτων, καταφεύγει στο
ίστατο όπλο που της έχει αποµείνει: την ασύστολη, την επικίνδυνη κινδυνολογία σε µια επιχείρηση να τροµοκρατηθούν οι πολίτες. Το αισιόδοξο, όµως, µήνυµα που έρχεται από την κοινωνία
είναι ότι οι πολίτες δεν υποκύπτουν σε εκβιασµούς και σε πλασµατικά διλήµµατα.
Το 2014 δεν είναι 2012 που τους εξαπατήσατε. Οι πολίτες είναι
αποφασισµένοι να πουν όχι σε αυτήν τη καθοδική πορεία της
υποτέλειας και της υποταγής. Είναι αποφασισµένοι µε τη ψήφο
τους να σας ανατρέψουν. Οι πολίτες δεν ξεγελιούνται από τη συναίνεση που τη θυµηθήκατε τώρα που πλησιάζει το τέλος σας.
Καµµία συναίνεση στις πολιτικές της εξόντωσης και της καταστροφής του λαού.
Όσο και αν προσπαθείτε να µείνετε γαντζωµένοι στις καρέκλες
της εξουσίας, γιατί έτσι έχετε µάθει, µαταιοπονείτε. Η ιστορία
αλλάζει σελίδα και εσείς ήδη αποτελείτε παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ Παιδείας, χαίροµαι που είστε εδώ, γιατί υπάρχουν αρκετά ζητήµατα που
έχουν σχέση µε την τροπολογία που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και άλλα.
Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ζήτηµα το οποίο δεν αντιµετωπίζεται
εδώ, παρ’ όλο που αναφέρεστε σε ζητήµατα που έχουν σχέση
µε τις µετεγγραφές. Είναι το πελώριο θέµα που έχει προκύψει –
και το ξέρετε καλά- για τις µετεγγραφές των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο Μετσόβιο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο.
Γνωρίζουµε ότι οι σύγκλητοι των πανεπιστηµίων αυτών έχουν
προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε αποτέλεσµα οι
φοιτητές που είναι προς µετεγγραφή να αντιµετωπίζονται ως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φοιτητές δεύτερης κατηγορίας και να µην εγγράφονται.
Πρέπει να σας πω ότι ευθύς εξαρχής αναγνωρίζουµε ότι πραγµατικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς ο αριθµός των φοιτητών που έχουν µετεγγραφεί αλλά και των υπολοίπων που έχουν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι υπερβολικά µεγάλος για
τις αντοχές των ιδρυµάτων αυτών, καθώς δεν έχουν ενισχυθεί
ούτε σε προσωπικό ούτε σε υποδοµές.
Θα λέγαµε ότι στο σηµείο αυτό ευθύνεται το Υπουργείο γιατί
δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Δεν είναι δυνατόν
το Υπουργείο να ασκεί κοινωνική πολιτική σε βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Παρ’ όλα αυτά, αυτήν τη στιγµή βρισκόµαστε σε µια κατάσταση όπου οι οικογένειες και οι ήδη µετεγγραφόµενοι διαµαρτύρονται δικαίως. Οι τελευταίοι που ευθύνονται είναι οι φοιτητές.
Περνάει ο χρόνος και τα µαθήµατα δεν αρχίζουν, καθώς δεν γίνονται µετεγγραφές.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι στο βαθµό που δεν ευθύνονται οι φοιτητές και στο βαθµό που η πολιτεία δι’ υµών έκανε τις µετεγγραφές
–καθώς τα µηχανογραφικά δελτία έγιναν σύµφωνα µε τις υποσχέσεις του Υπουργείου-, παρ’ όλη τη διαδικασία προσφυγής
που έχουν κάνει τα ιδρύµατα αυτά –αναφέροµαι στις Αρχιτεκτονικές Σχολές- θα πρέπει το Υπουργείο –και ξέρω τη θέση σαςνα πάρει µια θέση και να λυθεί αυτό το ζήτηµα νοµοθετικά. Αυτό
θα µπορούσε να γίνει ενδεχοµένως µε µια νοµοθετική παρέµβαση, το πνεύµα της οποίας θα λέει να εγγραφούν αµέσως οι
φοιτητές που έχουν το δικαίωµα της µετεγγραφής και να αρχίσουν αµέσως τα µαθήµατα.
Δεν είναι δυνατόν να µπλέξουν σε µια διαδικασία νέοι άνθρωποι που έχουν καταβάλλει τόσο κόπο. Ξέρω τη θέση σας. Είναι
αυτή που εκφράζω κι εγώ. Αλλά θα πρέπει να το λύσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μπορώ να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αφού τελειώσει
ο κ. Κουράκης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Πρέπει να βρούµε µία λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Πρέπει να βρούµε µια λύση. Έχει δίκιο ο συνάδελφος.
Γιατί, κύριε Πρόεδρε; Ενώ, καλή ή κακή, η διάταξη της 4ης Μαΐου
εφαρµοζόταν, δύο σχολές µε πολύ µεγάλο αριθµό µελών ΔΕΠ,
Αρχιτεκτονική Μετσοβίου και ΑΠΘ, έκαναν αίτηση ακυρώσεως.
Δεν υπάρχει απόφαση. Προσωρινή διαταγή υπάρχει εν όψει της
εκδίκασης της αίτησης αναστολής. Δεν πάει µακριά. Νοµίζω ότι
κάτι άκουσα για 1η Φεβρουαρίου.
Αλλά αυτό όπως και να έχει, κύριε Πρόεδρε, πάει πίσω την όλη
διαδικασία. Λέω στο συνάδελφο ότι για όσους ζητούν µετεγγραφή µε βάση τα οικονοµικά κριτήρια, η διαδικασία προχωράει
κανονικά για όλα τα πανεπιστήµια και όλα τα τµήµατα της χώρας
πλην αυτών των δύο. Για όσες µετεγγραφές έχουν γίνει, συντελέστηκαν. Τελείωσε. Για τα υπόλοιπα τµήµατα, αν δεν προσφύγουν αυτά, η διαδικασία προχωράει. Ακούω ότι κάποιοι θα προσφύγουν. Δεν το είδα. Άρα, µένουν δύο τµήµατα, αν θέλουµε να
µιλάµε πολύ συγκεκριµένα. Τι νοµοθετική ρύθµιση να κάνουµε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Θα έλεγα ότι θα µπορούσε να
υπάρχει µια τροποποίηση, που θα λέει ότι οι µετεγγραφές που
έχουν γίνει µε έναν νόµιµο τρόπο, υλοποιούνται αυτοµάτως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μα, κύριε Κουράκη, αυτοί προσβάλλουν αυτό, το νόµιµο.
Σου λένε ότι αντίκειται στην εύρυθµη λειτουργία των πανεπιστηµίων. Έχουν µια επιχειρηµατολογία. Να παρέµβουµε πάνω σ’
αυτό, πώς; Θέλω να το κάνω. Θα παραµείνω µέχρι το τέλος της
συνεδρίασης, κύριε Πρόεδρε. Ποια λύση να βρω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν νοµίζω ότι
µπορεί να βρεθεί λύση σ’ αυτήν τη φάση µ’ αυτόν τον τρόπο. Να
τελειώσει ο συνάδελφος, να συζητήσετε και να βρείτε λύση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, έκανα τρεις διευκρινίσεις µε ευκαιρία την
παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ.
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Κρατάω το θέµα µέχρι το πέρας της συνεδρίασης για να βρούµε
µια λύση πρόσφορη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι µ’ αυτήν τη
µορφή διαλόγου.
Συνεχίστε, κύριε Κουράκη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Θεωρώ ότι ο διάλογος είναι γόνιµος, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που επιτρέψατε να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι γόνιµος,
αλλά δεν βρίσκεται λύση έτσι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Να προσπαθήσουµε να βρούµε
µια λύση ώστε αυτά τα παιδιά να εγγραφούν αµέσως και να αρχίσουν τις σπουδές τους.
Το δεύτερο είναι το εξής, κύριε Υπουργέ: Σε σχέση µε αυτό
που δηµιουργήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο όσον αφορά
στην ακύρωση της εκλογής του πρύτανη εξαιτίας µη νόµιµης διαδικασίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αυτό που προτείνετε για να µην είναι ακέφαλο το ίδρυµα, είναι να αναπληρώνεται
από τον αναπληρωτή πρύτανη.
Θα έλεγα ότι αυτή η διαδικασία είναι εσφαλµένη και θα ήθελα
να σας προτείνω µια άλλη διαδικασία, που κατά την άποψή µας
είναι σωστή. Δεν είναι δυνατόν ο πρύτανης που έχει εκλεγεί και
έχει ακυρωθεί η εκλογή του να αντικαθίσταται στα καθήκοντά
του για όσο καιρόν χρειαστεί από τον αναπληρωτή που έχει ορίσει ο ίδιος. Οι αναπληρωτές δεν έχουν εκλεγεί. Οι αναπληρωτές
έχουν οριστεί από τον πρύτανη. Εποµένως, η ακύρωση του συγκεκριµένου πρύτανη µε τις διαδικασίες που θα έπρεπε να ληφθούν, αλλά δεν ελήφθησαν από το συµβούλιο του ιδρύµατος,
αφορούν το σύνολο της πρυτανικής αρχής, που είναι ο πρύτανης
και οι σντιπρυτάνεις που έχουν οριστεί από τον ίδιο.
Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ως παλιός πανεπιστηµιακός,
σε τέτοιες ή ανάλογες περιπτώσεις το ζήτηµα αναλαµβάνει να
το διευθετήσει η Σύγκλητος και µάλιστα δια του αρχαιότερου διδάσκοντα. Είναι µια λύση που εφαρµόστηκε αρκετές φορές µε
επιτυχία, θα έλεγα. Δεν είναι δυνατόν η διαδικασία εκείνη που
ορίζει κάποιον, αυτός που όρισε, να προΐσταται του ιδρύµατος.
Θεωρώ ότι είναι µια διαδικασία που προσβάλλει πρωτίστως το
αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων. Το ίδρυµα µπορεί µε τις διαδικασίες του να διοικηθεί. Σας ανέφερα µια λύση µε τον αρχαιότερο
διδάσκοντα.
Εποµένως, θα παρακαλούσα να αποσυρθεί αυτή η διάταξη,
γιατί προσβάλλει πρωτίστως το αυτοδιοίκητο και δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα απ’ αυτά που υποτίθεται έρχεται να
λύσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα λίγο χρόνο
ακόµα.
Στις άλλες διατάξεις που έχετε φέρει θα µας βρείτε αντίθετους
όσον αφορά στα τµήµατα που συστήνονται για να γίνουν σε ξένη
γλώσσα και να εισάγονται αλλοδαποί φοιτητές, που θα πληρώνουν δίδακτρα.
Θεωρούµε ότι είναι µια διαδικασία που, παρά τις προθέσεις,
ανοίγει δύο ζητήµατα:
Πρώτον, τα πανεπιστήµια να βρουν κι άλλους πόρους έξω από
τον κρατικό προϋπολογισµό. Δηλαδή ουσιαστικά αποσύρεται το
κράτος από την υποχρέωση να χρηµατοδοτεί την ανώτατη εκπαίδευση και δεύτερον, ανοίγει ένας δρόµος για να επιβληθούν
δίδακτρα όχι µόνο σε αλλοδαπούς φοιτητές, αλλά και σε άλλους.
Θεωρούµε ότι είναι µια αντιδραστική στον πνεύµα της διάταξη,
που παρά τις προθέσεις –επαναλαµβάνω- δηµιουργεί καινούργια
προβλήµατα και κυρίως νοµιµοποιεί την απόσυρση του κράτους
από την χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων.
Επίσης, έχετε στην περίπτωση 5 µια διάταξη την οποία δεν περίµενα να φέρετε. Η διάταξη αυτή λέει ότι αυτοί που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα των µεταπτυχιακών σπουδών και θα είναι
αλλοδαποί φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν πτυχίο µε ισοτιµία από
ΔΟΑΤΑΠ -δηλαδή το ΔΟΑΤΑΠ για κάποιους λόγους δεν έδωσε
ισοτιµία στο πτυχίο τους- θα µπορούν να εγγράφονται µετά από
τον σχετικό έλεγχο της κοσµητείας.
Θεωρούµε ότι αυτή είναι µια διάταξη που υποβιβάζει το πανεπιστήµιο. Στην προσπάθεια να βρεθούν χρήµατα πάση θυσία, δε-
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χόµαστε φοιτητές που το πτυχίο τους παρουσιάζει προβλήµατα,
αφού δεν έχει πάρει την έγκριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Εποµένως, νοµίζουµε ότι και αυτή η διάταξη κινείται σε αρνητική κατεύθυνση
όσον αφορά το δηµόσιο και δωρεάν πανεπιστήµιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Τέλος –ολοκληρώνω σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε- έχουµε καταθέσει µια τροπολογία στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Υγείας, όσον αφορά το πρόγραµµα της διαθεσιµότητας-κινητικότητας των διοικητικών υπαλλήλων. Ξέρουµε ότι
αυτό το θέµα έχει δηµιουργήσει πάρα πολλά προβλήµατα.
Ξέρουµε, κύριε υπουργέ, ότι εσείς προσωπικά συστήσατε µια
επιτροπή για να γνωµατεύσει αν αυτές οι διαθεσιµότητες εξυπηρετούσαν τα ιδρύµατα ή χρειάζονταν περισσότεροι αντί για λιγότεροι διοικητικοί υπάλληλοι. Η επιτροπή γνωµάτευσε ότι χρειάζονται, όντως, περισσότεροι υπάλληλοι για να διοικηθούν τα πανεπιστήµια. Από τότε που εφαρµόστηκε υπάρχουν τεράστια προβλήµατα σε οκτώ πανεπιστήµια, τα οποία αδυνατούν να εκπληρώσουν τη συνταγµατικά οριζόµενη αποστολή τους.
Σύµφωνα µε την τροπολογία τη δική µας -και κλείνω- συστήνονται πεντακόσιες εξήντα πέντε οργανικές θέσεις µόνιµου και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στα ΑΕΙ, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόµενοι αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της χώρας όπως είναι το Εθνικό Καποδιστριακό, το Μετσόβιο, το Αριστοτέλειο, τα Πανεπιστήµια Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας και Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Εν κατακλείδι, οι εργαζόµενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν µε αποφάσεις του παρόντος άρθρου, βρίσκονται σε διαθεσιµότητα κι επανήλθαν στις θέσεις τους µε δικαστικές αποφάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ τελειώνετε, κύριε Κουράκη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: …επανέρχονται –κλείνω- µε πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Θεωρούµε ότι είναι µια τροπολογία, η οποία παρ’ όλο που κατατέθηκε εκπροθέσµως, µπορείτε να την κάνετε αποδεκτή, έτσι
ώστε να προχωρήσουµε στην επίλυση ενός ουσιαστικού προβλήµατος των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για να µην δηµιουργείται κακό προηγούµενο, ο χρόνος του κ. Κουράκη πήγε
στα δέκα-έντεκα λεπτά διότι υπήρξε η ενδιάµεση διακοπή και ο
διάλογος µε τον κύριο Υπουργό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για λίγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κουράκη, έκανα µία παρέµβαση νωρίς σήµερα το απόγευµα για την τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε κι έδωσα
πάρα πολλές διευκρινίσεις. Σεβόµενος όµως το ρόλο σας, θέλω
να δώσω τις εξής περαιτέρω διευκρινίσεις µια και κάνατε εκτεταµένη αναφορά.
Κατ’ αρχάς σχετικά µε τον Πρύτανη του ΑΠΘ: Αν δείτε την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, θα δείτε ότι εξετάζει
ένα-ένα µια σειρά επιχειρηµάτων, σε ό,τι αφορά την τυπική διαδικασία κατά νόµο. Απέρριψε τέσσερα, πέντε µέχρι να φτάσει σε
ένα επιχείρηµα -που προέβαλε η αίτηση ακυρώσεως- σύµφωνα
µε το οποίο ο εν ενεργεία Πρύτανης παρίσταται στη συνεδρίαση
–νοµίζω- του Συµβουλίου το οποίο κάνει την εκλογή και παρέχει
τις οιεσδήποτε εξηγήσεις. Μπορεί να µην θυµάµαι καλά το όργανο, πάντως ήταν ένα επιχείρηµα ότι δεν παρίστατο, διότι δεν
προσεκλήθη ο κ. Μυλόπουλος.
Αυτό το ελάττωµα αποτέλεσε τη βάση της ακύρωσης της
εκλογής. Μάλιστα, το δικαστήριο στο διατακτικό του λέει να εκκινήσει η διαδικασία από εκείνο το σηµείο, ούτως ώστε να είναι
νόµιµη και στη συνέχεια.
Κάναµε γρήγορα την αναπλήρωση µε τον πρώτο αντιπρύτανη
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και επειδή πάρα πολλά επιχειρήµατα µπορούν αν εγερθούν –
εσείς αναφέρατε κάποια- το διευκρινίζουµε και περαιτέρω νοµοθετικά, παρότι ο νόµος είναι επαρκής. Το κατοχυρώνουµε, δηλαδή, περισσότερο για να µην έχουµε περαιτέρω ακυρώσεις και
άρα ανασφάλειες στη λειτουργία του ιδρύµατος.
Δεν συµφωνώ µε την άποψή σας. Η άποψη η οποία λέει ότι
πρέπει να φύγουµε από αυτήν την αρχή και να πάµε σε κάποια
άλλη θα ήταν σωστή εάν ήταν άλλο το σκεπτικό του δικαστηρίου.
Το σκεπτικό και το διατακτικό του δικαστηρίου στέκονται σε µια
νοµική πληµµέλεια, της οποίας ζητούν την επανόρθωση. Περί
αυτού πρόκειται.
Δεύτερον, δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία περίπτωση επιβολής
διδάκτρων σε Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ που κάνετε ένα διαχωρισµό ανάµεσα σε προθέσεις και το τελικό νοµοθετικό προϊόν.
Είναι κάτι αυτό και το εκτιµώ, αλλά δεν υπάρχει καµµία περίπτωση. Υπάρχει το άρθρο 16 του Συντάγµατος. Ο οµιλών ανήκει
σε αυτούς που το υπερασπίστηκαν και µάλιστα µε πολύ αποτελεσµατικό τρόπο σε προηγούµενες εποχές. Επιµένω στις απόψεις µου. Δεν έχουµε καµµία τέτοια διάθεση. Αναφερόµαστε σε
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλοδαπούς και τα δίδακτρα εδώ
δεν έχουν καµµία σχέση µε τους Έλληνες, αλλά και µε τους υπόλοιπους των είκοσι επτά κρατών - µελών.
Τέλος, το θέµα του ΔΟΑΤΑΠ µού ετέθη στην τελευταία Σύνοδο
των Πρυτάνεων προ δέκα ηµερών από όλους. Δεν µου είπαν να
εξετάζουν οι κοσµητείες των σχολών όσες αιτήσεις ισοτιµίας
απέρριψε ο ΔΟΑΤΑΠ. Όχι, ίσως υπήρξε παρεξήγηση εδώ. Επειδή
ο ΔΟΑΤΑΠ, ακόµα και όταν υποβάλλεται ένας τίτλος από µια
χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εγγραφεί ο έχων τον
τίτλο σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα που είναι µε δίδακτρα, ακόµα
και σε αυτήν την περίπτωση η ολοκλήρωση της εξέτασης κάνει
τρία ή τέσσερα χρόνια, µου είπαν ότι αυτό οδηγεί σε απώλεια
αυτών των φοιτητών, δεν εγγράφονται ποτέ τελικά. Μου ζήτησαν, αυτή η αρµοδιότητα να µεταφερθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ στα
πανεπιστήµια, δηλαδή όχι ο ΔΟΑΤΑΠ απορρίπτοντας να έχουµε
δεύτερο βαθµό –εφετείο, ας πούµε, του πανεπιστηµίου- αλλά να
φύγει από τον ΔΟΑΤΑΠ η αρµοδιότητα και να περάσει εκεί.
Το θεώρησα πάρα πολύ λειτουργικό, γιατί ξέρω τις καθυστερήσεις του ΔΟΑΤΑΠ προς όλους τους πολίτες, αλλά και προς
αυτούς τους αλλοδαπούς. Ρωτήσετε και τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, δηλαδή µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το συντονιστικό
τους. Θα σας πουν ό,τι σας λέω. Ήταν δικό τους αίτηµα, που
αποδέχτηκα ως απολύτως λογικό.
Αυτά είχα να πω.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Για το Κέντρο «Αθηνά» και την τροπολογία,
κύριε Υπουργέ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν σας άκουσα.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας έχει µια τροπολογία που αφορά ένα λάθος του προηγούµενου νόµου που ψηφίσαµε για την έρευνα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί τώρα, κυρία Ρεπούση; Μου ζητήσατε τον λόγο;
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Είναι επείγον.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Έχει δίκιο η κ. Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Αφορά ένα λάθος που έγινε για το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Την φέρατε αυτήν την τροπολογία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Έχετε απόλυτο δίκιο. Μου έφερε, όµως, ο γενικός γραµµατέας δέκα σελίδες τροπολογία. Δεν την δέχτηκα.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Την άλλαξε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Την άλλαξε και έφερε επτά σελίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν µπορώ να την δεχτώ. Του είπα να µου φέρει µια σειρά,
είναι παρόραµα, να το περάσω, αλλά µου φέρνει ένα βιβλίο ολόκληρο. Δεν µπορώ να το κάνω.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Να την καταθέσουµε εµείς;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµά-
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των): Βεβαίως, θα την κάνω δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα επέτρεπα να µε διακόψει και
εµένα ο αξιότιµος κύριος Υπουργός Παιδείας, στον οποίο θα
θέσω τρία ερωτήµατα.
Κύριε Υπουργέ, στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που
έρχεται υπό µορφή τροπολογίας -είναι η 2234- βλέπω ότι υπάρχει και ένα κατάπτυστο κείµενο για κυρίαρχο ελληνικό Κοινοβούλιο και υπό την ιδιότητά σας, του επιφανούς συνταγµατολόγου,
θα ήθελα την απάντηση σας.
Είναι η σελίδα 35 της τροπολογίας, που δυστυχώς, όµως, δηµοσιεύτηκε και ως πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης -είναι το Φύλλο 262, 17 Δεκεµβρίου του
2014.
Οι δανειστές προκειµένου να σας δώσουν τη δίµηνη παράταση
σάς ζήτησαν να συµφωνήσετε στα εξής:
Πρώτον. Σας διαβάζω. «Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος
και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται
µε την παρούσα αµετάκλητα και άνευ όρων» -αµετάκλητα και
άνευ όρων, συγκρατήστε να µου απαντήσετε στο άνευ όρων,
άνευ όρων παραίτηση της χώρας και της Τράπεζας της Ελλάδος- «από οιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι, όσον αφορά τα περιουσιακά τους στοιχεία».
Να παραιτηθεί η χώρα και η Τράπεζα της Ελλάδος από στοιχεία περιουσιακά που θα αποκτήσουν στο µέλλον. Διανοείστε σε
τι καλείτε τώρα τους Έλληνες Βουλευτές; Από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι όσον
αφορά τα ίδια περιουσιακά τους στοιχεία. Επ’ αυτού θα ήθελα
µια απάντηση.
Δεύτερη ερώτηση. «Η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση και τυχόν µη συµβατικές υποχρεώσεις» -θα µας πείτε ποιες
εννοεί- «που προκύπτουν από ή σε σχέση µε αυτή θα διέπονται
και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε το Αγγλικό Δίκαιο».
Και όχι µόνο σας επιβάλλουν αυτόν τον κατάπτυστο όρο οι δανειστές, στο ίδιο κείµενο, στη σελίδα 42 υπάρχει γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έχει ήδη εκχωρηθεί στους δανειστές, που λέει ότι η επιλογή του Αγγλικού Δικαίου και η παραίτηση από το ελληνικό είναι δική µας επιλογή.
Θα σας διαβάσω τι λέει η γνωµοδότηση που είναι δηµοσιευµένη σε ΦΕΚ. Υπογράφει αυτά τα κείµενα ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Είναι η υστάτη πράξη, η συµβολή του. Ακούστε τι λέει
η γνωµοδότηση. Θα σας διαβάσω από τη σελίδα 42 για την τροπολογία. Καλέστε τον κύριο Βορίδη που την υπογράφει. Η επιλογή του Αγγλικού Δικαίου έρχεται και λέει ότι ήταν δική µας
επιλογή, η παραίτηση από το Ελληνικό Δίκαιο.
Διαβάζω: «Η επιλογή του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρµοστέου
δικαίου» -δηλώνει το ΝΣΚ, δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ- «για τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση, αποτελεί» –δηλώνει η χώρα µας«έγκυρη επιλογή του δικαίου που δεσµεύει το κράτος – µέλος δικαιούχο και την Τράπεζα της Ελλάδος».
Συναινείτε σε αυτά τα κείµενα; Τι εννοείτε «και τυχόν µη συµβατικές υποχρεώσεις»; Δηλαδή Αγγλικό Δίκαιο που θα εφαρµόζεται, θα ερµηνεύει κάθε τι συµβατικό, αλλά και ό,τι γεννάται
πέρα από τη σύµβαση; Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Σε νόµο του
κυρίαρχου ελληνικού Κοινοβουλίου ζήτησαν τέτοια πράγµατα οι
δανειστές για να µας υπαγάγουν στο δίµηνο της παράτασης;
Έρχοµαι στον τρίτο όρο -και επ’ αυτού θέλω να µου απαντήσετε- και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τρίτος όρος, σελίδα 35:
«Εφαρµοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Τα συµβαλλόµενα Μέρη
αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά ενδέχεται να προκύψει –στα τυφλά η χώρα- σχετικά µε τη
νοµιµότητα, την εγκυρότητα, την ερµηνεία ή την εκτέλεση της
παρούσας Δεύτερης Τροποιητικής Σύµβασης στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου».
Κι έρχεται η γνωµοδότηση που λέει: «Η υπαγωγή όλων των
υποθέσεων του ελληνικού κράτους, η παραίτησή του από τα ελληνικά δικαστήρια αποτελεί έγκυρη επιλογή». Σας διαβάζω τον
όρο. Θα απαντήσετε. Θα σας διαβάσω τη γνωµοδότηση που ήδη
έχουν πάρει οι δανειστές προχθές, στις 18, που είχε πάει ο Πρω-
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θυπουργός.
Ελάτε, κύριε Βορίδη, καθίστε, γιατί την υπογράφετε. Ένα λεπτό να το πω και στον κύριο Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πώς δεν θα υπογράψουµε; Αυτήν δεν θα υπογράψουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσείς κάνετε τη
δουλειά σας και οι Υπουργοί µετά αν θέλουν θα απαντήσουν. Παρακαλώ, όµως, µην κάνουµε τώρα τέτοιου είδους διαλόγους.
Συνεχίστε, κύριε Μητρόπουλε.
(Θόρυβος στα υπουργικά έδρανα)
Κύριοι Υπουργοί, να διαβουλεύεστε όχι θορυβωδώς.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω στο ενάµισι λεπτό που
έχω.
Κύριε Υπουργέ, ζήτησα από τον επιφανή συνταγµατολόγο Υπουργό Παιδείας να µου απαντήσει για τη ρήτρα που εξεβίασαν
οι δανειστές παραίτησης από το Ελληνικό Δίκαιο και την υπεισέλευσή µας στο Αγγλικό Δίκαιο. Λέει: «Η παρούσα Δεύτερη
Τροποποιητική Σύµβαση και τυχόν µη συµβατικές υποχρεώσεις
εξ αυτής που προκύπτουν θα διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο.
Να µας πείτε τι εννοούν, αφού παραιτείστε από το Ελληνικό Δίκαιο και αυτοβούλως λένε οι δανειστές ότι µας πήγατε εσείς στο
Αγγλικό Δίκαιο. Λένε ότι παραιτηθήκατε και µας πήγατε.
Ρώτησα κάτι προηγουµένως και θα ήθελα την απάντηση. Εδώ
µας υποχρεώνουν να παραιτηθούµε από την ασυλία, από τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και της Τράπεζας της Ελλάδας.
Είδα και δύο φράσεις που θέλουν µία ερµηνεία, πέραν του ότι
είναι κατάπτυστη υποχρέωση και είναι πια η αποικιοποίηση της
χώρας.
Διαβάζω λοιπόν στη σελίδα 35 της τροπολογίας σας –της δικής σας ως επιφανούς νοµικού- το εξής: «Η Ελλάδα και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται µε την παρούσα» –παραιτούνται!- «αµετάκλητα και άνευ όρων από οποιαδήποτε ασυλία της
οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι, όσον αφορά
στα ίδια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία». Δηλαδή παραιτήθηκε
ο Παπαδήµος από τα υπάρχοντα στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα, σας επέβαλαν –προκειµένου να σας εντάξουν για δύο
ακόµα µήνες, να σας κρατήσουν στο πρόγραµµα- να παραιτηθείτε άνευ όρων και από µελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος και του κράτους.
Επ’ αυτών και των τεχνικών όρων που ήδη υπόµνησα, να µας
πείτε γιατί πρώτον, εκχωρήσαµε κυριαρχικά περιουσιακά στοιχεία και µελλοντικά της Τράπεζας της Ελλάδος. Σας έφερα το
εγκυρότερο, το ΦΕΚ, την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Δεύτερον, ποιες µη συµβατικές υποχρεώσεις του κράτους θα
διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο που δεν καταλαµβάνει η τροποποιητική σύµβαση;
Πέραν του ότι χαρακτήρισα το κείµενο κατάπτυστο και απαξιωτικό για κυρίαρχο Κοινοβούλιο του πλανήτη, οι δανειστές για
να µας κρατήσουν, για να σας κρατήσουν, να κάνουν δεκτή την
αίτηση να παραµείνετε για δύο µήνες στο πρόγραµµα, ζήτησαν
τις τρεις αυτές ρήτρες παραίτησης από το Ελληνικό Δίκαιο, παραίτησης από τα ελληνικά δικαστήρια και βεβαίως άρσης οποιασδήποτε προστασίας επί περιουσίας κράτους και της Τράπεζας
της Ελλάδος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το καταθέτω, αν και σίγουρα θα
το έχετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε, για δύο λεπτά µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Βορίδης
έχει τον λόγο δι’ ελάχιστον.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρίως λόγω
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της εντάσεως των συγκεκριµένων παρατηρήσεων, αλλά και της
σηµασίας του θέµατος, ξαναγυρίζουµε, κύριε συνάδελφε, όπως
καταλαβαίνετε –πού; Θυµάστε;- στο 2012.
Εάν πάρω τι έχετε πει τότε, το 2012, λέγατε ακριβώς αυτά.
Λέγατε για το Αγγλικό Δίκαιο, λέγατε για το Λουξεµβούργο, λέγατε για τις παραιτήσεις, λέγατε για την εκχώρηση κυριαρχικών
δικαιωµάτων, λέγατε για τα µελλοντικά δικαιώµατα, λέγατε για
τους συµβατικούς όρους. Μία από τα ίδια.
Η ερώτηση που έχω να σας απευθύνω είναι πάρα πολύ απλή:
Θέλετε να µείνει χρηµατοδοτικά ακάλυπτη η χώρα αυτούς τους
δύο µήνες; Σας ενδιαφέρει αυτό ή όχι;
Ξέρετε κάτι; Επειδή έρχεστε και µε φόρα -έχω ακούσει καµµία
δεκαπενταριά, είκοσι οµιλητές σας, οι οποίοι µας λένε ότι επίκειται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- αυτά δεν λέτε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας απαντήσω αργότερα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ότι πάµε σε
εκλογές και επίκειται κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λέτε. Εσείς
θέλετε η χώρα χρηµατοδοτικά να είναι ακάλυπτη επί της κυβερνήσεώς σας; Γιατί εµείς φροντίσαµε να καλύψουµε τη χώρα χρηµατοδοτικά και να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε τι θα
κάνετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με αυτούς τους όρους;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Να τα κάνετε
ρηµαδιό µε δική σας ευθύνη όµως! Όχι, µε δική µας ευθύνη.
Η χώρα είναι χρηµατοδοτηµένη µε τους ίδιους ακριβώς όρους,
όπως ήταν και µέχρι εχθές. Είναι απόλυτη και πιστή επαναδιατύπωση των προηγούµενων συµβάσεων. ‘Οπως την προηγούµενη
σύµβαση τη διέπει το Αγγλικό Δίκαιο, έτσι και την παράτασή της
διέπει το Αγγλικό Δίκαιο. Όπως η προηγούµενη σύµβαση είχε
εκούσια υπαγωγή σε συγκεκριµένη δωσιδικία και αρµοδιότητα
δικαστηρίων, µε τον ίδιο τρόπο ρυθµίζεται το ζήτηµα αυτό τώρα.
Έτσι, όπως υπήρχαν παραιτήσεις, µε τον ίδιο τρόπο υπάρχουν
παραιτήσεις, Τίποτα το πρόσθετο γι’ αυτό το δίµηνο.
Αυτό που έπρεπε να σας απασχολήσει –αντί να λέτε, αυτά που
λέτε σήµερα- είναι το γεγονός ότι σε δύο µήνες τελειώνει. Σε
δύο µήνες το µνηµόνιο τελειώνει! Αυτό έπρεπε να σας απασχολήσει.
Και τώρα όσον αφορά την επιχειρηµατολογία για το τι θα γίνει
αυτό το δίµηνο, η απάντηση είναι ότι αυτό το δίµηνο δεν θα γίνει
τίποτα, διότι αυτά ενεργοποιούνται σε περίπτωση που η χώρα
δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο επόµενο δίµηνο η
χώρα είναι πλήρως καλυµµένη ως προς τις υποχρεώσεις της.
Ουδεµία σηµασία έχουν αυτά τα οποία µας λέτε.
Αυτό που έχει σηµασία είναι τι θα αποφασίσει κατ’ αρχάς η
Βουλή στις 29 Δεκεµβρίου για το εάν θέλει να πάµε σε εκλογές
ή όχι και εν συνεχεία, εάν τυχόν αποφασιστεί να πάµε σε εκλογές, τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και τι θα αποφασίσει η
εκλεγοµένη κυβέρνηση.
Αυτά επί του παρόντος, απλώς, εκείνο που κάνουν είναι να καλύπτουν χρηµατοδοτικά τη χώρα χωρίς κανένα πρόσθετο όρο,
χωρίς καµµία πρόσθετη επιβάρυνση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω για ένα
λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι τώρα. Μετά, κύριε Μητρόπουλε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, απευθύνθηκε σε µένα, κύριε
Πρόεδρε. Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, επί
προσωπικού έχετε τον λόγο. Εξηγήστε τι είναι το προσωπικό για
ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή υπήρξατε
και φοιτητής µου, έπρεπε να είσαστε πιο προσεκτικός.
Θα σας καταθέσω τι έλεγα πέρυσι, αλλά θα καταθέσω και τις
περσινές γνωµοδοτήσεις. Εγώ, απευθυνόµενος σε εσάς και στον
κ. Λοβέρδο, αναφέρθηκα σε τρεις επιπλέον δεσµεύσεις των γνωµοδοτήσεων και επεσήµανα τις µη συµβατικές υποχρεώσεις που
δεν υπήρχαν στην προηγούµενη γνωµοδότηση. Κύριε Υπουργέ,
έχω καταθέσει για µελλοντική παραίτηση, που δεν υπήρχε στην
προηγούµενη γνωµοδότηση, αλλά το επαναλαµβάνω.
Εγώ επεσήµανα τρείς επιπλέον δεσµεύσεις για τη χώρα που
ενισχύουν ρήτρες και δεν είναι ότι οι δανειστές είναι τα καλά παι-
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διά που δεν βλέπουν ότι έρχεται ο Τσίπρας και τον θέλουν να τον
έχουν κι αυτόν, όπως εσάς, δεµένο χειροπόδαρα, κάτι που δεν
θα συµβεί.
Για πρώτη φορά στην ιστορία µετά τη Μεταπολίτευση –θα θυµάται ο κ. Λοβέρδος- πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έρχεται
δύο µέρες από τότε που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Τι σηµαίνει αυτό; Είναι η πρεµούρα των δανειστών να
ελέγξει κάθε επόµενη πολιτική εξέλιξη. Αλλά αυτό δεν θα συµβεί.
Διότι εµείς περήφανα θα πούµε ότι αυτές οι καταπλεονεκτικές
ρήτρες σε βάρος της πατρίδας δεν θα ισχύσουν, όπως και η εκχώρηση της κυριαρχίας και η παραίτηση από κυριαρχικά δικαιώµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι προσωπικό αυτό. Είπατε ό,τι είπατε αλλά θα πρέπει να δείτε κι εσείς
αυτά που λέτε. Το κράτος έχει συνέχεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζερδελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να κάνω µια παρατήρηση στο συνάδελφο, ο οποίος αναφέρθηκε στους υπαλλήλους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου και Λήµνου.
Δεν είναι σωστό ότι προσλήφθηκαν όλοι. Από τους είκοσι δύο
προσλήφθηκαν δεκαπέντε. Οι επτά δεν έχουν προσληφθεί. Έχω
υποβάλει ερώτηση στον αρµόδιο Υπουργό, ρωτώντας γιατί εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι αυτοί και µε ποιον τρόπο έγιναν οι προσλήψεις των δεκαπέντε. Απάντηση δεν έχω πάρει ακόµα και το
ερώτηµα παραµένει.
Εποµένως, στηρίζουµε την τροπολογία την οποία έχουν καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για τις
προσλήψεις των συνεταιριστικών τραπεζών που βρίσκονται υπό
εκκαθάριση.
Θα πρέπει να δώσουµε και κάποιες απαντήσεις στους συναδέλφους, οι οποίοι µίλησαν προηγουµένως και προσπάθησαν να
κάνουν µια ωραιοποίηση του συστήµατος υγείας και των αποτελεσµάτων του. Κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είχε και πριν από
την κρίση το πιο ιδιωτικοποιηµένο σύστηµα υγείας, όσον αφορά
τον καταµερισµό των δαπανών ανάµεσα στο δηµόσιο και στις
ιδιωτικές δαπάνες. Ήµασταν η δεύτερη χώρα στον κόσµο και, αν
θυµάµαι καλά, η αναλογία ήταν περίπου 50%-50%, µε πρώτη
χώρα τη µητρόπολη του καπιταλισµού, τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Αυτό το οποίο έγινε, επί υπουργίας του κ. Κρεµαστινού, ήταν
µία µελέτη που έκαναν οι λεγόµενοι «σοφοί», οι οποίοι κατέληξαν
και σε ένα πόρισµα, το οποίο παρέδωσε ο κ. Κρεµαστινός, µε µια
εισαγωγή η οποία έλεγε ότι µε οδύνη, πραγµατικά, παραδίδει
στον ελληνικό λαό το κείµενο αυτό, το οποίο παρουσίαζε την
αναποτελεσµατικότητα και την ανοργανωσιά του συστήµατος
υγείας.
Θέλω να πω ότι η µελέτη αυτή διατηρεί την επικαιρότητά της,
ακριβώς γιατί κάνοντας κανείς ανάγνωση του πορίσµατος αυτού, θα αναγνωρίσει ότι αυτή η παθογένεια του συστήµατος
υγείας στην Ελλάδα, που κατέληξε να είναι το πιο ιδιωτικοποιηµένο σύστηµα υγείας, υπάρχει και σήµερα.
Αυτή η παθογένεια στις µνηµονιακές εποχές έχει οδηγήσει σε
συρρίκνωση των δηµοσίων δαπανών για την υγεία κατά 43%, περίπου δηλαδή στο µισό και από την άλλη µεριά έχουν συρρικνωθεί και οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Και αυτό είναι επακόλουθο της κρίσης. Όµως, κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να ξέρετε ότι ο καταµερισµός ανάµεσα στις δηµόσιες δαπάνες και
στις ιδιωτικές δαπάνες σήµερα έχει αυξηθεί υπέρ των ιδιωτικών
δαπανών, παρόλο ότι περνάµε µια σηµαντική κρίση.
Θα ήθελα, λοιπόν, από τον Υπουργό, αν γνωρίζει στοιχεία, να
µου πει ποια είναι σήµερα η κατανοµή των δαπανών ανάµεσα στο
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, πόσοι είναι οι ανασφάλιστοι,
πόσοι από αυτούς έχουν καταγραφεί ανάλογα µε την ηλικία, την
επαγγελµατική τους ιδιότητα και τα νοσήµατα.
Και από ένα πρόχειρο υπολογισµό τον οποίο έκανα –και είναι
εδώ οι υπάλληλοι και ο Υπουργός µπορεί να µε διαψεύσει- για
κάθε ανασφάλιστο το ποσό είναι 9 ευρώ το µήνα, το οποίο είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τραγικά χαµηλό και δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Και αυτή η ρύθµιση έγινε µε εντολή της τρόικας.
Δεν ήταν µε πρωτοβουλία του Υπουργείου.
Επίσης, πρέπει να σας πω µια παρατήρηση την οποία έχω. Η
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» -µια εφηµερίδα που δεν φηµίζεται για τη φιλοσυριζική της στάση, κάθε άλλο µάλιστα- στο φύλλο της στις 3011-2014 αναφέρθηκε σε µελέτη ενός πανεπιστηµίου, το οποίο
έλεγε ότι ανάµεσα σε αυτούς οι οποίοι έχουν µεταναστεύσει σε
ανεύρεση εργασίας στο εξωτερικό είναι και εκατόν πενήντα χιλιάδες επιστήµονες, πτυχιούχοι. Από αυτούς, οι εκατό χιλιάδες
είναι νεότεροι των σαράντα ετών. Καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ανθός αυτής της χώρας µεταναστεύει σε ανεύρεση
εργασίας.
Θα ήθελα το Υπουργείο να µου πει, ανάµεσα σε αυτούς τους
νέους ανθρώπους, ποιοι είναι οι γιατροί, ποιοι είναι οι ειδικευµένοι, ποιοι πήγαν για ειδικότητα, ποια η κατανοµή τους στις
χώρες. Και αυτό είναι ένα σηµαντικό έλλειµµα, είναι µια αιµορραγία επιστηµονικού δυναµικού.
Επί του σχεδίου νόµου τώρα, µίλησαν αρκετοί συνάδελφοι και
αναφέρθηκαν σε πράγµατα. Εγώ, για λόγους συντοµίας, δεν θα
επαναλάβω εκείνα τα οποία έχουν υποστηρίξει. Θα κάνω κάποιες
παρατηρήσεις που νοµίζω ότι εάν ο Υπουργός µε προσέξει, ίσως
τις λάβει υπόψη του και µπορεί -µε µια βροχή τροπολογιών, η
οποία θα συνεχίζεται µέχρι αργά σήµερα απ’ ότι καταλαβαίνωνα κάνει κάποιες βελτιώσεις.
Στο άρθρο 2 δεν διευκρινίζεται εάν στο δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσοκοµείο θα µπορούν να συνυπάρχουν µονάδες -που έχουν τη
φροντίδα των νεογνών- απλής, ενδιάµεσης και εντατικής θεραπείας. Και το ρωτώ αυτό, διότι εάν συνυπάρχουν, µε αυτό τον
τρόπο το νεογνό το οποίο θα παρουσιάζει επιδείνωση της υγείας
του κατά τη νοσηλεία σε απλή µονάδα να µπορεί να νοσηλευτεί
µε απλή µεταφορά εντός του ίδιου νοσοκοµείου και να αποφεύγεται η δαπανηρή διακοµιδή, που δεν είναι και άµοιρη κινδύνων.
Το άρθρο 3 αφορά το θηλασµό. Κανείς δεν µπορεί να πει ότι
δεν είναι µια προσπάθεια, η οποία τυγχάνει της συνολικής αποδοχής, όχι µόνο της ελληνικής Βουλής αλλά και της ελληνικής
κοινωνίας, έστω και µε µια καθυστέρηση. Θα ήθελα, όµως, να τονίσω ότι παρουσιάζεται εδώ ως ένα ευχολόγιο.
Αφού έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα αεροδρόµια, ρωτώ τον κύριο
Υπουργό: Η δηµιουργία τέτοιων χώρων θηλασµού σε διάφορες
περιοχές και χώρους -λέει ως λιµένες και αεροδρόµια- και η δαπάνη συντήρησης κ.λπ. θα βαρύνει τον επενδυτή; Θα είναι υποχρεωτικό να γίνονται αυτοί οι χώροι θηλασµού;
Επίσης, θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι. Στο άρθρο 4, η ηλεκτρονική χορήγηση φαρµάκων, θα συνοδεύεται από συνταγή
γιατρού µε αναγνώριση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή µε απλή
µέσω του διαδικτύου επικοινωνία του ασθενούς µε τον φαρµακοποιό;
Θα έχουµε, λοιπόν, ένα φαινόµενο, κύριοι συνάδελφοι, να έχουµε τη χορήγηση φαρµάκου χωρίς τη συνταγή γιατρού,
πράγµα το οποίο και δεοντολογικά και νοµικά είναι επισφαλές
και παράνοµο.
Έρχοµαι στο άρθρο 44, και στην Επιτροπή Ενστάσεων από
ποινές τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Τόσο ο εισηγητής, όσο και το µέλος της επιτροπής είναι
στελέχη διοικητικά του ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Θα κρίνουν, δηλαδή, την ορθότητα απόφασης που η ίδια η υπηρεσία επέβαλλε. Κατά την
άποψή µου, θα πρέπει να αντικατασταθούν από παράγοντες του
Υπουργείου Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 47 αναφέρεται ότι ο φαρµακοποιός υποχρεούται
να χορηγεί το όµοιο σε δραστική ουσία και φαρµακοτεχνική µορφή φθηνότερο φάρµακο. Επειδή το όµοιο δεν είναι και το ίδιο,
κατά πολύ δε περισσότερο δεν είναι και ίσο, ιδιαίτερα όσον
αφορά τη φαρµακοτεχνική µορφή και δεν γίνεται καµµία αναφορά στη βιοϊσοδυναµία, ενδέχεται να προκύψουν προβλήµατα
ιδιαίτερα µε φαρµακευτικές ουσίες που έχουν µικρό εύρος, όσον
αφορά τις θεραπευτικές συγκεντρώσεις.
Στο άρθρο 61 είναι τα πλωτά ασθενοφόρα. Με κοινή υπουρ-
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γική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου
θα καθορίζονται οι περαιτέρω λεπτοµέρειες. Να προστεθεί ότι
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια πλόων µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, διότι, κύριε Υπουργέ, εµείς τον άρρωστο πάµε
να τον µεταφέρουµε και δεν πάµε να τον πνίξουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Άργους.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται «καλή πρόοδο».
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για λίγο ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων κ. Παπαδόπουλος.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2281 και ειδικό 250
του κ. Μπούρα και του κ. Ρήγα. Είναι µια τροπολογία την οποία
έχουµε κουβεντιάσει στο παρελθόν. Αφορά τους πρώην εργαζοµένους στην πρώην ΑΜΕΛ, τη σηµερινή ΣΤΑΣΥ. Θα επαναλάβω
για άλλη µια φορά ότι οι ανάγκες που έχει η εταιρεία ΣΤΑΣΥ είναι
σηµαντικές και έχουν να κάνουν και µε τη λειτουργία της και µε
την ασφάλειά της. Οι ανάγκες που έχει έχουν, επίσης, να κάνουν
µε το συνεχές άνοιγµα νέων σταθµών της ΣΤΑΣΥ. Αυτοί οι πρώην
εργαζόµενοι έχουν εκπαιδευτεί και έχει πληρώσει την εκπαίδευσή τους η εταιρεία. Επίσης, θέλω να θυµίσω για άλλη µια
φορά ότι δεν ανήκει στις κρατικές ΔΕΚΟ, δεν ενισχύεται από τον
προϋπολογισµό του κράτους, έχει τον δικό της προϋπολογισµό
και νοµίζω ότι είναι πολύ χρήσιµη τροπολογία αυτή.
Εµείς, λοιπόν, ως Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συµφωνούµε µε την τροπολογία αυτή απόλυτα και παρακαλούµε κι εµείς και καλούµε τον Υπουργό να την κάνει δεκτή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, αναφέροµαι σε µία τροπολογία συναδέλφων
Βουλευτών µε γενικό αριθµό 2279 και ειδικό 248, µε την οποία
ζητούν την εναρµόνιση του ορισµού της αγροτικής δραστηριότητας και της φορολόγησής της µε ενιαίο συντελεστή για τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως 100 KW. Πιο απλά, για να γίνω
κατανοητός, αναφέρεται στα αγροτικά φωτοβολταϊκά έως 100
KW. Είναι ένα αίτηµα το οποίο έχει κατατεθεί κατά καιρούς απ’
όλους τους συναδέλφους όλων των πτερύγων, γι’ αυτό και παρακαλώ τον κ. Βορίδη, επειδή η τροπολογία έχει κατατεθεί στο
δικό του νοµοσχέδιο, να την κάνει αποδεκτή. Προσκαλώ και καλώ
όλους τους συναδέλφους να ψηφίσουν οµόφωνα αυτή την τροπολογία, την οποία έχουν άλλωστε ζητήσει κατά καιρούς, όπως
είπα, πολλοί συνάδελφοι όλων των πτερύγων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Υγείας κ. Βορίδης για τις δύο αυτές τροπολογίες.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μετά τις τοποθετήσεις των αρµόδιων Υπουργών, γίνεται δεκτή η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2279 και ειδικό 248, η τροπολογία των συναδέλφων κ.κ. Βεσυρόπουλου, Κόνσολα, Μακρή και Κοψαχείλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Με τι αριθµό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Επαναλαµβάνω
ότι είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2279 και ειδικό 248, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά από την
τοποθέτηση του αρµόδιου κύριου Υπουργού.
Επίσης, γίνεται αποδεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2281
και ειδικό 250 των Βουλευτών κ.κ. Μπούρα και Ρήγα, αρµοδιό-
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τητας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, την
οποία µόλις έκανε αποδεκτή ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο κ. Παπαδόπουλος.
Εποµένως, για να διευκρινιστεί τώρα εδώ, µαζί µε τη µε γενικό
αριθµό 2257 και ειδικό 226 των Βουλευτών κ.κ. Κυριαζίδη, Βλαχογιάννη και Νταβλούρου, που επίσης έχω κάνει δεκτή, οι βουλευτικές τροπολογίες που έχω κάνει δεκτές είναι τέσσερις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Πέντε είναι. Είναι και η µε γενικό
αριθµό 2223.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έχετε δίκιο, είναι πέντε. Δεν µέτρησα του κ. Πλεύρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
τώρα ο κ. Ανδρέας Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Ο Υπουργός Υγείας πριν από λίγο µας είπε ότι η χώρα είναι
χρηµατοδοτηµένη. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι η κοινωνία της είναι
λεηλατηµένη, ισοπεδωµένη και αναξιοπρεπής και ότι η χρηµατοδότηση αυτή έγινε, κυρίως, για να καλυφθούν οι τράπεζες και η
εξυπηρέτηση ενός µη βιώσιµου χρέους. Επίσης, ξέχασε να µας
πει ότι σε αυτή τη χώρα, αυτήν την περίοδο, υπάρχει µία δραµατική έκπτωση στο πεδίο των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων.
Πριν από λίγες ηµέρες ήρθε µία αντιπροσωπεία της Διεθνούς
Οµοσπονδίας για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και παρουσίασε
µία έκθεση-κόλαφο, κατά την άποψή µας, στην οποία µιλούν για
κατάσταση εξαίρεσης από το κράτος δικαίου λόγω της λιτότητας, που µάλιστα εφαρµόστηκε ως µονόδροµος στη χώρα, αλλά
και για υποχώρηση πολύ σηµαντική στον τοµέα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, κατά παράβαση και ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών, ιδιαίτερα στον τοµέα της εργασίας και της υγείας.
Αυτό είναι, λοιπόν, το αποτέλεσµα της περιβόητης µεταρρύθµισης του εξορθολογισµού και του νοικοκυρέµατος στο σύστηµα
το οποίο έχει υλοποιήσει αυτή η µνηµονιακή Κυβέρνηση. Είναι η
αναίρεση για ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού του θεµελιώδους κοινωνικού δικαιώµατος σε αξιοπρεπή φροντίδα υγείας την
ώρα της ανάγκης.
Υπήρξε φιάσκο και στη µεταρρύθµιση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Έχει διαλυθεί η δηµόσια πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας και το ξέρετε πολύ καλά. Υπήρξε φιάσκο στο θέµα του
φθηνού φαρµάκου, που σήµερα ξέρουµε όλοι ότι οι πολίτες επιβαρύνονται δυσβάστακτα για να έχουν πρόσβαση στα φάρµακά
τους και αναγκάζονται να τροποποιούν ή να διακόπτουν τη φαρµακευτική τους αγωγή. Έχει αυξηθεί κατά 65% η µέση συµµετοχή ανά συνταγή και έχει υπερδιπλασιαστεί το ποσοστό συµµετοχής στο κόστος αγοράς των φαρµάκων.
Βεβαίως, είναι επίσης φιάσκο η υποτιθέµενη περίθαλψη των
ανασφάλιστων, που ακριβώς λόγω της πλήρους αποδιοργάνωσης του συστήµατος υγείας µετατρέπονται σιγά-σιγά και οι ασφαλισµένοι, όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς, σε λειτουργικά ανασφάλιστους, δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους, δεν
υλοποιούνται στην πράξη οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για
τη νοσηλεία και το φάρµακο.
Άρα, για εµάς το θέµα σήµερα δεν είναι οι διευθετήσεις, οι
ρυθµίσεις και οι λοιπές διατάξεις για το σύστηµα υγείας, από τις
οποίες µάλιστα πολλές απ’ αυτές, αν και είναι θετικές, αν και βάζουν ένα θεσµικό πλαίσιο µε το οποίο συµφωνούµε, δεν µπορούν
να υποστηριχθούν µε τη σηµερινή κατάσταση του συστήµατος,
όπως για παράδειγµα το θέµα των περιγεννητικών κέντρων. Εδώ
οι δηµόσιες µονάδες εντατικής νοσηλείας των νεογνών δεν µπορούν να υποστηρίξουν σήµερα την αυξηµένη ανάγκη αναζήτησης δηµόσιων υπηρεσιών από την αυξηµένη επίπτωση γεννήσεων πρόωρων νεογνών, που είναι το 15% των συνολικών γεννήσεων.
Κάποιες άλλες ρυθµίσεις, όπως το θέµα του µητρικού θηλασµού ή της άνοιας και του Αλτσχάϊµερ, είναι προφανές ότι απαιτούν µία ευρύτερη κοινωνική φροντίδα, η οποία δεν µπορεί να
προκύψει µέσα από το ασφυκτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο και του
φετινού προϋπολογισµού και του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος µέχρι το 2018, που ξέρουµε πολύ καλά ότι συµπιέζει σε τριτοκοσµικό επίπεδο τις δηµόσιες και κοινωνικές δαπάνες.
Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι να υπάρξει άλλη πολιτική για το χώρο
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της υγείας. Αυτό σηµαίνει, πρώτον, ανακούφιση της κοινωνίας,
αντιµετώπιση των επειγόντων προβληµάτων πρόσβασης των ανθρώπων σε αξιόπιστες υπηρεσίες και κυρίως, των ανασφάλιστων
σε όλα τα επίπεδα όµως, στο επίπεδο και της ιατρικής παρακολούθησης και των εργαστηριακών εξετάσεων και της φαρµακευτικής αγωγής και της νοσηλείας.
Σηµαίνει, δεύτερον, ανακούφιση και των ασφαλισµένων και
άρα, µείωση της υπερβολικής επιβάρυνσης και των χαρατσιών
που υπάρχουν σε όλα τα στάδια πρόσβασης στο σύστηµα υγείας.
Ταυτόχρονα, βέβαια, απαιτείται επιβίωση του συστήµατος.
Απαιτούνται µέτρα άµεσης στήριξης των δηµόσιων δοµών, γιατί
αλλιώς το σύστηµα κινδυνεύει από λειτουργική κατάρρευση.
Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται ενίσχυση και στήριξη το υπάρχον
ανθρώπινο δυναµικό. Χρειάζεται µία ένεση ανθρώπινου δυναµικού στο σύστηµα, στοχευµένη σε κρίσιµους τοµείς. Και, βεβαίως,
το µόνο που δεν χρειάζεται σήµερα είναι διαιρετικές παρεµβάσεις µέσα στο κουρασµένο, εξαθλιωµένο και εξοντωµένο εργασιακά ανθρώπινο δυναµικό και ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό, διαιρετικές παρεµβάσεις κατακερµατισµού και αντιπαλότητας µέσα στα νοσοκοµεία, όπως αυτή που υλοποιείται µε το
άρθρο 42.
Εµείς πιστεύουµε -ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό κλάδο που είναι
µία ενιαία οντότητα η νοσηλευτική οντότητα, γι’ αυτό και υπάρχει
ξεχωριστή νοσηλευτική υπηρεσία στα νοσοκοµεία- ότι αυτό που
χρειάζεται είναι συνεργασία, αλληλεγγύη ως µία ενιαία κοινωνική
οµάδα, η οποία έχει ένα πολύ µεγάλο ειδικό βάρος µέσα στο δηµόσιο νοσοκοµείο. Βεβαίως, χρειάζεται επιστηµονική αναβάθµιση, ισοτιµία, σεβασµός και αξιοπρέπεια και όχι ισοπεδώσεις ή
ακρωτηριασµός κάποιων κοµµατιών.
Για το θέµα της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης των γιατρών, πραγµατικά θεωρούµε ότι είναι πρόκληση σε ένα σύστηµα
γερασµένο, µε κουρασµένο ανθρώπινο δυναµικό, που έχει δώσει
ό,τι µπορούσε να δώσει όλα αυτά τα χρόνια σε συνθήκες αντίξοες στο σύστηµα υγείας, την ώρα που η χώρα έχει ένα εξαιρετικό επιστηµονικό δυναµικό, το οποίο µεταναστεύει συνεχώς στο
εξωτερικό, την ώρα που είναι προφανές ότι υπάρχει και ζήτηµα
βιολογικών αντοχών των ανθρώπων να προσφέρουν µάχιµες
υπηρεσίες µέσα στα νοσοκοµεία σε αυτήν την ηλικία.
Νοµίζουµε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει καµµία σοβαρή αιτιολόγηση γι’ αυτό το µέτρο. Το µείζον ζήτηµα είναι ότι σε λίγο καιρό
δεν θα υπάρχουν ούτε ειδικευόµενοι γιατροί στα νοσοκοµεία για
να µεταφερθεί και η εµπειρία αυτών των ανθρώπων, άρα θεωρούµε ότι είναι µία λύση που είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση
και πρέπει να αποσυρθεί.
Ολοκληρώνω, λέγοντας το εξής: Η ανακούφιση και η επιβίωση
του συστήµατος είναι το κρίσιµο ζήτηµα. Το πιο σηµαντικό, όµως
–κι αυτό θέλει ευρύτερη συναίνεση, σοβαρό διάλογο και κοινωνικές συµµαχίες- είναι η αναδιοργάνωση του συστήµατος, ένα
άλλο µοντέλο και στη λειτουργία της πρωτοβάθµιας φροντίδας
και στη λειτουργία της διοίκησης του συστήµατος, ξεπερνώντας
την κοµµατοκρατία, την πελατειακή λογική µέσα στα νοσοκοµεία,
τις επιρροές και τις συναλλαγές µε συµφέροντα.
Για να γίνουν όλες αυτές οι παρεµβάσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, απαιτείται πρωτίστως πολιτική αξιοπιστία. Αυτή η πολιτική
αξιοπιστία είναι που λείπει από αυτό το χρεοκοπηµένο πολιτικό
σύστηµα που κλείνει τον κύκλο του αυτόν τον καιρό, που καταρρέει κάτω από το βάρος της κοινωνικής, της πολιτικής και της
ηθικής κρίσης στη χώρα και που δίνει τη θέση του σε µια νέα διακυβέρνηση, που θα αποκαταστήσει όχι µόνο τα εισοδήµατα και
την αξιοπρέπεια σε αυτήν τη χώρα, αλλά και τη δικαιοσύνη, την
ισονοµία και το πολιτικό ήθος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε
το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 περί ποινικής
ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες κατά το έτος 2007 Υπουργούς Οικονοµικών
και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Ο συνάδελφος κ. Μιχαήλ Ταµήλος έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, συζητούµε σήµερα ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο που αφορά τα προβλήµατα του κλάδου υγείας και νοµίζω ότι, όπως και ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης, συνεχάρη τον κ. Βορίδη
για τη συγκρότηση ενός ολοκληρωµένου νοµοσχεδίου, έτσι κι
εγώ θέλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την
απόπειρα διευθέτησης πολλών χρονιζόντων προβληµάτων του
τοµέα της υγείας.
Φυσικά, όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν
θα λυθούν όλα τα προβλήµατα της υγείας, καθώς πολλά από
αυτά υπάρχουν, διότι υπάρχει το γνωστό οικονοµικό πρόβληµα,
το οποίο δεν επιτρέπει νέες προσλήψεις στον ιατρικό και νοσηλευτικό κλάδο. Επίσης, δεν επιτρέπει την άνετη χρηµατοδότηση
του κλάδου υγείας.
Εδώ ίσως, κύριε Υπουργέ, κάποια στιγµή θα µπορούσαµε να
συζητήσουµε αυτό που προσωπικά έχω προτείνει πολλές φορές
στον κ. Βρούτση και πιστεύω ότι είναι η λυδία λίθος για να λυθεί
το πρόβληµα χρηµατοδότησης της υγείας: Είναι ο διαχωρισµός
των ασφαλιστικών εισφορών από τις υγειονοµικές εισφορές.
Όσο οι ασφαλιστικές εισφορές συµπεριλαµβάνουν µέσα και τον
κλάδο υγείας, δεν θα χρηµατοδοτείται το σύστηµα υγείας.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι οι οφειλές προς τα νοσοκοµεία και γενικότερα στο Υπουργείο Υγείας από το ΙΚΑ και όλα τα ασφαλιστικά ταµεία είναι πάρα πολλά δισεκατοµµύρια. Εάν τα είχε αυτά
τα δισεκατοµµύρια ο κλάδος υγείας θα είχαµε καλύτερα νοσοκοµεία, καλοπληρωµένους γιατρούς, άνετη χρηµατοδότηση των
διαφόρων εξετάσεων και επεµβάσεων, ανακαίνιση των νέων µονάδων νοσηλευτικής κ.ο.κ..
Άρα, νοµίζω ότι κάποια στιγµή θα πρέπει στη Βουλή να κουβεντιάσουµε το διαχωρισµό του ασφαλιστικού από το υγειονοµικό σύστηµα, έτσι ώστε όλα τα χρήµατα που πληρώνουν οι
πολίτες για την υγεία τους να πηγαίνουν κατευθείαν στο Υπουργείο Υγείας και να µην κλείνουν άλλες τρύπες.
Θέλω να συγχαρώ αυτή την προσπάθεια που γίνεται γιατί πιάνουµε θέµατα, όπως είναι η προγεννητική φροντίδα, η προαγωγή
του µητρικού θηλασµού, αλλά και το Παρατηρητήριο Άνοιας της
νόσου Αλτσχάιµερ. Θέλω να πω ότι ήδη στα Τρίκαλα έχουµε κάνει µε το e-trikala και µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Υγείας και µε
την Ε’ Υγειονοµική Περιφέρεια ευρωπαϊκά προγράµµατα για την
υποβοήθηση των ατόµων µε άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ.
Πραγµατικά, η νέα τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και
µπορεί να βοηθήσει µε πολύ φθηνό κόστος όλα αυτά τα πρόσωπα.
Επίσης, λύνονται διάφορα προβλήµατα των φαρµακείων και
των φαρµακοποιών και µια σειρά προβληµάτων που εµείς στην
επαρχία τα αντιµετωπίζουµε και κυρίως είναι οι αγροτικοί γιατροί, αυτό που λέµε γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου. Είναι ένα θέµα
στο οποίο, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή, όχι
µόνο στο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο νοµίζω ότι αντιµετωπίζετε
πολύ καλά, αλλά στην ουσία, στην πράξη. Δεν µπορούµε να αφήσουµε την ύπαιθρο χωρίς αγροτικούς γιατρούς και σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δηµάρχους όλων των
δήµων της Ελλάδας και το τελευταίο χωριό πρέπει να το επισκέπτεται ο αγροτικός γιατρός, γιατί αλλιώς ξέρετε πολύ καλά ότι
θα ερηµώσουν τα χωριά.
Μια βασική παράµετρος ερήµωσης των ακριτικών χωριών –και
των ορεινών και των νησιωτικών- είναι η έλλειψη γιατρού, που
αποτρέπει τους ηλικιωµένους να µένουν στα χωριά τους. Άρα,
πρέπει να το λύσουµε και αυτό παρά πολύ γρήγορα.
Σε ό,τι αφορά κάποιες τροπολογίες: Χαιρετίζω την έγκριση και
την αποδοχή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την φορολόγηση µε τον συντελεστή, που αφορά τη φορολόγηση του
αγροτικού εισοδήµατος για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Είναι µια
πάρα πολύ θετική ενέργεια υπέρ των αγροτών που επένδυσαν,
όταν εµπιστεύτηκαν το κράτος για να κάνουν φωτοβολταϊκά, για
την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος. Καθώς επίσης χαιρετίζω και την επαναποδοχή της πρόσληψης των πρώην εργαζοµένων της ΑΜΕΛ και της επιστροφής τους πίσω στη δουλειά
τους, προφανώς µε αυστηρό έλεγχο των προσόντων τους και
προφανώς µε αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους.
Όµως, θυµίζω ότι εδώ υπάρχει και άλλη µια εκκρεµότητα της
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πρώτης περιόδου. Εύχοµαι και για τους υπόλοιπους εργαζόµενους που απολύθηκαν µε το µνηµόνιο, κάποια στιγµή να επανέλθει η δικαίωση, όταν τα πράγµατα οικονοµικά θα επανέλθουν στη
φυσιολογική τους κατάσταση – και γι’ αυτό αγωνιζόµαστε. Μιλάω
για τους εργαζόµενους της πρώην «ΑΓΡΟΓΗΣ» και του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες στην αγροτική ανάπτυξη, στην καταγραφή και αποτύπωση των αγροτικών γενικά
εκµεταλλεύσεων. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγµή µέσα στο
νέο έτος θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα αυτό.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, έχω καταθέσει µια τροπολογία µαζί µε
άλλους δέκα συναδέλφους και ζητάµε την παράταση για έξι
µήνες της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έχουµε καταθέσει
επανειληµµένως σε κάθε νοµοσχέδιο τροπολογίες, όπου ζητάµε
παράταση του καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Και παρά τις διαβεβαιώσεις του νυν Υπουργού Ανάπτυξης του κ.
Σκρέκα ότι οι τράπεζες θα δείξουν ευσπλαχνία και δεν θα στείλουν χαρτιά στους υπερχρεωµένους δανειολήπτες της πρώτης
κατοικίας, εµείς δεν έχουµε καµµία εµπιστοσύνη στις τράπεζες.
Πιστεύουµε ότι πρέπει, έστω και για έξι µήνες, έως ότου έρθει
ο νόµος που αφορά τη ρύθµιση των στεγαστικών δανείων, ο
οποίος δεν ήρθε ακόµη, να υπάρξει αυτή η προστασία της πρώτης κατοικίας. Έτσι, θα µπορούµε να έχουµε µια οµαλή κοινωνική
περίοδο στο διάστηµα αυτό, που πιθανόν να γίνουν εκλογές.
Ολοκληρώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε: Νοµίζω ότι σε αυτή
την κρίσιµη περίοδο είµαστε εδώ, για να βοηθούµε την κοινωνία
να αντιµετωπίσει µε τον πιο ήπιο τρόπο τις οικονοµικές δυσκολίες. Και όταν το κράτος είναι αρωγός της κοινωνίας, µετά τα
όσα δεινά έχει επισύρει και έχει επιβάλει σε πολλές κατηγορίες
και οµάδες της ελληνικής κοινωνίας, τώρα που τα πράγµατα
πάνε καλύτερα πρέπει να βοηθάµε, για την επούλωση των πληγών.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση στην οµιλία του κ.
Μητρόπουλου, για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορά τη δίµηνη παράταση. Ακούστε: Η δίµηνη παράταση προέκυψε ως ανάγκη, γιατί η Αντιπολίτευση δεν συναινεί στην
εκλογή ενός Προέδρου της Δηµοκρατίας, ενός Προέδρου που
θα ενώνει όλους τους Έλληνες. Έτσι, δυστυχώς, δηµιουργούµε
νέες τραυµατικές πληγές στην κοινωνία και στην πολιτική οµοψυχία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στο µέλλον θα χρειαστούµε συναίνεση
για να λύσουµε τα µεγάλα προβλήµατα που αφορούν τη χώρα
µας, τα εθνικά και τα οικονοµικά. Θα χρειαστεί συναίνεση και τα
πρόσωπα που ηγούνται της Ελληνικής Δηµοκρατίας πρέπει να
τα στηρίζει µεγάλη πλειοψηφία.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η δίµηνη παράταση δεν είναι τίποτε άλλο,
παρά το αποτέλεσµα αυτής της απροθυµίας να εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας συναινετικά, εντός της προγραµµατικής
περιόδου που διανύουµε σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Γαϊτάνη.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο αυτό έχει
το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, επειδή κατεπείγουσα είναι η
κατάρρευση της συγκυβέρνησης. Έχει άρωµα εκλογών και άρα
ρουσφετιών. Αυτή είναι πάγια τακτική σας για τη διατήρηση της
εκλογικής σας πελατείας.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να σπείρει αυταπάτες στους εργαζόµενους και να µαζέψει ψήφους. Με το άρθρο 42 συνιστά κλάδο
νοσηλευτών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και υποβιβάζει το νοσηλευτικό προσωπικό ΔΕ. Αφήνει δε, να εννοηθεί ότι µπορούν να
διεκδικήσουν βελτίωση της µισθοδοσίας τους, µέσω ειδικού µισθολογίου. Μα, από το 1992 υπάρχει αυτή η ρύθµιση και δεν έχουν καταφέρει κάτι. Θα τα καταφέρουν αυτή την εποχή;
Αυτοί που τους έχουν οδηγήσει σε εξοντωτικά ωράρια και
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας λόγω έλλειψης προσλήψεων,
που τους έχουν συρρικνώσει τους µισθούς, έχουν καρατοµήσει
τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, έχουν αυξήσει τα ωράρια, δηλαδή οι εκτελεστές τους φέρονται αυτή τη στιγµή ως «σωτήρες».
Το νοσηλευτικό προσωπικό και όλο το προσωπικό των νοσοκοµείων πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν πρέπει να έχουν εµπιστο-
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σύνη σε συναδέλφους τους, γνωστούς «διαδροµάκηδες» των
Υπουργείων, που συναινούν σε αυτήν την πολιτική και διασπούν
τον κλάδο.
Δεύτερον, κανένας κλάδος δεν µπορεί να νικήσει µόνος του
και µάλιστα, διασπασµένος.
Τρίτον, τη στιγµή που το 50% του νοσηλευτικού προσωπικού
είναι ΔΕ, ρωτάµε τον κύριο Υπουργό, εάν λειτουργήσει το καθηκοντολόγιο, πώς θα υπάρξει αυτό το σύστηµα; Θα καταρρεύσει
όλο!
Για παράδειγµα, για δεκαεξάωρη εφηµερία στον «Ευαγγελισµό» και χίλιες εξακόσιες σαράντα δύο επισκέψεις ασθενών
υπάρχουν µόνο δέκα έξι νοσηλευτές! Για να δούµε, εάν δεν δουλέψουν σαν εξειδικευµένοι επαγγελµατίες, πώς θα λειτουργήσει
το σύστηµα;
Επειδή δεν θα τηρηθεί αυτό, στην πραγµατικότητα αυτό που
θέλουν είναι τους υπαλλήλους ΔΕ ως φθηνό εργατικό δυναµικό,
γιατί θα έχουν πολύ χαµηλότερο µισθολόγιο.
Επίσης, συνεχίζοντας το Υπουργείο Υγείας, δηµιουργεί ΙΕΚ
µέσα στα νοσοκοµεία, µε στόχο να χρησιµοποιήσει τους εκπαιδευόµενους σπουδαστές ως τζάµπα εργαζόµενους, για να καλύψει κάποια κενά από τα τόσα πολλά που υπάρχουν.
Παράλληλα, ενώ θα έπρεπε να αυξηθούν οι δαπάνες για να
στηριχθεί αυτό το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που αυτήν τη στιγµή
στηρίζεται µόνο στο φιλότιµο των εργαζοµένων, τι κάνει το Υπουργείο; Συγχωνεύει κλινικές και δίνει άδειες σε ιδιωτικές να
ανοίξουν.
Τι είναι άλλωστε αυτή η διάταξη που µιλάει για άδειες στις
ιδιωτικές κλινικές, κύριε Υπουργέ; Μήπως είναι µία διάταξη πίσω
από την οποία κρύβεται το κλείσιµο του Νοσοκοµείου «Αµαλία
Φλέµινγκ»; Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι, κάποια ανώνυµη
εταιρεία «ΤΣΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.»…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν κλείνει το
«Αµαλία Φλέµινγκ».
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Ναι, για πείτε µου. Μέτοχος από πίσω είναι
το ΕΚΠΑ, βλέπε Φορτσάκης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άµα είναι του
Φορτσάκη…
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Εγώ αναρωτιέµαι και θέλω να µας απαντήσετε πάνω σε αυτό. Θα φαίνεται ότι το πανεπιστήµιο και η εταιρεία κλείνει το νοσοκοµείο και όχι εσείς. Να µας απαντήσετε σε
αυτό, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τα έχουµε πει
αυτά.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Επίσης, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι
πάτε να καλύψετε τα κενά των γιατρών µέσα από την αύξηση των
ορίων της συνταξιοδότησης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και δεν
κάνετε µόνο αυτά.
Εδώ τα «δωράκια» αυξάνουν και πληθύνουν. Πάτε να κλείσετε
πολλά µικρά εργαστήρια οδοντοτεχνιτών, οι οποίοι µε το ζόρι
βγάζουν ένα µεροκάµατο, αν το βγάζουν. Ειδικά στη βόρειο Ελλάδα φεύγουν οι πολίτες στις όµορες χώρες, γιατί είναι πολύ πιο
φθηνές οι υπηρεσίες, αν και κατώτερες. Πάτε να τους υποχρεώσετε να προσλάβουν προσωπικό, επιστηµονικά υπεύθυνους, αυτούς που οι ίδιοι έχουν εκπαιδεύσει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι
έχουν πάρα πολύ πλούσια εµπειρία όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Σπέρνετε και αυταπάτες στους νέους αποφοίτους των ΤΕΙ ότι
θα βρουν έτσι δουλειά. Πάλι στην πραγµατικότητα κάποια µεγάλα εργαστήρια καλύπτετε, τα οποία θα ανοίξουν και πρέπει να
κλείσουν τους άλλους.
Ένα τελευταίο θέλω να πω: Σε αυτήν την περίοδο, όπου ο κόσµος περνάει τόσο δύσκολα λόγω της δικής σας πολιτικής, πάτε
και ζητάτε µε ρυθµίσεις λεφτά ενός χρόνου από εργαζόµενους
και αναφέροµαι στα κέντρα πρόληψης.
Κάνετε δεκτές ένα σωρό τροπολογίες δικές σας και των δικών
σας Βουλευτών. Γιατί δεν κάνετε δεκτή αυτή του ΣΥΡΙΖΑ; Για να
καλύψετε τα κενά –µε συγχωρείτε- και τις δικές σας παρατυπίες
του ΟΚΑΝΑ και του Υπουργείου Υγείας, θα την πληρώσουν οι εργαζόµενοι στα κέντρα πρόληψης;
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι αυτό δεν είναι Κυβέρνηση, αυτό είναι µία οµάδα ανθρώπων που παραπαίει. Να φύγετε γρήγορα, για να τελειώνουµε και να έρθει µια νέα συγκυ-

4192

βέρνηση, που θα είναι η συγκυβέρνηση της Αριστεράς και του
λαού, µπας και γλιτώσουµε από αυτήν την καταστροφή στην
οποία µας έχετε φέρει!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Συγκυβέρνηση λαού» είπατε;
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Συγκυβέρνηση λαού και Αριστεράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Χωρίς λόγια, κύριε Πρόεδρε, αφού έχω αγορεύσει επ’
αυτού. Είναι η τροπολογία που στηρίζεται κατά βάση στα όσα
είπε ο κ. Κακλαµάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής. Αφορά
την αποδοχή της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2284 και ειδικό
253. Την υπογράφει ο Βουλευτής κ. Κωνσταντινίδης και εκκρεµεί
–και κλείνουµε τα δικά µας θέµατα- η διόρθωση παροράµατος
της κ. Ρεπούση, όπου έχει δίκιο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Έχει κατατεθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Έχει κατατεθεί;
Κύριε Πρόεδρε, είναι µε γενικό αριθµό 2284 και ειδικό 253.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μας τη διαβάζετε, κύριε
Υπουργέ;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μας τη διαβάζετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ναι. Είµαστε από το µεσηµέρι εδώ και αγορεύουµε συνεχώς, κύριοι συνάδελφοι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Και εµείς από το πρωί είµαστε εδώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2284 και ειδικό 253.
Κύριε Πρόεδρε, να συµπληρώσω και της κ. Ρεπούση, για να
µην ξαναµιλάω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, συµπληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι η διόρθωση παροράµατος, σχετικά µε το σχέδιο
νόµου –που είναι νόµος πια- για την έρευνα και την τεχνολογία.
Η τροπολογία έχει γενικό αριθµό 2285 και ειδικό 254. Την έχει
καταθέσει η κ. Ρεπούση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, βλέπω
πολλά χαρτιά πάνω στα έδρανά σας. Άλλες εκατό τροπολογίες
θα µας φέρετε µέχρι το βράδυ, φαντάζοµαι. Λέω όµως…
Μεγάλη φασαρία έχει στα υπουργικά έδρανα! Μήπως να µας
ακούσετε τι λέµε;
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Έχουν άλλες δουλειές!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Λέω λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, ότι εσείς προφανώς έχετε ακούσει, όπως και όλη η κοινωνία, ότι η συµµετοχή
των φοιτητών στις εκλογές πρυτάνεων και προέδρων δηµιουργούσε µια ύποπτη συναλλαγή. Δηλαδή οι πρυτάνεις ήταν υποχείρια των φοιτητών, έκαναν τα χατίρια των φοιτητικών παρατάξεων και κυρίως των κοµµάτων, που ήταν πίσω από τις φοιτητικές παρατάξεις και που τους εξέλεγαν. Βεβαίως, πίσω από όλο
αυτό, λέγατε, είναι η Αριστερά. Αυτή είχε υποχείριο τους πρυτάνεις.
Έτσι, αλλάξατε το σύστηµα. Εκλέξατε τον κ. Φορτσάκη και τον
αντίστοιχο πρύτανη του ΑΠΘ –θα έρθω µετά σε αυτόν- οι οποίοι
απελευθερωµένοι πλέον από το φαύλο καθεστώς των φοιτητικών
παρατάξεων και των κοµµάτων, όπως αποδείχτηκε, είναι ανεξάρτητοι πάντων για να διοικήσουν τα ιδρύµατά τους.
Πώς τα φέρνει, όµως, ο καιρός και τελικά αποδεικνύεται ότι
συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο; Αυτοί, δηλαδή, που είχαν τις πελατειακές σχέσεις µε τις φοιτητικές παρατάξεις ήταν ο δικοµµατισµός, οι κυβερνήσεις της Δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριµένα η σηµερινή.
Γιατί το λέω αυτό; Δύο τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας
το αποδεικνύουν.
Περίπτωση πρώτη: Κατ’ εξαίρεση για το ακαδηµαϊκό έτος
2014-2015 προβλέπεται για κάθε φοιτητή το δικαίωµα να εξετα-
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στεί µετά το πέρας του χειµερινού εξαµήνου σε όλα τα µαθήµατα
τα οποία διδάχτηκε σε προηγούµενα εξάµηνα.
Προσέξτε: Έγγραφο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ –θα το καταθέσω στα
Πρακτικά- µε ηµεροµηνία Πέµπτη 16 Δεκεµβρίου του 2014. Τι ζητάει από τον Υπουργό; Ζητάει «να συνδράµει στην προσπάθεια
αυτή». «Τα προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη ύστερα από δική µας
παρέµβαση –από παρέµβαση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στον Αρβανιτόπουλο- το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων προχώρησε
στην υλοποίηση διπλής εξεταστικής». Και παρακάτω: «Εποµένως, ελπίζουµε ότι όπως και για τα δύο προηγούµενα έτη, έτσι
και φέτος το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων θα ανταποκριθεί άµεσα σε ένα ζήτηµα που αφορά το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας».
Στις 16 Δεκεµβρίου, την ίδια µέρα, ίσως και νωρίτερα, απαντά
ο Υπουργός: Σε απάντηση του από 16 Δεκεµβρίου 2014 εγγράφου σας, σας ενηµερώνουµε ότι το αίτηµά σας για διεξαγωγή διπλής εξεταστικής έγινε δεκτό -την ίδια µέρα!- και έχει κατατεθεί
τροπολογία που θα τεθεί προς ψήφιση την Πέµπτη.
Απάντηση της ΔΑΠ –ο εµπαιγµός δεν έχει τέλος!- την ίδια
µέρα, 16 Δεκεµβρίου: Άλλη µία πρότασή µας γίνεται πράξη. Η
στήριξή σας µας δίνει δύναµη για να συνεχίσουµε. Η διπλή εξεταστική είναι γεγονός.
Πότε κατατίθεται η τροπολογία που ο Υπουργός λέει ότι κατατέθηκε; Η τροπολογία κατατέθηκε στις 20-12-2014. Την ίδια
µέρα, όµως, αντάλλασσαν συγχαρητήρια.
Ανεξάρτητες οι φοιτητικές παρατάξεις από την Κυβέρνηση και
τα πανεπιστήµια από αυτά! Για θέµα καθαρά εκπαιδευτικό, ναι,
έκανε ο κύριος Υπουργός το ρουσφέτι της ΔΑΠ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Παραλείπετε τη νεολαία ΠΑΣΟΚ, την ΠΑΣΠ. Υπάρχει ανάλογο…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν έχω τα χαρτιά της νεολαίας ΠΑΣΟΚ.
Εάν τα είχα, θα επιβεβαιωνόµουν δύο φορές, ότι ο δικοµµατισµός ήταν η διαφθορά των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κάντε τα επί δύο, γιατί είµαστε κι εµείς… (δεν ακούστηκε).
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πάµε παρακάτω στο ίδιο θέµα. Τι έγινε µε
τον Πρύτανη του ΑΠΘ; Έγινε αυτό που είχαµε προβλέψει, δηλαδή ένας έωλος θεσµός, τα συµβούλια ιδρύµατος µε µία φαύλη
διαδικασία εκλέγουν πρυτάνεις. Για να εκλεγεί κάποιος, δηλαδή,
πρύτανης έπρε- πε, από όσους κατέθεταν υποψηφιότητα, να τον
προεπιλέξει το Συµβούλιο του Ιδρύµατος, το οποίο είχε εκλεγεί
χωρίς να συµµετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία όλες εκείνες οι
δυνάµεις που αντιτίθεντο στο νόµο Διαµαντοπούλου, γιατί θεωρούσαν εµπαιγµό και λανθασµένο το Συµβούλιο Ιδρύµατος.
Ποιοι συµµετείχαν; Οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει το νόµο Διαµαντοπούλου. Αυτοί εξέλεξαν και τους εξωτερικούς. Άρα, το
Συµβούλιο Ιδρύµατος σε όλα τα πανεπιστήµια της Ελλάδος είναι
κυβερνητικό.
Τι γινόταν από εκεί και ύστερα; Έβαζες εσύ τη γνωστή Θεανώ
Φωτίου, που ήταν αντίθετη και µε τις επιλογές της Κυβέρνησης
και µε τις θέσεις της συγκυβέρνησης. Σε απέρριπτε το Συµβούλιο Ιδρύµατος. Έλα όµως που πάλι ο Θεός βοηθάει και τους φτωχούς. Αυτή τη φορά δεν κάλεσαν τον Μυλόπουλο στη διαδικασία,
όπου ο Μυλόπουλος ήταν γνωστός «κακός» άνθρωπος και άρα
απέφυγαν να τον καλέσουν στη διαδικασία και το ΣτΕ βγάζει τον
Πρύτανη του ΑΠΘ άκυρο!
Τι έγινε µε τις πράξεις που έχει κάνει ο πρύτανης από την αρχή
της χρονιάς µέχρι σήµερα; Είναι νόµιµες. Τι λέει τώρα ο Υπουργός ότι θα κάνει για να µπαλώσει την κατάσταση; Λέει ότι θα
βάλει στη θέση του έναν από τους δύο αναπληρωτές, που ο ίδιος
ο Πρύτανης διόριζε, όχι εκλεγµένους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα δευτερόλεπτο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όχι, δηλαδή, να προεδρεύσει αυτός που ήρθε δεύτερος έστω,
ούτε η Σύγκλητος, που είναι το νόµιµο όργανο όλης αυτής της
ιστορίας, αλλά πάλι ένας δικός µας. Τα συγχαρητήρια µου, να
τους χαίρεστε!
Σας λέω ότι πολύ σύντοµα θα γίνουν οι εκλογές, πολύ σύντοµα
αυτός ο νόµος θα πάει στα σκουπίδια και πολύ σύντοµα θα απαλ-
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λαγούν τα ιδρύµατα και από τα συµβούλια ιδρύµατος και από
τους πρυτάνεις που εσείς εκλέξατε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ξαναφέρετε τον κ. Μυλόπουλο από
την Κύπρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Δαβάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπό ένα βαρύ πολιτικό κλίµα, το τελευταίο χρονικό διάστηµα
η Βουλή νοµοθετεί µε εργώδεις ρυθµούς πάνω σε ζητήµατα ιδιαίτερα καυτά, τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Είναι
χρόνια ζητήµατα, τα οποία επιτέλους µε νοµοσχέδια εύληπτα,
απλά και αποτελεσµατικά βρίσκουν τη λύση τους.
Ένα από αυτά είναι το νοµοσχέδιο που συζητούµε από σήµερα
το πρωί. Είναι ένα νοµοσχέδιο ολοκληρωµένο, που µέσα από τα
εξήντα επτά του άρθρα δίνει λύσεις σε σηµαντικά ζητήµατα που
απασχολούν τον τοµέα της υγείας και όχι µόνο.
Όµως το κλίµα που περιέγραψα προηγουµένως -και θέλω να
σταθώ για λίγο σε αυτό- προσβάλλει και πικραίνει όλους σε αυτή
την Αίθουσα, ιδιαίτερα αυτούς που έχουµε διακονήσει την ελληνική δηµοκρατία για αρκετά χρόνια. Τους προσβάλλει, γιατί αποτελεί µία θρυαλλίδα στα θεµέλια του πολιτικού συστήµατος, στα
θεµέλια της δηµοκρατίας που εκπροσωπεί αυθεντικά αυτός εδώ
ο χώρος και στα θεµέλια όλων εκείνων που συνθέτουν την οµαλότητα του πολιτικού βίου.
Είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός δεν τρέφει το τελευταίο χρονικό διάστηµα, τα τελευταία χρόνια τις καλύτερες των εντυπώσεων για το πολιτικό προσωπικό. Θα έλεγα, µάλιστα, ότι πολλές
φορές επιβεβαιώνεται η άποψη που σχηµατίζει ο ελληνικός λαός
για το πολιτικό προσωπικό, όταν βλέπουν το φως της δηµοσιότητας και απασχολούν τα ηλεκτρονικά µέσα και την έντυπη δηµοσιογραφία συµπεριφορές, πρακτικές και µέθοδοι όπως αυτές
που απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο, που µας πέρασε την πολιτική µας ζωή.
Αυτό που εµένα µε πικραίνει και θεωρώ ότι άµεσα πρέπει
όλους όσοι βρισκόµαστε σε αυτή την Αίθουσα τώρα ή αυτούς
που θα είναι αύριο σε αυτή την Αίθουσα, όποτε γίνουν εκλογές,
να µας απασχολήσει είναι το ότι, επιτέλους, ο ελληνικός λαός
περιµένει από τους αντιπροσώπους του να σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων, ώστε να µη δηµιουργείται αυτό το κλίµα και
αυτή η εικόνα, η οποία παρουσιάζεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα και µάλιστα, στη διαδικασία εκλογής του ύπατου θεσµού
της δηµοκρατίας, που είναι ο θεσµός του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Αντιλαµβάνεστε, όταν δηµιουργούνται αυτού του είδους οι
πρακτικές και οι συµπεριφορές, πώς θα αισθάνεται ιδιαίτερα η
νέα γενιά, η οποία βλέπει το σηµερινό πολιτικό προσωπικό και
ότι υπάρχουν θέµατα που άπτονται ξεκάθαρα του κοινού ποινικού δικαίου.
Λυπούµαι, λοιπόν, γι’ αυτή την κατάσταση και ελπίζω να είναι
η τελευταία φορά, έστω και στη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας, που απασχολείται η χώρα και ο πολιτικός κόσµος µε αυτού του είδους τις συµπεριφορές.
Είπα, λοιπόν, προηγουµένως ότι το ολοκληρωµένο αυτό σχέδιο, το οποίο έρχεται στη Βουλή και συζητούµε από το πρωί, ρυθµίζει και επιλύει χρόνια ζητήµατα στον τοµέα της υγείας. Ένα
από αυτά είναι το Παρατηρητήριο Άνοιας-Αλτσχάιµερ.
Όλοι γνωρίζουµε -και ιδιαίτερα άνθρωποι, όπως ο υποφαινόµενος, που είχαν τέτοιο περιστατικό στην οικογένειά τους- τι µάστιγα αποτελεί η νόσος αυτή για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία
και κυρίως για την ελληνική οικογένεια. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι
µία ευοίωνη προοπτική προς την επίλυση, θα έλεγα, και τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης ως προς αυτή τη νόσο αυτή η επιλογή, καθώς επίσης και η περιγεννητική φροντίδα και η προαγωγή του µητρικού θηλασµού.
Επίσης, στο Β’ κεφάλαιο λύνονται προβλήµατα των φαρµακείων και των φαρµακοποιών. Πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντική
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η τοµή η οποία γίνεται µε το νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο επιλύει
ζητήµατα που άπτονται κυρίως της ελληνικής κοινωνίας και σχετίζονται µε το φαρµακείο.
Στο Γ’ Κεφάλαιο περιλαµβάνονται ζητήµατα κάλυψης θέσεων
των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι η
επιλογή αυτή, µέσω του νοµοσχεδίου, καλύπτει τεράστιες ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου και του ελληνικού χωριού και όπως
όλοι όσοι προερχόµαστε από την ελληνική περιφέρεια -και όχι
µόνον- γνωρίζουµε ότι η έλλειψη γιατρού αποτελεί βασική αιτία
των προβληµάτων αλλά και της ερηµοποίησης της ελληνικής
υπαίθρου.
Όλοι βλέπουµε κάθε φορά που βρισκόµαστε κοντά στον
κόσµο µας τι ανάγκη γιατρού έχει, κυρίως λόγω της γήρανσης
του αγροτικού πληθυσµού. Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η επιλογή
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όπως επίσης, σε σωστή κατεύθυνση είναι και η ρύθµιση που
έρχεται επιτέλους, µετά από σαράντα κύµατα, θα έλεγα, της
πρόσληψης των εργαζοµένων της ΑΜΕΛ στο ΜΕΤΡΟ. Είναι µία
διαδικασία που έπρεπε ήδη να είχε γίνει εδώ και αρκετές ηµέρες,
η οποία πραγµατικά επιλύει θέµατα, θα έλεγα, περισσότερο δικαιοσύνης προς τους ανθρώπους αυτούς, που και εκπαιδευµένοι
είναι και καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Θεωρώ ότι η όλη διαδικασία
θα παρέλκυε να πούµε ότι απαιτεί µία αµεσότητα και µία πλήρη
κάλυψη των θέσεων αυτών των ανθρώπων.
Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά µου προς τον κύριο
Υπουργό, ο οποίος έκανε επιτέλους δεκτή αυτή την τροπολογία
σχετικά µε την ΑΜΕΛ.
Κλείνω, λέγοντας ότι θα καλούσα και θα ζητούσα να υπάρξει
µία άµεση απάντηση σε ένα ζήτηµα το οποίο συνέχει όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια, σχετικά µε την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Δεν έχει έρθει ακόµη ο νόµος για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ
λήγει ο νόµος στις 31 Δεκεµβρίου σχετικά µε την προστασία της
πρώτης κατοικίας. Πρέπει ή να δοθεί άµεσα µία εξάµηνη παράταση ή θα είµαστε υπό την κρίση του ελληνικού λαού, της ελληνικής οικογένειας, των ανθρώπων των οποίων θα µεταβληθούν
δραµατικά τα οικονοµικά τους -ενώ είχαν συνάψει δάνεια για το
στεγαστικό τους ζήτηµα, την πρώτη τους κατοικία- όταν θα έρθουν περίπου, απ’ ότι πληροφορούµαι, δύο εκατοµµύρια ειδοποιητήρια κατασχέσεων στους ανθρώπους αυτούς.
Αντιλαµβάνεστε, κύριε Πρόεδρε, τι πρόκειται να συµβεί εάν
δεν υπάρξει ρεαλιστική και άµεση ενεργοποίηση της πολιτείας,
προκειµένου να δοθεί εξάµηνη παράταση για την προστασία της
πρώτης κατοικίας όταν ακόµα, κύριε Υπουργέ, δεν έχει έρθει ο
νόµος που θα ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ακόµη
κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έδωσα τον λόγο τώρα στον Υπουργό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Παρακαλώ, ας
πει αυτό που θέλει ο συνάδελφος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για ένα λεπτό µόνο.
Εν τη ρύµη του λόγου παρέλειψα να πω κάτι και θα ήθελα να
το ολοκληρώσω.
Έχω συνεργαστεί µε τους συνεργάτες του κυρίου Υπουργού
και µε τον ίδιο σχετικά µε το άρθρο 43, το οποίο πολλοί συνάδελφοι έθιξαν και το οποίο σχολίασα. Είναι βέβαιο ότι η παρούσα
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έρχεται να ρυθµίσει -να
νοικοκυρέψει, θα έλεγα- ένα ζήτηµα που εκκρεµεί από το 1992,
σχετικά µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος που θα ρυθµίζει
τα ζητήµατα των νοσηλευτών τεχνικής και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και των νοσηλευτών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Είναι βέβαιο -και περί αυτών µιλώ τώρα- ότι οι νοσηλευτές της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν τον κορµό της νοση-
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λείας στη χώρα µας, του νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς να
σηµαίνει ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τους υπόλοιπους απόφοιτους των άλλων βαθµίδων της εκπαίδευσης.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την περίπτωση, θεωρώ
ότι πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της κατ’ εξοχήν η πολιτεία κάτι το
οποίο αισθάνοµαι ότι αποδέχεστε και εσείς, κύριε Υπουργέ, το
δίκαιο του αιτήµατος ή το φόβο των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι
φοβούνται ότι η δική σας ρύθµιση -η οποία πιστεύω ότι κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση- θα συµπαρασύρει και ζητήµατα µειώσεως των µισθών τους, τις θέσεις τους στο νοσοκοµείο
κ.λπ..
Νοµίζω ότι κατά τούτο θα έπρεπε να το δείτε και να υπάρξει
εκείνη η ρύθµιση, ούτως ώστε να µην υπάρχει ο ενδιάµεσος τίτλος «βοηθοί» σε αυτούς τους ανθρώπους, τίτλος ο οποίος, από
ό,τι έχω καταλάβει, ως βαριά σκιά συνέχει το µέλλον τους.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχει τον λόγο δι’ ολίγον.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντοµία σε δύο τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Αναφέροµαι πρώτα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2280
και ειδικό 249, η οποία παρατείνει κατά τρεις µήνες τη θητεία
των Προέδρων και των µελών των συνταγµατικά κατοχυρωµένων
ανεξάρτητων αρχών.
Λυπάµαι που αναγκαζόµαστε για άλλη µία φορά να νοµοθετήσουµε παράταση της θητείας των µελών των ανεξάρτητων
αρχών και αυτό, διότι έχει καταστεί ανέφικτο -µε µία µόνη εξαίρεση- η Διάσκεψη των Προέδρων, κύριε Πρόεδρε, όπως καλά
γνωρίζετε, να πετύχει την απαιτούµενη από το Σύνταγµα πλειοψηφία των 4/5, προκειµένου να αντικατασταθούν µέλη ανεξάρ-
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τητων αρχών, των οποίων η θητεία έχει λήξει.
Λυπάµαι που το λέω. Το έχω ξαναπεί και σε άλλη αγόρευσή
µου για το ίδιο θέµα. Η Βουλή και τα κόµµατα, εν προκειµένω,
δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων που το ίδιο το Σύνταγµα επιβάλλει και ενδεχοµένως, στη διαδικασία της Συνταγµατικής Αναθεώρησης θα πρέπει να επανεξεταστεί κατά πόσο αυτή
η υπεραυξηµένη πλειοψηφία την οποία το Σύνταγµα προβλέπει
για τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, πραγµατικά εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και το σκεπτικό του συνταγµατικού νοµοθέτη.
Υπήρξε, βέβαια, µία εξαίρεση, η επιλογή του κ. Καραβοκύρη
ως Προέδρου του ΑΣΕΠ. Είχα την ευκαιρία σήµερα να ορκίσω
τον κ. Καραβοκύρη στα νέα του καθήκοντα και του εύχοµαι κάθε
επιτυχία στον καινούργιο του ρόλο.
Πάρα ταύτα, στο ίδιο το ΑΣΕΠ εκκρεµούν ακόµα έντεκα µέλη,
κύριε Πρόεδρε, των οποίων η θητεία θα λήξει στα µέσα Ιανουαρίου. Αναγκαζόµαστε, λοιπόν, να δώσουµε αυτή την τρίµηνη παράταση, µέχρι η Βουλή να µπορέσει να αντιµετωπίσει στην πράξη
αυτό το οξύτατο πρόβληµα, το οποίο σύντοµα θα δηµιουργήσει
πραγµατικό πρόβληµα λειτουργίας στις ανεξάρτητες αρχές.
Ως προς την εµπρόθεσµη τροπολογία µε γενικό αριθµό 2165
και ειδικό 184, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι, κατόπιν µίας
επανεξέτασης όλης της τροπολογίας, αποφάσισα να κρατήσω
προς έγκριση της Βουλής µόνο εκείνες τις διατάξεις οι οποίες
πραγµατικά έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Κατά συνέπεια, µε νοµοτεχνική βελτίωση την οποία θα καταθέσω, αποσύρω την παράγραφο 2, την παράγραφο 6, την παράγραφο 8, την παράγραφο 11 και την παράγραφο 14 της σχετικής
τροπολογίας. Οι υπόλοιπες διατάξεις µένουν ως έχουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση,
η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΕ’ - 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4195

4196

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αναφέροµαι σύντοµα για ενηµέρωση του Σώµατος στο τι προβλέπουµε στα πιο
σηµαντικά από τα άρθρα τα οποία ψηφίζουµε.
Με την παράγραφο 1 της σχετικής τροπολογίας δίνουµε τη
δυνατότητα, πάντα κατόπιν προκήρυξης και διαφανών διαδικασιών, σε δηµοσίους υπαλλήλους να συµµετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγής εργασιακής εµπειρίας µε φορείς του εξωτερικού. Υπάρχουν τέτοια προγράµµατα, τα οποία δροµολογούνται. Η υλοποίηση του πρώτου τέτοιου προγράµµατος έχει καταληκτική ηµεροµηνία το Φεβρουάριο του 2015, οπότε κρίνεται
απαραίτητη η ψήφιση της σχετικής διάταξης, προκειµένου να
δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους υπαλλήλους να συµµετάσχουν σε τέτοια προγράµµατα.
Με την παράγραφο 3 λύνουµε ένα ζήτηµα, το οποίο ενδεχοµένως να εγείρεται σχετικά µε την εγκυρότητα πράξεων γενικών
γραµµατέων, των οποίων οι γενικές γραµµατείες συγχωνεύτηκαν
στα πλαίσια των νέων οργανισµών.
Με την παράγραφο 4 της σχετικής τροπολογίας επεκτείνουµε
κατά έξι µήνες ακόµα τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των
δοµών της δηµόσιας διοίκησης, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε
πολύ µεγάλο βαθµό, αλλά υπάρχουν ακόµα κάποιες εκκρεµότητες κυρίως σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού
δικαίου, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση των
δοµών. Κατά συνέπεια, για να είµαστε συνεπείς µε τις διατάξεις
του σχετικού νόµου, χρειάζεται να ψηφιστεί η απαραίτητη επέκταση.
Το άρθρο 5 διορθώνει µία αδικία σχετικά µε τη διαθεσιµότητα.
Αφορά δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι χωρίς τη δική τους ευθύνη δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν ούτε µία ευκαιρία υποβολής σχετικής αίτησης µέσα από τη διαδικασία της διαθεσιµότητας. Αναφέροµαι κυρίως σε υπαλλήλους οι οποίοι επέστρεψαν, κέρδισαν αναδροµικά το διορισµό τους, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και δεν είχαν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στη διαδικασία της διαθεσιµότητας. Τους δίνεται, λοιπόν, η σχετική διαδικασία µε το σχετικό άρθρο.
Ως προς την παράγραφο 9, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα
ότι υπάρχει ένας µικρός αριθµός αποφάσεων που ακύρωναν
αποφάσεις υπηρεσιακών συµβουλίων για τον ορισµό προϊσταµένων οργανικών µονάδων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είχαµε και ζητήµατα καταλογισµού. Όπως γνωρίζετε, όλες αυτές οι υποθέσεις
κερδίζονται στα δικαστήρια, διότι η πάγια νοµολογία είναι ότι
αυτοί οι υπάλληλοι άσκησαν στο διάστηµα αυτό τα καθήκοντά
τους. Μεριµνούµε, λοιπόν, µε µία ρύθµιση να µη ζητούνται πίσω
αναδροµικά τα καταβληθέντα, ώστε να γλυτώσουµε αυτούς τους
ανθρώπους από έναν δικαστικό αγώνα, ο οποίος θα τους δικαίωνε µετά βεβαιότητας.
Ολοκληρώνω µε το άρθρο 12, µε το οποίο διευθετούµε µέσα
από ηλεκτρονική υποβολή δοκιµίων προς δηµοσίευση στο Εθνικό
Τυπογραφείο την όλη διαδικασία, έτσι ώστε ειδικά ενόψει του τέλους του έτους να µπορέσει το Εθνικό Τυπογραφείο να ανταποκριθεί, µε την απαραίτητη ταχύτητα, στις υποχρεώσεις του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
να καταθέσετε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στην τροπολογία…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Έχουν κατατεθεί
ήδη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το τελευταίο µε το Εθνικό Τυπογραφείο, αν µπορεί ο κύριος Υπουργός,
να µας το διευκρινίσει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μπορείτε να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση και αν έχετε απορία, τότε να επανέλθω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορείτε να µου πείτε τον αριθµό της τροπολογίας;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα σας πω αµέσως, κυρία συνάδελφε. Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό
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2165 και ειδικό αριθµό 184. Αν δεν καλύπτεσθε, να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
µε την άδεια του Σώµατος να µιλήσω για ένα λεπτό για µία τροπολογία;
Κύριοι συνάδελφοι, µου δίνετε την άδεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν οι συνάδελφοι δεν έχουν αντίρρηση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καµµία αντίρρηση δεν έχουµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Μπακογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, εκµεταλλευόµενη της παρουσίας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης εδώ, ήθελα να φέρω στην προσοχή του µία τροπολογία η οποία κατετέθη από συναδέλφους
και αφορά την ισότιµη µεταχείριση του προσωπικού των ΤΕΟ.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι µία τραγική ιστορία. Υπήρχαν υπάλληλοι του ΤΕΟ, ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι συµβάσεις έληξαν. Το 85% απ’ αυτούς τακτοποιήθηκε σε διάφορους οργανισµούς ιδιωτικού δικαίου πέριξ του ΤΕΟ και έχουν αποµείνει δεκατρείς άνθρωποι από τους εκατόν είκοσι –ενδεχοµένως να είναι
και δεκατέσσερις, για τον έναν δεν είµαι σίγουρη- οι οποίοι δεν
έχουν τακτοποιηθεί.
Αυτό αφορά, κύριε Υπουργέ, η τροπολογία και σας το εκθέτουµε προκειµένου να είναι ισότιµη η µεταχείριση όλων, για να
µην υπάρχουν πρώτης και δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι που
εκτελούσαν το ίδιο έργο στην ίδια υπηρεσία και είχαν τις ίδιες
απολαβές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το Γυµνάσιο Ακράτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω κι εγώ µε τη σειρά µου ότι το νοµοσχέδιο κινείται σε σωστή κατεύθυνση και γι’ αυτό το υπερψηφίζουµε. Περιέχει πολύ ορθές διατάξεις, όπως είναι αυτές για
τους αγροτικούς γιατρούς, για τους γιατρούς υπαίθρου, καθώς
το µεγαλύτερο πρόβληµα στην αγροτική ύπαιθρο είναι η έλλειψη
γιατρών.
Η παροχή κινήτρων ενισχύει αυτό το θεσµό, που είναι πολύ πετυχηµένος και άµεσα και βαθιά συνδεδεµένος µε την ελληνική
ύπαιθρο.
Επίσης, το ότι επιλύονται θέµατα, όπως µε τα φαρµακεία, το
ότι µονιµοποιούνται αυτοί που έπρεπε να µονιµοποιηθούν και κυρίως καταβάλλονται αποζηµιώσεις που οφείλονταν επί πολλά
έτη, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, κύριε Υπουργέ.
Εγώ θα ήθελα να ξαναδείτε, κύριε Υπουργέ, τη διάταξη σ’ ό,τι
αφορά τους ΔΕ νοσηλευτές. Προφανώς, ο σκοπός του νοµοθέτη
και η βούληση η δική σας είναι η ορθολογικότερη αξιολόγηση
του προσωπικού. Δόθηκε, όµως, η εντύπωση ότι µία κατηγορία
εργαζοµένων υποβαθµίζεται.
Πρέπει µε κάποιο τρόπο αυτό, κύριε Υπουργέ, να το διορθώσουµε, για να µη δώσουµε την αίσθηση ότι σε µία κατηγορία
προσωπικού -που είναι το 50% του νοσηλευτικού προσωπικούθα µειωθούν, ίσως, οι αποδοχές τους ή θα µειωθεί η θέση τους,
τα καθήκοντά τους µέσα στο νοσοκοµείο. Είναι βασικός πυλώνας
της δηµόσιας νοσηλείας στα δηµόσια νοσηλευτήρια.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι µπορείτε ακόµα να το δείτε κάτω
από ένα καλύτερο πρίσµα.
Κατά τα άλλα, το νοµοσχέδιο κινείται σε πολύ θετική κατεύθυνση, γι’ αυτό και το υπερψηφίζουµε.
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Θέλω να συγχαρώ εσάς και την Κυβέρνηση που έκανε δεκτή
την τροπολογία µας για τα ταµεία των ενστόλων, του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που
ζητούσαν µία δίµηνη παράταση, προκειµένου να ολοκληρωθεί η
αναλογιστική µελέτη και να µπορέσουν να πάρουν τη σωστότερη
απόφαση σχετικά µε το αν τα ταµεία τους θα ενταχθούν στο νέο
ενιαίο ταµείο ή θα παραµείνουν αµιγώς επαγγελµατικά.
Θέλω να αναφερθώ σε µία άλλη τροπολογία που καταθέσαµε,
κύριε Υπουργέ. Ευτυχώς, είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Η τροπολογία αυτή αφορά τους απολυµένους από την «ΑΓΡΟΓΗ». Είναι µία καθαρή αδικία που έχει
διαπραχθεί σε βάρος εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν προσληφθεί νόµιµα. Κανείς δεν είπε ότι προσλήφθηκαν παράνοµα.
Απλώς, επειδή όταν προσλήφθηκαν, επακολούθησαν µετά εκλογές, απολύθηκαν το 2010. Και δεν απολύθηκαν όλοι. Απολύθηκαν
αυτοί που προσλήφθηκαν κοντά στην προεκλογική περίοδο, ενώ
τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες, και δεν απολύθηκαν
αυτοί που είχαν προσληφθεί τα προηγούµενα χρόνια.
Πρόκειται για µια κατάφωρη αδικία. Οι άνθρωποι προσέφυγαν
στα δικαστήρια. Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών τους δικαίωσε και είπε ότι κακώς απολύθηκαν. Εφόσον είναι µία Ανώνυµη Εταιρεία, έπρεπε να απολυθεί συγκεκριµένος αριθµός και
να ακολουθηθούν οι συγκεκριµένες διαδικασίες του ν. 1387/83,
που δεν τηρήθηκαν.
Έχει υποχρέωση η Κυβέρνηση να τους αποκαταστήσει. Δεν
µπορούµε συνέχεια να µην τηρούµε τη νοµιµότητα και να µην την
αποδεχόµαστε, πόσο µάλλον όταν έχουµε δικαστικές αποφάσεις
υπέρ αυτών των ανθρώπων.
Είναι σίγουρο ότι αυτοί οι εργαζόµενοι θα δικαιωθούν από τα
δικαστήρια. Καλό είναι, όµως, κύριοι Υπουργοί, να τους δικαιώσει
η Κυβέρνηση, γιατί αυτό θα είναι µία πράξη δικαιοσύνης, αν το
πράξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα τελειώσω, κύριε Υπουργέ, µε το θέµα των πλειστηριασµών.
Ακούσαµε ότι ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης, ο συντοπίτης µου κ.
Κώστας Σκρέκας, εκπροσωπώντας, προφανώς, την Κυβέρνηση
είπε ότι το θέµα των πλειστηριασµών καλύπτεται µε τον Κώδικα
Δεοντολογίας των Τραπεζών.
Κάποιοι συνάδελφοι καταθέσαµε µία τροπολογία, µε την οποία
ζητούµε την επέκταση, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, της προστασίας της πρώτης κατοικίας. έτσι ώστε να έρθει η ρύθµιση την
οποία είχε προαναγγείλει ο κ. Δένδιας, για να είµαστε βέβαιοι ότι
θα προστατευθεί η πρώτη κατοικία και δεν θα βγουν άνθρωποι
στο δρόµο.
Σε στιγµές κρίσης έχουµε ηθική υποχρέωση να προστατεύσουµε τους αδύναµους. Αυτή η Κυβέρνηση έχει δείξει µέχρι τώρα ότι τους προστατεύει. Είναι καιρός να το κάνει και τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο; Θέλω να κάνω δεκτές δύο τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω, λοιπόν,
να κάνω δεκτές δύο τροπολογίες: Είναι, πρώτον, η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2284 και ειδικό 253 του συναδέλφου κ. Στάθη
Κωνσταντινίδη, για όσα ανέπτυξε ο κ. Λοβέρδος.
Επίσης, κάνω δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2285 και
ειδικό 254, η οποία αφορά ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, τεχνολογικούς φορείς, ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, η
οποία αναπτύχθηκε επίσης από τον κ. Λοβέρδο -είναι ο καθ’ ύλην
αρµόδιος Υπουργός- και έγινε δεκτή. Η τροπολογία αυτή είναι
της κυρίας Ρεπούση. Εποµένως, αυτές είναι ακόµα δύο βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες γίνονται δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2251,
την οποία ανέπτυξε πρωτύτερα ο κ. Ντινόπουλος. Βέβαια, ανέπτυξε µόνο ένα µέρος της τροπολογίας και δεν έκανε γνωστό
στο Σώµα τι περιλαµβάνει.
Αυτή η τροπολογία, λοιπόν, χρησιµοποιεί ως πρόσχηµα τα
πρόστιµα που µας έχουν επιβληθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράνοµες χωµατερές και αντί να
λύνει το πρόβληµα, επισπεύδει τις διαδικασίες, παρακάµπτοντας
τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, µε την ανάληψη της ευθύνης από το
Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για να καταρτίσει
σχέδια δράσης µέσα σε εξήντα µέρες, κύριε Υπουργέ!
Για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων δράσης και αφού παρακάµπτει τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, µεταθέτει την ευθύνη στο
Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης να αναθέτει την
υλοποίηση σε οποιονδήποτε φορέα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
–χωρίς να προσδιορίζει ποιοι θα είναι αυτοί οι ιδιωτικοί φορείς,
µπορεί να είναι και ΣΔΙΤ- µε δαπάνη –αυτό το λέει µέσα η έκθεσηνα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Επίσης, αυτό που κάνει η τροπολογία είναι ότι λέει πως η διαχείριση των αστικών απορριµµάτων σε περιπτώσεις που δεν
υπάρχει χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ή χώρος αποθήκευσης, κατά παρέκκλιση των περιφερειακών σχεδιασµών που υπενθυµίζω στο Σώµα ότι βρίσκονται σε επικαιροποίησηγίνεται µε απόφαση της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης αντί
µε κοινή υπουργική απόφαση.
Φαίνεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι προωθείται
η παράκαµψη των περιφερειακών σχεδιασµών και κατά πάσα πιθανότητα σχεδιάζεται η διευκόλυνση τροφοδοσίας των µονάδων
σύµµεικτων που σχεδιάζονται από περιφέρεια σε περιφέρεια,
καθώς επίσης και η τροφοδοσία από τα νησιά, προκειµένου να
διασωθεί τελευταία στιγµή αυτό το σχέδιο της Κυβέρνησης, που
το έχει στο συρτάρι της και το προωθεί τα τελευταία χρόνια. Στο
επίκεντρο, λοιπόν, αυτού του σχεδιασµού είναι προφανώς η Πελοπόννησος και τα νησιά και τελικά, µετά θα είναι και ολόκληρη
η χώρα.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα σχέδιο που είχε προαναγγελθεί και
µε δηµοσιεύµατα των τελευταίων ηµερών, αλλά και µε πρόσφατες κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες υποχρεώθηκαν
καταχρηστικά οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης να µεταφέρουν ή να δεχθούν απορρίµµατα από άλλες περιοχές.
Με το σχέδιο, λοιπόν απλά, πρώτον, οµολογείται η πλήρης ανικανότητα ορθολογικής διαχείρισης απορριµµάτων µετά από χρόνια διαρκών ελέγχων και προειδοποιήσεων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ενάµιση χρόνο πριν ήρθαν και µας έκαναν ενηµέρωση
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν το ήξερε κανένας αυτό από
την Κυβέρνηση;
Δεύτερον, αδειάζουν τις παράνοµες χωµατερές για να γεµίσουν τις νόµιµες –δηλαδή τους ΧΥΤΑ- µε ένα ανυπολόγιστο περιβαλλοντικό αποτέλεσµα, αφού οι περισσότεροι ΧΥΤΑ της
χώρας είναι ήδη εστίες περιβαλλοντικής υποβάθµισης, µε κορυφαίο φυσικά τον κατ’ όνοµα ΧΥΤΑ, αυτόν της Φυλής.
Τρίτον, ακυρώνεται η αποκλειστική αρµοδιότητα της τοπικής
αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των απορριµµάτων και καταστρατηγείται κάθε έννοια εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.
Τέταρτον, ανοίγει ο δρόµος για τις µονάδες µηχανικής διαλογής, των οποίων µοναδική αποστολή είναι η παραγωγή καυσίµων
και άχρηστων υλικών, που θα οδηγούνται εκ νέου στους ΧΥΤΑ.
Πέµπτον -και πολύ σοβαρό- επιβαρύνονται υπέρµετρα οι πολίτες µε τα έξοδα µεταφοράς των απορριµµάτων σε τεράστιες
αποστάσεις –αυτό λέει µέσα η τροπολογία, κύριε Υπουργέ- αλλά
και µε την επιβάρυνση που συνεπάγεται η µετέπειτα αποκατάσταση των ΧΥΤΑ, που φυσικά θα κορεστούν -όπου κι αν πάνε
αυτήν τη στιγµή τα σκουπίδια, οι ΧΥΤΑ έχουν κλατάρει- αλλά και
η αναζήτηση, βέβαια, και η δηµιουργία νέων.
Και όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν επιλέγετε –ως Κυβέρνηση φυσικά και όχι ως Υπουργός- ένα αποκεντρωµένο µοντέλο
διαχείρισης µε διαλογή των υλικών στην πηγή, σύµφωνα µε την
κοινοτική οδηγία που έχει γίνει εθνική νοµοθεσία και την έχει ψηφίσει η προηγούµενη Κυβέρνηση το 2011 και ένα µοντέλο που
δεν οδηγεί σε µεταφορές απορριµµάτων και εξοικονοµεί χρήµατα και φυσικούς πόρους και φυσικά δηµιουργεί τοπικές θέσεις
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εργασίας. Όµως, δεν είναι αυτός ο προσανατολισµός της Κυβέρνησης. Είναι πολύ µεγάλη η µπίζνα των απορριµµάτων.
Κύριε Υπουργέ, προέρχεστε από µια περιοχή που γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά, το Υπόλοιπο Αττικής. Είναι πολλά τα λεφτά και
άρα η µπίζνα είναι πολύ µεγάλη.
Εµείς, από τη δική µας πλευρά, ζητάµε να αποσυρθεί αυτή η
τροπολογία και να µην την κάνετε δεκτή.
Ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είδα µια τροπολογία, την οποία δεν µπορώ να κάνω δεκτή.
Όµως, είναι τόσο σωστή που αισθάνοµαι την ανάγκη, κύριε Πρόεδρε, να πω δύο λόγια.
Αυτή η τροπολογία, λοιπόν, αφορά όλα τα Υπουργεία. Αφορά
σε πολύ µεγάλο βαθµό το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο
Υγείας, αλλά επισπεύδων Υπουργός είναι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και συναρµόδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Αφορά όµως όλους εµάς, όσους έχουµε την τιµή να εποπτεύουµε το χώρο της διοίκησης.
Ο κ. Κρεµαστινός, λοιπόν, κάνει µια παρέµβαση. Δεν µπορώ
να την δεχτώ. Δεν είµαι αρµόδιος, διαφορετικά θα τη δεχόµουν.
Μας λέει ότι πρόσφατα το E’ Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους -οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
ξέρουν το θέµα- δέχθηκε, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν υπάρχει καταδίκη δηµοσίου υπαλλήλου σε ποινή στερητική της ελευθερίας,
η οποία όµως δεν εκτελείται, διότι έχει κάνει έφεση, διότι έχει
εξαγοράσει την ποινή του, καθώς και για άλλους λόγους, ο υπάλληλος δεν τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία. Αυτό είναι πάρα πολύ
σωστό. Τη γνωµοδότηση αυτή του E’ Τµήµατος την δέχθηκε ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Η τροπολογία του κ. Κρεµαστινού λέει το εξής: Αυτό, αφού
είναι το µείζον σε σχέση µε άλλα ελάσσονα, καλύπτει και εκείνα,
πρέπει να πει ο νοµοθέτης. Ποια είναι τα ελάσσονα; Η περίπτωση
της παραποµπής. Γιατί, όταν κατά την ερµηνεία του νόµου -την
οποία απεδέχθη ο Υπουργός- η ποινή της στερητικής της ελευθερίας, υπό τις προϋποθέσεις που σας είπα, δεν οδηγεί σε αυτοδίκαιη αργία, να δύναται να οδηγεί σε αυτήν µια απλή παραποµπή;
Ο συνάδελφος κ. Κρεµαστινός προτείνει να επεκτείνουµε την
εµβέλεια αυτής της απόφασης του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους µε νοµοθετική παρέµβαση, η οποία για κάποιους δηµοσίους υπαλλήλους µπορεί να συνιστά µια λύτρωση ή τουλάχιστον µια άρση της έντονης ανησυχίας. Δεν είµαι αρµόδιος,
αφορά, όµως, εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εκπαιδευτικούς.
Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω αυτή µου την άποψη, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να µπορούν συνήγοροι να την αξιοποιήσουν. Ο κύριος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης αποδέχεται ότι είναι ορθή και αυτή η παρέµβαση, µε την οποία σήµερα,
δια του κ. Κρεµαστινού, η Βουλή έρχεται σε επαφή. Λέει, όµως,
ότι ετοιµάζει γι’ αυτήν ολοκληρωµένη πρόταση αµέσως µετά τις
διακοπές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ασφαλώς, το σχέδιο νόµου βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.
Λύνει πολλά ζητήµατα και βάζει σε σωστή βάση και το Παρατηρητήριο της Άνοιας, που είναι πολύ σηµαντικό, και τη βελτίωση
της περιγεννητικής φροντίδας. Όµως, το νοµοσχέδιο είναι ένα
πολυνοµοσχέδιο, το οποίο λύνει πολλά και µεµονωµένα ζητήµατα στον τοµέα της υγείας.
Έτσι, λοιπόν, είµαι υποχρεωµένος, σταχυολογώντας, επειδή
πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν µιλήσει και δεν θέλω να επαναλαµβάνω τα ίδια, να πω τρεις, τέσσερις παρατηρήσεις που έχω
σε τρία, τέσσερα σηµεία του σχεδίου νόµου. Υποθέτω, ο Υπουρ-
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γός θα τα δει από τα Πρακτικά.
Πρώτον, υπάρχει µια υπουργική τροπολογία, η οποία αυξάνει
το ανώτατο όριο συνταξιοδότησης των γιατρών του ΕΣΥ από τα
εξήντα πέντε στα εξήντα επτά χρόνια. Θέλω να πω, όχι µόνο ως
Βουλευτής, αλλά και µε την εµπειρία της µαχόµενης ιατρικής,
που έχω αρκετά χρόνια πίσω µου και στα δηµόσια νοσοκοµεία
και στο ιδιωτικό επάγγελµα, ότι όταν έχουµε τριπλάσιο αριθµό
γιατρών από όσους έχει ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και δεκάδες χιλιάδες νέους συναδέλφους, οι οποίοι αντιµετωπίζουν σοβαρό ζήτηµα επιβίωσης, το να αυξάνουµε τη συνταξιοδότηση από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά έτη είναι κάτι που
δεν το αντιλαµβάνοµαι.
Λυπάµαι που δεν είναι εδώ ο Υπουργός. Υποθέτω, θα ενηµερωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν παρίσταται η Κυβέρνηση και δεν ξέρω γιατί µιλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για να τη στηρίζετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ας περιµένουµε την Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εδώ είναι ο
Υπουργός Παιδείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πού είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εδώ είναι. Δεν
τον βλέπετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρίσταται η Κυβέρνηση
διά του Υπουργού Παιδείας. Έστω.
Στην ίδια υπουργική τροπολογία, που αυξάνει τη συνταξιοδότηση από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά έτη, γίνεται και κάτι
άλλο, που επίσης δεν το αντιλαµβάνοµαι. Δίνεται το δικαίωµα µετάθεσης µε υπουργική απόφαση, ακόµα και γιατρών που υπηρετούν σε µονοθέσια περιφερειακά ιατρεία. Είναι δυνατόν;
Είµαι Βουλευτής επαρχίας. Έχω αρκετές δεκάδες µονοθέσια
περιφερειακά ιατρεία. Είναι δυνατόν να δίνετε το δικαίωµα στον
οποιονδήποτε Υπουργό να παίρνει το γιατρό από εκεί, χωρίς να
υπάρχει µέσα στο σχέδιο νόµου η πρόνοια να αντικαθίσταται
αµέσως; Μα, τι κάνουµε; Ειλικρινώς, δεν καταλαβαίνω και πραγµατικά, ήθελα να το ακούσει ο Υπουργός για να δώσει µια απάντηση. Προφανώς, έχει κάτι να µας πει που δεν περιγράφεται εδώ.
Εύχοµαι να είναι έτσι.
Υπάρχει µια τροπολογία της συναδέλφου, κ. Μάρκου. Αφορά
τους γιατρούς που ήταν κατ’ εξοχήν στα νοσοκοµεία του ΙΚΑ, νοσοκοµειακούς γιατρούς, οι οποίοι δούλευαν κανονικά σε γενικές
εφηµερίες. Πρέπει να σας πω, επειδή ανήκα σ’ αυτούς, ήµουν κι
εγώ ένας απ’ αυτούς πριν έρθω στη Βουλή µε το ασυµβίβαστο και βέβαια, εγκατέλειψα αυτή τη θέση- ότι τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ
στο λεκανοπέδιο Αττικής εφηµέρευαν εξίσου, όπως τα πολύ µεγάλα νοσοκοµεία και µπορώ να σας πω, επίσης, ότι τράβαγαν και
περισσότερη δουλειά. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να κρίνονται σαν διευθυντές µε είκοσι πέντε χρόνια
και οι γιατροί του ΕΣΥ µε δεκαπέντε. Δεν αντιλαµβάνοµαι, δηλαδή, γιατί το κάνουµε αυτό το πράγµα σαν να τιµωρούµε κάποιους ανθρώπους, που τώρα τους υποχρεώσαµε, χάνοντας ουσιαστικά την ιεραρχία, να κλείνουν και τα ιατρεία τους.
Η τροπολογία της κ. Μάρκου φέρνει µια ισορροπία. Μετά την
αξιολόγηση, τους δίνει το δικαίωµα αν θέλουν να επιστρέφουν
στο πρότερο επαγγελµατικό καθεστώς της πλήρους, αλλά µη
αποκλειστικής απασχόλησης. Τη στηρίζω, εποµένως. Δεν ξέρω
τι θα κάνει ο Υπουργός.
Κλείνω µε το άρθρο 31 του σχεδίου νόµου. Στο άρθρο 31 επαναφέρουµε στους ιδιοκτήτες κλινικών που νοίκιαζαν τις κλινικές
τους σε νοσοκοµεία στο ΙΚΑ ή στο ΕΣΥ και που τις άφησαν, να
κρατούν την άδεια, ενώ οι προδιαγραφές των κλινικών είναι από
τη δεκαετία του ’60. Το ίδιο, όµως, δεν είναι για τους ιδιώτες που
δεν νοίκιαζαν τις κλινικές τους στο κράτος.
Άρα εδώ, πρώτον, νοθεύεται πολύ σοβαρά ο ανταγωνισµός
µεταξύ ιδιωτών που είχαν διαφορετική κατεύθυνση στις κλινικές
και δεύτερον, υπάρχει µια απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους που δεν το επιτρέπει αυτό και η οποία έχει γίνει
αποδεκτή από τον Υπουργείο Υγείας το 2008, δηλαδή από το
κράτος. Και εδώ είναι ενδιαφέρον τι θα απαντήσει ο Υπουργός
Υγείας, ο οποίος είναι και νοµικός.
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Κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι στο άρθρο 31.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τα ακούω όλα.
Άκουσα και για τα συµβούλια και για τις αποφάσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Λέω, λοιπόν, το εξής: Κατ’ εµέ, το άρθρο 31 σε ένα βαθµό νοθεύει τον ανταγωνισµό. Γιατί, εάν εγώ είχα µια κλινική µε τις ίδιες
συνθήκες, που δεν την είχα νοικιάσει στο ΙΚΑ ή στο ΕΣΥ, σήµερα
δεν θα είχα άδεια κλινικής. Γιατί οι προδιαγραφές αυτών των κλινικών σήµερα δεν υπάρχουν σαν κλινικές. Εσείς επαναφέρετε
την αδειοδότηση. Και εγώ δεν λέω να µη γίνουν κλινικές, αλλά
να υπακούσουν στο π.δ. 235/2000, που σηµαίνει να επανακτήσουν την άδεια της κλινικής, αφού κάνουν τις διορθώσεις. Εδώ,
όµως, αν εγώ κάνω λάθος, παρακαλώ να µε διορθώσετε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας διορθώνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: …για να κρατήσουν την
άδειά τους, πρέπει πρώτα να προχωρήσουν σε αυτό. Εσείς τους
δίνετε την άδεια, που σηµαίνει ότι αύριο µπορούν να την πουλήσουν.
Και ερωτώ: Γιατί το ίδιο δεν κάνουµε για ιδιωτικές κλινικές; Να
το κάνουµε για ιδιωτικές κλινικές, που δεν είναι σήµερα σε λειτουργία, που δεν νοίκιασαν ποτέ τα κτήριά τους στο ΙΚΑ ή στο
ΕΣΥ, αλλά που οι άδειες είναι στα χέρια κάποιων ανθρώπων και
που δεν υφίστανται πλέον. Αυτό είναι το ερώτηµά µου. Αν, δηλαδή, πρέπει να το κάνουµε, δεν θα το κάνουµε µόνο γι’ αυτούς,
θα το κάνουµε για όλους. Αν το κάνουµε µόνο γι’ αυτούς…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Να το λήξουµε
αυτό γρήγορα;
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να τελειώσει ο
κύριος συνάδελφος…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): «Δύνανται να
υποβάλουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς είπατε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): «Δύνανται να
υποβάλουν αίτηση, προκειµένου να λάβουν άδεια, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις του π.δ. 235/2000».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, η άδεια είναι από
την αρχή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έχετε δίκιο στην
κριτική σας, απλώς είναι προ της αναδιατυπώσεως που έγινε
στην επιτροπή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητώ συγγνώµη. Δεν
ήµουν από το πρωί εδώ. Αποδέχοµαι τη διόρθωση. Είναι στη
σωστή κατεύθυνση. Και νοµίζω συµφωνούµε σε αυτό.
Κλείνω, λέγοντας ότι πράγµατι ο χώρος της υγείας θέλει πάρα
πολλές διορθώσεις και θέλω να πω ότι ο αρµόδιος Υπουργός στο
παρόν σχέδιο νόµου έχει διορθώσει πάρα πολλά από αυτά –και
µένουν και άλλα, είναι βέβαιο αυτό, για να διορθωθούν- που ήταν
κακώς κείµενα και που στη δύσκολη περίοδο χρειάζονται επιδιορθώσεις.
Χαίροµαι για το άρθρο 31, κύριε Υπουργέ. Επιµένω για τους
γιατρούς του ΙΚΑ που το έχουµε συζητήσει κιόλας. Ανήκα και σε
αυτούς, σας το ξαναλέω.
Διαφωνώ κάθετα µε την αύξηση του ορίου ηλικίας από τα
εξήντα πέντε στα εξήντα επτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Διαφωνείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Διαφωνώ. Έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες αξιολογότατους νέους γιατρούς. Αποδέχοµαι
την πείρα των παλαιών, αλλά νοµίζω ότι αυτό το πράγµα δεν µας
βοηθά να αντιµετωπίσουµε τους επιστήµονες και την ανεργία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο καλύπτει, διορθώνει δυσλειτουργίες του
συστήµατος υγείας σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά στην ουσία
είναι ένα πολυνοµοσχέδιο το οποίο αντιµετωπίζει και λύνει µια
σωρεία ζητηµάτων που απασχολούν πολλούς κλάδους σε πάρα
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πολλά επίπεδα. Άλλωστε, έχουν κατατεθεί τροπολογίες από συναδέλφους για να βελτιωθούν ζητήµατα κλάδων σε πάρα πολλά
επίπεδα, οι οποίες γίνονται δεκτές και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό για το περιεχόµενο και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Έρχοµαι, βεβαίως, να ενισχύσω τη θέση και την προσπάθεια
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας
-εγώ και δύο συνάδελφοί µου, που προέρχονται από τα Σώµατα
Ασφαλείας, έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία- έτσι ώστε να
δοθεί η δυνατότητα στα συλλογικά τους όργανα να καταθέσουν
τις αναλογιστικές µελέτες, προκειµένου να επιλέξουν τον χώρο
σε ό,τι αφορά την επικουρική τους ασφάλιση. Είναι γνωστό ότι
σε άλλους κλάδους δόθηκε µια προθεσµία µέχρι τα µέσα του
επόµενου έτους και ήταν δίκαιο -θα έλεγα- να ικανοποιηθεί το αίτηµά τους για µια δίµηνη προθεσµία, έτσι ώστε η επικουρική
τους ασφάλιση να τύχει µιας αναλογιστικής µελέτης που επιβάλλεται από το νόµο. Έχουµε πληροφορηθεί ότι αυτή η τροπολογία
γίνεται δεκτή και οφείλουµε να το αναγνωρίσουµε στον παριστάµενο Υπουργό Υγείας, αλλά και στον παριστάµενο και απελθόντα
Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος ενίσχυσε αυτήν τη θέση, αλλά και
στους λοιπούς Υπουργούς που συνέβαλαν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρίως στον
Υπουργό Υγείας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρίως στον Υπουργό Υγείας.
Οφείλω να το αναγνωρίσω, κύριε Υπουργέ.
Έρχοµαι σε µια δέσµευση από την πλευρά του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης -και Προεδρεύων κατά τη συζήτηση
αυτή ήσασταν εσείς, κύριε Πρόεδρε- για τα ζητήµατα που έχουν
να κάνουν µε τις κοινωνικές δοµές των περιφερειών. Υπήρξε, λοιπόν, δέσµευση ότι σε περίπτωση που δεν λειτουργήσουν ορθά
θα προχωρήσουµε σε µια νέα βελτίωση, έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η τάξη.
Δυστυχώς, έγινα µάντης κακών, γιατί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυτές οι κοινωνικές δοµές -και ειδικότερα τα δύο
µεγαλύτερα ιδρύµατα, τα οποία υπάρχουν στη Δράµα και λειτουργούν εδώ και έναν αιώνα µε διακόσιους περίπου περιθαλπόµενους και εκατόν πενήντα εργαζόµενους, χωρίς µια εποπτεία
και έλεγχο- βρέθηκαν να έχουν τεράστια προβλήµατα µε δύο
υπεξαιρέσεις µεγάλου ύψους. Στη συνέχεια, καθώς δεν υπήρχε
καµµία εποπτεία, οι εργαζόµενοι εκµεταλλεύτηκαν αυτήν την
ανεπάρκεια από την πλευρά της διοίκησης και υπήρξαν θεραπευτικά «παραµάγαζα». Είναι ό,τι το χειρότερο. Η δραµινή κοινωνία βοά. Η δήλωση και δέσµευση του Υπουργού υπάρχει, πλην
όµως δεν βλέπουµε καµµιά συνέχεια για το ζήτηµα αυτό. Προκειµένου να υπάρξει επιτέλους µια αποκατάσταση αυτής της εύρυθµης λειτουργίας των ιδρυµάτων, παρακαλώ να γίνει αποδεκτή µια τροπολογία που έχει κατατεθεί από πλευράς µου, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των σχετικών ιδρυµάτων.
Αυτή είναι η αίτηση της δραµινής κοινωνίας και παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε, όπως η σχετική τροπολογία µου γίνει αποδεκτή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διατηρώ την πεποίθηση ότι αυτή
θα είναι και η τελευταία µου οµιλία σε αυτήν την περίοδο, αφού
µετά την παταγώδη αποτυχία της απόπειρας να φαλκιδευτεί η
κοινοβουλευτική λειτουργία –αποτυχία µιας κυβερνητικής απόπειρας καταδικασµένης εξ’ αρχής- η χώρα θα οδηγηθεί στη
λαϊκή ετυµηγορία που είναι και η ύψιστη έκφραση Δηµοκρατίας.
Την ίδια ώρα, βέβαια, είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο από
όλα και αυτό που περισσότερο από όλα απεχθάνεστε, τις εκλογές.
Διαβάζω το χθεσινό διάγγελµα του Πρωθυπουργού που ξεκίνησε µε τη φράση: «Ο ελληνικός λαός δεν θέλει να γίνουν πρόωρες εκλογές». Ξεχνά, βέβαια, ότι για τον ελληνικό λαό οι
επικείµενες εκλογές, όχι απλώς δεν είναι πρόωρες, αλλά είναι
προ πολλού ώριµες και επιβεβληµένες.
Εν συνεχεία, προχώρησε στη διατύπωση: «Πρέπει να µην γίνουν εκλογές». Οποία οµολογία φόβου και τρόµου µπροστά στη
λαϊκή ετυµηγορία, η οποία είναι απολύτως βέβαιο ότι θα καταδικάσει τις κυβερνητικές πρακτικές της ντροπής, της εκτροπής και
της διαπλοκής σας!
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Ολοκληρώνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, τη θητεία σας µε τον
επονείδιστο τρόπο µε τον οποίο την ξεκινήσατε, µε ρυθµίσεις οι
οποίες υποσκάπτουν το δηµόσιο συµφέρον και έρχονται µε τροπολογίες επί τροπολογιών. Πληροφορούµαι ότι ήδη είναι δεκαπέντε οι υπουργικές τροπολογίες και ων ουκ έστιν αριθµός οι
βουλευτικές, τις οποίες ανά περιόδους κάνετε αποδεκτές, προς
επιβεβαίωση και του προεκλογικού κλίµατος.
Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου κύρωσε ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας πριν από πέντε µόλις µέρες άλλη µία µνηµονιακή
σύµβαση, την οποία υποτίθεται ότι εισηγήθηκε το Υπουργικό
Συµβούλιο. Πότε την εισηγήθηκε; Αφού δεν συνεδριάσατε. Ποιος
γράφει αυτές τις συµβάσεις; Ποιος τις µετατρέπει σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και εν συνεχεία σε τροπολογίες σε νοµοσχέδιο άσχετο, του Υπουργείου Υγείας; Είναι, όµως, σχετικό
γιατί κάθε Υπουργός σας είναι υποταγµένος –και εσείς κύριε
Υπουργέ Υγείας- στη λογική του µνηµονιακού προγράµµατος ως
εργαλείου υποταγής µιας ανεξάρτητης χώρας, σε επιταγές εκείνων οι οποίοι επιβουλεύονται και την εθνική κυριαρχία, κυρίως
όµως την αξιοπρέπεια και τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών
της χώρας µας.
Ο κύριος Πρωθυπουργός στο χθεσινό διάγγελµά του υπήρξε
λάβρος κατά «εκείνων που εκτοξεύουν αστήρικτες και άθλιες κατηγορίες για δήθεν προσπάθεια εξαγοράς Βουλευτών». Πληροφορηθήκαµε ότι προτίθεται και να καταθέσει µήνυση.
Το ενδιαφέρον είναι ότι καµµία δήλωσή του δεν έχουµε ακούσει µέχρι σήµερα και καµµία µήνυση δεν κατέθεσε κατά του κ.
Μπαλτάκου ο οποίος µαγνητοσκοπήθηκε να συνδιαλέγεται και
να εξιστορεί στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής
Αυγής παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη. Επίσης, δεν κατέθεσε καµµία µήνυση ούτε έκανε δήλωση σε σχέση µε την ηχητική καταγραφή που έχει εδώ και δύο βδοµάδες δηµοσιοποιηθεί.
Να εκλάβουµε αυτήν την έλλειψη µηνύσεως και έλλειψη δηλώσεως ως οµολογία; Ή να εκλάβουµε αυτή την σπουδή καταµηνύσεως ως πανικό διασκέδασης εντυπώσεων και απόσεισης
ευθυνών;
Το χθεσινό διάγγελµα του κυρίου Σαµαρά αποτελεί την πιο περίτρανη οµολογία του παρασκηνίου το οποίο άνοιξε διάπλατα
από τον περασµένο Ιούνιο όταν Πρωθυπουργός και κυβερνητικοί
επιτελείς ισχυρίζονταν ότι είναι διαθέσιµοι, έτοιµοι εκατόν ογδόντα Βουλευτές. Παρασκήνιο, το οποίο αποδείχθηκε ότι έχει πολύ
βάθος και αυτό εκθέτει την εισαγγελική αρχή που έσπευσε, µε
πρωτόγνωρη σπουδή, και µε αστήρικτη αιτιολόγηση να κλείσει
έναν φάκελο που σήµερα είναι πάλι ανοιχτός. Παρασκήνιο το
οποίο καταγράφεται και έρχεται στο προσκήνιο µε τον πλέον πανηγυρικό τρόπο από την ίδια την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Ακούστε: «Επίσης, µετά την προεδρική εκλογή µπορούµε να
διευρύνουµε το κυβερνητικό σχήµα µε τη συµµετοχή και άλλων
προσώπων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας, ώστε η επόµενη φάση να µας βρει πιο ενωµένους».Με
άλλα λόγια, όποιοι από τους µη στηρίζοντες µέχρι σήµερα την
Κυβέρνηση ψηφίσουν Πρόεδρο της Δηµοκρατίας θα λάβουν ως
αντάλλαγµα θέση στη νέο, «διευρυµένο κυβερνητικό σχήµα». Νοµίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωµή οµολογία αυτής της απέλπιδος,
ανερυθρίαστης και επαίσχυντης προσπάθειας να φαλκιδευτεί,
να υπονοµευθεί, να καταργηθεί στην πραγµατικότητα η εξουσία
του Κοινοβουλίου και να υποταχθεί σε σκοπιµότητες που καµµία
σχέση δεν έχουν µε τη δηµοκρατία. Καµµία σχέση δεν έχει µε τη
δηµοκρατία η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία
επιδιώκεται να παραιτηθείτε για λογαριασµό της επόµενης Κυβέρνησης από δικαιώµατα και ενστάσεις τις οποίες η επόµενη
κυβέρνηση θα προβάλει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά θα ήθελα παρακαλώ.
Δεν πρόκειται µε αυτά τα οποία εσείς µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου που εισάγετε δια τροπολογίας απαραδέκτως σήµερα στη Βουλή να δεσµεύσετε καµµία επόµενη Κυβέρνηση ότι
δε θα προσβάλει ρήτρες οι οποίες παραβιάζουν τις θεµελιώδεις
αρχές της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.
Δεν µπορείτε να λέτε ότι υπάγεται το κράτος στην αποκλει-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στική αρµοδιότητα του δουκάτου του Λουξεµβούργου µετά τις
αποκαλύψεις για το τι νοµικό σύστηµα έχει εγκαθιδρυθεί στο
Λουξεµβούργο και τι προνοµιακές ρυθµίσεις επιφυλάσσει για
συγκεκριµένους.
Δεν µπορεί να λέτε ότι παραιτείστε από προνόµια και ασυλίες,
παρεκτός από εκείνα που αφορούν στα πρόσωπά σας. Και υπ’
αυτή την έννοια, ότι παραιτείστε ρητώς «από τη σύλληψη και από
άλλου είδους αναγκαστικά µέτρα» που κατευθύνονται κατά προσώπων έχει ενδιαφέρον. Ελπίζω να το έχετε δει. Να µη µας πείτε
µετά ότι δεν καταλάβατε τι υπέγραψαν για λογαριασµό σας και
τι εισηγηθήκατε να υπογράψουν και να ψηφίσουν οι Βουλευτές.
Την ίδια, βέβαια, ώρα έχει τεράστια σηµασία και αξία το γεγονός ότι γνωρίζοντας πως προσκρούουν και στο Σύνταγµα και στο
Εθνικό Δίκαιο οι ρυθµίσεις τις οποίες φέρνετε, εξοικονοµείτε σε
σχέδιο προκατασκευασµένες γνωµοδοτήσεις νοµικών συµβούλων του κράτους οι οποίες θα λένε ότι αυτές οι ρυθµίσεις δεν
παραβιάζουν το Εθνικό Δίκαιο. Και έχετε πριν από ενάµιση χρόνο, µε άσχετη διάταξη, σε άσχετο νοµοσχέδιο εξασφαλίσει και
ατιµωρησία στους νοµικούς συµβούλους του κράτους, που θα
υπογράψουν τέτοιες ρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω µε
µια παρατήρηση σχετικά µε µια τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήδη πάµε στα
δέκα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε µισό λεπτό θα έχω ολοκληρώσει.
Σχετικά, λοιπόν, µε την τροπολογία που αφορά τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, έχω δύο ερωτήσεις:
Πρώτη ερώτηση: Γιατί δεν την συνυπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνης; Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια διαφωνία; Θέλετε να
ενηµερώσετε το Κοινοβούλιο;
Δεύτερη ερώτηση: Γιατί δεν θέλετε ο Εθνικός Συντονιστής
κατά της Διαφθοράς να υποβάλει την έκθεσή του εντός του Φεβρουαρίου του 2015 και παραπέµπετε την έκθεση αυτή για τα
τέλη Ιουνίου του 2015;
Εµείς έχουµε ξεκάθαρα δηλώσει ότι η Κυβέρνησή σας είναι
κυβέρνηση που έχει θάλψει και υποθάλψει τη διαφθορά και τη
διαπλοκή. Είναι ευχής έργον ότι σύντοµα τερµατίζεται ο κυβερνητικός σας βίος. Και από κει και πέρα, ανοίγεται ένα τεράστιο
πεδίο πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής, που εσείς
έχετε τροφοδοτήσει κι ανατροφοδοτήσει µε τα έργα και τις ηµέρες σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε πολλή
προσοχή την κ. Κωνσταντοπούλου να µιλάει και να απευθύνεται
στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, να απευθύνεται στον
Υπουργό, να µας µέµφεται για κάθε θέµα.
Ακούστε, εγώ είµαι βέβαιος ότι στις επόµενες δύο ψηφοφορίες θα δείξουν όλοι οι συνάδελφοι την υπευθυνότητά τους. Βεβαίως, υπευθυνότητα και το να αναλογιστούν τις ευθύνες τους
κάποιοι άνθρωποι µέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν περιµένω. Και φυσικά,
δεν το περιµένω αυτό ούτε από την κ. Κωνσταντοπούλου.
Απευθύνοµαι σε όλους τους Βουλευτές και τους καλώ να σκεφτούν ότι έχουµε πολύ µεγάλη ευθύνη απέναντι στη χώρα, µια
ευθύνη την οποία οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν την έχουν. Αυτό
που ενδιαφέρει τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -και πρώτα απ’ όλα
τον κ. Τσίπρα- δεν είναι το αν η χώρα θα προχωρήσει, αν θα
υπάρξουν τεράστια προβλήµατα µε πιθανότητα εξόδου της
χώρας από ευρώ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά µόνο το πώς θα πάρουν την εξουσία.
Αυτά, λοιπόν, πρέπει να τα σκεφτούµε πολύ καλά για τις επόµενες δύο ψηφοφορίες.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σταθώ πολύ σύντοµα σε µία τροπολογία την οποία καταθέσαµε δεκαέξι συνάδελφοι και αφορά την
εξαίρεση των ηµεροµισθίων των αγροτών, της οικογένειας του
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αγρότη, από τη φορολόγηση.
Αυτό το οποίο ζητούµε κατ’ επανάληψη είναι ένα: Να εξαιρεθούν από τη φορολογία εισοδήµατος των αγροτών τα ηµεροµίσθια του αγρότη και των µελών της οικογενείας του, σύµφωνα
µε όσα υπολογίζονται ως αφορολόγητο και κατά τη φορολόγηση
των µισθωτών. Δεν ζητούµε καµµία απολύτως ιδιαίτερη µεταχείριση. Όπως ακριβώς ορίζεται για τους φορολογούµενους του
δηµοσίου και υπάρχει ένα αφορολόγητο 2.100 ευρώ, µε την ίδια
λογική ζητούµε να υπάρξει και ένα αφορολόγητο για τους αγρότες. Είναι τα µεροκάµατα της οικογένειας του αγρότη, είναι τα
µεροκάµατα της συζύγου, των παιδιών, που δουλεύουν κατά περιόδους, ιδιαίτερα τον καιρό της συγκοµιδής, αλλά και σε όλες
τις υπόλοιπες αγροτικές εργασίες. Πιστεύω ακράδαντα -και χαίροµαι που βλέπω και τον κ. Χαρδούβελη που µπαίνει στην Αίθουσα- ότι το χρωστάµε. Το χρωστάµε από τις αρχές του έτους,
όταν µε τον κ. Θεοχάρη, τον τότε Γενικό Γραµµατέα Εσόδων, είχαµε συµφωνήσει την περίπτωση αυτή. Είναι παρά πολύ σηµαντικό να υπάρξει αυτή η ρύθµιση, να κάνετε δεκτή αυτήν την
τροπολογία, για να υπάρξει ισονοµία. Επαναλαµβάνω πως ζητάµε ό,τι ισχύει για τους φορολογούµενους του δηµοσίου. Αυτοί
έχουν ένα αφορολόγητο ύψους 2.100 ευρώ και ζητούµε για τον
αγρότη να υπάρξει η ίδια ακριβώς µεταχείριση.
Η δεύτερη τροπολογία, την οποία θέλω να στηρίξω, αφορά
την εξάµηνη παράταση για τους πλειστηριασµούς. Ζητούν οι συνάδελφοι, κ.κ. Ταµήλος, Κοντογιάννης, Σκόνδρα και Βλαχογιάννης -και υποστηρίζω τη συγκεκριµένη τροπολογία- να υπάρξει
για έξι µήνες, µέχρι 30-6-2015, απαγόρευση των πλειστηριασµών
της πρώτης κατοικίας. Στηρίζω την τροπολογία αυτή, γιατί είναι
πολύ σηµαντική.
Ακόµη, θέλω να σταθώ στην τροπολογία των κ.κ. Βλαχογιάννη,
Κυριαζίδη και Νταβλούρου που αφορά τα επικουρικά ταµεία
αστυνοµικών, λιµενικών. Ζητούν δίµηνη παράταση, δίµηνη προθεσµία, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές µελέτες
αν θα ενταχθούν ή όχι στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
ή αν θα παραµείνουν επαγγελµατικά.
Κλείνοντας, θέλω να σταθώ για άλλη µια φορά και να κάνω έκκληση σε εσάς, κύριε Χαρδούβελη, να επιληφθεί η Κυβέρνηση
ιδιαίτερα για το θέµα των αγροτών και να κάνει δεκτή αυτή την
τροπολογία. Δεν επιφέρει κάποιο σοβαρό κόστος. Μιλούµε για
τους αγρότες και για µια ρύθµιση, η οποία θα τους ελαφρύνει
κατά 1.050 ευρώ, γιατί η φορολόγηση των µισθωτών γίνεται µε
26% και των αγροτών γίνεται µε 13%. Εάν υπολογίσουµε, λοιπόν,
το µισό των 2.100 που έχουν αφορολόγητο οι µισθωτοί, πάµε στα
1.050 για τους αγρότες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Ουζουνίδου για πέντε λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι, µε αφορµή το
παρόν νοµοσχέδιο και την επιστολή που έλαβα από το Σύλλογο
Υγειονοµικών Υπαλλήλων του ΠΕΔΥ δυτικής Μακεδονίας, για το
σοβαρό θέµα που ανακύπτει µε τη σύσταση του ειδικού κλάδου
υγείας, των νοσηλευτών, µαιών και επισκεπτών υγείας και την
κάκιστη αντιµετώπιση των δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης βοηθών
νοσηλευτών έχουν πει αρκετά και ο εισηγητής µας, αλλά και οι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά της
Βουλής την επιστολή του συλλόγου.
Επιτρέψτε µου, όµως, να αναφερθώ στην κατάσταση της
υγείας στη δυτική Μακεδονία, µιας περιοχής που πλήττεται ευθέως από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και τη µόλυνση του περιβάλλοντος. Πολλές φορές στο παρελθόν, µε ερωτήσεις και
επίκαιρες ερωτήσεις, έθεσα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
τα νοσοκοµεία της δυτικής Μακεδονίας και τα κέντρα υγείας, ζητώντας άµεσες λύσεις επί των προβληµάτων. Ωστόσο, θα λέγαµε
ότι η κατάσταση παραµένει τραγική.
Αυτήν τη στιγµή τόσο στο «Μαµάτσειο» Νοσοκοµείο της Κοζάνης και στο «Μποδοσάκειο» της Πτολεµαΐδας, όσο και στα
υπόλοιπα νοσοκοµεία της δυτικής Μακεδονίας, η κατάσταση δεν
διαφέρει και πολύ από την τραγική θέση που βρίσκονται τα νοσοκοµεία όλης της χώρας, εξαιτίας αυτών των βάρβαρων πολιτικών που εφαρµόζονται. Οι ελλείψεις σε προσωπικό και σε
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εξοπλισµό βρίσκονται στην πρώτη γραµµή των προβληµάτων,
ενώ η υποστελέχωση έχει ως αποτέλεσµα την υπολειτουργία κλινικών, το κλείσιµο κλινικών άµεσα απαραίτητων για την τοπική
κοινωνία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ογκολογικής µονάδας, η οποία είναι η µόνη στη δυτική Μακεδονία και καλύπτει
ένα πληθυσµό περίπου τριακοσίων χιλιάδων κατοίκων. Επίσης,
το Ιατρείο του Πόνου, το Ορθοπεδικό, το Γυναικολογικό, και πάει
λέγοντας.
Για εµάς δεν µπορεί να µην λειτουργούν πλήρως βασικά τµήµατα πρώτης γραµµής, όπως παθολογικό, χειρουργικό, παιδιατρικό, κ.λπ. σε κάθε ένα από τα νοσοκοµεία. Βέβαια, τι να πρωτοπώ; Για την υποστελέχωση, για το άγονο των προκηρύξεων
των επικουρικών γιατρών, για την έλλειψη εξοπλισµού ακόµα και
των ΕΚΑΒ;
Κυρίες και κύριοι, είναι άµεσα απαραίτητο, πρώτον, να υπάρξει
σχεδιασµός νέων τµηµάτων ή ανασχεδιασµός όσων υπολειτουργούν, µετά από την καταγραφή, βεβαίως, του κοινωνικοοικονοµικού και ιατρικού ιστορικού, κατανεµηµένα στα νοσοκοµεία της
περιφέρειας.
Δεύτερον, να δουλεύουν επαγγελµατίες της υγείας µε πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση.
Τρίτον, να καταργηθούν οι εξωτερικοί συνεργάτες και να αντικατασταθούν από µόνιµο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Πολύ σοβαρό πρόβληµα έχουµε µε τους επικουρικούς, πέρα
από τη γραφειοκρατία µέχρι να προκηρυχθούν θέσεις.
Σε περιφερειακά νοσοκοµεία, όπως στο δικό µας, στην Κοζάνη, οι προκηρύξεις βγαίνουν συνέχεια άγονες. Γιατί; Διότι
ποιος θα έρθει για ένα χρόνο, µε τους ταπεινωτικούς µισθούς,
σε περιοχές σαν την δική µας και πριν προλάβει να εγκλιµατιστεί
κιόλας πρέπει να φύγει; Πρέπει ή να δώσετε ειδικά κίνητρα για
τους επικουρικούς ή –όπως εµείς προτείνουµε, το καλύτερο δηλαδή- να προσλάβετε µόνιµο προσωπικό και να δηµιουργηθούν
και θέσεις για τους ειδικευόµενους ιατρούς κ.λπ..
Τι να πρωτοπώ για το ΕΚΑΒ; Επιγραµµατικά απαιτείται: Άµεση
στελέχωση µε το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, διασώστες, οδηγούς κλπ., γιατρός σε κάθε κινητή µονάδα του ΕΚΑΒ,
ανανέωση και σωστή συντήρηση του στόλου των οχηµάτων.
Σήµερα, ακόµα και για τα λάστιχα µένουν ακινητοποιηµένα κάποια αυτοκίνητα. Το προσωπικό -αυτό το ελάχιστο- κάνει ό,τι
µπορεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Όµως, και αυτοί δεν
υπάρχουν. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν βεβαίως και τη γεωµορφολογία, τον πληθυσµό, δεν είναι δυνατόν να µην διατίθενται στελεχωµένα οχήµατα κοντά σε περιοχές που είναι δύσβατες.
Επειδή τελειώνει ο χρόνος µου, θέλω να αναφερθώ και στην
τροπολογία που κατατέθηκε, την υπ’ αριθµόν 2284/254, η οποία
αφορά ουσιαστικά την αυτοτέλεια του Πανεπιστηµίου της Δυτικής Μακεδονίας. Την τροπολογία αυτή βεβαίως και τη στηρίζουµε.
Κυρίες και κύριοι, ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία οµιλία που
κάνω µε τη σύνθεση αυτής της Βουλής. Θα τα πούµε µε το νέο
έτος, που για εµάς θα είναι ευτυχισµένο, γιατί κάτι καινούργιο
θα αναδειχθεί σε αυτήν τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευγενία Ουζουνίδου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία νοµοτεχνική ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μία φράση θα ήθελα να αφαιρέσω από µία βουλευτική
τροπολογία, την οποία έχουµε αποδεχθεί.
Καταθέτω τη σχετική νοµοτεχνική ρύθµιση για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική ρύθµιση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Υγείας κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως έγινε µία αρκετά
αναλυτική συζήτηση πάνω στο νοµοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι
η συζήτηση επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό –ας το πω έτσι- από
τις γενικότερες εξελίξεις και τη χρονική στιγµή. Με αυτήν την έννοια, ίσως δεν δόθηκε η πρέπουσα σηµασία σε αυτό το οποίο
πραγµατικά ρυθµίζει το νοµοσχέδιο.
Αυτό το οποίο κάνει -και πρέπει να αναφερθώ σε αυτό- είναι
το εξής: Κάνει µία σηµαντική αρχή για ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα,
στο οποίο δεν δόθηκε –το λέω ξανά- η δυνατότητα να συζητηθεί
στην έκταση που θα έπρεπε -όχι µε ευθύνη του Κοινοβουλίου,
αλλά λόγω των περιστάσεων και το κατανοώ- το ζήτηµα της
άνοιας. Είναι ένα τεράστιο ζήτηµα, το οποίο αυτή τη στιγµή, εξαιτίας της αυξήσεως του προσδόκιµου του πληθυσµού, αποτελεί
µία πολύ σηµαντική ασθένεια, µία ασθένεια η οποία επιβαρύνει
και αποτελεί ίσως τη µεγαλύτερη πρόκληση, που αντιµετωπίζουν
και θα αντιµετωπίσουν σε εντεινόµενο ρυθµό τα συστήµατα
υγείας και που αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, αποτελεί ένα πολύ
µεγάλο βάρος για τις οικογένειες. Αποτελεί µεγάλο βάρος για
τις οικογένειες, γιατί είναι οι γονείς µας στην πραγµατικότητα.
Ταυτόχρονα, εξαιτίας του τρόπου που εξελίσσεται η ασθένεια
αυτή, έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις φροντίδας αυτών των ανοϊκών ασθενών.
Για το θέµα αυτό, λοιπόν, γίνεται παντού στον κόσµο µία µεγάλη συζήτηση. Ήθελα αυτή τη συζήτηση απλώς να την ανοίξουµε σήµερα εδώ. Προφανώς, δεν κλείνει κι ούτε αντιµετωπίζεται συνολικά µε την ίδρυση ενός παρατηρητηρίου. Είναι,
όµως, µία πρώτη προσέγγιση, ένα πρώτο άγγιγµα ενός πολύ µεγάλου και δύσκολου θέµατος, ενός θέµατος –το τονίζω- το
οποίο, πέρα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία έχει και
είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα, συνοδεύεται ορισµένες φορές από
µία αίσθηση στιγµατισµού, από µία βαθιά στενοχώρια, η οποία
πιέζει τις οικογένειες που έχουν ανοϊκούς ασθενείς, αλλά βεβαίως έχει και µία πολύ δύσκολη οικονοµική διάσταση.
Ιδρύουµε το παρατηρητήριο. Ξαναλέω: Ίσως δεν δώσαµε το
χρόνο που πρέπει και τη σηµασία που πρέπει. Το παρατηρητήριο
είναι µία πρώτη κίνηση. Ήδη, όµως, είναι διαµορφωµένη η δεύτερη, γιατί ήδη έχει κατατεθεί ένα εθνικό σχέδιο για την αντιµετώπιση της άνοιας. Αυτό το σχέδιο θέλω να ελπίζω ότι θα
αποτελέσει παρακαταθήκη, προκειµένου να συνεχιστεί αυτή η
προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει. Το σχέδιο αυτό µένει, από
αυτήν την επιτροπή που συγκροτείται, να εγκριθεί. Λέω, όµως,
ξανά ότι είναι έτοιµο. Είναι ένα σχέδιο, το οποίο έχει πάρα πολλές δράσεις, προσδιορισµένες σε χρόνο, αλλά και σε ποσά. Έχει
προϋπολογισµό αυτό το σχέδιο. Και θέλω να ελπίζω ότι ανεξαρτήτως των εκτιµήσεων που κάνουµε για τις πολιτικές εξελίξεις,
σε αυτά τα θέµατα δεν θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις
και θα µπορέσουµε να συζητήσουµε πάνω σε αυτό το σχέδιο
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, µόλις αυτό υιοθετηθεί
από τη συγκεκριµένη επιτροπή στα πλαίσια του παρατηρητηρίου.
Νοµίζω, όµως, ότι και για τις άλλες παρεµβάσεις που γίνονται
-αυτό οµολογήθηκε- και για το θέµα του µητρικού θηλασµού,
αλλά και για το θέµα της περιγεννητικής φροντίδας, επίσης αναγνωρίστηκε από το σύνολο της Αίθουσας και των οµιλητών, ότι
είναι σηµαντικές παρεµβάσεις. Προφανώς, τα ζητήµατα αυτά δεν
επιλύονται µε ένα νοµοθετικό πλαίσιο. Όµως, το νοµοθετικό
πλαίσιο είναι αυτό που διαµορφώνει τις προϋποθέσεις, µέσα από
τις οποίες θα εξελιχθούν οι δράσεις.
Επειδή, άκουσα ξανά για το ζήτηµα της αυξήσεως -και δεν
κάνει να έχουµε διαφωνία σε αυτά, γιατί αυτά είναι στατιστικά
στοιχεία, στα οποία τουλάχιστον πρέπει να συµφωνούµε, υπάρχει, όµως, επιµονή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ- της βρεφικής
θνησιµότητας, επιτρέψτε µου να αναφερθώ και από το Βήµα της
Ολοµέλειας σε στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο κ. Κωνσταντόπουλος στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Δεν είναι ακαδηµαϊκή
η συζήτηση εδώ. Από ένα σηµείο και πέρα, η χρήση των στατιστικών στοιχείων έχει και πολιτική σηµασία. Σύµφωνα µε αυτά τα
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στοιχεία δεν υπάρχει αυτή η αύξηση της θνησιµότητας, την
οποία περιγράφετε. Η αύξηση, η οποία υπάρχει στην περιγεννητική θνησιµότητα που αφορά γεννήσεις από την εικοστή όγδοη
εβδοµάδα κύησης µέχρι και την πρώτη εβδοµάδα ζωής, αυξήθηκε από το 5,58% στο 5,74%. Αυτό είναι, ως εκεί. Άρα, µην
υπερβάλλουµε και λέµε ότι εδώ …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Δεν το είπαµε εµείς αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι εσείς. Το
ξέρω ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν το είπε. Αναφέροµαι στο
συνάδελφο, τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επικαλέστηκε
διαφορετικά στοιχεία.
Αντιθέτως, η βρεφική θνησιµότητα, που είναι η θνησιµότητα
του πρώτου έτους ζωής, από µηδέν έως τριακόσιες εξήντα πέντε
ηµέρες, έπεσε στο 2,91% από το 3,35% για το 2012.
Η νεογνική θνησιµότητα, που αφορά τον πρώτο µήνα ζωής,
από µηδέν έως είκοσι επτά ηµέρες, έπεσε στο 1,87% από το
2,19%. Αυτό το λέω, γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι οι συνάδελφοι,
τουλάχιστον, που συµµετέχουν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων -πλείστοι εξ αυτών είναι ιατροί και υπό αυτήν την έννοια
έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή στο θέµα αυτό- δεν θέλουν να κάνουν κανενός είδους ας πούµε αξιοποίηση στοιχείων,
τα οποία δεν υφίστανται.
Κατηγορήθηκε το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί είναι ερανιστικό, γιατί είναι αποσπασµατικό, γιατί
περιέχει διάφορες διατάξεις. Εξήγησα ότι είναι απολύτως αδύνατον έτσι όπως είναι διαµορφωµένη η ιατρική νοµοθεσία, έτσι
όπως είναι διαµορφωµένο το ιατρικό δίκαιο, επειδή ακριβώς έχει
πάρα πολλά σηµεία, στα οποία ρυθµίζει ο νοµοθέτης τα συγκεκριµένα θέµατα, να περιµένει κανείς να φέρει ένα νοµοσχέδιο,
στο οποίο θα είναι παρεµβάσεις µόνο στο ΕΣΥ, παρεµβάσεις
µόνο στην πρωτοβάθµια φροντίδα, παρεµβάσεις µόνο στο φάρµακο, παρεµβάσεις µόνο για το ΕΚΑΒ, παρεµβάσεις µόνο για τα
θέµατα της υπηρεσίας ΥΠΕ. Αυτό δεν γίνεται. Υποχρεωτικά, εξαιτίας της πολυσχιδούς, περίπλοκης και σε σηµεία πολυδαίδαλης
ιατρικής νοµοθεσίας, τα νοµοσχέδια του Υπουργείου Υγείας
παίρνουν αυτόν το χαρακτήρα.
Ωστόσο, δεν άκουσα κατά τη γνώµη µου, όσο θα έπρεπε να
ακουστεί, στα πλαίσια ενός έντιµου διαλόγου, να αναπτύσσονται
ζητήµατα τα οποία επιλύονται -που µάλιστα, έπρεπε να έχουν
επιλυθεί από καιρό- µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Για παράδειγµα, δεν άκουσα να επαινείτε το άρθρο 11, που
λύνει ένα ζήτηµα που χρόνιζε, τη µονιµοποίηση των γιατρών του
ΕΣΥ, οι οποίοι υπηρετούσαν, οι οποίοι είχαν κριθεί, οι οποίοι έπρεπε να µονιµοποιηθούν και οι οποίοι δεν µονιµοποιούνταν. Και
λύνεται σήµερα αυτό. Άκουσα µια κριτική ότι µένει ένα κοµµάτι,
ένα µικρότερο τµήµα, το οποίο δεν ρυθµίζεται. Πράγµατι. Αυτό,
όµως, συναντά πρόσθετα ζητήµατα, που ενδεχοµένως θα επιλυθούν στο µέλλον.
Δεν άκουσα να επαινείτε το νοµοσχέδιο γιατί καταβάλλονται,
επιτέλους, οι εφηµερίες. Με το νοµοσχέδιο αυτό καταβάλλονται
24 εκατοµµύρια ευρώ, οφειλόµενα, από το ελληνικό δηµόσιο
στους γιατρούς. Άκουσα κριτική γιατί δεν καταβάλλεται ένα µικρότερο κοµµάτι από τις εφηµερίες αυτές, που εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, παραµένει ως εκκρεµότητα. Το µείζον, όµως,
καλύπτεται.
Δεν άκουσα έπαινο για ρυθµίσεις που αφορούν ένα άλλο µείζον θέµα, το θέµα των µεταµοσχεύσεων. Ενώ η χώρα µας έχει
ουσιαστικά το χειρότερο δείκτη σε µεταµοσχεύσεις, εδώ υπάρχει
µία παρέµβαση µε την οποία στην πραγµατικότητα διαµορφώνονται προϋποθέσεις, κινητροδοτούνται οι ασχολούµενοι µε τις
µεταµοσχεύσεις, ώστε να αυξήσουν αυτόν τον ρυθµό, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική στο ζήτηµα αυτό. Δεν άκουσα να αναφέρεται αυτό, που όµως είναι σηµαντική παρέµβαση και ουσιαστικά θα σώσει ζωές.
Άκουσα, αντιθέτως, συζήτηση για το θέµα του άρθρου 30, για
τις άδειες των ιδιωτικών κλινικών. Θέλω να διευκρινίσω τι είναι
αυτό που κάνουµε, για να µην µένει οποιαδήποτε εντύπωση. Οι
άδειες των ιδιωτικών κλινικών είχαν ένα καθεστώς προ του 1991.
Αδειοδοτούντο µε βάση κάποια βασιλικά διατάγµατα, που όριζαν
τότε τις προϋποθέσεις εκδόσεως αδείας ιδιωτικής κλινικής.
Ήρθε ο νοµοθέτης το 1991 µε ένα προεδρικό διάταγµα και
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έθεσε καινούργιους όρου,. Οι καινούργιοι όροι αυτοί ήταν απαιτητικοί. Εάν τους εφαρµόζαµε τώρα, αύριο το πρωί, στην υφιστάµενη κατάσταση, θα έµεναν σε λειτουργία πέντε ιδιωτικές
κλινικές και θα έκλειναν εκατό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Είναι µία επιλογή που κάποιος µπορεί να την υποστηρίξει.
Το 1991 ο νοµοθέτης είχε δώσει δέκα χρόνια προσαρµογής.
Ήθελε, δηλαδή, οι έχουσες τότε άδεια ιδιωτικές κλινικές να προσαρµοστούν µέσα στη δεκαετία, δηλαδή µέχρι το 2001. Προφανώς, επειδή δεν προσαρµόστηκαν και προφανώς, επειδή βρέθηκε σε µία πραγµατική κατάσταση τότε ο νοµοθέτης, εξέδωσε
ένα προεδρικό διάταγµα το 2000, στο οποίο στην πραγµατικότητα έδινε τη δυνατότητα να αδειοδοτούνται οι κλινικές –και
αυτές που ήσαν εν λειτουργία, αλλά και οι επόµενες- µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος του 2000.
Εκείνη τη χρονική στιγµή υπήρχαν κλινικές οι οποίες είχαν καταρτήσει, συνάψει, συµβάσεις µε το ΙΚΑ και λειτουργούσαν κυρίως ως κλινικές του ΙΚΑ. Εν συνεχεία, ορισµένες από αυτές, έτσι
όπως κάναµε τη διατύπωση, ενετάγησαν στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας για ένα χρονικό διάστηµα και µάλιστα, ορισµένες από
αυτές λειτούργησαν ως δευτεροβάθµιες. Δηλαδή, λειτουργούσαν, αν θέλετε, παρέχοντας δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας.
Γεννάται το εξής ερώτηµα προς το Σώµα και αυτή είναι η πρότασή µας η νοµοθετική: Αυτοί οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις
του προεδρικού διατάγµατος του 2000 –το οποίο ισχύει και σήµερα- και οι οποίοι δεν µπόρεσαν να υπαχθούν στο προεδρικό
διάταγµα του 2000 –γιατί αυτό είχε και µία προθεσµία και τότε
δεν µπορούσαν, γιατί ουσιαστικά λειτουργούσαν ως κλινικές του
ΙΚΑ- πρέπει να κλείσουν τώρα ή να τους δώσουµε µία δυνατότητα να λειτουργήσουν µε το προεδρικό διάταγµα του 2000;
Αυτό είναι που συζητάµε.
Υπάρχει µία προσέγγιση που κάποιος θα πει: «Αυτοί έβγαλαν
πολλά λεφτά επειδή είχαν σχέση µε το ΙΚΑ και πρέπει να κλείσουν. Δεν πρέπει να τους δώσουµε τη δυνατότητα περαιτέρω
δραστηριοποίησης.» Είναι µία άποψη.
Υπάρχει και µία άποψη –αυτή που υποστηρίζουµε εµείς- που
λέει ότι αφού αυτές οι κλινικές εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις
του προεδρικού διατάγµατος του 2000, γιατί να µην µπορούν να
λειτουργήσουν και σήµερα και µε τις προϋποθέσεις του διατάγµατος αυτού να αδειοδοτηθούν; Αυτή είναι η επιλογή που έχει
να κάνει το Σώµα, τίποτα το σκανδαλώδες, τίποτα το ιδιαίτερο,
τίποτα το εξαιρετικό.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Με το «Φλέµινγκ» τι γίνεται;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μα, δεν υπάρχει
αυτό το θέµα. Γιατί σας έχει µπει στο µυαλό; Είναι για την ανακοίνωση; Βγάζουν και οι εργαζόµενοι ώρες-ώρες κάτι ανακοινώσεις! Έχουν κάτι ανησυχίες φοβερές! Δεν υπάρχει κανένα
απολύτως τέτοιο θέµα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα.
Για τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια άκουσα µεγάλη συζήτηση.
Κοιτάξτε, από τη συζήτηση αυτή σας λέω ποια ήταν η πρόθεση.
Η πρόθεση της διατάξεως, έτσι όπως είναι διατυπωµένη, είναι να
πάµε µετά από µια µεταβατική διάταξη σε εργαστήρια, τα οποία
πάντως θα έχουν ΑΤΕΙ, δηλαδή θα έχουν µέσα εκπαιδευµένο σε
τεχνολογικό επίπεδο, προκειµένου να διαφυλάσσουµε την ποιότητά τους.
Άκουσα, όµως, ένα επιχείρηµα από τους συναδέλφους, το
οποίο οµολογώ ότι το κατανοώ, µε αγγίζει, µε πείθει. Τι λέει το
επιχείρηµα αυτό; Λέει ότι «ξέρετε, υπάρχουν οδοντοτεχνικά εργαστήρια, στα οποία έχουν δώσει εξετάσεις οι άνθρωποι, έχουν
πάρει την άδεια εξασκήσεως, λειτουργούν σήµερα µε αυτήν την
άδεια εξασκήσεως, εποµένως µην τους επιβάλλεις αυτή την πρόσθετη υποχρέωση, γιατί σε τελευταία ανάλυση παρέχουν αυτές
τις υπηρεσίες που παρέχουν σήµερα και άστους να λειτουργήσουν χωρίς να τους βάλεις αυτόν τον πρόσθετο όρο µέχρι πέρατος της αδείας τους –δεν είναι µεταβιβάσιµη αυτή, είναι προσωπική- µέχρι να ολοκληρωθεί, µέχρι να συνταξιοδοτηθούν.
Πείθοµαι σε αυτό. Και εκείνο το οποίο θα κάνω είναι ότι από
τούδε βεβαίως µε τις νέες άδειες απαιτείται να υπάρχει οδοντοτεχνίτης τεχνολογικής καταρτίσεως, αλλά οι υφιστάµενες άδειες
θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν µε τις συνθήκες που έχουν
αδειοδοτηθεί µέχρι σήµερα, δηλαδή µε αυτές τις εξετάσεις που
έχουν ήδη πάρει οι συγκεκριµένοι. Θα κατατεθεί σχετική νοµο-
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τεχνική.
Πολύ µας απασχόλησε το θέµα των κλάδων του ΕΣΥ για τους
νοσηλευτές. Πολύ µας απασχόλησε. Να πω την αµαρτία µου, δεν
κατάλαβα γιατί µας απασχόλησε τόσο πολύ. Και θα σας πω γιατί
κατά την άποψη µου ο διάλογος είναι παράδοξος, αν µη τι άλλο,
απ’ όλες τις πλευρές.
Προσέξτε, λοιπόν, υπάρχει ένας νόµος του ’92. Τι λέει ο νόµος
του ’92; Ο νόµος του ’92 λέει τα εξής. Σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία –περίπου τα λέω- και στους φορείς που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Υγείας θα συσταθεί εντός τριών ετών –αυτό ήταν
η παλιά διάταξη- ειδικός κλάδος νοσηλευτών επισκεπτών µαιών
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Τι λέει η παράγραφος 2; Για το πώς θα ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες, θα εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγµα. Δίνει µια νοµοθετική εξουσιοδότηση ο νοµοθέτης το ’92. Τι έχει γίνει από το ’92
µέχρι σήµερα –καλά να είµαστε- το 2014; Τίποτε. Δεν έχει εκδοθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το ’92 ποιος ήταν στην Κυβέρνηση;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν θυµάµαι.
Έχει σηµασία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντάξει. Κάποιος το έκανε, ένας άνθρωπος εκεί, ένας χριστιανός έβαλε αυτή
τη διάταξη.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Το ’92 σώσαµε την κατάσταση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το ΚΚΕ δεν
ήταν, ηγεµόνευε µόνο. Τα έχουµε πει αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστούµε πολύ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Από το ’92, λοιπόν, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ερχόµαστε σήµερα και
λέµε τι; Μα, αφού υπάρχει η διάταξη του ’92, να βγάλουµε αυτή
την τριετία, να συστήσουµε τους κλάδους. Τι λέει; Ό,τι λέει, δηλαδή κλάδος νοσηλευτών επισκεπτών µαιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Αµέσως σηκώνεται µία συζήτηση. «Ναι, αλλά ξέρετε, εκτός
από τους νοσηλευτές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπάρχουν και
κάποιοι άλλοι µέσα στα νοσοκοµεία. Υπάρχουν οι βοηθοί νοσηλευτές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τι θα κάνουµε µε αυτούς;».
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έχω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, ή όχι; Ευχαριστώ πολύ.
Ερώτηση: Τι κάνουµε µέχρι σήµερα µε αυτούς; Ό,τι ισχύει νοµικά σήµερα γι’ αυτούς, εξακολουθεί να ισχύει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ, να µην παρεµβαίνετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ό,τι ισχύει νοµικά σήµερα γι’ αυτούς εξακολουθεί να ισχύει. Όποια δουλειά
κάνουν σήµερα στην πραγµατικότητα -γιατί µπαίνει αυτό το ζήτηµα, «µα κάνουµε τις ίδιες δουλειές»- εξακολουθούν να την κάνουν.
Όποιο µισθό παίρνουν σήµερα εξακολουθούν να τον παίρνουν. Όπως συνταξιοδοτούνται σήµερα, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται. Όποια είναι τα εκπαιδευτικά τους προσόντα και
η εξέλιξή τους εξακολουθεί να είναι η ίδια. Πού θίγονται; Αυτό
είναι το ερώτηµά µου. Αλλά ρωτάω κι απ’ την άλλη, για να
ακούσω µία φωνή: Λένε, εντάξει, αλλά αφού µπαίνετε στον κόπο
να συστήσετε αυτόν τον κλάδο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα χρειαστώ άλλα πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε, αν µου τα δώσετε. Ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε, λειτουργεί αυτόµατα το κουδούνι. Τι να κάνω; Μέχρι να προλάβω
να το πατήσω, έχει χτυπήσει δεύτερη φορά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ζητώ την άδειά
σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας δώσω
χρόνο, όπως σε όλους τους συναδέλφους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έρχονται, λοι-
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πόν, οι άλλοι και λένε, «µα, αφού φτιάχνετε, εν πάση περιπτώσει
τον κλάδο των νοσηλευτών ΠΕ-ΤΕ, τριτοβάθµιας, γιατί δεν µας
φτιάχνετε κι εµάς έναν κλάδο;. Ε, να σας φτιάξουµε κι εσάς έναν
κλάδο και να είναι ο κλάδος Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ. «Α, όχι,
δεν θέλουµε αυτόν τον κλάδο, διότι εµείς θέλουµε να µην είµαστε βοηθοί νοσηλευτές ΔΕ. Θέλουµε να είµαστε νοσηλευτές ΔΕ
και να µην υπάρχουν πολλοί κλάδοι, αλλά να υπάρχει ένας κλάδος νοσηλευτικός.» Ωραία.
Ρωτάω εγώ τώρα: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, ακαδηµαϊκά και νοµικά κ.λπ.. Καµµιά πρακτική σηµασία έχει; Διότι αν
δεν έχει, γιατί έγινε τόση φασαρία; Προσπαθώ, λοιπόν, κι εγώ να
καταλάβω ποια είναι η πρακτική σηµασία της διαφοράς. Μέχρι
σήµερα, να πω την αλήθεια, σε όλη αυτή την εκτεταµένη συζήτηση, εγώ άκρη δεν έβγαλα για την πρακτική σηµασία της διαφοράς.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Η δική σας πρόταση ποια πρακτική σηµασία έχει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κυρία συνάδελφε! Είπα να µην παρεµβαίνετε, όταν µιλάει ο
Υπουργός! Όταν θα έρθει η ώρα της δευτερολογίας, έχετε δικαίωµα να δευτερολογήσετε και να αντικρούσετε. Να λειτουργήσουµε, τελοσπάντων, µε τον Κανονισµό!
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Να µας απαντήσει ο Υπουργός!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Η δική µας πρόταση, που λέει η κυρία συνάδελφος, έχει το εξής νόηµα: Ρυθµίζει
το ήδη ρυθµισµένο. Άρα, γι’ αυτό λέω ότι δεν έγινε και τίποτα.
Εν πάση περιπτώσει, έχει µία διαφωνία εδώ -για να συνεννοούµαστε- ως προς την προτεινόµενη ρύθµιση. Εγώ επιµένω ότι είναι
από τις περιπτώσεις στις οποίες εκτιµώ ότι το Κοινοβούλιο κάνει
λάθος. Να µη σας το πω ότι εκτιµώ πως κάνει λάθος το Κοινοβούλιο; Σας το λέω: Κάνει λάθος το Κοινοβούλιο. Παίζει κι έναν
ρόλο, κατά τη γνώµη µου, η συγκυρία.
Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουµε συµφωνία τα κόµµατα της
πλειοψηφίας ως προς το ζήτηµα αυτό και γι’ αυτό τον λόγο αποσύρω τη διάταξη για να το συζητήσει παρακάτω η Κυβέρνηση εν
ευθέτω χρόνο.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Η καινούρια κυβέρνηση! Η επόµενη κυβέρνηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε
πάρα πολύ! Μα, γιατί αυτός ο θόρυβος; Λέει κάτι ο Υπουργός
που σας ικανοποιεί, θορυβείτε. Προηγουµένως επιχειρηµατολογούσε διαφορετικά, πάλι θορυβούσατε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θορυβούν επιδοκιµαστικώς τώρα, υποθέτω.
Άκουσα, επίσης, κριτική για το θέµα των κυρώσεων σε φαρµακοποιούς και σε γιατρούς. Εδώ θέλω πάλι να συνεννοηθούµε,
γιατί το άκουσα αυτό, αλλά δεν το κατάλαβα. Το είπε ο κ. Ζαχαριάς.
Κύριε Ζαχαριά, µε συγχωρείτε που απευθύνοµαι προσωπικώς,
αλλά το αναπτύξατε αυτό το επιχείρηµα. Έχετε έναν παραβατικό
γιατρό. Μπορεί να τύχει αυτό, ένας να είναι. Όλοι είναι λαµπροί,
αλλά µπορεί να τύχει και ένας να είναι παραβατικός και να κάνει,
παραδείγµατος χάριν, προκλητή συνταγογράφηση. Μπορεί να
υπάρχει κι ένα τέτοιο φαινόµενο. Μπορεί να έχετε κι έναν φαρµακοποιό ο οποίος επίσης να µη συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του και να είναι κι αυτός παραβατικός. Μπορεί κι αυτό
να τύχει, ένας λέω, ένας.
Ερώτηση: Αφού συµφωνείτε για την κατεύθυνση, συµφωνείτε
ότι εδώ έχουµε τυποποιηµένα αδικήµατα υπό µία έννοια -διοικητικού χαρακτήρα, δεν λέω εγκλήµατα, αλλά έχουµε διοικητικά
αδικήµατα- κυρώσεις δεν θα έχουν αυτά; Δηλαδή θα έχουµε κάποιον ο οποίος θα κάνει µεν κακές πράξεις και θα αυξάνει εποµένως ασκόπως τη δαπάνη των ασφαλισµένων και τη δαπάνη
των φορολογουµένων, θα τον πιάνουµε αυτόν, αλλά δεν θα µπορούµε να του κάνουµε τίποτα, γιατί δεν θα έχει κυρώσεις. Δεν
µου είπατε ότι οι κυρώσεις είναι αυστηρές, δεν µου είπατε ότι
είναι επιεικείς, δεν µου είπατε ότι δεν είναι καλά περιγεγραµµένες. Μου είπατε ότι οι γιατροί δεν µπορούν να πετυχαίνουν τους
στόχους µε κυρώσεις. Ε, δεν γίνεται κι αλλιώς. Κάποιες κυρώσεις
για κάποιους κακούς που παραβαίνουν το καθήκον τους πρέπει
να έχουµε. Άρα, δεν νοµίζω ότι εδώ ευσταθεί η κριτική.

4205

Δεν άκουσα, επίσης, να αναφέρετε ότι ρυθµίζουµε ένα ζήτηµα
που απασχολούσε το Κοινοβούλιο και αυτό είναι το ζήτηµα των
Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης.
Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο είχε ξεκινήσει ως ΕΣΠΑ και
αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαριές αναπηρίες και πολλοί
από αυτούς βαριές νοητικές παθήσεις, που είναι ανίκανοι να διαβιώσουν µόνοι τους και πρέπει να ζήσουν υποστηριζόµενοι. Αυτό
το πρόγραµµα ήταν υποστηριζόµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τελείωσαν αυτά τα χρήµατα και τώρα καλύπτουµε και αυτό το
ζήτηµα.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό το ότι τακτοποιούνται µία σειρά από
άλλες εκκρεµότητες, που αφορούσαν κυρίως συµβασιοποιηµένα
που δεν µπορούσαν να πληρωθούν και λύνεται ένα µεγάλο ζήτηµα της αγοράς.
Όµως, και η ίδρυση του Ινστιτούτου Επιστηµονικών Ερευνών
στα πλαίσια της λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου είναι ένα σηµαντικό µέτρο.
Ενηµερώνω ότι έχει κατατεθεί µία βουλευτική τροπολογία.
Είναι η µε γενικό αριθµό 2282 και ειδικό 251 τροπολογία. Την κατέθεσαν οι κ.κ. Θανάσης Μπούρας και Τάκης Ρήγας. Ποιο είναι
το θέµα το οποίο προσπαθεί να αντιµετωπίσει αυτή η τροπολογία; Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου εµφανίζεται µια ανάγκη έκτακτη, όµως µε οξύτητα. Είναι ήδη θεσµοθετηµένη, είναι ρυθµισµένη η δυνατότητα να προσλαµβάνεται κάποιος για παροχή
υπηρεσιών. Αυτό δεν το αγγίζουµε, είναι όπως είναι διαµορφωµένο. Αυτό είναι µε παροχή υπηρεσιών, δηλαδή «µε το µπλοκάκι»
όπως λένε, όταν υπάρχει µία πρόσληψη για να αντιµετωπιστεί
µια ιατρική ανάγκη. Είναι πάρα πολύ χρήσιµο στη λειτουργία του,
γιατί πολλές φορές δεν µπορούµε να ενεργοποιήσουµε το µηχανισµό προσλήψεων, ακόµη και των επικουρικών, στους χρόνους που απαιτείται.
Είχε µία προϋπόθεση αυτή η δυνατότητα. Η προϋπόθεση ήταν
ότι θα έπρεπε αυτή η πρόσληψη να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της παραγράφου 20α του ν.4057/2012. Δηλαδή, τι έπρεπε να γίνεται; Έπρεπε να προηγείται πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου πριν την πρόσληψη. Αυτό είναι ένα πολύ
βαρύ γραφειοκρατικό σύστηµα. Εξυπηρετεί τις ανάγκες της διοικητικής µεταρρύθµισης, αλλά εν γένει και της χρηστής διοικήσεως, που λέει ότι δεν πρέπει να «ξεχειλώνει» µε προσλήψεις
αυτό το πράγµα, εποµένως σωστό είναι σαν βασική ιδέα, αλλά
αντιλαµβάνεστε ότι για τις ανάγκες του συστήµατος υγείας κατέληγε στο να µην εξυπηρετεί την ανάγκη για την οποία υπήρχε
η διάταξη.
Οι συνάδελφοι, ο κ. Μπούρας και ο κ. Ρήγας, αντιλαµβανόµενοι αυτή τη δυσκολία, προτείνουν να θεραπεύσουµε αυτό το
πρόβληµα µε παρέκκλιση από αυτές τις διατάξεις του άρθρου 9
της παραγράφου 20α. Δηλαδή, τι λένε; Να µην χρειάζεται πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου γι’ αυτήν την πρόσληψη.
Δεκτή η τροπολογία, µε ταυτόχρονη όµως νοµοτεχνική της
βελτίωση, η οποία λέει το εξής. Όχι ότι φεύγουµε από το σύστηµα της ΠΥΣ, αλλά ότι «η απαιτούµενη ΠΥΣ εκδίδεται µετά την
ανωτέρω διαδικασία προσλήψεως, εντός ενός µηνός, άλλως η
διαδικασία προσλήψεως καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.». Γίνεται
η πρόσληψη…
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Σε έναν µήνα τι θα γίνεται;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα βγει. Η συνεννόηση που έχουµε µε το Διοικητικής Μεταρρύθµισης είναι ότι
γίνεται, ότι είναι εφικτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Από όροφο σε όροφο σε ένα Υπουργείο
κάνει µια βδοµάδα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Γίνεται, εποµένως, η πρόσληψη, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της ΠΥΣ.
Δεκτή, λοιπόν, µε αυτήν την προϋπόθεση.
Υπάρχει το ζήτηµα του 65-67. Αναφέροµαι για λίγο σε αυτό,
κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας. Τι είναι το 65-67; Το 65-67 είναι
γιατροί οι οποίοι συµπληρώνουν συντάξιµο χρόνο ηλικίας στα
εξήντα πέντε. Νοµίζω ότι άσκησε κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς αυτό,
αλλά έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους. Ο κ. Μαρκόπουλος
διαφωνεί µε αυτό. Άκουσα και στην τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, του
κ. Κεδίκογλου -δεν είναι µαζί µας,- ότι είναι πολύ επιφυλακτικοί
ως προς αυτό…
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα το ψηφίσουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα το ψηφίσετε;
Ο κ. Πλεύρης ήταν, επίσης, κριτικός ως προς αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Να αποσυρθεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά
να αποσυρθεί.
Αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο µάς απασχόλησε πολύ. Έχει
καλά και κακά. Τα καλά του ποια είναι; Σε έµπειρους γιατρούς
δίνει τη δυνατότητα, σε µία χρονική στιγµή που υπάρχει δυσκολία στις προσλήψεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να παραµείνουν και να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες. Αυτό είναι το
καλό του.
Ποιο είναι το κακό του; Το κακό του είναι: Γιατροί που περιµένουν να εξελιχθούν και διευθυντικά και διοικητικά, αλλά και να
προσληφθούν µε τη διαδικασία της συνταξιοδότησης, στην πραγµατικότητα καθυστερούν. Αυτές είναι οι σταθµίσεις που έπρεπε
να γίνουν για τη συγκεκριµένη διάταξη. Η συγκεκριµένη διάταξη
είναι αρµοδιότητας του Αναπληρωτού και υπό αυτή την έννοια η
δική του άποψη, που είναι αναφανδόν υπέρ της διατάξεως, είναι
βαρύνουσα.
Έχετε πει µία προθεσµία στη διάταξη αυτή για την αίτηση.
Αυτό εννοείται, µη γίνει κάποια παρανόηση και δεν καταλάβουν
και οι γιατροί τίποτε. Δεν υπάρχει καµµία επέκταση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν το πάµε στα εξήντα επτά, αυτό γίνεται µόνο µε αίτησή τους. Μόνο εάν θέλουν, αλλιώς συνταξιοδοτούνται κανονικά στα εξήντα πέντε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όλοι όσους διώξατε µε τα
εξήντα πέντε έτη, θα γυρίσουν πίσω όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουρουµπλή, είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα πάρετε τον λόγο
σε λίγο να µιλήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ξέρετε πολύ καλά, κύριε
Υπουργέ, ότι θα γυρίσουν πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
µην απαντάτε, παρακαλώ, ήδη έχετε υπερβεί τον χρόνο κατά
δέκα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι αλήθεια
αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα γυρίσουν όλοι αυτοί οι
κύριοι πίσω. Σας το λέω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είστε εκτός Κανονισµού όλοι όσοι διακόπτετε, όταν µάλιστα πρόκειται να µιλήσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Συνοψίζω.
Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα εδώ σε έξι µήνες να υποβληθεί
αυτή η αίτηση. Εάν µείνει έτσι η διάταξη, είναι αυτονόητο ότι
αυτοί που συµπληρώνουν τώρα το όριο δεν µπορούν να υπαχθούν. Υπάρχει, λοιπόν, µία βελτίωση επάνω στην τροπολογία που
λέει ότι κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης η αίτηση γίνεται
δεκτή, εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Αυτοί που έχουν απολυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν, κύριε Κουρουµπλή, µε αυτή τη διάταξη έτσι όπως είναι καταστρωµένη. Δεν ξέρω εάν αναφέρεστε σε κάτι άλλο, αλλά µε
αυτή την κατάστρωση διατάξεως δεν επιστρέφει κανείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα σας πω µετά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα ολοκληρώσω µε ένα θέµα το οποίο είναι σηµαντικό και το οποίο είχε
εγερθεί από τον κ. Ζαχαριά για το θέµα των ανασφαλίστων στις
στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης. Καλύπτεται. Για να µην
υπάρχει παρανόηση, κατατίθεται µία νοµοτεχνική -είναι ανασφάλιστοι και άποροι, όχι ανασφάλιστοι-άποροι- ώστε να είναι σαφές
ότι καλύπτονται και οι δύο κατηγορίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
πολύ για την κατανόηση.
Κλείνω, λέγοντας -επιτρέψτε µου έτσι ένα πολύ µικρό πολιτικό
σχόλιο- το εξής: Ακούω µεγάλη βεβαιότητα για το τι πρόκειται
να γίνει στην ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Θα
δούµε τι θα γίνει στην ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Εγώ λέω να µη βιάζεται κανείς. Υποµονή. Δεν είναι τίποτε, επτά, οκτώ ηµέρες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αύριο, αύριο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αύριο είναι η
µία, µέχρι να τελειώσουµε είναι συν έξι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα γίνει κοσµογονία από αύριο
µέχρι τις 29;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εκείνο, όµως, το
οποίο θα έπρεπε να µας απασχολεί περισσότερο από το τι θα
γίνει είναι το αν υπάρχουν σήµερα οργανωµένες πολιτικές, οι
οποίες στην πραγµατικότητα ευτελίζουν εδώ τους συναδέλφους
µας. Αυτό θα έπρεπε να µας απασχολεί. Διότι ο καθένας έχει δικαίωµα να έχει την άποψή του. Εγώ να λέω ότι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι άποψη συνταγµατικής εκτροπής, οι άλλοι να µου λένε
«πρέπει να φύγετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γιατί έχετε καταστρέψει τον τόπο» κ.λπ.. Αυτά είναι πολιτικές απόψεις, αλλά
το να µετατρέπουµε τη Βουλή σε «βόθρο», το να µετατρέπουµε
τη Βουλή σε φθηνό αστυνοµικό σίριαλ και σε κακέκτυπο, µε συγχωρείτε, τρίτης και τετάρτης κατηγορίας ταινιών -όχι B-movies,
αυτές είναι D-movies- το να µετατρέπουµε τη Βουλή σε ένα τέτοιο θέατρο, θίγοντας µάλλον συναδέλφους που έχουν την
άποψή τους, αυτό είναι απαράδεκτο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Επειδή βλέπω, όµως, µεγάλη αυτοπεποίθηση στον ΣΥΡΙΖΑ για
το ότι έρχονται και είναι έτοιµοι να κυβερνήσουν, µαζί µε τις αναλύσεις τους θα πρότεινα να κοιτάνε και τις µετρήσεις, για να βλέπουν πώς καταβαραθρώνονται από εβδοµάδα σε εβδοµάδα.
Ο ελληνικός λαός όσα επέτυχε δεν θα αφήσει να διακυβευθούν. Να το ξέρετε αυτό, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σηµείο, κατόπιν συµφωνίας που έγινε στην
Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής, διακόπτουµε τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας και εισερχόµεθα στη
συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76
του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, Μέρος Β’.
Η ψήφιση γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής, δεδοµένου ότι πληρούνται
οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
Εάν δεν έχει κανείς αντίρρηση, να προχωρήσουµε στην ψήφιση της πρότασης αυτής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε τοποθετηθεί
εκτεταµένα στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επί δύο πολύωρες συνεδριάσεις!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ,
παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώσαµε σε διάφορα άρθρα των
αλλαγών που θα γίνουν, είναι θετική στα περισσότερα, εκτός από
ένα.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, «παρών», έχοντας εκθέσει πληρέστατα την
άποψή µας, στο άρθρο που αφορά την εκκαθάριση και διάλυση
του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δηλώνετε λοιπόν
«παρών», όπως έχετε δηλώσει και στην επιτροπή.
Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Χαλβατζής έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τοποθετηθήκαµε
για όλο το ζήτηµα. Στο άρθρο 13, δεν ξέρω πώς έχει αναριθµηθεί
τώρα, που αφορά το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής είµαστε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εποµένως ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η πρόταση
έγινε δεκτή επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση επί των άρθρων της πρότασης.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 1
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της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 2
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς, το άρθρο 3
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 4
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 5
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 6
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 7
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 8
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 9
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 10
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 11
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 12
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 13
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 της πρότασης
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 14
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 της πρότασης
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ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 15
της πρότασης έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο της
πρότασης;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο της πρότασης έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς η πρόταση έγινε δεκτή επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η πρόταση για
την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής,
Μέρος Β’ έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τµήµα Μισθοδοσίας.»
2. Το ιζ’ εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ. Η διαχείριση, ενηµέρωση του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωµής, του µητρώου δεσµεύσεων, του µητρώου δικαιούχων, του µητρώου κατασχέσεων και του µητρώου εκχωρήσεων
απαιτήσεων.»
3. Όπου στον Κανονισµό της Βουλής αναφέρεται η φράση
«Τµήµα Λογιστηρίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Τµήµα Μισθοδοσίας».
4. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 137 προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:
«αη) Μητρώο δεσµεύσεων.
αθ) Μητρώο δικαιούχων.
αι) Μητρώο κατασχέσεων.
ακ) Μητρώο εκχωρήσεων απαιτήσεων.»
Άρθρο 2
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 123 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αντιστοίχως, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η
πληρωµή των κάθε είδους δαπανών του Προϋπολογισµού της
Βουλής, η πληρωµή δύναται να διενεργείται και µε απόφαση του
Προέδρου της Βουλής που καθορίζει τη σχετική διαδικασία,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εκτέλεσής τους.»
Άρθρο 3
1. Το β’ εδάφιο του άρθρου 124 καταργείται.
2. Μετά το άρθρο 124 προστίθεται άρθρο 124Α ως εξής:
«Άρθρο 124Α
Εφαρµογή Διατάξεων Δηµόσιου Λογιστικού Τραπεζικοί Λογαριασµοί Βουλής
1. Οι διατάξεις του ν. 4270/2014 εφαρµόζονται αναλόγως, αν
δεν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισµό της Βουλής. Όπου
αναφέρονται αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµικών για τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – Ισολογισµό – Απολογισµό και τη διαχείριση των Οικονοµικών Υποθέσεων του Δηµοσίου, νοούνται οι
αντίστοιχες αρµοδιότητες του Πρόεδρου της Βουλής ως προς
τον Προϋπολογισµό – Ισολογισµό και Απολογισµό της Βουλής,
τη διαχείριση των Οικονοµικών Υποθέσεων αυτής, καθώς και τον
έλεγχο, τη διαχείριση και τη λήψη των αποφάσεων για τους φορείς που εποπτεύει. Όπου αναφέρεται Υπηρεσία Δηµοσιονοµι-
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κού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών νοούνται τα Τµήµατα
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Βουλής, αναλόγως
προς τις αρµοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό.
2. Αρµόδιος για το άνοιγµα, τη διαχείριση και το κλείσιµο των
τραπεζικών λογαριασµών που διατηρούνται σε εµπορικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας και αφορούν στην εξυπηρέτηση αναγκών της Βουλής είναι αποκλειστικά ο Πρόεδρος
της Βουλής, δια των κατά περίπτωση υπηρεσιακών οργάνων,
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες, που ορίζει για αυτούς ο παρών
Κανονισµός και οι, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 100 του παρόντος, εκδιδόµενοι ειδικοί κανονισµοί.»
Άρθρο 4
1. Στο γ’ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του Κανονισµού της Βουλής µετά τη φράση «στο άρθρο 63» προστίθεται η φράση «παράγραφος 1».
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 139 προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Με τις ανωτέρω αποφάσεις δύναται να συγκροτούνται και
οι αναγκαίες, κατά περίπτωση, επιτροπές παραλαβής.»
Άρθρο 5
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 144 προστίθεται
φράση:
«Επίσης, δύναται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, να
ορίζεται επιτροπή παραλαβής κάθε δαπάνης προµήθειας που
πληρώνεται από τον διαχειριστή της Πάγιας Προκαταβολής, λαµβανοµένης υπόψη της χρηµατικής αξίας αυτής.»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 144 προστίθεται εδάφιο β’
ως εξής:
«Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής δύναται να καθορίζονται οι όροι και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των καταλογισµών
που αφορούν στους ανωτέρω.»
3. Στο τέλος του άρθρου 146 του Κανονισµού της Βουλής προστίθεται η φράση «, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 6
Στο άρθρο 35 του Κανονισµού της Βουλής προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:
«12. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α’), όπως ισχύει,
περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εφαρµόζονται και στους µετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα Γραφεία των περιπτώσεων Α’ έως και Θ’ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. Ο κατάλογος των ελεγχόµενων προσώπων
διαβιβάζεται στην Επιτροπή του άρθρου 3Α του ανωτέρω νόµου
από τον Γενικό Γραµµατέα της Βουλής.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει
από την 1η Ιανουαρίου 2015.»
Άρθρο 7
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 95 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά
σε αποστολές βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων που
µετέχουν σε αυτές, εντός ή εκτός της χώρας, ρυθµίζονται µε
αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, εφαρµοζόµενης αναλόγως της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό-ΦΕΚ 106 Α’/1987), όπως ισχύει.»
2. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 95 καταργούνται και
αναριθµούνται αντιστοίχως οι επόµενοι παράγραφοι του ίδιου
άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 152 Κανονισµού της Βουλής
αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά τις διατάξεις περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων και εκπονήσεως µελετών, ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής. Η Προϊστάµενη Αρχή,
κατά τις διατάξεις περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων και εκπονήσεως µελετών, συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της
Βουλής. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται η εκάστοτε σύνθεση αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα µε τη λειτουργία της.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 151 προστίθεται
η φράση «, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό.»
3. Το άρθρο 152 τροποποιείται ως εξής:
α) Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 152 η φράση « … ή
ΤΕ6 Μηχανικών της Βουλής ή κλάδου ΠΕ…» αντικαθίσταται από
τη φράση « … ή ΤΕ6 Μηχανικών της Βουλής ή αντίστοιχου κλάδου ΠΕ …».
4. Στο τέλος του β’ εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
164Δ προστίθεται φράση ως εξής: «…, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση των σχετικών παραστατικών, εφόσον προσκοµίζονται
βεβαιώσεις των αρµόδιων προϊσταµένων.»
Άρθρο 9
Στο άρθρο 106 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής δύναται µέχρι
30.6.2015 µε εισήγηση της Διοικούσης Επιτροπής που λαµβάνεται µε πλειοψηφία 2/3 των µελών της και απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 του
όλου αριθµού των µετόχων, κατόπιν εκπόνησης αναλογιστικής
µελέτης, να µετατραπεί αυτοδικαίως σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης, αναλόγως προς
τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002. Και στην περίπτωση αυτή, το ν.π.ι.δ. θα τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο
του Προέδρου της Βουλής και θα εξακολουθεί να διέπεται από
τον Κανονισµό της Βουλής. Όπου στα άρθρα 7 και 8 του ν.
3029/2002 αναφέρονται Υπουργός Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, νοούνται αντιστοίχως ο Πρόεδρος της Βουλής και τα εκάστοτε εξουσιοδοτούµενα από αυτόν όργανα. Με αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, των ειδικότερων ζητηµάτων της µετατροπής και της ενηµέρωσης, για
στατιστικούς και µόνο λόγους της, του µητρώου της Διεύθυνσης
Επαγγελµατικής Ασφάλισης της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»
Άρθρο 10
1. Στο άρθρο 106 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των µετόχων του
Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής (Τ.Α.Υ.Β.), κατόπιν εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.), αποφασίσει, µέχρι
την 31.12.2014, τη διάλυση και εκκαθάριση του Ταµείου, συµφώνως προς το άρθρο 16 του Οργανισµού του όπως ισχύει και κυρώνεται από τον Κανονισµό της Βουλής, η Δ.Ε. του Ταµείου,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήψη της
ανωτέρω απόφασης, ζητεί από την Τράπεζα της Ελλάδος τη ρευστοποίηση της συµµετοχής του Τ.Α.Υ.Β. στο Κοινό Κεφάλαιο των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων
(Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν.
2469/1997. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει στο λογαριασµό
ταµειακής διαχείρισης που διατηρεί το Τ.Α.Υ.Β. σε αυτήν το σχετικό χρηµατικό ποσό, καταργούµενης, αντιστοίχως, της µερίδας
συµµετοχής του στο Κοινό Κεφάλαιο. Πρόσοδοι που αναλογούν
στο αναληφθέν ποσό, κατατίθενται στον ανωτέρω λογαριασµό
ταµειακής διαχείρισης. Μετά την κατά τα ανωτέρω ρευστοποί-
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ηση, ο εν λόγω λογαριασµός τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση.
Η εκκαθάριση διενεργείται, συµφώνως προς το άρθρο 16 του
Οργανισµού του Τ.Α.Υ.Β., όπως ισχύει. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέµεται σε όλους τους µετόχους µε ενιαίο συντελεστή,
αναλόγως προς τις τρέχουσες ακαθάριστες αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές και τα έτη υπηρεσίας τους, εφαρµόζεται δε
ως προς αυτό η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4172/2013. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Οργανισµού του Τ.Α.Υ.Β.,
όπως ισχύει, δεν εφαρµόζεται από 12.12.2014 µέχρι 31.12.2014.
Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής κατόπιν σύµφωνης
γνώµης της Δ.Ε. του Τ.Α.Υ.Β. υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή
καθορίζεται κάθε σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θέµα.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 ισχύει από 1.11.2014.
Άρθρο 11
Στο άρθρο 106 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από 1.1.2015, εφόσον το Τ.Α.Υ.Β., ως Ν.Π.Δ.Δ., δεν πληροί
τις προϋποθέσεις βιωσιµότητας, συµφώνως προς τα αποτελέσµατα της ετήσιας αναλογιστικής µελέτης, για τον υπολογισµό
της αρωγής εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του ν.4242/2014, καθώς και της υπουργικής απόφασης Φ. 8000/1093/26/12.2.2014 (Β’ 313), όπως ισχύει.»
Άρθρο 12
Στο τέλος του άρθρου 95 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Δεν καταβάλλονται αποδοχές και κάθε είδους λοιπές αποζηµιώσεις, κατά το διάστηµα που υπάλληλος της Βουλής, µόνιµος ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετεί
ως αιρετός σε διευθυντική θέση σε Κοινοβουλευτική Συνέλευση
Διεθνούς Οργανισµού ή σε Διεθνές Κοινοβουλευτικό Όργανο ή
σε Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Διασκέψεις και Συνεργασίες, στις
οποίες συµµετέχει η Βουλή και η υποψηφιότητα του είχε προταθεί από αυτήν.
Κατά το διάστηµα αυτό, καταβάλλονται από τη Βουλή οι εισφορές για την κύρια και επικουρική σύνταξη και το Τ.Π.Δ.Υ., µε βάση
το βασικό µισθό πριν αναλάβει τη θέση.
Σε περίπτωση που ο εν λόγω υπάλληλος κατείχε θέση ευθύνης
στη Βουλή κατά τη στιγµή της ανάληψης των καθηκόντων του,
είναι δυνατή η αναπλήρωσή του. Η θητεία στη νέα θέση λογίζεται
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας.»
Άρθρο 13
1. Στο άρθρο 104 προστίθεται γ’ εδάφιο ως εξής:
«γ) Στους ανωτέρω υπαλλήλους της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως
από 1.1.2015 η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
2. Στο άρθρο 104Α προστίθεται γ’ εδάφιο ως εξής:
«γ) Σε όσους εκ των ανωτέρω Ειδικών Επιστηµονικών Συνεργατών και Επιστηµονικών Συνεργατών του Επιστηµονικού Συµβουλίου και των Διευθύνσεων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής τίθενται σε αναστολή άσκησης του λειτουργήµατός
τους, εφαρµόζεται αναλόγως από 1.1.2015 η παράγραφος 2 του
άρθρου 24 του ν. 1868/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
Άρθρο 14
Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 164Δ προστίθεται
β’ εδάφιο ως εξής:
«β) Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης πρόσληψης των ανωτέρω
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 15
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 81 προστίθεται γ’
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εδάφιο ως εξής:
«γ) Οι εκκρεµείς αιτήσεις µετατάξεων που είχαν κατατεθεί πριν
από την έναρξη ισχύος της από 16.07.2010 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 139 Α’/10.08.2010) κρίνονται δυνάµει του ισχύσαντος νοµικού πλαισίου κατά το χρόνο
υποβολής τους.»
Άρθρο 16
Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από της δηµοσίευσής
τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις της παρούσας.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο της παραπάνω πρότασης.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Αθανασίου για ένα λεπτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε µια βουλευτική
τροπολογία, την µε γενικό αριθµό 2289 και ειδικό αριθµό 258.
Την έχουν καταθέσει συνάδελφοι Βουλευτές και αφορά την
ίδρυση µεταβατικής έδρας του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου
Κοζάνης επί της επαρχίας Εορδαίας στην Πτολεµαΐδα. Δεν υπάρχει καµµία δαπάνη, ενόψει του ότι υπάρχει κτήριο όπου συνεδριάζει το Ειρηνοδικείο και υπάρχουν γραµµατείς.
Από τον έλεγχο που έκανα, είναι πράγµατι περίπου χίλιες υποθέσεις τον χρόνο που θα εκδικάζονται στη µεταβατική έδρα. Η
δαπάνη είναι µηδαµινή, δεν υπάρχει καθόλου δαπάνη, όπως σας
είπα. Νοµίζω ότι θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Εορδαίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ ωραία, είπατε την
άποψή σας.
Ο κ. Τασούλας θα µιλήσει για πέντε λεπτά και µετά ο κ. Χαρδούβελης. Ο κ. Χαρδούβελης του παραχώρησε τη θέση του.
Είστε πολύ ευγενής, κύριε Χαρδούβελη. Θα σας δώσω πέντε
λεπτά παραπάνω.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σύµφωνοι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Τασούλα,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα απασχολούσα περισσότερο το
Σώµα, αν είχε ολοκληρωθεί µια…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τον Εθνικό Συντονιστή θα πει
ο Υπουργός Δικαιοσύνης γιατί δεν υπογράφει;
Κύριε Αθανασίου, για τον Εθνικό Συντονιστή δεν είπατε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Τασούλα, σας
έχω δώσει τον λόγο. Μιλάει κάποιος από εδώ, κάποιος από εκεί.
Μη διακόπτετε την οµιλία σας για να απαντάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα απασχολούσα περισσότερο το
Σώµα, αν είχε ολοκληρωθεί µια διαδικασία, η οποία έχει ξεκινήσει
εδώ και µήνες και η οποία µέχρι χθες αργά το βράδυ είχε σχεδόν
ολοκληρωθεί, αλλά είναι αρκετά πολύπλοκη. Είναι η διαδικασία
της διευθέτησης του θέµατος του Μεγάρου Μουσικής.
Το Μέγαρο Μουσικής, όπως ξέρετε, έχει εγγυηµένα από το
δηµόσιο δάνεια, τα οποία ανέρχονται µαζί µε τις καταπτώσεις
των εγγυήσεων σε ένα ποσό που είναι γύρω στα 420 εκατοµµύρια.
Η συµφωνία η οποία επιχειρήθηκε να πραγµατοποιηθεί περιελάµβανε απόδοση στο δηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα όλων των
ακινήτων του Μεγάρου εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, αξίας 630 εκατοµµυρίων ευρώ και περιελάµβανε και
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πλειοψηφία του δηµοσίου στο διοικητικό του συµβούλιο για
πρώτη φορά από το 1981.
Επίσης, περιελάµβανε την πρόβλεψη για προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και του Μεγάρου,
ώστε να χρησιµοποιούν τα κτήρια τα οποία θα περιήρχοντο στην
κυριότητα του δηµοσίου και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, όπως το
Φεστιβάλ Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Λυρική Σκηνή
και οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ή πολιτιστικός φορέας του δηµοσίου.
Η ολοκλήρωση αυτής της συµφωνίας λόγω του νοµοθετικού
όγκου της σηµερινής µέρας δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί, γιατί υπάρχουν ακόµη ορισµένες λεπτοµέρειες, οι οποίες
δεν µπόρεσαν να επιλυθούν. Ωστόσο, έχουν γίνει σοβαρά βήµατα προς την επίλυση του θέµατος και θεωρώ ότι αυτά τα βήµατα αποτελούν ένα προανάκρουσµα λύσεως του θέµατος του
Μεγάρου, προς την κατεύθυνση και της εξασφαλίσεως του δηµοσίου συµφέροντος αλλά και της συνέχισης της λαµπρής πολιτιστικής δράσης του Μεγάρου Μουσικής.
Εν όψει του γεγονότος ότι δεν µπορούµε αυτήν τη στιγµή,
λόγω της νοµοθετικής πιέσεως και του όγκου της νοµοθετικής
εργασίας, να συµπεριλάβουµε µία εκτεταµένη νοµοθετική ρύθµιση για το Μέγαρο Μουσικής, θα ήθελα να γίνει δεκτή µία τροπολογία την οποία υποβάλλει το Υπουργείο Πολιτισµού και η
οποία έχει γενικό αριθµό 2291 και ειδικό 260.
Είναι µια τροπολογία η οποία περιλαµβανόταν στη συνολική
ρύθµιση του Μεγάρου Μουσικής, η οποία όµως τελικώς δεν ολοκληρώνεται. Όλες οι διατάξεις των οποίων ζητώ την ψήφιση
έχουν αναρτηθεί εδώ και ενάµιση µήνα σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού, το οποίο, πάλι λόγω της νοµοθετικής επιταχύνσεως που έχουµε τις τελευταίες µέρες, έχει αποσυρθεί.
Πρώτον, κύριοι συνάδελφοι, ζητώ για το Μέγαρο Μουσικής να
δώσουµε για µία ακόµη φορά παράταση στη χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας µέχρι τα τέλη Απριλίου,
για να µην αντιµετωπιστεί πρόβληµα, µε τη βεβαιότητα ότι µέχρι
τότε θα υπάρχει λύση στο συνολικό ζήτηµα του Μεγάρου, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα το Μέγαρο να επιχορηγείται από το
δηµόσιο, χωρίς να ζητείται η ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Όλα τα δικαιώµατα, όµως, του δηµοσίου τονίζω ότι
είναι εξασφαλισµένα.
Στην ουσία, παρατείνεται µέχρι τις 30 Απριλίου η ισχύς της διάταξης του άρθρου 35 του ν. 4262/2014 που προβλέπει αυτήν τη
χορήγηση ενηµερότητας µε όλες τις παρεπόµενες συνέπειες –
διαβάζω κατά λέξη από την έκθεση του Λογιστηρίου- «αναστολή
συµψηφισµών µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, µη υπολογισµός
τόκων και προστίµων».
Προτείνω, επίσης, η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του οργανισµού που λήγει στις 24 Δεκεµβρίου να παραταθεί µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα που δίνουµε και τη
χορήγηση της ενηµερότητας, δηλαδή µέχρι τα τέλη Απριλίου.
Επιπλέον, κύριοι συνάδελφοι, εκτός από τα θέµατα του
ΟΜΜΑ, τα οποία περιέγραψα, υπάρχει µία εκκρεµότητα στα θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, η οποία όπως ξέρετε αποτελεί ανθρώπινο και συνταγµατικά προστατευόµενο δικαίωµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από αυτά που σέβεστε γενικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Αθλητισµού και Πολιτισµού): Η πνευµατική ιδιοκτησία στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια θίγεται πολλαπλώς. Είναι ιλιγγιώδεις οι ρυθµοί αύξησης
των κρουσµάτων απειλής και υπονόµευσης της πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Υπάρχει µία εκκρεµότητα. Είµαστε από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία όταν η παραβίαση της πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει κακουργηµατικό χαρακτήρα –όχι χαρακτήρα πληµµελήµατος- δεν είναι δυνατή η άρση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων και η ανεύρεση του προσώπου εκείνου το
οποίο πραγµατοποιεί την κακουργηµατική παραβίαση της πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Με τη διάταξη αυτή επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για
τη διακρίβωση κακουργηµάτων που προβλέπονται από τον ν.
2121/93 για την πνευµατική ιδιοκτησία.
Μία επόµενη ρύθµιση είναι η διευκόλυνση της εκκαθάρισης
του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού. Ο Οργανι-
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σµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού είναι υπό εκκαθάριση.
Έχει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, και ζητούµε, όπως σε όλους τους δηµόσιους οργανισµούς, να απαγορεύεται κάθε µέτρο ατοµικής ή
συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας, ώστε
να διαφυλαχθεί η περιουσία και να µπορούν εν συνεχεία οι πιστωτές να ικανοποιηθούν. Είναι µία µεταχείριση την οποία έχουν
όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί. Επιπλέον λόγος γι’ αυτήν τη µεταχείριση επαναλαµβάνω είναι ότι αυτός ο οργανισµός στην ιδιοκτησία του έχει αντικείµενα που προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόµο.
Η επόµενη ρύθµιση έχει να κάνει µε την αδυναµία της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού αυτές τις ηµέρες –την οποία επισήµαναν και Βουλευτές που έκαναν και ερωτήσεις, όπως ο κ. Αυγενάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου- να επιχορηγήσει αθλητικά
σωµατεία, λόγω του ότι η αθλητική οµοσπονδία, στην οποία υπάγονται αυτά τα σωµατεία, δεν είναι φορολογικά ενήµερη.
Με αυτήν την τροπολογία προβλέπουµε ότι σε περίπτωση που
η αθλητική οµοσπονδία δεν είναι ενήµερη, η κατανοµή επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωµατεία και ενώσεις, διενεργείται κατά
κλάδο άθλησης από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου Υφυπουργού Αθλητισµού
και να µην παρασύρονται οι σύλλογοι από την αδυναµία της οµοσπονδίας να εισπράξει τα χρήµατα του δηµοσίου και εν συνεχεία
να τους τα µοιράσει.
Το τελευταίο είναι µία εκκρεµότητα που υπάρχει εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Από το 1995, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µία προσθήκη στον νόµο περί θεάτρων, που είναι του 1955, η οποία προβλέπει ότι θέατρα µπορεί να είναι και µετασκευασµένοι χώροι
πλωτοί, χερσαίοι ή σταθερής τροχιάς. Υπάρχει µία δυσκολία σε
αυτούς τους χώρους, πλωτούς, χερσαίους ή σταθερής τροχιάς
να τύχουν πολεοδοµικής αλλά και στατικής τακτοποίησης, λόγω
της ιδιορρυθµίας τους.
Με αυτήν τη διάταξη, επειδή αυτοί οι χώροι αξιοποιούνται από
ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτήν την πρωτοποριακή αντίληψη
περί θεάτρου, προβλέπουµε ώστε η Διεύθυνση Οικοδοµικών και
Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η
ΔΟΚΚ, να δίνει έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, ώστε να τακτοποιούνται θέµατα εκσυγχρονισµού, επέκτασης, ασφάλειας
και υγιεινής αυτών των θεατρικών χώρων, που γίνονται σε πλωτά,
χερσαία ή σταθερής τροχιάς µεταφορικά µέσα, και να έχουν
όλες τις εγγυήσεις ασφάλειας και υγιεινής.
Αυτό το νοµοθετικό κενό που υπήρχε έπρεπε να το λύσουµε.
Και µε αυτήν τη διάταξη λύνεται αυτό το κενό.
Σας ευχαριστώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, θα φύγετε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν θα φύγω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τότε θα δεχθείτε µια
ερώτηση από τον κ. Κουτσούκο και από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είναι εύλογο το αίτηµά µου να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, γιατί δεν είχαµε υπ’ όψιν µας τη συγκεκριµένη τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, λέω ότι δεν είχαµε υπ’ όψιν
µας.
Δεν λύνετε συνολικά το θέµα του Μεγάρου Μουσικής. Μας
εξηγήσατε ότι υπάρχουν προβλήµατα. Θα περιµέναµε µία συνολική λύση.
Πρώτο θέµα. Την άλλη φορά είχαµε δώσει δυνατότητα για φορολογική ενηµερότητα για να παίρνουν τις επιχορηγήσεις του
δηµοσίου, µε την προϋπόθεση ότι θα πληρώνουν κατά προτεραιότητα τους µισθούς των εργαζοµένων, διότι εγώ δεν θέλω να
δώσω φορολογική ενηµερότητα σε κανέναν για να κάνει δηµόσιες σχέσεις.
Δεύτερο θέµα. Υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα µε τα πνευµατικά
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δικαιώµατα. Έχει συσταθεί επιτροπή στο Υπουργείο Πολιτισµού,
η οποία έχει ολοκληρώσει το έργο της εδώ και οκτώ µήνες.
Υπάρχουν τεράστια θέµατα στην επαρχία, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε ότι ένα καφενείο σε ορεινό χωριό πληρώνει περισσότερα
πνευµατικά δικαιώµατα από ό,τι ένα κλαµπ στο Κολωνάκι και στη
Μύκονο.
Αντί να µας φέρετε τη συνολική πρόταση, µας φέρνετε µία διάταξη για άσκηση δίωξης κακουργηµατικού χαρακτήρα –δεν ξέρω
για ποιους και ποιος θα την ασκεί- την ώρα που ο καφετζής, όταν
δεν έχει άδεια µουσικής, πάει για πληµµέληµα και κινδυνεύει µε
δώδεκα µήνες φυλακή.
Γιατί δεν τα αντιµετωπίζετε µε αυτόν τον δίκαιο τρόπο τα θέµατα; Κρατάω µία επιφύλαξη και περιµένω εξηγήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Και εγώ θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλετε να τελειώσουµε
σήµερα ή όχι; Εµείς είµαστε εδώ και µας έχετε εξαντλήσει τόσες
ώρες.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ότι βρισκόµαστε εδώ σήµερα,
κύριε Πρόεδρε, είναι αποτέλεσµα της κυβερνητικής ασυδοσίας,
διότι σήµερα δεν είναι ηµέρα νοµοθετικού έργου και αντ’ αυτού
ακούµε τη µία µετά την άλλη νέες υπουργικές τροπολογίες επί
παντός επιστητού και πραγµατικά σε όλο το φάσµα της εικαζόµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
(Θόρυβος στα υπουργικά έδρανα)
Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε συγκρατηθείτε λίγο, θα κάνετε µετά
αυτή τη συζήτηση. Πριν από ένα λεπτό εισηγηθήκατε τροπολογία µε την οποία θα θεσµοθετήσετε δυνατότητα άρσης του
απορρήτου των επικοινωνιών για κακουργηµατικού τύπου παραβιάσεις των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όχι των επικοινωνιών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιων, λοιπόν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Το άτοµο που κάνει την κακουργηµατική πράξη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εξηγήστε, σας παρακαλώ, τι
είναι αυτό που εισηγείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Υπάρχουν κάποια κακουργήµατα, όπως είναι η παραβίαση του αρχαιολογικού νόµου, όπως είναι η εκβίαση, όπως
είναι τα εγκλήµατα κατά της ζωής, τα οποία περιγράφονται στο
νόµο και για τα οποία µπορείς να πάρεις άδεια από την Επιτροπή
Προσωπικών Δεδοµένων και να πάρεις προσωπικά δεδοµένα και
να αντιληφθείς ποιος κάνει αυτό το αδίκηµα.
Κακουργήµατα υπάρχουν στον ν.2121 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και περιγράφεται το κακούργηµα. Κάνει κάποιος κακουργηµατική παραβίαση στα πνευµατικά δικαιώµατα, όταν κατ’
επάγγελµα και κατά συνήθεια παραβιάζει τα δικαιώµατα άλλων
και βγάζει χρήµατα.
Αυτό το κακούργηµα, της παραβίασης των πνευµατικών δικαιωµάτων κάποιων δηµιουργών, δεν επισύρει τη δυνατότητα να
τον ψάξουν οι αρχές και να τον εντοπίσουν. Συµπεριλαµβάνουµε,
λοιπόν, τώρα αυτό το κακούργηµα σε εκείνα τα κακουργήµατα
στα οποία µπορείς να άρεις τα προσωπικά δεδοµένα και να εντοπίσεις ότι αυτό το κακούργηµα το κάνει ο τάδε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, κάνατε τη διευκρίνιση, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ,
να καταγραφεί ότι αυτού του τύπου η παρέµβαση στο νοµοθετικό πλαίσιο, ουσιαστικό και δικονοµικό ποινικό, δηλαδή απτόµενο του Ποινικού Δικαίου και της ποινικής δικονοµίας, δεν µπορεί να γίνεται κατ’ αυτόν τον εντελώς ανεύθυνο, πρόχειρο και
στερούµενο παντελώς συστηµατικότητας και επεξεργασίας
τρόπο.
Δεν µπορεί να διακρίνει κανείς ποια είναι η σκοπιµότητα να
φέρνετε τροπολογία, κατεπείγουσα και εκπρόθεσµη, δυνατότη-
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τας άρσης της προστασίας του προσώπου από εγγυήσεις, οι
οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κράτος δικαίου, όπως
το γνωρίζουν οι δηµοκρατίες και ο ευρωπαϊκός πολιτισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτή
την τροπολογία δεν την εισηγήθηκε ο αρµόδιος Υπουργός, που
είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος ήρθε εισηγήθηκε τη µεταβατική έδρα της Κοζάνης, δεν απάντησε γιατί δεν συνυπογράφει για τον Εθνικό Συντονιστή Καταπολέµησης της Διαφθοράς,
δεν εισηγήθηκε καµµία άλλη από τις τροπολογίες αρµοδιότητάς
του..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Στο λεπτό είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ποιο λεπτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς µετρήσατε του Υπουργού
την παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό σάς πήρε ο
Υπουργός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς αυτήν τη στιγµή ως Υπουργός Πολιτισµού φέρνετε κακουργηµατικές διατάξεις µε παρέκταση δικονοµικών δυνατοτήτων οι οποίες προσκρούουν στον
πυρήνα των ατοµικών δικαιωµάτων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Όχι, όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας λέω ότι είστε παντελώς
αναρµόδιος, ότι είναι εντελώς αντικανονική αυτή η διαδικασία,
ότι είναι εξόχως προβληµατική η ελευθεριότητα που αισθάνεστε
να καταργείτε µε αυτόν τον τρόπο δικαιώµατα και εγγυήσεις και
να την αποσύρετε, γιατί δεν εκθέσατε και κανένα κατεπείγον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη και µετά ο κ. Γιοβανόπουλος,
αλλά µόνο για δύο λεπτά και κανένα παραπάνω, ούτε µισό δευτερόλεπτο πια.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, η ώρα είναι 20.15’.
Έχουµε εδώ από το πρωί και συζητούµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εισήχθη και στην επιτροπή.
Έρχεται, λοιπόν, εδώ –και ποιος ξέρει ακόµη πόσες θα ακολουθήσουν;- άλλη µια τροπολογία, η οποία είναι εκπρόθεσµη και
την φέρνετε κατεπειγόντως, µε την οποία ρυθµίζετε πολύ σοβαρά θέµατα –αυτά στα οποία αναφέρθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου- που δεν έχουν σχέση και δεν είναι της αρµοδιότητας του
κυρίου Υπουργού και τη φέρνετε εδώ στην κυριολεξία από το
παράθυρο γιατί βιάζεστε να ρυθµίσετε τι;
Από µόνος του ο τρόπος µε τον οποίο εισάγετε αυτήν την τροπολογία προδίδει ότι αυτή έχει επιλήψιµο χαρακτήρα και γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο, ζητούµε και εµείς να την αποσύρετε
άµεσα και να σταµατήσετε αυτή την κατηφόρα επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιοβανόπουλος για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, άκουσα
για την τροπολογία σχετικά µε το Μέγαρο. Ξέρω ότι η σκόνη κρύβεται κάτω από το χαλί, αλλά όχι το Μέγαρο.
Έχει προφανώς µια τόλµη να ασχοληθείτε µε αυτήν τη συγκεκριµένη ιστορία εκεί. Ακούω ότι πράγµατι θα πάρετε το κτήριο
εν όψει του γεγονότος ότι ήταν ενυπόθηκα τα δάνεια.
Σας παρακαλώ πολύ, για τα 400 εκατοµµύρια ευθύνεται κάποιος; Κανένας δεν θα ευθύνεται όλα αυτά τα χρόνια που βύθισε
το Μέγαρο και χρέωσε τον ελληνικό λαό; Γι’ αυτό έχετε κάποια
πρόβλεψη; Γιατί νοµίζω ότι «των οικιών ηµών εµπιπραµένων
ηµείς άδοµεν». Καλό το Μέγαρο και καλός ο πολιτισµός και είναι
αγαθό, αλλά το χρέος είναι χρέος.
Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να τοποθετηθείτε, γιατί άκουσα
σήµερα το νούµερο και ανατρίχιασα: 400 εκατοµµύρια! Είναι ένα
ποσό ιλιγγιώδες, όταν ο ΟΓΑ, ας πούµε, χρειάζεται 300 εκατοµµύρια τον χρόνο για να πληρώνει συντάξεις στους αγρότες. Εκεί
ο έλεγχος θα φθάσει κάπου; Θα µας πείτε αν αυτά τα νούµερα
θα καταλογιστούν κάποτε στους υπαιτίους;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
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Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι
πλην του τµήµατος της τροπολογίας που αφορά στη δυνατότητα
της φορολογικής ενηµερότητας, ώστε να µπορούν να πληρωθούν οι εργαζόµενοι του Μεγάρου Μουσικής, πρέπει να αποσυρθεί όλο το υπόλοιπο.
Δεν είµαστε σε θέση αυτήν τη στιγµή να υποστηρίξουµε µια
τροπολογία που αφορά σε ζητήµατα πνευµατικών δικαιωµάτων,
την ώρα που είµαι απολύτως βέβαιος ότι καλύτερα εµού γνωρίζετε ότι η ΑΕΠΙ έχει καταστεί ένα είδος βραχνά, µία µάστιγα στην
κυριολεξία, η οποία κυνηγάει τον παραµικρό περιπτεριούχο που
έχει ανοιχτό το ραδιόφωνό του και τον άνθρωπο που έχει ένα καφενείο σε ένα χωριό.
Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους έχει ασκήσει µηνύσεις και
αγωγές η ΑΕΠΙ, κύριε Υπουργέ, διότι σε ένα ΚΑΠΗ έπαιζε ένα
ραδιόφωνο ή µία τηλεόραση.
Θα ήταν πολύ χρήσιµο η Κυβέρνηση να φέρει µια νοµοθετική
πρωτοβουλία, να ρυθµίσουµε ζητήµατα πνευµατικών δικαιωµάτων και να βάλουµε φραγµό σε αυτήν την τυραννία της ΑΕΠΙ.
Αυτό είναι πραγµατική προστασία και θα έχετε φέρει µεγάλο
όφελος στην ελληνική κοινωνία, αν το πράξετε.
Όµως, τώρα, µε µια κατεπείγουσα διαδικασία να δώσει η Βουλή την έγκρισή της για κάτι τόσο ξαφνικό, που κανείς µας δεν το
γνωρίζει και δεν µπορεί να το αξιολογήσει, µε συγχωρείτε, αλλά
να µην το κάνετε. Να κρατήσετε το κοµµάτι που αφορά στην ενηµερότητα, ώστε να λήξει το θέµα του Μεγάρου οµαλά.
Εγώ ήµουν έτοιµος να υποστηρίξω και την οριστική λύση του
θέµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Είναι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και η Γενική Γραµµατεία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι, όλο το σχετικό κοµµάτι. Όµως, το κοµµάτι που αφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα
και όλα τα υπόλοιπα που αναπτύξατε, παρακαλώ πολύ να αποσυρθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ ωραία. Ολοκληρώσατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρία µέλη από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας.
Τους χειροκροτούµε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εσείς ως τι ζητάτε τον
λόγο, δηλαδή; Τι είστε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για λίγο, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πάντως, για να µην αδικήσω τον φίλο τον Δάνη, ορίστε, για ένα λεπτό µόνο έχει τον
λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, µόνο ένα
λεπτό.
Μέσα σ’ αυτή την Αίθουσα έχει έρθει αίτηση άρσης ασυλίας
µου από την ΑΕΠΙ. Και αυτό γιατί; Διότι έχουµε διακηρύξει από
το 2000 ότι η ΑΕΠΙ δεν είναι µόνο η ΑΕΠΙ, αλλά είναι «ΕΡΑΤΩ»,
«GRAMMO» και «ΑΠΟΛΛΩΝ». Είναι τέσσερις εταιρείες οι οποίες
ζητούν δικαιώµατα όχι µόνο από µαγαζιά, αλλά µέχρι και από τα
καταστήµατα τα οποία πωλούν ψιλικά ή οτιδήποτε και έχουν ένα
ραδιοφωνάκι και ακούν µουσική.
Έχω κάνει µια ερώτηση και θέλω µια απάντηση επιτέλους: Η
τηλεόραση είναι µέσο ενηµέρωσης ή µουσικό όργανο; Πρέπει
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κάποτε να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα. Διότι µε βάση αυτό,
όποιος έχει µια τηλεόραση στο καφενείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ανοικτή.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: …πάνω στα χωριά του Νοµού Πέλλας
και οπουδήποτε αλλού και βλέπουν οι άνθρωποι είτε ακούν ειδήσεις ή βλέπουν ένα σίριαλ ή κάνουν οτιδήποτε, τους ζητούν
ΑΕΠΙ. Έλεος! Πρέπει αυτή η λογική να σταµατήσει µε την ΑΕΠΙ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε. Και το
Προεδρείο µαζί σας είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να την αποσύρει, κύριε Πρόεδρε.
Όλες οι πτέρυγες της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, τοποθετούνται
αρνητικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, έχετε να πείτε κάτι για να κλείσουµε το θέµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε και ακούµε τη Βουλή.
Θέλω να εξηγήσω κάτι. Δεν καθιερώνουµε εδώ κανέναν κακουργηµατικό χαρακτήρα. Ο κακουργηµατικός χαρακτήρας
υπάρχει σε κάποια περιγραφόµενα αδικήµατα. Απλώς, προτείνω
-και δεν το δέχεται η Βουλή και το αντιλαµβάνοµαι αυτό- τα κακουργήµατα παραβιάσεως της πνευµατικής ιδιοκτησίας να δύνανται να τυγχάνουν της άρσεως, µε δικαστική απόφαση, του
προσωπικού απορρήτου. Αυτό.
Δεν καθιερώνουµε τώρα κάποιο νέο κακούργηµα. Αντιλαµβάνοµαι, ωστόσο, ότι υπάρχει µία επιφύλαξη και ένας αρνητισµός
από ευρεία παράταξη µέσα στη Βουλή και αποσύρω τη δεύτερη
διάταξη της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα αποσύρετε τη διάταξη αυτή. Πολύ ωραία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θέλω, όµως, να πω, επειδή ο κ. Κουτσούκος έθεσε
το θέµα του Μεγάρου, ότι αυτό που κάνουµε δεν θίγει τους µισθούς. Απεναντίας, προστατεύει τους µισθούς που τους δίνουµε
αυτό το τετράµηνο µέχρι τα τέλη Απριλίου και την παράταση του
διοικητικού συµβουλίου.
Επίσης, θα ήθελα να επαναλάβω ως προς τη διάταξη µε την
οποία η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού θα µπορεί να επιχορηγεί
σωµατεία ασχέτως της φορολογικής ενηµερότητος της οµοσπονδίας τους, ότι πρέπει να την ψηφίσουµε για να µπορέσουν
αυτά τα σωµατεία στην Ελλάδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν είπε κανένας γι’
αυτό. Αυτό παραµένει. Μην το επαναλαµβάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): …Ή να τακτοποιηθούν αυτά τα θέατρα που είναι
πλωτά ή χερσαία και για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότης πολεοδοµικής τακτοποιήσεως. Το θέµα, λοιπόν, του αδικήµατος, εφόσον δεν συµφωνεί η Βουλή, αποσύρεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και αυτά παραµένουν.
Έφυγε µόνο η διάταξη που αφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα.
Ευχαριστούµε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µε τα χρέη τι θα
γίνει;
Κύριε Υπουργέ, τα χρέη τα χαρίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Χαρδούβελης, τον οποίο εµποδίσαµε τέσσερις φορές να
έρθει στο Βήµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τα χρέη, κύριε Υπουργέ; Για
τα χρέη δεν απάντησε ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα σας πω για τα χρέη.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες προσθήκες και αναδιατυπώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ(Υπουργός Οικονοµικών):Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, θα συµβάλω και εγώ στις καταθέσεις τροπολογιών. Το Υπουργείο Οικονοµικών κατέθεσε τρεις τροπολογίες.
Νοµίζω, όµως, ότι είναι όλες δικαιολογηµένες.
Με την πρώτη τροπολογία κυρώνεται η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τη δίµηνη παράταση του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής. Σας θυµίζω ότι το Eurogroup στις 8 Δεκεµβρίου ενέκρινε το αίτηµα της Κυβέρνησης για δίµηνη τεχνική παράταση του προγράµµατος, ώστε να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε συµφωνία µε τους εκπροσώπους των εταίρων µας.
Οι διαπραγµατεύσεις είναι σε καλό δρόµο. Τα τεχνικά κλιµάκια
επέστρεψαν στην Αθήνα. Έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας
σε όλα τα ζητήµατα που τέθηκαν και έχουµε καταφέρει να έρθουµε σε προσέγγιση στα περισσότερα απ’ αυτά.
Τι θα σηµατοδοτήσει η επίτευξη συµφωνίας; Εδώ θα ήθελα
λίγο την προσοχή σας. Πρώτον, ανοίγει ο δρόµος για την εκταµίευση του 1,8 δισεκατοµµυρίου ευρώ, που είναι η τελευταία
δόση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Στήριξης
(EFSF) και για τα 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη διπλή δόση
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας για το 2015 είναι δεδοµένες. Συγκεκριµένα, για το επόµενο τρίµηνο, δηλαδή για τους
πρώτους τρεις µήνες του 2015, υπάρχει ανάγκη πληρωµής σωρευτικά περίπου 4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Υπάρχει και η περαιτέρω ανάγκη –κι εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σαςκάλυψης των εντόκων γραµµατίων που λήγουν σ’ αυτό το διάστηµα. Αυτή η ανάγκη αναµένεται να καλυφθεί κυρίως από ξένα
ταµεία και άλλους επενδυτές, εφόσον υπάρξει επίτευξη συµφωνίας. Αν δεν υπάρξει επίτευξη συµφωνίας, όµως, είναι κατανοητό
ότι οι ανάγκες χρηµατοδότησης του κράτους αυξάνονται. Αναγκαστικά θα χρησιµοποιηθεί το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, γεγονός όµως που θα περιορίσει τις δυνατότητες χρηµατοδότησης
της ιδιωτικής οικονοµίας.
Δεύτερον, µε την επίτευξη συµφωνίας θα ολοκληρωθεί και το
Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής, µαζί και ο ασφυκτικός
έλεγχος και τα στενά χρονοδιαγράµµατα. Οι απαιτούµενες δράσεις θα περιοριστούν και θα µπούµε σε µία νέα σχέση µε τους
δανειστές µας. Έτσι, θα ξεκινήσει και η συζήτηση για την επόµενη µέρα του προγράµµατος.
Ήδη, οι εταίροι είναι θετικά διακείµενοι ως προς την πρόθεση
της Κυβέρνησης να ζητήσει προληπτική γραµµή στήριξης, το λεγόµενο ECCL, όπως διατυπώθηκε επίσηµα στο Eurogroup στις
8 Δεκεµβρίου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η χώρα βγαίνει µε συνετό τρόπο στις αγορές, έχοντας εξασφαλίσει σε κάθε περίπτωση προληπτική συνδροµή χρηµατοδότησης. Θα αλλάξουν οι
προσδοκίες των αγορών προς το καλύτερο, θα µειωθεί το κόστος δανεισµού και θα αρθεί ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα για
τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η συνετή προσφυγή στις αγορές
προϋποθέτει κόστος που δεν θα απειλήσει, όµως, τη βιωσιµότητα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και του δηµόσιου χρέους.
Τρίτον, ως προς τη συµφωνία, θα µπορέσει επιτέλους να τεθεί
υπό συζήτηση και το ζήτηµα του χρέους, λεπτοµέρειες για το
οποίο δεν µπορώ να πω σήµερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε –φαντάζοµαι ότι το
καταλαβαίνετε όλοι- σε µία κρίσιµη συγκυρία. Αυτήν την περίοδο
κρίνεται –περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη στιγµή- αν η
ελληνική οικονοµία θα εισέλθει σε µία εµφανώς ανοδική πορεία
ή αν θα σκοντάψει και θα καταδικαστεί σε στασιµότητα και οπισθοχώρηση.
Η ανάπτυξη έχει επανέλθει στη χώρα µας τα τελευταία τρίµηνα
µετά από έξι χρόνια ύφεσης. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
έχουν αρχίσει και έχουν αποτέλεσµα. Απαιτείται, όµως, συνέχιση
των µεταρρυθµίσεων. Αυτές θα εξασφαλίσουν τη δυναµική που
χρειάζεται η ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας. Η συνέχιση της προσπάθειας που ξεκινήσαµε προϋποθέτει ευρεία συναίνεση, τόσο µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων
όσο και µεταξύ των κοινωνικών οµάδων. Ας µην ξεχνάµε ότι η
ανάπτυξη είναι προϋπόθεση και για µία βιώσιµη κοινωνική πολιτική.
Θα πρυτανεύσει, λοιπόν, η λογική και η συναίνεση; Θα συνε-
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χιστεί η µεταρρυθµιστική προσπάθεια; Αν ναι, ο δρόµος προς το
µέλλον αναµένεται όντως αναπτυξιακός. Η διαδροµή αναµένεται
να φέρει ανακούφιση και αποκατάσταση των αδικιών της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παράταση του Προγράµµατος
Οικονοµικής Προσαρµογής κατά δύο µήνες, αλλά και η νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την εποπτεία των τραπεζών κάνει επιτακτικές και άλλες αλλαγές. Έτσι, στο δεύτερο νοµοσχέδιο, σε
σχετικό άρθρο, δίνεται η δυνατότητα στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να δανειοδοτεί το σκέλος εξυγίανσης του
Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το λεγόµενο
ΤΕΚΕ, σε περίπτωση που τα διαθέσιµά του δεν επαρκούν για την
κάλυψη της όποιας πιθανής ανάγκης χρηµατοδότησης.
Θυµίζω ότι τα διαθέσιµα του ΤΕΚΕ προκύπτουν από τις εισφορές που λαµβάνει. Από την 1η Ιανουαρίου το ΤΕΚΕ, σύµφωνα µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, γίνεται ο εκκαθαριστής των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Το δάνειο του ΤΧΣ θα χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της
Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτηµα από το ΤΕΚΕ. Με αυτό
τον τρόπο ενισχύουµε το ΤΕΚΕ, παρέχοντάς του ένα κρίσιµο εργαλείο, ενόψει της ανάληψης του νέου ρόλου στη διαδικασία
εξυγίανσης τραπεζικών ιδρυµάτων από την 1η Ιανουαρίου του
2015.
Επίσης, σε άλλο άρθρο προβλέπεται ότι οι εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου, στο πλαίσιο του Μηχανισµού Παροχής Έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα
παρέχονται έως και στις 31-12-2015. Με αυτόν τον τρόπο αναπροσαρµόζουµε τον ορίζοντα άντλησης ρευστότητας από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ενισχύουµε τη ρευστότητα της
ελληνικής οικονοµίας για ένα κρίσιµο χρονικό διάστηµα για την
ανάπτυξη, όπως είναι το έτος 2015.
Με άλλο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στις συνεταιριστικές
τράπεζες να εισάγουν οµόλογα και προαιρετικές µερίδες σε οργανωµένες αγορές, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες, ώστε
να αντλήσουν κεφάλαια από οργανωµένες αγορές.
Επίσης χορηγείται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισµών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια
της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση νέου συνεταιρισµού. Στόχος είναι η παροχή ευελιξίας στις
συνεταιριστικές τράπεζες. Έτσι ενισχύεται η ρευστότητά τους
και ο δυνητικός αναπτυξιακός ρόλος τους.
Πέρα από τα ζητήµατα που ενέκυψαν από την παράταση του
οικονοµικού προγράµµατος, οι τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών αποσκοπούν και στη στοχευµένη βελτίωση διάφορων
εκφάνσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και στην ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο κοινοτικών οδηγιών που ισχύουν
από την 1η Ιανουαρίου.
Συγκεκριµένα, ενσωµατώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας του Αυγούστου του 2008 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη-µέλη από την 1-1-2015. Αυτή είναι η τρίτη και
τελευταία φάση ενσωµάτωσης της οδηγίας. Θυµηθείτε ότι ξεκίνησε το 2008.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιείται ο τόπος φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σε µη υποκείµενους
στον φόρο, δηλαδή σε ιδιώτες. Το κράτος εγγραφής της εταιρείας εισπράττει τον φόρο και τον διανέµει στη συνέχεια σε κάθε
κράτος-µέλος κατανάλωσης. Αυτή η διαδικασία θα γίνεται ανά
τρίµηνο.
Με την οδηγία καθιερώνονται δύο ειδικά καθεστώτα, µε βάση
τα οποία οι υποκείµενοι σε φόρο µπορούν να υποβάλλουν µια
ενιαία δήλωση ΦΠΑ, µε την οποία θα αποδίδουν τον φόρο που
οφείλεται σε όλα τα κράτη-µέλη. Οι υποκείµενοι σε φόρο πλέον
δεν θα είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µεµονωµένες δηλώσεις σε κάθε κράτος-µέλος, στο οποίο έχουν δραστηριότητα ή
κατανάλωση.
Το πρώτο ειδικό καθεστώς αναφέρεται σε παρόχους µη εγκατεστηµένους στην Κοινότητα, υποκείµενους στον φόρο. Το δεύτερο ειδικό καθεστώς αναφέρεται σε παρόχους εγκατεστηµένους στην Κοινότητα, υποκείµενους στον φόρο, αλλά µη εγκατεστηµένους σε κράτος-µέλος κατανάλωσης, δηλαδή σε κράτος
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του λήπτη. Αυτά για την οδηγία.
Στη συνέχεια, στο κρίσιµο κοµµάτι των φορολογικών ελέγχων
εξασφαλίζουµε τον απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση των
ελέγχων σε υποθέσεις οι οποίες απαιτούν διενέργεια εξειδεικευµένων και µεγάλης έκτασης επαληθεύσεων. Είναι γνωστό, ότι για
την ολοκλήρωση των ελέγχων που προϋποθέτουν συνεργασία
περισσοτέρων αρχών και φορέων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, απαιτούνται αναπόφευκτα χρονοβόρες διαδικασίες για ανταλλαγή πληροφοριών.
Με τις υιοθετούµενες διατάξεις επιτρέπουµε στη φορολογική
διοίκηση να ολοκληρώσει ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες θα
συνδράµουν αποφασιστικά στα δηµόσια έσοδα αποδίδοντας σηµαντικά ποσά φόρων.
Οι προτεινόµενες, όµως, διατάξεις επιφέρουν και µία σειρά
από εύλογες ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους.
Δεν είχαµε τον χρόνο µέχρι τώρα να δούµε συνολικά τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια. Όµως, σύντοµα θα το αναλύσουµε και θα έρθουµε στη Βουλή γι’ αυτό το θέµα, όπως επίσης και για τη φορολογία των αγροτών -θέµα στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα ο κ. Τζαµτζής-, πολλοί από τους οποίους κάνουν
µεροκάµατα και αυτή τη στιγµή φορολογούνται σαν ελεύθεροι
επαγγελµατίες.
Ας δούµε, όµως, τι περιέχει η τροπολογία. Κατ’ αρχάς, παρατείνεται η αναστολή της εφαρµογής του φόρου υπεραξίας από
µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2016.
Στόχος του µέτρου είναι η υποβοήθηση της ανάκαµψης της αγοράς ακινήτων, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγµα λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση
καταβολής ΦΠΑ από κατασκευαστικές επιχειρήσεις για νεόδµητα ακίνητα, τα οποία δεν έχουν χρησιµοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την αποπεράτωσή τους. Ο
φόρος θα πληρώνεται όταν το νεόδµητο πωληθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Επιτέλους!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σωστό!
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άλλωστε,
είναι γνωστό πως η προηγούµενη πρόβλεψη επέτεινε κατά πολύ
τα ήδη µεγάλα προβλήµατα που προκάλεσε η οικονοµική κρίση
στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς καλούνταν να καταβάλουν
τον ΦΠΑ, χωρίς να τον έχουν εισπράξει µε την παρέλευση µιας
τετραετίας από την αποπεράτωση του ακινήτου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Μπράβο, κύριε Υπουργέ!
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επιπλέον,
για την εξυπηρέτηση των φορολογούµενων µετατίθεται η προθεσµία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων –το Ε9- που
λήγει στις 30-12-2014, κάτι που νοµίζω ότι ανακοινώσαµε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Καλό είναι!
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η υποβολή των δηλώσεων έτους 2010 που πραγµατοποιείται έως και
τις 31-12-2014 θα θεωρείται εµπρόθεσµη, όπως ισχύει και για τα
υπόλοιπα έτη 2011-2014.
Οι µεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουµένων που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2014 θα δηλωθούν
µέχρι και τις 31-3-2015, ενώ η διαρκής ενηµέρωση του περιουσιολογίου ακινήτων µε τις µεταβολές της περιουσιακής κατάστασης θα ισχύει από την 1-1-2015.
Με το Περιουσιολογίο έχουµε για πρώτη φορά µια µεγάλη και
επικαιροποιούµενη βάση δεδοµένων της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και των εµπράγµατων δικαιωµάτων των πολιτών. Όµως,
θα πρέπει να βλέπουµε και το µέλλον. Αυτή η βάση αποτελεί ένα
πολύ σηµαντικό εργαλείο στη χάραξη και εκτέλεση της φορολογικής πολιτικής. Επιπλέον, θα έχει και τεράστια προστιθέµενη
αξία µέσω της διασύνδεσής της µε άλλες δηµόσιες δεξαµενές
πληροφορίας, όπως είναι το Εθνικό Κτηµατολόγιο, οι δασικοί
χάρτες, αλλά και το Περιουσιολόγιο της δηµόσιας περιουσίας,
το οποίο αυτή τη στιγµή έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.
Πέραν αυτών, µε τις εν λόγω διατάξεις παρατείνεται η προθεσµία απόσυρσης των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας κατά ένα
έτος, µέχρι τις 20 Δεκεµβρίου 2015, ενώ το µέτρο επεκτείνεται
και στα αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας µέχρι 31-12-2001.
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Επιπλέον, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεµβρίου 2015 και η προθεσµία για τον τελωνισµό και την καταβολή των φορολογικών
επιβαρύνσεων των οχηµάτων στο πλαίσιο της ειδικής ρύθµισης
της απόσυρσης. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζουµε την εφαρµογή ενός επιτυχηµένου µέτρου µε θετική επίδραση στην αγορά
και στα δηµόσια έσοδα, αλλά και µε θετικό περιβαλλοντικό πρόσηµο.
(Στο σηµείο αυτό Κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Οι προτεινόµενες διατάξεις περιλαµβάνουν και ορισµένες διατάξεις για την υποβοήθηση και τη βελτίωση του έργου της φορολογικής διοίκησης. Με την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, αυξάνουµε την προθεσµία για την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατά τριάντα
µέρες, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή τους.
Παράλληλα, αυξάνεται κατά δέκα ηµέρες, από είκοσι δηλαδή
σε τριάντα, και η προθεσµία για την έκδοση αποφάσεων των αιτηµάτων αναστολών που ενδεχοµένως να συνοδεύουν τις ενδικοφανείς προσφυγές, µε σκοπό την ευχερέστερη και ενδελεχή
εξέτασή τους.
Επίσης, διατηρούµε σε ισχύ την εξουσιοδοτική βάση για τις
κανονιστικές πράξεις που αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, καθώς και την παρακολούθηση των συναλλαγών των
επιχειρήσεων µε καζίνο.
Οι αρχικές εξουσιοδοτικές διατάξεις καταργούνται από την 1η
Ιανουαρίου 2015, στο πλαίσιο της βελτίωσης και περαιτέρω απλούστευσης του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις συµπληρώνεται το πλαίσιο που
αφορά στις δεσµεύσεις που επιβάλλει ο οικονοµικός εισαγγελέας και τις περιπτώσεις ανάκλησης των δεσµεύσεων αυτών. Για
λόγους αποσυµφόρησης προβλέπεται ότι µε τη σύµφωνη γνώµη
του εποπτεύοντος αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος µπορεί να παραγγέλνει την έκδοση διάταξης δέσµευσης στους κατά τόπο αρµόδιους εισαγγελείς πρωτοδικών.
Βελτιώνεται και το πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων. Προβλέπεται ότι οι συµβάσεις παραχώρησης υποδοµών, εκτός από το
ΤΑΙΠΕΔ, θα συνυπογράφονται και θα εγκρίνονται και από το ελληνικό δηµόσιο, µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, ακριβώς
λόγω της µεγάλης χρονικής διάρκειας των εν λόγω συµβάσεων,
του σύνθετου πλέγµατος υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που δηµιουργούν για το ελληνικό δηµόσιο, αλλά και του πλήθους των
υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την παρακολούθηση και εκτέλεσή τους.
Επίσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας, της γνωστής ΕΑΒ,
µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η επέκταση ως και τις
31-12-2015 της φορολογικής της ενηµερότητας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είπα πολλά. Η Κυβέρνηση τους
τελευταίους µήνες, παράλληλα µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής, προχώρησε µεθοδικά και κοστολογηµένα σε ορισµένες πρωτοβουλίες για την ελάφρυνση
των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα βάρη που κλήθηκαν
να σηκώσουν αλλά και από τις συνέπειες της κρίσης.
Αυτό είναι απτή απόδειξη ότι στο µέλλον µπορούµε να εξασφαλίσουµε για την ελληνική οικονοµία ταυτόχρονα τόσο βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής µας, αλλά και
αύξηση των αναδιανεµητικών µέτρων προς όφελος των αδυνάµων.
Αναγκαία προϋπόθεση γι’ αυτό, όµως, είναι η πολιτική να πρωταγωνιστήσει θετικά. Άλλωστε, στον πυρήνα της πολιτικής στις
σύγχρονες δηµοκρατίες βρίσκεται η σύνθεση των απόψεων, η
συνεχής αναζήτηση νέων προοδευτικών µεταρρυθµίσεων και η
εξυπηρέτηση του συλλογικού καλού.
Αν επιτελέσει σωστά τον ρόλο της σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο, πιστεύω ότι στο µέλλον η χώρα µας όχι µόνο θα ανακάµψει, αλλά έχει και τη δυνατότητα να ξεπεράσει κατά πολύ τις
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οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές επιδόσεις της Μεταπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους,
τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Παπαγεωργίου για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Για το νέο ταµείο, για την υπουργική τροπολογία δεν µας µίλησε ο κύριος Υπουργός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ξέχασε µια τροπολογία ο Υπουργός. Μάλλον δεν έχει ενηµερωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Χαρδούβελη,
ακούσατε την παρατήρηση του κυρίου συναδέλφου εισηγητού;
Έχετε κάτι να πείτε επ’ αυτού; Αν έχετε, σας δίνω τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά µπορώ να σας πω µερικά πράγµατα, αν το θέλετε. Τη συνυπέγραψα την τροπολογία.
Είναι και ένα θέµα το οποίο µάς έχει απασχολήσει. Βασικά, µε
αυτή την τροπολογία θα πάρουµε χρήµατα, το δηµόσιο θα ωφεληθεί.
Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζονται θέµατα της εταιρείας ΤΑΝΕΟ, δηλαδή «ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε.», της οποίας το κεφάλαιο ανήκει κατά 100% στο ελληνικό δηµόσιο.
Ειδικότερα, προσδιορίζεται ο τρόπος εξόφλησης της βεβαιωµένης κατά της εταιρείας οφειλής προς το ελληνικό δηµόσιο.
Εντός προθεσµίας ενός µήνα από την αναµεταβίβαση στο ελληνικό δηµόσιο των µετοχών της «ΤΑΝΕΟ Α.Ε.», σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, η ΤΑΝΕΟ υποχρεούται να καταβάλει
στο ελληνικό δηµόσιο 51,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Η προτεινόµενη ρύθµιση προσαρµόζει τις προβλέψεις του υφιστάµενου συµβατικού πλαισίου κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προνοµιακή ικανοποίηση του δηµοσίου από τα ήδη υπάρχοντα διαθέσιµα της εταιρείας, καθώς και από το προϊόν µελλοντικών ρευστοποιήσεων των συµµετοχών της.
Επιπλέον, θεσπίζονται πρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες για
την αποπληρωµή της οφειλής, καθώς ορίζεται αφ’ ενός ότι εάν
το προϊόν των ρευστοποιήσεων των συµµετοχών της εταιρείας
δεν αχθεί σε αποπληρωµή της απαίτησης του ελληνικού δηµοσίου, η εκδοθείσα ταµειακή βεβαίωση και οι έννοµες συνέπειές
της ενεργοποιούνται από τον χρόνο της παράβασης και ένθεν,
τα δε µέλη της διοίκησης που παρέβησαν την άνω υποχρέωση
ευθύνονται αλληλεγγύως κι εις ολόκληρον έναντι του ελληνικού
δηµοσίου.
Παράλληλα, µε την πρόνοια αποπληρωµής της οφειλής του
ΤΑΝΕΟ η προτεινόµενη διάταξη θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση
του ρόλου της εταιρείας στο νέο επενδυτικό περιβάλλον που
αναπτύσσεται για την ελληνική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα.
Τέλος, προβλέπεται ότι οι κοινές µετοχές της «ΤΑΝΕΟ Α.Ε.»
περιέρχονται στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, µετά δε την περιέλευση αυτή η «ΤΑΝΕΟ Α.Ε.» δύναται
να αναλαµβάνει επί συµβάσει τη διαχείριση πόρων τρίτων φορέων προερχόµενων από διαρθρωτικά ταµεία, ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 αλλά και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κύριος Υπουργός κατάλαβε τι
εισηγήθηκε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Παπαγεωργίου,
έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ για ένα λεπτό σε µια βουλευτική τροπολογία που αφορά τη «ΛΑΡΚΟ» και είναι ουσιαστικά η χρονική
επέκταση της προστασίας της εταιρείας από πάσης φύσεως πιστωτές, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκρατικοποίησής
της.
Ουσιαστικά µε αυτόν τον τρόπο, η «ΛΑΡΚΟ» µπορεί να λει-
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τουργεί κανονικά. Δεν έχουµε βάλει χρονικό όριο πλέον. Είναι
µέχρι την ολοκλήρωση από τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης
και εγκαταστάσεως του πλειοδότη.
Νοµίζω είναι σαφής…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιον βάλατε να την καταθέσει;
Ποιος Βουλευτής την υπογράφει, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ποια τροπολογία είναι
αυτή, κύριε Υπουργέ;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι η µε γενικό αριθµό
2277 και ειδικό 246 του κ. Κουτσογιαννακόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε όλη τη µεγάλη εµπειρία που διαθέτετε δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, φαντάζοµαι δεν θα σας έχει τύχει τέτοια καταστρατήγηση των κανονισµών της Βουλής και τέτοια εικόνα του Κοινοβουλίου.
Πραγµατικά, νοµίζει κανείς ότι λειτουργεί ο θεσµός µε τον
τρόπο που πρέπει να λειτουργεί, κύριε Πρόεδρε; Αν είναι δυνατόν να έρχονται διατάξεις επί διατάξεων την τελευταία στιγµή,
πολυσέλιδες! Προχθές ήρθε ενενήντα πέντε σελίδων τροπολογία, κύριε Πρόεδρε! Ποιος διαθέτει αυτήν την ικανότητα από
όλους µας να µπορεί να παρακολουθεί όλα αυτά που συµβαίνουν; Γι’ αυτό και βλέπετε ότι περνούν διατάξεις, που εκ των
υστέρων αντιλαµβανόµαστε όλοι τι σηµασία έχουν και τι επιπτώσεις φέρουν. Δεν είναι εικόνα του Κοινοβουλίου αυτή, κύριε Πρόεδρε!
Αντιλαµβανόµαστε βέβαια και προδίδεται η καταρρέουσα Κυβέρνηση από τον τρόπο που νοµοθετεί. Αυτό που έγινε τις τελευταίες ηµέρες δείχνει ότι είµαστε στις τελευταίες ώρες
νοµοθετικού έργου αυτής της Κυβέρνησης.
Κλείνει σήµερα η Βουλή και είναι βέβαιο ότι µετά την τρίτη ψηφοφορία, θα αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές, για να πάµε σε µια διαδικασία λύτρωσης, µέσα από µια νέα
εντολή του ελληνικού λαού, στο πλαίσιο του δηµοκρατικού µας
πολιτεύµατος. Εκεί ο ελληνικός λαός θα κρίνει, θα συγκρίνει και
θα αποφασίσει σε ποιον θα αναθέσει τις τύχες αυτού του τόπου.
Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, αντί να
αξιοποιήσει την πίεση που ασκούσε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και να προχωρήσει σε µια πραγµατική, αποφασιστική διαπραγµάτευση, ώστε να καταστήσει το χρέος βιώσιµο, επέλεξε άλλους
δρόµους, αγνοώντας ότι σε αυτόν τον τόπο την πολιτική αναταραχή, την πολιτική αστάθεια δεν την γεννούν ακόµα και οι πιο
ακραίες συγκρούσεις στο πολιτικό επίπεδο. Τη γεννά η µη βιωσιµότητα του χρέους. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Μας λέτε
εδώ ωραίες κουβέντες περί συναινέσεων και συνδέσεων. Πώς
µπορεί να υπάρχει σύνδεση και συναίνεση, όταν εσείς λέτε ότι
το χρέος είναι βιώσιµο και εµείς ισχυριζόµαστε -και δεν είµαστε
µόνο εµείς, το ισχυρίζονται τώρα πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι
στην Ευρώπη, θεσµοί, φορείς, αναλυτές- ότι το χρέος δεν είναι
βιώσιµο.
Αντί λοιπόν να προχωρήσετε σε µια τέτοια διαδικασία, να κουρέψουµε το χρέος, να ζητήσουµε ρήτρες ανάπτυξης -διότι δεν
ευθύνεται µόνο ο ελληνικός λαός για το τι συµβαίνει στη χώρααντί να έχετε προχωρήσει, κύριε Χαρδούβελη, στο να εκτιµήσετε
τις επιπτώσεις των λαθεµένων επιλογών, που έχουν τονιστεί και
αλλαχού ότι εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα, και να δείτε το κόστος
στην οικονοµία και στην κοινωνία, ώστε να είναι και αυτό ένα
όπλο διαπραγµάτευσης, εσείς έρχεστε εδώ υποταγµένοι στη λογική των δανειστών και µας φέρνετε άλλη µια πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Θα είναι η πιο µαύρη περίοδος του Κοινοβουλίου µε αυτές τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ορίζει το Σύνταγµα για τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου. Και εσείς τις κάνατε καθηµερινή πρακτική. Φέρατε πράξη νέου νοµοθετικού περιεχοµένου, κύριε
Υπουργέ Οικονοµικών, και παραιτείστε από δικαιώµατα της
χώρας και της πατρίδας, ακόµα και µελλοντικά δικαιώµατα περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης της Ελλάδος. Και οµολογείτε
ότι το δίκιο που θα διέπει αυτά θα είναι το δίκιο των δανειστών,
το Αγγλικό Δίκαιο. Αυτά φέρατε σήµερα και θα εγκρίνει στην τε-
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λευταία παράσταση, τη δραµατική, αυτής της περιόδου η Βουλή
των Ελλήνων.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, σας άκουσα µε πολλή προσοχή. Αλλά έχετε την εντύπωση ότι εδώ απευθύνεστε σε ανθρώπους επιλεκτικής µνήµης. Πριν από τέσσερα χρόνια η Βουλή των
Ελλήνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψήφισε τη διαδικασία
για την αδειοδότηση του ιντερνετικού στοιχήµατος, όπου δισεκατοµµύρια χρήµατα παίζονται. Σας ερωτώ, τώρα που θα πάτε
στις εκλογές, θα πείτε στον ελληνικό λαό γιατί τέσσερα χρόνια
δεν προχωρήσατε στον διαγωνισµό; Ποια συµφέροντα και ποιες
οικογένειες είναι πίσω από αυτές τις είκοσι τέσσερις εταιρείες
που διαχειρίζονται το ιντερνετικό στοίχηµα; Για να δούµε αν
υπάρχουν χρήµατα, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, κύριε Υπουργέ της Υγείας, στην πολύπαθη υγεία. Για να
µπορεί να έχει ο καρκινοπαθής φάρµακο, που σήµερα το στερείται ή καθυστερεί η χηµειοθεραπεία, για λόγους που γνωρίζετε
και γνωρίζουµε όλοι.
Να µας πείτε, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, γιατί παρατείνατε το καθεστώς ελέγχου των πολυεθνικών οµίλων από τους
ορκωτούς λογιστές; Δηλαδή, η πολυεθνική πληρώνει τους ορκωτούς και κάνουν ελέγχους. Και το κράτος;
Και σας ρωτάω: Αυτού του τύπου τον έλεγχο που κάπου έχετε
καθιερώσει στην Ελλάδα και δώσατε παράταση, πείτε µου σε
ποια ευρωπαϊκή χώρα ισχύει; Πείτε µου, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, έχουν ζηµίες οι πολυεθνικές του φαρµάκου; Πάρτε
τους ισολογισµούς τους τα τελευταία πέντε χρόνια και πείτε στον
ελληνικό λαό γιατί ανέχεστε αυτό το καθεστώς της κερδοσκοπίας.
Από την άλλη, έρχεστε και κόβετε δικαιώµατα αναπήρων, πολυτέκνων, µονογονεϊκών οικογενειών, δικαιώµατα στον χώρο της
υγείας. Πείτε µου, λοιπόν, γιατί τους έχετε στο απυρόβλητο;
Πείτε µου τι κάνετε µε τις εταιρείες, που διαπιστώθηκε ότι µέσα
από τα τρίγωνα που δηµιουργούν φτάσανε στο Λουξεµβούργο –
µεταξύ αυτών και η γνωστή τράπεζα- για να φοροδιαφύγουν από
τη χώρα που κερδίζουν και κερδοσκοπούν;
Έρχεστε εδώ και µας λέτε ότι φέρνετε διατάξεις περί φορολογίας των αγροτών και όλων εκείνων που συνήθως πληρώνουν
µονίµως και εις το διηνεκές.
Κύριε Υπουργέ της Υγείας, θα φύγετε από το Υπουργείο µε τη
γνωστή ρήση «ήλθον, είδον και απήλθον». Οι παρεµβάσεις σε
κρίσιµα ζητήµατα έµειναν στο κενό. Δεν µας είπατε ποτέ ποια
είναι η τύχη του υγειονοµικού χάρτη. Δεν µας είπατε ποτέ τα τελευταία πέντε χρόνια πόσο αυξήθηκε η ασφαλιστική συµµετοχή
του Έλληνα πολίτη στα φάρµακα, για να δούµε ποιος πληρώνει.
Δεν µας είπατε ποτέ ποιο είναι το κόστος και ποιες είναι οι εταιρείες –το είχε πει ένας προκάτοχος Υπουργός, ο κ. Σαλµάς- που
έχουν τη µεγαλύτερη δαπάνη για τα πρώτα εκατό φάρµακα που
καταναλώνει το ελληνικό κράτος.
Δεν µας είπατε για το τι συµβαίνει πραγµατικά στον χώρο των
νοσοκοµείων. Τα νοσοκοµεία καταρρέουν και, αντί να τα αιµοδοτήσετε µε νοσηλευτικό προσωπικό και µε νέους ιατρούς, φέρνετε διατάξεις που προσβάλουν το Κοινοβούλιο. Είναι προσβολή
για το Κοινοβούλιο, για όλους µας, κύριε Υπουργέ, αυτές οι διατάξεις!
Επαναφέρετε ιατρούς που έληξε η παρουσία τους λόγω του
εξηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους και τους δίνετε παράταση. Είναι η πολλοστή φορά που έρχεται αυτή η διάταξη και
το Κοινοβούλιο τη γύρισε πίσω και είναι προς τιµήν όλων των πτερύγων της Βουλής. Και το φέρνετε τώρα, τελευταία µέρα συνεδρίασης; Για να ικανοποιήσετε ποιους; Και να διώξετε τους
νέους ιατρούς, τα νέα παιδιά στο εξωτερικό! Είναι αίσχος! Είναι
ντροπή αυτό που κάνετε! Θα είναι η µαύρη σελίδα στην πολιτική
σας θητεία αυτή η διάταξη και για όποιους τη συνυπέγραψαν και
όποιους την έφεραν εδώ και όποιους την ψηφίσουν. Για να διώξετε τους νέους ιατρούς από την Ελλάδα!
Κύριε Πρόεδρε, η εικόνα αυτή δεν µας τιµάει. Αν θέλουµε συναίνεση, πρέπει να υπάρχει ένα µέτρο. Και το Προεδρείο της
Βουλής έχει ευθύνες, κύριε Πρόεδρε, µε όλον τον σεβασµό που
έχω σε εσάς και σε όλους τους ανθρώπους που προεδρεύετε
κατά καιρούς.
Όµως, δεν µπορείτε να το επιτρέπετε αυτό, όχι µόνο στη ση-
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µερινή, αλλά και στην αυριανή και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο
είναι ο ναός της δηµοκρατίας, σε δίσεκτους καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, που τα εξωθεσµικά κέντρα επιχειρούν να υπονοµεύσουν τον κοινοβουλευτισµό και την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και να χειραγωγήσουν τους πολιτικούς και το πολιτικό
προσωπικό.
Αυτή είναι η λογική τους. Αυτό εξυπηρετεί τα συµφέροντά
τους. Δεν πρέπει, λοιπόν, εδώ, επειδή τυχαίνει να είναι η σηµερινή Κυβέρνηση –αύριο θα είναι άλλη κυβέρνηση- να λειτουργούµε σ’ αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει, λοιπόν, να τηρούνται οι
θεσµοί από όλους µας και ιδίως οι θεσµοί που έχουν να κάνουν
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να ανεχόµαστε µια τέτοια εικόνα και µια τέτοια λειτουργία, την τελευταία στιγµή να έρχονται σωρεία διατάξεων, που δεν µπορεί
κανείς εύκολα να τις παρακολουθήσει. Οµολογούµε την αδυναµία µας. Δεν µπορούµε να τις παρακολουθήσουµε. Δεν µπορούµε να τις κατανοήσουµε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν
µπορούµε λοιπόν να δίνουµε έτσι ανοχή σ’ αυτή τη διαδικασία.
Εµείς οµολογούµε ότι δεν µπορούµε. Αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι µπορούν, ίσως έχουν καλύτερες ικανότητες. Δεν γίνεται αυτό
το πράγµα. Μας προσβάλλει πολιτικά και σε ανθρώπινο επίπεδο.
Δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς αυτά τα πράγµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, να σας ευχηθώ και εγώ να φύγετε από το Υπουργείο µε την
περίφηµη φράση του Ιουλίου Καίσαρος «ήλθον, είδον και ενίκησα». Ο Καίσαρ είπε αυτή τη φράση µετά από µια µεγάλη του
νίκη και είχε και λαµπρό µέλλον. Κατά συνέπεια ήθελε ο κ. Κουρουµπλής να συµβολίσει την πολύ µεγάλη σας επιτυχία εις το
Υπουργείο Υγείας, εφόσον θα κλείσετε τη θητεία σας µε µια τόσο
ιστορική φράση.
Αλλά για να επανέλθουµε τώρα λίγο, κύριε συνάδελφε, εις τα
χάλια της υγείας, φαντάζοµαι ότι θα συµφωνείτε ότι χάλια η
υγεία δεν έχει µόνο σήµερα. Έχει πολλά προβλήµατα αναµφίβολα. Αλλά έχει διαχρονικά πολλά προβλήµατα. Και εξ όσων θυµάµαι εσείς προσωπικά, που µε τόσο στεντορεία φωνή µας
είπατε εδώ και µας κάνατε υποδείξεις για τα χάλια στην υγεία,
δεν είστε και περαστικός από την υγεία. Ήσασταν για πάρα πολλά χρόνια ο ίδιος πρωταγωνιστής στις πολιτικές υγείας ως γραµµατέας επί ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ως Βουλευτής επί ΠΑΣΟΚ.
Αν η υγεία έχει πολλά χάλια, όπως είπατε, ασφαλώς για πολλά
απ’ αυτά ευθύνεται προσωπικά ο Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, θα έπρεπε να είστε περισσότερο
σεµνός. Βεβαίως η σεµνότητα λείπει από τον χώρο σας, όπως
απέδειξαν τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών.
Θα ήθελα να ξεκινήσω την οµιλία µου προς τον Υπουργό των
Οικονοµικών. Κύριε Υπουργέ, φέρατε πολύ σηµαντικές ρυθµίσεις
σήµερα εδώ. Είναι ρυθµίσεις που όντως βοηθούν την αγορά, την
αγορά των ακινήτων και την απλοποίηση των διαδικασιών. Θα
ήταν πολύ χρήσιµο να την είχατε φέρει από το πρωί, να είχαµε
εξαντλήσει τη σηµερινή συζήτηση σε τόσο σηµαντικές ρυθµίσεις.
Στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας δεν είχαµε και σηµαντικές διαφωνίες. Μια διαφωνία σε ένα άρθρο υπήρξε, το οποίο ο
κύριος Υπουργός απέσυρε τελικώς, για να µη στενοχωριούνται
ορισµένοι. Άρα, λοιπόν, θα είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για
τα πολύ ωραία µέτρα τα οποία θεσπίσατε και τα οποία προφανώς
όποιος τα άκουσε –και φαντάζοµαι ότι αρκετοί άκουσαν την οµιλία σας- µόνο χαρούµενοι µπορεί να είναι και για τις ρυθµίσεις
στον φόρο υπεραξίας και για όλα τα υπόλοιπα που φέρνετε εδώ.
Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τον πυρήνα της ρύθµισης. Νοµίζω
ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μητρόπουλος προσπάθησε
να εκφράσει έναν ισχυρό αντίλογο. Αναφέροµαι στην περίφηµη
παράταση του προγράµµατος του µνηµονίου, αυτή τη δίµηνη παράταση που εξασφάλισε η Κυβέρνησή µας. Καλό θα ήταν να πω
ότι όλη αυτή η κουβέντα που ακούστηκε από τον κ. Μητρόπουλο
για το Αγγλικό Δίκαιο και τις υποθήκες κ.λπ. είναι µια συζήτηση
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ολίγον πασέ. Είναι µια ντεµοντέ συζήτηση αυτή. Ήταν µια καλή
συζήτηση προ δύο ετών.
Θυµίζω ότι προ δύο ετών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ωρύονταν τα πλήθη των αγανακτισµένων ότι δήθεν υπάρχει µια
φοβερή συνωµοσία εδώ, όπου κάποιοι κακοί υποταγµένοι εις το
Ράιχ της κ. Μέρκελ δίνουν την περιουσία του ελληνικού λαού, για
να µπορεί να την καταπατήσει την επόµενη µέρα κιόλας η ορδή
των δανειστών, η οποία περίµενε να βγάλει στο σφυρί τον άρτον
τον επιούσιον του ελληνικού λαού.
Τι απέδειξε η πράξη; Απευθύνοµαι κυρίως εις την πλευρά των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, µια και είναι µια συνεδρίαση σηµαντική
σήµερα µετά τα γεγονότα. Έχει ενδιαφέρον να κάνουµε την εξής
σηµειολογική παρατήρηση, κύριε Βορίδη. Έχει ενδιαφέρον να
κάνουµε και έναν υπολογισµό.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κόµµα που ήρθε σε αυτή τη
Βουλή µε κύριο επιχείρηµα ότι πρέπει να πολεµήσουµε τους τοκογλύφους, αυτούς τους τοκογλύφους δανειστάς, οι οποίοι µάλιστα µε το Αγγλικό Δίκαιο και τα υπόλοιπα ήρθαν να αρπάξουν
το βιος του ελληνικού λαού. Ποιο είναι το επιτόκιο µε το οποίο
µάς δανείζουν αυτοί οι τοκογλύφοι; 1%. Νοµίζω και λίγο κάτω
από 1% είναι στην πραγµατικότητα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Είναι 0,8%.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι 0,9% λέει ο κύριος
Υπουργός των Οικονοµικών. Εγώ θα το στρογγυλέψω. 1%. Οι
«κακοί» τοκογλύφοι µάς δανείζουν µε 1%. Τι κρατήσαµε απ’ όλη
την ιστορία Χαϊκάλη, προτού τεθεί στο αρχείο; Μια σηµαντική
πληροφορία. Ξέρετε µε τι επιτόκιο δανείζουν µεταξύ τους λεφτά
τα µέλη των Ανεξάρτητων Ελλήνων;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λοιπόν, µάθαµε ότι ο κ. Χαϊκάλης δάνεισε -ο κ. Χαϊκάλης είναι
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων- τον στενότερο συνεργάτη του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριε Υπουργέ
των Οικονοµικών, µε το εξής επιτόκιο: 10% µηνιαίως! 120% τον
χρόνο. Ο κ. Χαϊκάλης, λοιπόν, δάνεισε τα χρήµατά του µε εκατόν
είκοσι φορές µεγαλύτερο επιτόκιο από την «τοκογλύφο» Μέρκελ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Αυτό ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη; Το
ότι καταρρέετε δεν το ξέρετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μην εκνευρίζεστε, κυρία
Χρυσοβελώνη. Ας κάνουµε µία σύνοψη του τι µάθαµε αυτές τις
µέρες.
Αυτός, λοιπόν, ο καλός συνάδελφος, που δάνεισε τον φίλο του
µε 120% επιτόκιο, έλαβε τα εύσηµα από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, τον κ. Τσίπρα, ως πρότυπο βουλευτικής συµπεριφοράς.
Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η σύγχρονη Ελλάς: Η «κακιά τοκογλύφος» Μέρκελ του 1% και ο «καλός» Χαϊκάλης, ο έντιµος,
του 120%, ο οποίος τελικώς, βεβαίως –για να µην τον αδικήσωείπε ότι του ξέφυγε αυτό στην τηλεοπτική εκποµπή και το είπε
σε συναισθηµατική φόρτιση. Μπερδεύτηκε. Αυτό κάτι λέει για
την κρίση του. Γιατί και στην κρίση του κ. Χαϊκάλη κρίνεται η παραµονή της χώρας στη ζώνη του Ευρώ, για να µην κοροϊδευόµαστε.
Όπως, επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον –µια και µιλάµε για τη δίµηνη παράταση του µνηµονίου- να καταλάβει λίγο η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, που µε τόσο πάθος θέλει να οδηγήσει τη χώρα
εις τας εκλογάς. Προφανώς η Βουλή θα αποφασίσει στην αυριανή ψηφοφορία και, αν χρειαστεί, και στην ψηφοφορία της
εποµένης Δευτέρας, και προφανώς, αν η Βουλή αποφασίσει
εκλογές, θα γίνουν εκλογές.
Δεν ξέρω πόσοι από σας του ΣΥΡΙΖΑ παρακολούθησατε µε
προσοχή την ανάλυση που έκανε ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών για το ποιες είναι οι άµεσες δανειακές και ταµειακές
ανάγκες του ελληνικού κράτους τους πρώτους τρεις µήνες του
2015.
Δεν ξέρω αν το ακούσατε παρά πολύ καλά. Διότι θα είχε ενδιαφέρον –εφόσον πράγµατι θέλετε να πάτε τη χώρα εις τας
εκλογάς και να αναλάβετε εσείς την ευθύνη της διακυβερνήσεως
αυτού του τόπου- να µας πείτε πώς ακριβώς σκοπεύετε να αντιµετωπίστε αυτές τις συγκεκριµένες δανειακές υποχρεώσεις, τη
στιγµή µάλιστα που λέτε ότι θα καταγγείλετε και το πρόγραµµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν κι εδώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχει µια διχογνωµία, γιατί διάβασα µια συνέντευξη του κ. Σταθάκη, που ερχόταν σε αντίθεση
µε τα όσα είπε σήµερα ο κ. Μητρόπουλος, πράγµα σύνηθες για
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητρόπουλος, κύριε Υπουργέ της Υγείας, σας
εγκάλεσε για τη δίµηνη παράταση, η οποία ενέχει και διαφόρων
ειδών κυρώσεις. Ο κ. Σταθάκης, όµως, χθες στη συνέντευξή του
είπε ότι, αν χρειαστεί, θα ζητήσουν κι εκείνοι µια δίµηνη παράταση. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια από τις δύο είναι η πραγµατική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είχε ενδιαφέρον να έρθει ο κ.
Σταθάκης εδώ να µας εξηγήσει τι απαντάει στον κ. Μητρόπουλο,
αντί να τα λένε µέσω συνεντεύξεων.
Από αυτά, όµως, τα θέµατα θα κριθεί –προσέξτε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, και αυτό δεν είναι καθόλου αστείο- µέσα
στους επόµενους τρεις µήνες η οριστική παραµονή της χώρας
µας στη ζώνη του Ευρώ ή όχι, εάν τυχόν βρεθούµε στη διαδικασία των εκλογών.
Στην πραγµατικότητα, αυτό που είπε ο κ. Χαρδούβελης εδώ κι αυτό είναι το µήνυµα που πρέπει να κρατήσουµε από τη σηµερινή συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε- είναι η ευθύνη που έχουµε όλοι
οι Βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουµε αύριο και, αν χρειαστεί, και
τη Δευτέρα στη διαδικασία της ψήφου για την εκλογή Προέδρου
της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Έρχεται όµως ο υπεύθυνος Υπουργός Οικονοµικών της χώρας
και λέει αυτά που είπε εδώ ο κ. Χαρδούβελης για τα συγκεκριµένα δισεκατοµµύρια που πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα µέσα
στο πρώτο τρίµηνο και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εξωθεσµικά,
αξιοποιώντας µία πρόνοια του Συντάγµατος για συναίνεση, µετατρέπει τη διαδικασία ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής από
τον αριθµό του 151 στον αριθµό του 180.
Γιατί αυτό στην ουσία κάνει. Ενώ αυτή η Κυβέρνηση έχει λάβει
ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, έρχεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, παρασύροντας δυστυχώς και τα ελάσσονα κόµµατα
της Αντιπολιτεύσεως, και αλλάζουν τον αριθµό της δεδηλωµένης
από το 151 στο 180. Αυτό γίνεται.
Με αυτή σας όµως την πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αναλαµβάνετε εις το ακέραιον την ιστορική ευθύνη για ό,τι τυχόν
επακολουθήσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Βεβαίως, ακούγεται συχνά το ψευδές επιχείρηµα, το οποίο
πρέπει να το ελέγξουµε λογικά και ιστορικά: «Γιατί φοβάστε τις
εκλογές;». Είναι ένα πολύ φορεµένο επιχείρηµα. Ας µιλήσει ο
λαός. Είναι κακό να µιλάει ο λαός; Βεβαίως και δεν είναι κακό να
µιλάει ο λαός, πρέπει να µιλάει ο λαός στις καθορισµένες ηµεροµηνίες όµως, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
µην µε διακόπτετε. Εγώ είχα την πρόνοια να σας ακούσω από το
γραφείο µου πάνω, για να µην µπω στη διαδικασία να σας διακόψω µε όλα αυτά τα οποία λέτε. Αφήστε να µιλήσει και κανένας
άλλος σε αυτήν την Αίθουσα.
Ας πάµε, λοιπόν, να κάνουµε µια ιστορική αναδροµή. Τον Νοέµβριο του 1920 είχαµε εκλογές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Είχαµε εκλογές και µάλιστα ελεύθερες εκλογές. Καλώς έγιναν
αυτές οι εκλογές ή κακώς έγιναν; Γιατί υπενθυµίζω, για όσους
γνωρίζουν ιστορία, ότι αυτές οι εκλογές οδήγησαν την τότε ελληνική κυβέρνηση που εξελέγη στη σύγκρουση µε τους δυτικούς
συµµάχους και τελικά στη Μικρασιατική Καταστροφή.
Άρα, λοιπόν, το επιχείρηµα, που έχει µάλιστα και αξιωµατικό
χαρακτήρα, ότι οι εκλογές ποτέ δεν βλάπτουν, είναι ένα εντελώς
λανθασµένο ιστορικά επιχείρηµα. Φυσικά και οι εκλογές µπορούν
να βλάψουν και πάρα πολύ. Πότε; Όταν γίνονται σε συνθήκες
ανωµαλίας, όταν στην ουσία δεν είναι εκλογές φυσιολογικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αλλά είναι εκλογές που γίνονται από
ανωµαλία.
Αυτές είναι οι εκλογές που θέλετε να προκαλέσετε τώρα. Θέλετε να ρίξετε µια νόµιµα εκλεγµένη Κυβέρνηση και να διαλύσετε
µια νόµιµα εκλεγµένη Βουλή, να οδηγήσετε τον τόπο σε εκλογές
πότε; Στην κρισιµότερη στιγµή, την ώρα που το πρόγραµµα τελειώνει και η Ελλάδα πάει να υπογράψει τη νέα συµφωνία για να
µπει στην πιστοληπτική γραµµή πίστωσης. Δεν έχετε καν την
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υποµονή να περιµένετε λίγους µήνες να γίνει η µετάβαση οµαλά.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, όµως, βεβαίως µπορείτε να το
πράξετε. Ελεύθεροι άνθρωποι είµαστε και σίγουρα είστε ελεύθεροι Βουλευτές, αλλά θα έχετε εις το ακέραιο την ευθύνη. Την
ευθύνη δεν θα την έχουµε εµείς για ό,τι επακολουθήσει. Την ευθύνη θα την έχετε εσείς και µπορεί, κυρία Κωνσταντοπούλου, να
σας κοπούν τότε τα γελάκια. Γιατί τα γελάκια είναι ωραία όταν
δεν υπάρχουν ευθύνες, όταν όµως αρχίζουν οι ευθύνες, τότε κόβονται και τα γελάκια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς γιατί γελάτε είναι το θέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αντί να γελάτε, λοιπόν, θα
ήταν πολύ πιο χρήσιµο να µας εξηγήσετε τι ακριβώς σκοπεύετε
να κάνετε, γιατί µέχρι στιγµής όποιος Βουλευτής σας παίρνει τον
λόγο έχει και µια διαφορετική εκδοχή να µας διηγηθεί για το πώς
θα πληρωθούν αυτά τα 4,5 δισεκατοµµύρια, από την εκδοχή του
κ. Κουρουµπλή που είπε φερ’ ειπείν ότι πρέπει η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει τη διαγραφή του 70% του χρέους, από
την εκδοχή του κ. Σταθάκη ότι µόνο το 5% θα µπορούσε να διαγραφεί, από του κ. Μητρόπουλου, που λέει ότι η παράταση αυτή
µπορεί να ενέχει και ποινικές ευθύνες, από του κ. Σταθάκη που
λέει ότι θα ζητήσουµε και εµείς άλλους δύο µήνες παράτασης
και ούτω καθεξής.
Άρα καλύτερα θα ήταν να µας πείτε επακριβώς τι σκοπεύετε
να κάνετε, γιατί τώρα έχουµε φτάσει στο πάρα πέντε. Και µπορεί
πράγµατι να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις σας και να µην εκλεγεί τελικά Πρόεδρος Δηµοκρατίας. Σας διαβεβαιώ όµως ότι τότε
θα είστε υποχρεωµένοι να εξηγήσετε µε πολύ µεγαλύτερη ευκρίνεια στον ελληνικό λαό τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε και
ίσως τότε να σας φύγει και η πρόωρη αλαζονεία την οποία έχετε
αποκτήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µόνο µε το εξής: Εις την υπόθεση Χαϊκάλη θέλω να συνοψίσω µε µια σκέψη. Η θητεία του Προέδρου
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην πορεία του προς τη σηµερινή
Βουλή είχε ως αφετηρία την καταγγελία του εναντίον του Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Υπενθυµίζω στο Σώµα ότι,
όταν έγινε η σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών το 2012, είχε κατηγορήσει τότε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως
πλαστογράφο λόγω της αποστολής ενός φαξ, εις το οποίο ο κ.
Καµµένος ζητούσε να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης
για να συµµετάσχει στην κυβέρνηση. Τότε ο κ. Καµµένος είχε καταγγείλει τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως πλαστογράφο και µάλιστα είχε ανακοινώσει ότι θα του καταθέσει και
µήνυση, πράγµα που ουδέποτε έκανε.
Η θητεία του κ. Καµµένου φτάνει στο σηµείο της προεδρικής
εκλογής µε τις σηµερινές καταγγελίες και υπόνοιες κατά της ελληνικής δικαιοσύνης και της ασφάλειας, η οποία επίσης και αυτή
ενέχεται στην οργανωµένη συνωµοσία κατά του Παναγιώτη Καµµένου, κατά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Είστε πράγµατι ένα κόµµα για το οποίο όλοι συνωµοτούν εναντίον σας! Είναι προφανές αυτό!
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Μας φοβάστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορώ να σας πω ότι δεν
πρέπει να παραµείνετε σε µία εγχώρια συνωµοσία, αλλά θα πρέπει να εµπλέξετε και διεθνείς φορείς. Θα πρέπει να πείτε ότι και
ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, ενδεχοµένως, έχει βάλει στο
µάτι κατά κάποιον τρόπο τον κ. Καµµένο ή η Ατλαντική Συµµαχία
ή εν πάση περιπτώσει όποιος άλλος, σίγουρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης! Δεν µπορεί µία προσωπικότητα του βεληνεκούς του
Παναγιώτη Καµµένου να µην έχει απασχολήσει ασφαλώς τις διεθνείς µυστικές υπηρεσίες και τους µεγάλους οργανισµούς! Διότι
µία τέτοια προσωπικότητα την κυνηγούν άπαντες και µόνο ένας
τη θαυµάζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανυπόκριτα και µε ειλικρίνεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ένας θαυµάζει µε ανυποκρισία και ειλικρίνεια τον Παναγιώτη Καµµένο και αυτός είναι ο
κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτό το παραλήρηµα;
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ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Είναι σε παραλήρηµα ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είµαι βέβαιος ότι το
«αλάνθαστο» κριτήριο του κ. Αλέξη Τσίπρα δεν πέφτει έξω. Πρόκειται για τον Αρχηγό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πρόκειται περί
ενός σπουδαίου πολιτικού ανδρός στους ώµους του οποίου σίγουρα, µε ασφάλεια κείται η Ελλάς!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ηρεµήστε, µην πάθετε τίποτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί γελάει δεν µας είπε ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προχθές, το Σάββατο, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Τριαντάφυλλος
έκανε µία σειρά προτάσεων για το πώς µπορεί να αυτοπροστατευθεί το Κοινοβούλιο σε µία διαδικασία, η οποία το εκθέτει, αυτή
του κατακλυσµού των τροπολογιών.
Είπε δηλαδή ότι ενδεχοµένως να πρέπει να αλλάξουµε τον Κανονισµό για να συνυπογράφονται οι τροπολογίες από περισσότερους Βουλευτές περισσότερων κοµµάτων ή ότι µπορούµε να
βρούµε και άλλες λύσεις. Διότι είναι εύκολο να καταγγέλλουµε
την Κυβέρνηση ή ο ένας τον άλλο, αλλά πρέπει να δούµε και τη
δική µας ευθύνη γι’ αυτήν την πληθώρα των τροπολογιών, για
την οποία δεν µπορεί κανείς να πει ότι και οι συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν έχουν ένα µερίδιο συµµετοχής.
Δείτε, για παράδειγµα, τις τροπολογίες και της προηγούµενης
διαδικασίας, στις συνεδριάσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου, αλλά και σήµερα. Άρα υπάρχει ένα θέµα που αφορά βεβαίως την Κυβέρνηση, βεβαίως αφορά το Προεδρείο της Βουλής
για την τήρηση του Κανονισµού και βεβαίως αφορά κι εµάς.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουµε και την αίσθηση
του µέτρου, ότι ορισµένα ζητήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν µπορούν να ενταχθούν σε ένα ενιαίο νοµοσχέδιο,
το οποίο δεν έχουν τα Υπουργεία -δηλαδή δεν έχουν την έκταση
µίας ολοκληρωµένης θεσµικής παρέµβασης νοµοθετικού χαρακτήρα- δεν µπορεί παρά να επιλύονται µε έναν τρόπο που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής και το Σύνταγµα: µε τις τροπολογίες. Όµως, αυτό πρέπει να γίνεται µε µία διαδικασία διάφανη,
συντεταγµένη, η οποία να επιτρέπει τη συζήτησή τους, ώστε όλοι
να γνωρίζουµε τι ακριβώς ψηφίζουµε.
Αυτή είναι η δική µου παρατήρηση και ελπίζω, µε όλη αυτήν
την εµπειρία που αποκοµίσαµε τις τελευταίες µέρες και τις προτάσεις που γίνονται, να υπάρξει και µία αντιµετώπιση από την
πλευρά του Προεδρείου, το οποίο έφερε τροποποιήσεις του Κανονισµού που τις ψηφίσαµε σήµερα. Όµως, κατά την άποψή µου,
πρέπει να δει και το συγκεκριµένο θέµα. Βεβαίως, η Βουλή µπορεί να πάρει και τα ανάλογα µέτρα.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, θεσµικού χαρακτήρα, για την ίδρυση του Παρατηρητηρίου της
Άνοιας, το οποίο επιτρέπει να οργανώσουµε µία πολιτική προληπτικού χαρακτήρα, αντιµετώπισης ενός φαινόµενου που, όπως
εξήγησε ο κύριος Υπουργός, λόγω της αύξησης του προσδόκιµου της ηλικίας, µας επιβάλλει να οργανωθούµε έναντι µίας
ασθένειας, την οποία αντιµετωπίζει ο καθένας στο σπίτι του µε
τους υπερήλικες γονείς ή οικείους του. Νοµίζω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο σε αυτό το κοµµάτι, στο κεντρικό κοµµάτι του
δηλαδή, στην κύρια νοµοθετική του παρέµβαση, δεν επιδέχεται
αντιρρήσεις από καµµία πτέρυγα της Βουλής.
Βεβαίως, µε αυτό το νοµοσχέδιο είχε την ευκαιρία το Υπουργείο Υγείας να αντιµετωπίσει µία σειρά επείγοντα θέµατα που
αφορούσαν είτε την επίλυση εκκρεµών ζητηµάτων, όπως, για παράδειγµα, τη µονιµοποίηση των γιατρών του ΕΣΥ ή την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν να κάνουν µε την καταβολή
των υπερωριών και των εφηµεριών στους γιατρούς.
Είναι και µια σειρά από άλλες διατάξεις που διευκολύνουν να
αντιµετωπίσουµε τα επείγοντα και πιεστικά προβλήµατα του
χώρου της υγείας, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι δοκιµάζεται, όχι
µόνο λόγω της έλλειψης της χρηµατοδότησης, αλλά και λόγω
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της έντασης των φαινοµένων της κοινωνικής κρίσης, που οδηγούν όλο και περισσότερους συµπολίτες µας στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, σε αυτό που όλοι καταγγέλλουµε ότι έχει προβλήµατα, αλλά που τελικά είναι το τελευταίο καταφύγιο του αδύναµου πολίτη αυτής της χώρας.
Με αυτή την έννοια θέλω να δούµε και τη διάταξη που δίνει
εθελοντικά τη δυνατότητα στους γιατρούς να παραµείνουν έως
τα εξήντα επτά. Το τονίζω: εθελοντικά. Γιατί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για µια σειρά άλλες κατηγορίες εργαζοµένων αυτή
η διάταξη ισχύει ήδη και για λόγους ισότητας δεν θα έπρεπε να
υπάρχουν αντιρρήσεις. Θυµίζω ότι το γενικό όριο συνταξιοδότησης είναι ήδη στα εξήντα επτά για τους νέους εργαζόµενους.
Θα έλεγα, επίσης, φέρνοντας το παράδειγµα του Νοσοκοµείου του Πύργου ή του Νοσοκοµείου της Ηλείας, όπου οι προκηρύξεις των καινούργιων θέσεων ή και των θέσεων των επικουρικών γιατρών µένουν ακάλυπτες –επειδή, για λόγους που θα
µπορούσαµε να συζητήσουµε, όπως, παραδείγµατος χάριν, το
επίπεδο των αποδοχών ή οι συνθήκες εργασίας, δεν οδηγούνται
οι νέοι άνεργοι γιατροί στο να καταλάβουν αυτές τις θέσεις- ότι
είναι επείγουσα ανάγκη να παραµείνουν οι δύο παθολόγοι που
θα συνταξιοδοτηθούν στο τέλος του έτους και θα κλείσει η παθολογική κλινική και δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει το Υπουργείο.
Άρα σωστό είναι να δούµε πώς θα αντιµετωπίσουµε µε κίνητρα
την απασχόληση των νέων στην Ελλάδα, για να µη µας φεύγουν
τα καλύτερα µυαλά, εκεί όπου επένδυσε το κράτος, που είναι τα
πανεπιστήµιά µας. Η φυγή αυτή έχει οδηγήσει στο συνολικό έλλειµµα της χώρας, αλλά και στο χρέος των νοικοκυριών, γιατί και
η οικογένεια πλήρωσε. Ταυτόχρονα, όµως, ας µην καυτηριάζουµε µε αυτόν τον τρόπο διατάξεις που επιχειρούν να επιλύσουν προβλήµατα.
Ήθελα, όµως, να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό, γιατί δεν
ξέρω αν το άρθρο 33 για τις άδειες των οδοντοτεχνιτών έχει την
καλύτερη διατύπωση, µε την έννοια ότι, όταν βάζουµε έναν καινούργιο θεσµό, πάντα βρίσκουµε κάποιες µεταβατικές διατάξεις…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το αφαίρεσα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ωραία, κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε, δεν το αντελήφθην.
Βεβαίως, να αναφερθώ και στο άρθρο 43, που αναφέρεται
στον κλάδο των νοσηλευτών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Έφυγε αυτό!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το φτιάξατε και αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τι να κάνω; Αφού είπατε ότι δεν το ψηφίζετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Γιατί δεν θα το ψηφίζαµε; Έχουµε
δηλαδή κανένα πρόβληµα µαζί σας; Έχουµε πρόβληµα µε τον
τρόπο µε τον οποίο επιχειρήσατε να οργανώσετε έναν κλάδο, ο
οποίος κατά πλειοψηφία αποτελείται από ΔΕ, οι οποίοι βγάζουν
την περισσότερη δουλειά. Και επειδή έχουµε µια αίσθηση πώς
οργανώνονται οι κλάδοι σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, δεν έχει
νόηµα να τους διαχωρίζουµε και να δηµιουργούµε περαιτέρω
εσωτερικά προβλήµατα.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες του κυρίου Υπουργού Οικονοµίας. Μας έφερε, λοιπόν, µια τροπολογία µε την οποία επικυρώνει η Βουλή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Δηλαδή η
χώρα, από την ώρα που δεν έκλεισε η διαπραγµάτευση µε τους
εταίρους µας και δανειστές µας, κατά την άποψη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έπρεπε να µείνει ανοχύρωτη.
Φαντάζεστε, δηλαδή, στις 31 Δεκεµβρίου, που τελειώνει το
πρόγραµµα, εµείς να είµαστε σε κενό χρηµατοδοτικό, νοµοθετικό και σχέσεων µε τους εταίρους µας και δανειστές µας; Τι
άλλο µπορούσε να κάνει το Συµβούλιο Υπουργών, το Eurogroup,
παρά να υιοθετήσει το αίτηµά µας για µια τεχνική παράταση, έως
ότου λύσουµε τα εσωτερικά µας και προχωρήσουµε στη διαπραγµάτευση, πέρα από αυτό; Βεβαίως το κρίσιµο θέµα δεν είναι
γιατί παρατείνουµε -γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόµος- αλλά το
κρίσιµο θέµα είναι πώς θα βγούµε πέρα. Και για να βγούµε πέρα,
υπάρχουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις:
Η πρώτη προϋπόθεση είναι να κλείσει το τρέχον πρόγραµµα.
Και ξέρουµε όλοι ότι οι δανειστές µας έχουν παράλογες απαιτή-
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σεις, στις οποίες δεν έχουµε συµφωνήσει. Διότι εάν είχαµε συµφωνήσει -όπως διατείνονται ορισµένοι στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης- θα είχε υπάρξει συµφωνία. Και δεν συµφωνήσαµε, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι εµείς έχουµε την εκτίµηση ότι η Κυβέρνηση µε τον προϋπολογισµό και τα µέτρα που έχει πάρει υλοποιεί τις δεσµεύσεις της έναντι των υποχρεώσεων που έχει
αναλάβει, οι δε δανειστές µας το αµφισβητούν, εκτιµώντας ότι,
λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας, αυτό το πρόγραµµα δεν µπορεί να βγει.
Εκ του λόγου αυτού, πήγαµε σε µία επιτάχυνση της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου, για να κλείσει αυτή η εκκρεµότητα.
Εδώ το θέµα είναι αν η Βουλή, µέσα από τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα εκλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ώστε
να µπορέσει µετά να συνεχίσει η Κυβέρνηση τη διαπραγµάτευση
µε δύναµη και ενισχυµένη ή αν θα οδηγηθεί σε εκλογές, οπότε ο
λαός θα αποφασίσει ποιοι θέλει να κάνουν τη διαπραγµάτευση.
Εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτηµα: Απέναντι σε αυτές τις αιτιάσεις των εταίρων και δανειστών µας, ποιο είναι το συµφέρον
της χώρας; Όχι το κοµµατικό συµφέρον, το συµφέρον της χώρας. Το συµφέρον της χώρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι να ενισχύσει τη διαπραγµατευτική της δύναµη. Έτσι γίνεται
σε κάθε διαπραγµάτευση. Πώς θα ενισχύσει τη διαπραγµατευτική της δύναµη; Εάν επιτύχει τη στοιχειώδη συνεννόηση.
Εµείς µιλάµε, προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, από το 2012 για εθνική συνεννόηση. Είχαµε προτείνει εθνική επιτροπή διαπραγµάτευσης, είχαµε προτείνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας και είπαµε
ότι θα σεβαστούµε την ψήφο και τη βούληση του ελληνικού
λαού, που δεν έδωσε την πλειοψηφία σε κανένα κόµµα. Εκτιµάµε
ότι αν πάµε σε εκλογές το ίδιο θα συµβεί. Άρα το ίδιο θα πούµε
και στις επόµενες εκλογές, όποτε γίνουν.
Πρέπει, όµως, να οδηγήσουµε τη χώρα σε εκλογές, για να
δούµε και να µετρήσουµε τη δύναµή µας ή το άγχος µας για την
εξουσία ή είναι τώρα η ώρα και µέχρι τις 29 του µήνα, να εξαντλήσουµε τα περιθώρια συνεννόησης, µε βάση την πρόταση που
ανέπτυξε προχθές ο Πρόεδρός µας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δηλαδή µια συναινετική διαδικασία, που προβλέπει την εκλογή του
Προέδρου της Δηµοκρατίας, που προβλέπει την ολοκλήρωση
της διαπραγµάτευσης για το τρέχον πρόγραµµα, που προβλέπει
τη γραµµή πιστωτικής στήριξης, δηλαδή το θώρακα της Ελλάδος
έναντι των αγορών και την εθνική επιτροπή διαπραγµάτευσης για
το χρέος;
Αυτή είναι µία πολιτική την οποία απαιτεί ο λαός, όπως φαίνεται από τις δηµοσκοπήσεις και την οποία, δυστυχώς, δεν διαβάζουν εκείνοι που επικαλούνται εδώ στη Βουλή τις δηµοσκοπήσεις
ότι είναι πρώτο κόµµα. Διότι, αν διαβάζεις τη δηµοσκόπηση που
σου λέει ότι είσαι πρώτο κόµµα, πρέπει να διαβάσεις και εκείνο
το κοµµάτι που σου λέει, επιτέλους, συνεννοηθείτε. Αυτή είναι η
απαίτηση του ελληνικού λαού.
Άρα κάποιοι που διεκδικούν την εξουσία για να σκίσουν τα µνηµόνια –δεν ξέρω τώρα αν θα τα σκίσουν στο προαύλιο, όπως
έλεγε ο κ. Στρατούλης ή αν θα τα σκίσουν µετά τη διαπραγµάτευση στο Σίτι του Λονδίνου, αυτό είναι άλλης τάξης θέµα- πρέπει να έχουν τον νου και τη γνώση να ζητούν, όταν έρθει εκείνη
η ώρα, να έχουν την άνεση του χρόνου να διαπραγµατευτούν,
αν βλέπουν ότι θα διαπραγµατευτούν. Γιατί, διαφορετικά, στο δίµηνο αυτό, αν δεν πάµε στην παράταση και αν δεν κλείσουµε τις
συµφωνίες, η χώρα είναι εντελώς απροστάτευτη.
Άρα για λόγους εθνικού συµφέροντος πρέπει να τα κάνουµε
αυτά, για να προστατεύσουµε τους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού, χάριν των οποίων έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα και τα πρώτα δειλά βήµατα της ανάπτυξης, για να µην
πάθουµε ό,τι πάθαµε το 2012, στην εµµονή του κ. Σαµαρά να γίνουν εκλογές, όπου αντί για 4 δισεκατοµµύρια µέτρα, φτάσαµε
να πάρουµε τα τριπλάσια, που φυσικά πλήρωσαν οι πλέον ευπαθείς οµάδες.
Επειδή, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης –θα κλείσω µε τούτο, χωρίς
να καταχραστώ τον χρόνο- αναφέρθηκε στις εκλογές του 1920,
τι έλεγε τότε ο Γούναρης στα καφενεία; Έλεγε στους χωρικούς:
«Μπάρµπα Μήτσο, σου λέει ο Βενιζέλος ότι διπλασίασε την Ελλάδα. Το χωράφι σου το διπλασίασε;». Ο χωρικός, επειδή δεν διπλασίασε το χωράφι του, καταψήφισε τον Βενιζέλο και ψήφισε
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τον Γούναρη. Και ιδού πού πήγε η Ελλάδα.
Λένε τώρα κάποιοι: «Και εσένα, µπάρµπα Μήτσο, τι σε νοιάζει
που σώνουνε την Ελλάδα; Εσύ σώθηκες;». Και ο µπάρµπα Μήτσος έχει προβλήµατα. Πρέπει να γίνει κατανοητό, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κανένα πρόβληµα του
Έλληνα πολίτη, του εργαζόµενου και του άνεργου δεν µπορεί να
επιλυθεί αν η χώρα καταρρεύσει.
Η προϋπόθεση για να λύσουµε τα προβλήµατα, για να ασκήσουµε προοδευτικές πολιτικές, από όποια άποψη ο καθένας τις
θεωρεί αυτές, είναι η χώρα να σταθεί όρθια στα πόδια της. Αυτή
είναι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και το 2012 και τώρα και, αν πάµε
σε εκλογές, µε αυτό το σύνθηµα θα πάµε. Γιατί για εµάς πρώτο
µέληµά µας είναι η χώρα, ανεξάρτητα µε το αν έχει πολιτικό κόστος για εµάς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω να πω ότι
κάνω δεκτές τις εξής τροπολογίες: Αυτή στην οποία αναφέρθηκε
και έκανε ουσιαστικά δεκτή ο κ. Αθανασίου, δηλαδή τη µε γενικό
αριθµό 2289 και ειδικό 258, αυτή την οποία έκανε δεκτή ο κ. Χαρδούβελης, δηλαδή τη µε γενικό αριθµό 2186 και ειδικό 188 και
αυτή την οποία έκανε δεκτή ο κ. Παπαγεωργίου, δηλαδή τη µε
γενικό αριθµό 2277 και ειδικό 246.
Από πλευράς νοµοτεχνικών βελτιώσεων, κατατίθεται η νοµο-
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τεχνική βελτίωση µε την οποία αλλάζει αυτό το οποίο είπα για
τους οδοντοτεχνίτες. Η φράση «πρέπει εντός τριών (3) ετών να
αναθεωρήσουν τις άδειές τους σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο» αντικαθίσταται από τη φράση «εξακολουθούν να λειτουργούν µε τις µέχρι σήµερα εκδοθείσες άδειές τους».
Το άρθρο 42, όπως είπα, αποσύρεται.
Για να καλύψουµε µία επισήµανση ενδεχοµένως, η οποία είχε
γίνει από τον κ. Ζαχαριά και να καταστεί απολύτως σαφές, στο
άρθρο 49 ανάµεσα στις λέξεις, «ανασφάλιστους-απόρους» προστίθεται ο σύνδεσµος «και». Γίνεται «ανασφάλιστους και απόρους».
Στην υπ’ αριθµόν 2235/208 υπουργική τροπολογία, που έχει
καταθέσει ο Αναπληρωτής Υπουργός, αποτελεί καθ’ ύλην αρµοδιότητά του και αφορά το ζήτηµα της συνταξιοδοτήσεως, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρµογή της
διάταξης, η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.».
Στο τέλος του άρθρου µόνου της µε αριθµό 2282/251/20-122014 βουλευτικής τροπολογίας –αναφέρθηκα στο θέµα της παροχής υπηρεσιών- προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η απαιτούµενη
πράξη υπουργικού συµβουλίου εκδίδεται µετά την ανωτέρω διαδικασία προσλήψεως εντός ενός µηνός, άλλως η διαδικασία
προσλήψεως καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Μαυρουδής Βορίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας κατ’ αρχάς την εντονότατη
διαµαρτυρία των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τη λειτουργία της
Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής µε Πρόεδρο τον κ. Μαρκογιαννάκη.
Με αφορµή, λοιπόν, την υπόθεση Χαϊκάλη, ασφαλώς και δεν
θα επαναλάβω όσα ήδη είπε το Σάββατο η εκπρόσωπος του κινήµατός µας στην επιτροπή και Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ.
Κόλλια, ούτε βεβαίως αυτά τα οποία η ίδια επανέλαβα στη σηµερινή συνεδρίαση της επιτροπής. Ούτε βεβαίως θα σταθώ στο
γεγονός ότι η συγκεκριµένη επιτροπή αρνήθηκε να προβάλει το
γνωστό σε όλους πλέον DVD.
Θα διαβάσω µόνον όσα εµφανίστηκαν στον Τύπο ως το επίσηµο ανακοινωθέν της Επιτροπής Δεοντολογίας µετά την παραλαβή του οπτικοακουστικού υλικού που περιγράφει την καταγγελθείσα απόπειρα χρηµατισµού του κ. Χαϊκάλη. Και θα το πράξω αυτό, διότι -όπως καταλαβαίνετε- όλα ασκούν κάποια επιρροή
στην όλη εξέλιξη της υπόθεσης, στην οποία θα αναφερθώ παρακάτω.
Εδώ οφείλω, βεβαίως, να υπογραµµίσω πως την εν λόγω στάση της επιτροπής ασφαλώς και δεν υιοθέτησαν, ασφαλώς και
δεν επικρότησαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως υπαινίχθη σήµερα ο κ. Μαρκογιαννάκης κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής,
καθώς αυτό δεν θα µπορούσε να συµβεί, µε δεδοµένο ότι το Κίνηµά µας ήταν εκείνο που είχε διαβιβάσει τα στοιχεία στη Βουλή.
Διαβάζω, λοιπόν, την επαίσχυντη ανακοίνωση της πλειοψηφίας
στην επιτροπή, µε επικεφαλής βεβαίως πάντοτε τη Νέα Δηµοκρατία. «Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για όσα διαδραµατίζονται
αναφορικά µε «απόπειρες δωροδοκίας» Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου. Η επιτροπή εκφράζει την πλήρη αποδοκιµασία της και καλεί τους Έλληνες Βουλευτές να σεβαστούν το
ελληνικό Κοινοβούλιο και τους συναδέλφους τους και να επιδείξουν τον αναγκαίο για την ιδιότητά τους αυτοσεβασµό.».
Δεν αξίζει να ασχοληθώ µε το σύνολο αυτής της πραγµατικά
απαράδεκτης και άκρως φαρισαϊκής ανακοίνωσης. Θα µείνω σε
δύο µόνο σηµεία. Πρώτον, στα εισαγωγικά τα οποία έβαλε κάποιος στην «απόπειρα δωροδοκίας». Και δεύτερον –λογικό βεβαίως απότοκο του πρώτου- στο γεγονός ότι µία επιτροπή της
ίδιας της Βουλής των Ελλήνων εµφανίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποδοκιµάζει όχι όσους επιχειρούν αυτές τις άθλιες
ιστορίες σε βάρος της δηµοκρατίας, αλλά τους ίδιους τους καταγγέλλοντες Βουλευτές. Πρόκειται για µία πρακτική που δυστυχώς, δυστυχέστατα, όπως έδειξαν οι εξελίξεις, υιοθέτησε και η
ίδια η δικαιοσύνη.
Μάλιστα, η παραπάνω, κατάπτυστη, θα έλεγα, επιστολή κάνει
και ηθικό κήρυγµα σε Βουλευτές, όπως ο κ. Χαϊκάλης, ο οποίος
έδωσε παράδειγµα κοινοβουλευτικού ήθους, προτρέποντάς
τους να δείχνουν σεβασµό στη Βουλή και στον εαυτό τους. Μα,
τελικά ο φαρισαϊσµός και η υποκρισία ορισµένων δεν έχουν κανένα πλέον όριο; Όσοι υπέγραψαν ή υιοθετούν αυτό το κείµενο
δεν αντιλαµβάνονται άραγε ότι κάνουν κακό στον εαυτό τους και
στη Βουλή; Δεν καταλαβαίνουν πως εξευτελίζονται και εξευτελίζουν τον υψηλό θεσµό τον οποίο τάχτηκαν να υπηρετούν;
Κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, όλα έχουν ένα όριο,
όπως όριο έχει και η υποµονή, όπως όριο έχει και η ανοχή των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι βρίσκονται στο µάτι του κυκλώνα και στο στόχαστρο, εδώ και δυόµισι χρόνια, από τη στιγµή
κατά την οποία αποτόλµησαν να εισέλθουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Εµείς καταλαβαίνουµε τις πιέσεις που µπορεί να ασκούνται µε υποβολιµιαία δηµοσιεύµατα, όπως εκείνο της εφηµερίδας
«ΤΟ ΒΗΜΑ» για τη δικαστική αναψηλάφιση της υπόθεσης της
προµήθειας του συστήµατος ασφάλειας για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 2004.
Όντως, όπως έδειξε και η υπόθεση Χαϊκάλη, υπάρχουν στη
συγκυβέρνηση άθλια παράκεντρα, που προσπαθούν να ελέγξουν
Βουλευτές και να χειραγωγήσουν συνειδήσεις. Αυτός, όµως, δεν
είναι λόγος αδράνειας ή συµπαιγνίας. Το αντίθετο µάλιστα. Απο-
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τελεί αιτία ακόµα µεγαλύτερης κινητοποίησης της Βουλής ενάντια σε τέτοιες πρακτικές. Μας υποχρεώνει να αντιδράσουµε ως
Σώµα, άµεσα και δηµόσια, σε κάθε απόπειρα εκβιασµού ή χρηµατισµού Βουλευτή και όχι να εκδίδονται παρόµοιες απαράδεκτες ανακοινώσεις, όπως αυτή της Επιτροπής Δεοντολογίας του
περασµένου Σαββάτου.
Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν γνωρίζω ποιος είναι ο εµπνευστής αυτού του επαίσχυντου κειµένου, το οποίο δόθηκε στη δηµοσιότητα, δυστυχώς, από την ίδια τη Βουλή, καθώς αυτό το οποίο τελικά έχει σηµασία σήµερα είναι να ακουστεί σήµερα, έστω
και καθυστερηµένα, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, η απερίφραστη καταδίκη τέτοιων φαινοµένων, γιατί είναι εκείνα ακριβώς που υπονοµεύουν εκ των έσω το κύρος του κοινοβουλευτισµού.
Για να κλείσω την τοποθέτησή µου γύρω από τον κ. Χαϊκάλη,
µόλις προ ολίγων ωρών ο αρµόδιος εισαγγελέας παρέθεσε το
πόρισµά του για την υπόθεση, την οποία έθεσε στο αρχείο, χωρίς
καν να µπει στον κόπο, αν και αυτό τού εζητήθη από τον κ. Χαϊκάλη, που έκανε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, να άρει
το απόρρητο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του κ. Αποστολόπουλου και χωρίς βεβαίως να µπει στον κόπο να αποµαγνητοφωνήσει το οπτικοακουστικό υλικό που είχε εγχειριστεί σε πρωτότυπη µορφή στον αρµόδιο εισαγγελέα, ο οποίος είχε χρεωθεί µε
την υπόθεση αυτή.
Η εξέλιξη αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -το λέω απερίφραστα, παρά το γεγονός ότι είµαι νοµικός- εκθέτει ανεπανόρθωτα τη δικαιοσύνη και θα έλεγα ότι κλονίζει, βεβαίως, το κύρος
της και αφήνει βαθιές σκιές στο πολιτικό γίγνεσθαι για τα χρόνια
τα οποία θα ακολουθήσουν. Είναι µια κίνηση που, αντί να βγάζει
τα πράγµατα στο φως, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µας γυρίζει πίσω στο σκοτάδι. Δηλαδή µετά από µία πολυήµερη,
αδικαιολόγητη αδράνεια των αρµοδίων έχουµε ένα άρον άρον
κλείσιµο-κουκούλωµα της έρευνας ενός γιγαντιαίου σκανδάλου.
Όλοι στην ελληνική πολιτεία, όµως, κάποια στιγµή πρέπει να
αναλάβουµε τις ευθύνες µας, γιατί η θεσµική ανωµαλία, όπως
καταλαβαίνετε, δεν δηµιουργείται ποτέ µε ευθύνη ενός µεµονωµένου προσώπου. Υπάρχει, βέβαια, πάντοτε ο πρωταίτιος. Όµως
υπάρχουν και οι συµµέτοχοι στην ανωµαλία συνεργάτες, καθώς
επίσης και τα εκτελεστικά όργανα.
Σε αυτό, λοιπόν, το σηµείο και µε αφορµή την τετελεσµένη
πλέον συγκάλυψη του σχεδίου χρηµατισµού του συναδέλφου
Χαϊκάλη, θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας.
Όσο είναι, λοιπόν, καιρός, η επίσηµη Νέα Δηµοκρατία θα πρέπει κάποια στιγµή να πάρει αποστάσεις από τις παρανοϊκές πρακτικές, όπως αυτές τις οποίες είδαµε το Σαββατοκύριακο που
µας πέρασε, αλλά και τώρα που µιλούµε. Η εµµονή µέχρι το
πικρό τέλος σε παράλογες δικολαβίστικες παραστάσεις της ηγεσίας της Νέας Δηµοκρατίας ή φερεφώνων της θα οδηγήσει
όλους τους συµµετόχους σε ακραίες καταστάσεις.
Εάν αυτό συνεχιστεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έως τις
εθνικές εκλογές, αύριο θα είναι απολύτως αδύνατον να ξεχωρίσουν οι λογικοί από τους µη λογικούς µέσα στη συγκυβέρνηση.
Οι συνετοί άνθρωποι, που πραγµατικά υπάρχουν στον χώρο της
Νέας Δηµοκρατίας, θα πρέπει να αποστασιοποιηθούν άµεσα από
την αυτοκαταστροφική ηγεσία της, προτού βρεθούν και παρασυρθούν και οι ίδιοι στον γκρεµό.
Τα πράγµατα πλέον είναι απλά και τελείως ξεκάθαρα. Όσοι νοµίζουν ότι θα συνεχίσουν να κρύβονται πίσω από το ναυάγιο του
κ. Σαµαρά, για να µπορέσουν να αποφύγουν τις προσωπικές ευθύνες για έλλειψη αντανακλαστικών, πολύ απλά κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Γιατί ο κ. Σαµαράς έχει από χθες καταστεί και
επισήµως, µε δική του δήλωση και πρωτοβουλία, ένας µεταβατικός Πρωθυπουργός. Παραµένει στη θέση του, έτοιµος να φύγει.
Έτσι, λοιπόν, παρακάλεσε κάποιους ανεξάρτητους Βουλευτές
να ψηφίσουν τον Σταύρο Δήµα και σε αντάλλαγµα εκείνος µπορεί, ίσως, να τους δώσει και µία υπουργική καρέκλα.
Όσοι όµως υπεύθυνοι και σοβαροί άνθρωποι µέσα στη Νέα
Δηµοκρατία τα παρακολουθούν όλα αυτά απαθείς, όσο οι συνετοί Βουλευτές, που όντως υπάρχουν, σιωπούν µπροστά σε τόσο
εµφανείς και άθλιες συναλλαγές, τόσο οι ίδιοι θα γίνονται συµ-
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µέτοχοι και συνυπεύθυνοι στην αθλιότητα της συγκυβέρνησης.
Γιατί αυτό ακριβώς επεδίωξε ο κ. Σαµαράς και µε το χθεσινό του
διάγγελµα. Δεν ζητά συνεταίρους ή έστω συνεργάτες, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Πάνος Καµµένος, αλλά είναι ένας µεταβατικός Πρωθυπουργός, ο οποίος ζητά συνενόχους στο έγκληµα και
τίποτα περισσότερο.
Δεν θα αναφερθώ στο νοµοσχέδιο επί της αρχής, διότι πολύ
απλά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη αρχή στο νοµοσχέδιο,
παρά το γεγονός ότι η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων µε πολύ µεγάλη επιµέλεια προσπάθησε να το πράξει. Το υπό
συζήτηση πολυνοµοσχέδιο θα έπρεπε κανονικά να ονοµάζεται:
«Διάφορες διατάξεις διαφόρων Υπουργείων και δύο ρυθµίσεις
για την περιγεννητική φροντίδα και την άνοια». Γιατί περί αυτού
πρόκειται.
Θα ήθελα, παρ’ όλα αυτά, να απευθυνθώ προς τον Υπουργό
Υγείας, που είναι νοµικός, και να τον ρωτήσω πώς αισθάνεται,
άραγε, για τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής. Εάν ήµουν στη θέση σας, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά θα
έψαχνα πού να κρυφτώ, γιατί δεν υπάρχει µεγαλύτερη επαγγελµατική δυσφήµιση για έναν νοµικό και µάλιστα επί δεκαετίες δικηγόρο, όπως είναι ο κ. Βορίδης, από το να δέχεται διαδοχικούς
κολάφους για νοµική αγραµµατοσύνη.
Τα όσα ακραία γράφει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής
για σωρεία νοµοτεχνικών, ακόµη και βασικών νοηµατικών σφαλµάτων, θα έκαναν τον οποιονδήποτε Υπουργό, πολύ περισσότερο έναν νοµικό, όπως είναι ο κ. Βορίδης, να αποσύρει άµεσα
ένα τόσο υποτυπώδες νοµοσχέδιο χωρίς κανένα σχέδιο ή καµµία
αρχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Παίρνω τώρα τον χρόνο της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίστε για δύο
λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν γίνεται σε δύο λεπτά να αναφερθώ σε όλο αυτό το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα µε χιλιάδες τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Χρυσοβελώνη,
σας άφησα και εγώ κατά παρέκκλιση. Μιλήσατε δέκα λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Πρόκειται για έναν αχταρµά δεκάδων άρθρων και τροπολογιών της τελευταίας στιγµής, που δυστυχώς συνεχίζουν ακόµη και µέχρι τώρα να έρχονται. Μέσα,
λοιπόν, στον πανικό της η συγκυβέρνηση περνά πλήθος φωτογραφικών και επιλήψιµων διατάξεων.
Θέλω να πω ότι ευτυχώς µε την τροπολογία του κ. Μητσοτάκη
αφαιρέθηκε άρθρο επιλήψιµο, το οποίο αφορούσε στην επαναπιστοποίηση της γνώσης των υπολογιστών. Θυµίζω, για να µην
ξαναέρθει κάτι τέτοιο, πως παρόµοια τροπολογία έχει επιχειρηθεί ξανά να περάσει από τη Βουλή, αλλά τότε ο Υπουργός κ. Λοβέρδος είπε ότι θα αναζητούσε µάλιστα και νοµικές ευθύνες σε
όσους την είχαν εισηγηθεί. Και αυτό, γιατί επρόκειτο πραγµατικά
για µία εξωφρενική εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων,
που θέλουν να δίνουν και να ξαναδίνουν πιστοποιήσεις γνώσεων
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε υποψηφίους του ΑΣΕΠ.
Σχετικά τώρα µε την τροπολογία για την επέκταση της δανειακής σύµβασης του µνηµονίου για το 2015, πρόκειται για το γνωστό ανέκδοτο του κ. Σαµαρά για τα µνηµόνια που φεύγουν, αλλά
µένουν. Εδώ ο κ. Σαµαράς αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής του
ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου που έκανε το ίδιο ακριβώς
µε τις «βάσεις του θανάτου», όπως αποκαλούσε τις αµερικανικές
βάσεις στην Ελλάδα. Σίγουρα, λοιπόν, θα θυµάστε ότι οι βάσεις
αυτές τη δεκαετία του ’80 έφευγαν µένοντας και όχι µόνο έµειναν, αλλά οι Αµερικανοί εγκατέστησαν στη χώρα νέες κρίσιµες
στρατιωτικές υποδοµές τους, προφανώς προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους ξένα συµφέροντα.
Αυτό ακριβώς κάνει και ο κ. Σαµαράς µε τις δικές του βάσεις
σήµερα. Εδραιώνει την ξενοκρατία στην Ελλάδα µε κάθε τρόπο:
είτε µε χρήµατα είτε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
όπως είναι η συζητούµενη παράταση, είτε µε εκατοντάδες µνηµονιακούς νόµους είτε µε µεθοδεύσεις που επιχειρούν να απαλλάξουν τον ίδιο και τους συνεργάτες του από µελλοντικό καταλο-
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γισµό ευθυνών.
Όλα αυτά, πολύ απλά είναι τόσο προσωρινά όσο είναι και ο
ίδιος. Τον Μάρτιο δεν θα υπάρχει πλέον µνηµόνιο για να επεκταθεί, καθώς δεν θα υπάρχει Σαµαράς για να το προεκτείνει. Ο χρόνος για αθλιότητες και συνωµοσίες τελείωσε. Όσοι συνωµοτούν
κατά της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού, θεωρώ ότι θα
λογοδοτήσουν πολύ σύντοµα και η πατρίδα µας µε τη βοήθεια
των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα ξαναγίνει πραγµατικά ελεύθερη.
Θα κλείσω µε δύο κουβέντες. Θέλω να πω για την τροπολογία
του Υπουργείου Εσωτερικών ότι είµαστε αντίθετοι, καθώς η θέση
των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι πως το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παραβιάζει τη συνταγµατική, αν θέλετε, κατοχυρωµένη αυτοτέλεια των δήµων και των περιφερειών.
Για τις τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών, εκεί θα πούµε «όχι», ακριβώς για τον τρόπο µε τον οποίο εισάγονται να συζητηθούν στην Ολοµέλεια. Είµαστε αντίθετοι στην τροπολογία
της παράτασης της θητείας των Ανεξάρτητων Αρχών, διότι θεωρούµε ότι πλέον αυτό αποτελεί κοροϊδία και παραπέµπω και στην
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας επ’ αυτού. Βεβαίως,
και µε την τροπολογία του κ. Τασούλα είµαστε αντίθετοι, για
τους λόγους τους οποίους ανέφερα προηγουµένως, αλλά και
γιατί, δυστυχώς, φαίνεται ότι οδηγεί σε διαγραφή χρεών ύψους
400 εκατοµµυρίων ευρώ.
Γι’ αυτόν τον λόγο είµαστε κάθετα αντίθετοι σ’ αυτήν την επιχειρούµενη τακτική, να έρχονται εκπρόθεσµες τροπολογίες από
τις πόρτες και τα παράθυρα, εµπρόθεσµες τροπολογίες την τελευταία στιγµή. Αυτό δεν συνιστά τρόπο καλής νοµοθέτησης.
Θεωρώ ότι προσβάλλει τη Βουλή, τους Υπουργούς, αλλά και
εµάς τους Βουλευτές που ερχόµαστε εδώ για να τη συζητήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πιστεύω ότι και εµένα
µε ευχαριστείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
δεν θα έπαιρνα τον λόγο, διότι δεν συνηθίζω να διακόπτω τη ροή
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, αν η συζήτηση ήταν επί των
θεµάτων του νοµοσχεδίου ή, εν πάση περιπτώσει, επί των τροπολογιών. Αλλά -επιτρέψτε µου- δεν µπορώ να αποφύγω µία αναφορά.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το τελευταίο χρονικό διάστηµα και
δη στο διάστηµα της προεδρικής εκλογής έχουν καταγγείλει δύο
δωροδοκίες. Δύο. Η µία ήταν αυτή που έγινε από το facebook µε
την κ. Ξουλίδου. Αυτό ήταν απλώς φαιδρό. Είχε πλάκα, ήταν
αστείο, ήταν κωµικό, ήταν γελοίο, αλλά προχωρήσατε. Προχωρήσατε και καταγγείλατε τώρα νέα απόπειρα δωροδοκίας, όπου
ακούστε, όµως, τι ωραία! Τώρα κατονοµάσατε και τον ηθικό αυτουργό της δωροδοκίας. Ήταν ο Πρωθυπουργός. Κατονοµάστηκε. Και βέβαια, αυτονοήτως ζητήθηκε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ως ελάχιστο µέτρο προστασίας της δηµοκρατίας και δη της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας
της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας, τι; Να ξεκαθαρίσει
άµεσα το θέµα από τη δικαιοσύνη. Και ξεκαθάρισε, κυρία Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε. Ξεκαθάρισε. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε. Μπήκε στο αρχείο η καταγγελία περί απόπειρας δωροδοκίας από τη δικαιοσύνη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγκρίθηκε κιόλας;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: …(δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μπήκε στο αρχείο. Το «µπήκε στο αρχείο» σηµαίνει…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από τον προϊστάµενο εγκρίθηκε,
κύριε Βορίδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα ξεχάσουµε και ό,τι ξέρουµε, επειδή δεν σας
βολεύει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η πράξη αρχειοθέτησης πρέπει
να εγκριθεί!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ πολύ,
κυρία Κωνσταντοπούλου!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μπήκε, λοιπόν,
στο αρχείο, που σηµαίνει ότι κρίθηκε ότι δεν υπάρχουν καθόλου
ενδείξεις ότι τελέσθηκε η πράξη!
Η κίνηση οποιασδήποτε διαδικασίας, έστω προκαταρκτικής
εξετάσεως, προϋποθέτει ότι υπάρχουν κάποιες, ελάχιστες ενδείξεις. Δεν υπάρχει τίποτε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχουν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Βεβαίως, δεν
υπάρχει τίποτε σε µια επίσης κωµικοτραγική ιστορία, η οποία λέει
ότι υπάρχει αποδεικτικό υλικό, το οποίο το έχει πάρει ο Λαζόπουλος, το έχει µοντάρει και εσείς προσκοµίζετε το «ωραίο» αυτό
αποδεικτικό υλικό.
Δηλαδή, έχουµε παράνοµη κτήση του υλικού, που είναι µια εγκληµατική ενέργεια. Επίσης, έχουµε παραποίηση του υλικού
αυτού, που είναι δεύτερη εγκληµατική ενέργεια και χρήση του
βεβαίως ενώπιον δικαστικών αρχών, που είναι τρίτη εγκληµατική
ενέργεια. Και, ενώ τα κάνετε όλα αυτά, έρχεστε εδώ και, αντί να
πείτε το ελάχιστο, δηλαδή «κάτι µας φάνηκε, έτσι νοµίσαµε, κάτι
είπαµε, δεν βαριέσαι», ζητάτε τα ρέστα από τη δικαιοσύνη!
Αυτό που κάνετε εσείς τώρα δεν είναι παρέµβαση στη δικαιοσύνη;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εσείς υπερασπίζεστε τη δικαιοσύνη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εγώ υπερασπίζοµαι αυτή τη στιγµή τη δικαιοσύνη από αθλιότητες που σπιλώνουν τη δηµοκρατία. Αυτό κάνω σήµερα!
Αντί, ξαναλέω, να έχετε την ελάχιστη συναίσθηση πού οδηγείτε µε αυτά τα καραγκιοζιλίκια, µε αυτές τις τρίχες και αυτά τα
απαράδεκτα πράγµατα την κορυφαία διαδικασία για την εκλογή
Προέδρου της Δηµοκρατίας, εγκαλείτε τώρα τη δικαιοσύνη;
Κάντε µας τη χάρη πια! Υπάρχουν και όρια σε όλα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε τι συνίσταται το
προσωπικό θέµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Επειδή ως µέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας άκουσα πολύ βαριές φράσεις περί «επαίσχυντου κειµένου» και επειδή είµαι το µόνο µέλος της επιτροπής που βρίσκεται
εδώ, θέλω να αναφέρω, προς αποκατάσταση της αλήθειας, ότι
το κείµενο εγκρίθηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, πλην του εκπροσώπου του ΚΚΕ. Εγκρίθηκε και από την εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Όχι βέβαια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Βγήκε η ανακοίνωση και είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά. Ρωτήθηκαν ένας ένας και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
και συµφώνησαν στο να βγει αυτό το κείµενο, το οποίο συνέταξε
η κ. Ρεπούση. Αυτά, για να αποκαταστήσουµε την αλήθεια, γιατί
αυτή είναι η αλήθεια.
Όσον αφορά σε όλα τα άλλα περί «επαίσχυντου κειµένου» και
στις µοµφές που απηύθυνε η κ. Χρυσοβελώνη εναντίον µας, θα
έλεγα ότι θα πρέπει τουλάχιστον να ανακαλέσει.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Να ανακαλέσω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Να ανακαλέσει! Οι «ψεκασµένοι» συνεχίζουν να κυλιούνται στον βούρκο και δεν θα τους ακολουθήσουµε!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μετά τον κ. Παφίλη
έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν καταλάβατε.
Θα µιλήσω τώρα! Επί προσωπικού θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα καταλάβω, µετά
από είκοσι ένα χρόνια στη Βουλή! Με συγχωρείτε! Λίγο µέτρο,
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σας παρακαλώ και ιδιαίτερα όταν είµαι εγώ στην Έδρα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τόση ώρα άκουγα «βόθρο». Από
πότε ο κ. Βορίδης έγινε υπερασπιστής της δικαιοσύνης;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Και εσείς από πότε καταγγέλλετε τη
δικαιοσύνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Χρυσοβελώνη,
ο Υπουργός δεν αναφέρθηκε προσωπικά σε εσάς! Απάντησε στις
θέσεις σας.
Έχω δώσει τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ξέρετε πολύ καλά ποιος κρύβεται
πίσω από όλες αυτές τις µεθοδεύσεις. Είναι ντροπή, γιατί ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχω δώσει τον λόγο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το επιτρέπετε;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μου αφαιρείτε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία
Χρυσοβελώνη!
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Είναι ντροπή σας που αποδέχεστε
και καλύπτετε τέτοιες συµπεριφορές! Αυτό αποτελεί κόλαφο για
την ελληνική δικαιοσύνη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι είπατε; Ντροπή σε
εσάς, όχι σε εµένα! Τι είναι αυτά που λέτε; Εγώ σας άφησα να
µιλήσετε έντεκα λεπτά εκτός νοµοσχεδίου.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώσατε;
Δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό το κλίµα και θα πω το εξής –
γιατί εµείς τοποθετούµαστε έτσι και στην Επιτροπή Δεοντολογίας και γενικότερα- ότι οι Βουλευτές δεν είναι µικρά παιδιά ούτε
χρειάζονται οδηγίες για το πώς θα συµπεριφέρονται.
Η δική µας άποψη είναι ότι καθένας, όταν βγαίνει δηµόσια
οπουδήποτε και κάνει τοποθετήσεις, αναλαµβάνει και τις ευθύνες αυτών που λέει και δεν µπορεί κανένας ούτε να τον νουθετεί
ούτε να του δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να συµπεριφέρεται.
Κάθε κόµµα και κάθε Βουλευτής εδώ µέσα έχει νου και πολιτική
άποψη και έτσι πρέπει να τοποθετείται. Αυτή είναι η θέση µας.
Επίσης –και θα επανέλθω- η δική µας θέση γενικά για τη λειτουργία των Βουλευτών είναι η εξής. Και θα το πω σε αυτήν τη
συνεδρίαση, που δεν ξέρω αν είναι η τελευταία ή όχι και εννοώ
αυτής της Βουλής.
Όταν είναι η ώρα για άλλη Βουλή, θα το καταλάβετε, κύριε Βορίδη. Τότε θα το αντιληφθείτε, διότι θα είναι εκατοµµύρια στον
δρόµο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα έχω συλληφθεί τότε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι είπατε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τότε θα έχω
συλληφθεί;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν υπάρχει θέµα.
Λέω, λοιπόν, ότι η δική µας η θέση γενικά είναι ότι κάθε Βουλευτής που εκλέγεται µε ένα συγκεκριµένο κόµµα, όταν διαφωνεί
µε αυτό το κόµµα, φεύγει, αφήνει την έδρα στο κόµµα, κατεβαίνει στον λαό, λέει τις θέσεις του και παλεύει, όπως παλεύει. Αυτή,
λοιπόν, είναι η δική µας θέση συνολικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ και ο Βορίδης το κάναµε ήδη αυτό, το έχουµε κάνει ήδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη χαίρεστε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί
αργότερα µπορεί να…
Για να µπω τώρα σε µια αποτίµηση της σηµερινής συζήτησης,
αν κάποιος άνθρωπος είχε την υποµονή –την ιώβεια υποµονή,
ίσως- να παρακολουθήσει αυτήν τη συνεδρίαση, τι θα αντιλαµβανόταν; Το θέµα ποιο είναι; Συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας κ.λπ..
Εγώ, να σας πω την αλήθεια, προσπαθούσα να κάνω λογαριασµό για το ποιοι Υπουργοί δεν παρέλασαν σήµερα στην Αίθουσα.
Πόσες είναι οι τροπολογίες στο νοµοσχέδιο; Έχουµε χάσει τον
λογαριασµό. Δεν ξέρουµε πόσες έφθασαν να είναι, υπουργικές
και βουλευτικές.
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ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ογδόντα περίπου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν ξέρουµε πόσες έγιναν δεκτές και
πόσες δεν έγιναν µέσα σε µια µέρα µε επείγουσα διαδικασία.
Καλά, σοβαρολογείτε; Είναι αυτή λειτουργία;
Εµάς δεν µας παραξενεύει ούτε είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ορισµένοι «βγαίνουν από τα ρούχα τους». Συνήθως έτσι συµβαίνει.
Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά που συµβαίνουν σήµερα, να συζητάµε από το Αλτσχάιµερ µέχρι και πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για επέκταση του µνηµονίου και της δανειακής σύµβασης για δύο µήνες, µέχρι οτιδήποτε µπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους; Φθάσαµε στο σηµείο να έρχεται ο κ. Χαρδούβελης, Υπουργός Οικονοµικών από τους πιο σοβαρούς Υπουργούς
και να αναλύει τροπολογίες, που θέλουν συζήτηση τουλάχιστον
µία µέρα καθεµία.
Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Κατά τη γνώµη µας, δεν είναι,
αλλά είναι συνηθισµένα. Έτσι λειτουργείτε. Και είναι και προεκλογικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά, δεν λέµε ότι το κάνετε
µόνο εσείς. Από όλες οι κυβερνήσεις έχει τύχει και προσωπικά,
αλλά και γενικά να γευτούµε ακριβώς την ίδια γεύση, τελευταία
στιγµή να φέρνετε ό,τι µπορείτε. Και µετά λέτε ότι απαξιώνεται
και η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Φυσικά, δεν απαξιώνεται από
αυτά, από άλλα απαξιώνεται. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι είναι απαράδεκτη όλη αυτή η διαδικασία.
Θα επιχειρήσω να µιλήσω εν συντοµία, γιατί περνάει λίγο επιφανειακά, για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι
αθώο. Το ότι αντιµετωπίζει ορισµένα επιµέρους θέµατα θετικά ή
αρνητικά –δεν µπαίνω σε αυτά- δεν σηµαίνει ότι είναι αθώο. Είναι
ενταγµένο σε µια γενικότερη στρατηγική και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνολικότερα στη λειτουργία του ίδιου
του συστήµατος.
Αυτό το σύστηµα τι χαρακτηριστικά στοιχεία έχει, παρ’ ότι δεν
φαίνονται; Πρώτο στοιχείο είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικής
δράσης σε όλους τους τοµείς της υγείας. Ναι ή όχι; Ναι. Δεν πιστεύω να το αρνείστε. Αυτό δεν είναι τυχαίο ούτε έρχεται από
το µνηµόνιο, που ορισµένοι το φόρτωσαν στο µνηµόνιο. Είναι η
ίδια η λειτουργία του καπιταλιστικού συστήµατος και στις συγκεκριµένες συνθήκες που ζούµε σήµερα. Και αυτή τι κάνει; Ό,τι
υπήρχε στον κοινωνικό τοµέα σε όλους τους τοµείς, που ήταν η
κρατική φροντίδα, οι κατακτήσεις των εργαζοµένων, επειδή πρέπει τώρα να δοθεί διέξοδος στην επένδυση κεφαλαίων που λιµνάζουν και είναι αµύθητα και απίστευτα -εκεί «υπάρχουν τα
λεφτά», εκεί ισχύει- όλοι λοιπόν οι τοµείς ακόµα και η υγεία –και
θα πω παρακάτω µερικά πράγµατα και ας φανούν λίγο σκληράαρχίζουν να µπαίνουν στον τζόγο της αγοράς.
Απελευθερώνεται, λοιπόν, ο τοµέας της υγείας για να επενδύσουν οι πάντες. Αυτό µπορεί να γίνει και υποβαθµίζοντας το δηµόσιο τοµέα, αλλά και δίνοντας κίνητρα σε υπαρκτά όντως
προβλήµατα, που δεν µπορεί να αντιµετωπίσει αυτό το δηµόσιο
µέσα στον καπιταλισµό, όσες κατακτήσεις και αν είχαν οι προηγούµενοι.
Δεύτερον, επειδή πραγµατικά υπάρχει µεγάλο ζόρι και σε αυτό
το δηµόσιο, προσπαθεί να καλύψει ορισµένα κενά, να µπαλώσει
ό,τι µπορεί µε εσωτερικές ανακατατάξεις.
Και λέµε, λοιπόν, κύριε Βορίδη και κύριοι συνάδελφοι, όπως
λένε, το µπλοκάκι ωραία το είπατε εδώ, συνδικαλιστικά όµως.
Γιατί, λοιπόν, µπλοκάκι; Αφού υπάρχουν υπαρκτές ανάγκες που
καλύπτει ο εργαζόµενος γιατί µπλοκάκι και όχι σταθερή θέση εργασίας και µόνιµη δουλειά; Γιατί; Δεν σας αφήνει το µνηµόνιο;
Γι’ αυτό; Μα τα µπλοκάκια και οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι
από το µνηµόνιο –το λέω και για όλους τους υπόλοιπους που τα
φορτώνουν όλα στο µνηµόνιο. Έχουν αρχίσει από πότε, κύριε
Κουτσούκο; Από το 2000 και πιο πριν. Και αν θυµάστε η επίτροπός σας για την ευαλφάλεια, η οποία τώρα φτιάχνει και κόµµα,
ήταν πρωταγωνίστρια. Δεν θέλω να πω ονόµατα. Αυτό σήµαινε
ευελιξία στην εργασία και ασφάλεια. Ευελιξία είναι να δουλεύεις
µε µπλοκάκι, µε τέσσερις, µε τρεις, µε δύο ώρες, και ασφάλεια
η οποία είναι ανύπαρκτη.
Προσπαθείτε, λοιπόν, να καλύψετε κενά, να µπαλώσετε τρύπες που είναι δύσκολες µε εσωτερικές ανακατατάξεις και µε κάποιες ρυθµίσεις που δεν βγάζουν τελικά πουθενά και δεν αντιµε-
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τωπίζουν τα προβλήµατα.
Το τρίτο, όµως, και το πιο σηµαντικό στο οποίο θα ήθελα να
αναφερθώ είναι η συζήτηση που γίνεται για υπαρκτές ανάγκες,
για σοβαρότατα προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα στην κοινωνία, όπως η νόσος Αλτσχάιµερ, όπως η περιγεννητική φροντίδα,
όπως ο µητρικός θηλασµός κ.λπ..
Πρώτον, φτιάχνουµε Παρατηρητήριο Άνοιας. Αυτό και αν είναι
φάρµακο! Παντού ή παρατηρητήρια ή επιτροπές φτιάχνουµε.
Αυτό είναι ωραίο κόλπο, για να δείξουµε ότι ενδιαφερόµαστε.
Βεβαίως, δεν µπορεί να ειπωθεί ότι κανένας είναι αναίσθητος.
Δεν κατηγορούµε γι’ αυτό. Η πολιτική, όµως, που ακολουθείται
στη συνέχεια είναι βάρβαρη. Δείχνει στο απόγειό της, θα έλεγα,
µερικές φορές τη βαρβαρότητα αυτού του συστήµατος, που όλα
τα έχει στον τζόγο της αγοράς και στο κέρδος. Όλα έτσι κρίνονται.
Γιατί το λέµε αυτό; Παράδειγµα: προστασία µητρότητας. Τι
λέτε λοιπόν; Να κάνουµε προπαγάνδα για τον θηλασµό. Νοµίζετε
ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν τη σηµασία του θηλασµού για την
υγεία των παιδιών; Είναι καθυστερηµένες; Ακόµα και εάν δεν ξέρουν το µαθαίνουν. Υπάρχει στην κοινωνία. Το πρόβληµα είναι
ότι δεν ξέρουν;
Δεύτερον, το πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχουν σταθµοί για να
µαζεύουν το γάλα στη δουλειά; Καλά, σοβαρολογείτε; Το 2014,
δεν ντρέπεστε να λέτε τέτοια πράγµατα; Ότι θα αντιµετωπίσουµε
το πρόβληµα του θηλασµού, δηλαδή την καλύτερη υγεία των
παιδιών, µε το να φτιάξουµε σταθµούς για να αρµέγονται –θα το
πω έτσι-, να κρατάνε το γάλα και να το δίνουν στα παιδιά; Το
2014! Και λέτε ότι αυτό είναι πολιτική; Λίγη τσίπα θα έλεγα πρέπει να υπάρχει! Το 2014!
Γιατί, λοιπόν, δεν µπορεί µία γυναίκα το χρόνο που χρειάζεται
–δεν ξέρω πόσος είναι, δεν είµαι γιατρός ούτε µπορώ να το θυµηθώ αυτήν τη στιγµή- να έχει άδεια και να είναι στο σπίτι και να
θηλάζει το παιδί της; Γιατί; Τι δεν το επιτρέπει σήµερα;
Αυτά στο σοσιαλισµό είχαν λυθεί. Οι γυναίκες που είχαν µικρά
παιδιά είχαν δύο χρόνια άδεια και ανάλογα µε το πόσα παιδιά
είχαν έπαιρναν και πρόωρη σύνταξη. Και εσείς µιλάτε για υπογεννητικότητα! Να πού θα κριθεί η βαρβαρότητα του συστήµατος.
Αλήθεια, πώς εσείς οι υπερασπιστές του συστήµατος αντιµετωπίζετε έναν εργοδότη που βάζει τη γυναίκα να υπογράψει ότι
δεν θα µείνει έγκυος; Πώς τον αντιµετωπίζετε; Πείτε µου; Έχετε
κλείσει έστω και έναν στη φυλακή; Του κλείσατε την επιχείρηση;
Τι του κάνατε; Πώς τον αντιµετωπίζετε;
Πολύ ωραία. Προσπαθεί να κερδίσει. Πώς αντιµετωπίζετε
αυτόν που διώχνει εγκύους; Πείτε µας πόσα δικαστήρια έχουν
γίνει και τι αποφάσεις έχουν πάρει µέχρι τώρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Απαγορεύεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Απαγορεύεται; Απαγορεύεται τυπικά.
Ουσιαστικά; Σας ρωτώ πόσες γυναίκες έχουν διωχθεί επειδή
έχουν µείνει έγκυες και πόσοι εργοδότες έχουν τιµωρηθεί;
Δώστε µας ένα στοιχείο. Πρέπει να έρθει εδώ ο κ. Βρούτσης. Δεν
θα δώσει κανένα. Και µπροστά στον εκβιασµό που γίνεται; Εδώ
υπάρχει προπαγάνδα ολόκληρη, εκστρατεία.
Δεν θυµάµαι πού είχε γραφτεί για τις γυναίκες το εξής: «Μην
παντρεύεστε για να αναδειχθείτε στις εταιρείες, για να φέρνετε
µεγαλύτερα κέρδη, γιατί αν έχετε παιδιά, θα έχετε και άλλα προβλήµατα». Αυτό είναι το σύστηµά σας. Η βαρβαρότητα σε όλο
της το µεγαλείο κυριολεκτικά!
Και το χειρότερο από όλα είναι ότι προσπαθείτε να εξοικειώσετε τις γυναίκες και τον κόσµο µε αυτήν τη βαρβαρότητα. Αυτό
είναι το τραγικό. Γι’ αυτό απευθυνόµαστε στις γυναίκες και στους
εργαζόµενους. Και µιλάµε για τα λαϊκά στρώµατα, γιατί εκείνοι
που έχουν χρήµατα, δεν έχουν τέτοιου είδους προβλήµατα.
Τους λέµε, λοιπόν, να γυρίσουν την πλάτη σε όλα αυτά, να µην
εξοικειωθούν µε το ότι η προστασία της µητρότητας και του θηλασµού σηµαίνει να πηγαίνουν –θα το πω έτσι- και να δίνουν το
γάλα τους σε ένα σταθµό στη δουλειά για να ταΐσουν µετά το
παιδί τους.
Όλα αυτά είναι µια υποκρισία. Και ξέρετε ποιο είναι το επόµενο βήµα; Ότι σε όλα αυτά έρχεται πάντα ο ιδιώτης. Silver alert!
Αύριο θα βγουν οι ιδιωτικές εταιρείες που θα λένε, «εµείς θα το
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λύσουµε, πληρώστε». Όλα στο τζόγο της αγοράς.
Αυτή είναι η θεµελιακή µας διαφορά, αν η υγεία, η προστασία
κ.λπ., αν ο άνθρωπος, σε τελευταία ανάλυση, είναι αντικείµενο
κέρδους ή αν όλα αυτά πρέπει να είναι δηµόσια και δωρεάν, πρέπει να παρέχονται σε όλη την κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά
µας.
Υπάρχουν και άλλες επιµέρους ρυθµίσεις. Δεν θέλω να µπω
σε λεπτοµέρειες. Τα ανέλυσε ο εισηγητής µας, ο Γιώργος Λαµπρούλης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου δίνετε και την δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αφού υπηρετήσαµε
µαζί στη Φθιώτιδα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μην παίζετε µε το ευαίσθητο σηµείο
µου!
Πάµε στις εξελίξεις. Πηγαίνουµε σε µία εκλογική µάχη και σε
µία συνολική πολιτική αντιπαράθεση µέσα σε ένα κλίµα απίστευτης κινδυνολογίας, ένα κλίµα που θα έρθουν λιµοί, σεισµοί και
καταποντισµοί –τους οποίους βιώνει ο ελληνικός λαός- και ταυτόχρονα σε ένα κλίµα καλλιέργειας ψεύτικων ελπίδων, πως αν
αλλάξει ο διαπραγµατευτής, όλα θα πάνε καλά.
Εµείς θέλουµε να απευθυνθούµε στον λαό και να πούµε ότι η
κινδυνολογία βολεύει όλους όσους έχουν επιλέξει τον δρόµο
εντός των τειχών, δηλαδή και την Κυβέρνηση -Νέα Δηµοκρατία
και ΠΑΣΟΚ- και την Αντιπολίτευση, όχι άµεσα αλλά έµµεσα.
Ποιο είναι το κυριότερο που θέλουµε να πούµε στον ελληνικό
λαό, γιατί σε αυτόν απευθυνόµαστε; Να µην περιµένει ούτε σωτήρες ούτε φωστήρες. Ό,τι µαταιώσει και ό,τι κερδίσει, θα το
κάνει µόνο µε τον αγώνα του, µόνο αν βγει στον δρόµο και µπει
στο προσκήνιο. Προς το παρόν, κανένας σας δεν τον θέλει στον
δρόµο και στο προσκήνιο. Τον θέλει υποταγµένο.
Και λέω ότι η κινδυνολογία βολεύει, γιατί καλλιεργεί στο λαό
την αντίληψη να συµβιβαστεί, να µειώσει τις απαιτήσεις του και
από εδώ και από εκεί. Και το λέµε ευθέως, γιατί από τη µία µεριά
κινδυνεύει η ανάπτυξη και από την άλλη µεριά αύριο αυτό θα
είναι άλλοθι για οποιαδήποτε κυβέρνηση -παρά τις προθέσειςώστε να πει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, ο διεθνής παράγοντας είναι έτσι, η οικονοµία βρίσκεται εκεί, άρα τα κεφάλια µέσα.
Εµείς λέµε, λοιπόν, να σηκώσει ψηλά το κεφάλι ο λαός, να
ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, έστω και αν δεν συµφωνεί σε όλα µαζί
του, ώστε αύριο να βρίσκεται στο προσκήνιο για να µαταιώσει
νέα µέτρα που έρχονται, να διεκδικήσει και να ανατρέψει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχεται, λοιπόν, εδώ πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την
οποία παρουσίασε εδώ ο κ. Χαρδούβελης µε εκείνο το γλυκό, τεχνοκρατικό, µα πολύ δηλητηριώδη τρόπο, που λέει γιατί πρέπει
να έχουµε δίµηνη παράταση. Μας ανέλυσε όλους τους κινδύνους της χρηµατοδότησης. Δεν θέλω να τα αµφισβητήσω, αυτά
είναι υπαρκτά.
Ταυτόχρονα είπε και κάτι ακόµη. Ποια είναι η εκδοχή του;
Πρώτον, ότι για να τα πάρουµε όλα αυτά, πρέπει να µην έχουµε
πολιτική ανωµαλία. Και συνήθως πολιτική ανωµαλία δεν είναι η
αλλαγή των κυβερνήσεων. Πολιτική ανωµαλία, που φοβίζει το σύστηµα, είναι να βγει ο λαός και να διεκδικήσει. Φεύγω από αυτό
όµως.
Τι λέει, λοιπόν, ο κ. Χαρδούβελης; Λέει ότι βεβαίως µπαίνουµε
σε ανάπτυξη, ότι όλα αυτά τα λεφτά θα τα πάρουµε κ.λπ., αλλά
–έχει κι ένα «αλλά»- πρέπει να προχωρήσουµε –πώς το είπε;- σταθερά και αποφασιστικά στις µεταρρυθµίσεις. Τι εννοεί -δεν είναι
εδώ ο κ. Χαρδούβελης- όταν µιλάει για µεταρρυθµίσεις και µάλιστα –θράσος!- για προοδευτικές µεταρρυθµίσεις; Ποιες είναι οι
προοδευτικές µεταρρυθµίσεις;
Πρώτον, είναι το πάγωµα το συντάξεων. Προοδευτική µεταρρύθµιση, η οποία ωφελεί τον λαό!
Δεύτερον, το ασφαλιστικό. Δηλαδή, σύνταξη τέλος για τη νεολαία. Ασφαλιστικό αυτό σηµαίνει. Σύνταξη τέλος! Γιατί όταν λες
δέκα χιλιάδες πεντακόσια ένσηµα για όλους, αν ο καθένας κάνει
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εκατό ή διακόσια, θέλει από πενήντα ως εκατό χρόνια να πάρει
τη σύνταξη. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα ιδιωτική σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αφήστε µε. Δεν θα ξαναµιλήσω. Θέλετε να πάρω δευτερολογία και τριτολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έχει δευτερολογίες εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Θανάση µου. Σε παρακαλώ. Ξέρεις. Εσύ χρησιµοποιείς τον λόγο σου σωστά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα τελειώσω τώρα.
Τρίτον, συνδικαλιστικός νόµος: Δηλαδή, 51% για να κάνουµε
απεργία. Άρα γύψος στο συνδικαλιστικό. Αυτό είναι. Δεν είναι
στα προαπαιτούµενα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πού το λέει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν τα ξέρετε, κύριε Κουτσούκο;
Άσχετα αν λέτε όχι. «Όχι» έχετε πει κι άλλες φορές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τα ξέρω αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ λέω ποια είναι τα προαπαιτούµενα και ποιες είναι οι προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, κατά τον
κ. Χαρδούβελη -δεν είναι προσωπικό το θέµα- κατά την Κυβέρνηση και κατά τις απαιτήσεις όχι της τρόικα, αλλά του κεφαλαίου.
Γιατί η Αλέκα Παπαρήγα σάς διάβασε εδώ τι ζητούν οι βιοµήχανοι της βόρειας Ελλάδας. Ακριβώς αυτά ζητάνε, να απαλλαχθούν από ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά δεν ζητάνε; Απαιτήσεις
τέτοιες είναι. Αυτά, λοιπόν, είναι για να πάµε στην ανάπτυξη. Ανάπτυξη για ποιον αλήθεια;
Επόµενο θέµα, η διαπραγµάτευση. Το παιχνίδι είναι στηµένο.
Τι θα διαπραγµατευτείτε εσείς; Το έχετε πει. Τι και για ποιον; Να
πάρουµε περισσότερα λεφτά. Ωραία. Πού θα τα δώσετε; Τα είπε
ο κ. Χαρδούβελης. Θα τα δώσετε για να χρηµατοδοτηθεί ο ιδιωτικός τοµέας. Εσείς τι διαπραγµατεύεστε για τα 100 δισεκατοµµύρια που πρέπει να δώσει; Πού θα πάνε;
Δεν είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο που λέει ότι όλη η ανάπτυξη
θα περάσει µέσα από τους επιχειρηµατικούς οµίλους; Γι’ αυτό
λέµε ότι το παιχνίδι είναι στηµένο από τη στιγµή που το πλαίσιο
είναι το ευρωπαϊκό, που είναι δεδοµένο, που δεν µπορείς να
βγεις από αυτό και δύο λύσεις υπάρχουν: Ή υποτάσσεσαι ή ακολουθείς τη γραµµή του ΚΚΕ που λέει «µονοµερής διαγραφή του
χρέους, έξοδος, κοινωνικοποίηση των συγκεντρωµένων µέσων
παραγωγής, δηλαδή του πλούτου που παράγεται και άλλη οργάνωση της οικονοµίας». Το ίδιο συµβαίνει και µε το χρέος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω. Κλείνω τη σκέψη µου.
Εποµένως σε αυτό το παιχνίδι, οι εκλογές, κατά τη γνώµη µας,
έχουν νόηµα. Έχει νόηµα για το λαό, µε οποιαδήποτε αυριανή
κυβέρνηση και µε δεδοµένο το πλαίσιο που υπάρχει και µε δεδοµένο ότι όλοι, πλην ΚΚΕ, αναγνωρίζουν αυτό το πλαίσιο και
άρα σε αυτό θα κινηθούν. Εκτός αν πιστέψουν ότι υπάρχουν µάγκες και βλάκες διαπραγµατευτές. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγµατα.
Ένας είναι ο δρόµος: Να ισχυροποιηθεί, να έχει ένα κόµµα που
θα είναι σταθερά δίπλα του και που δεν θα επικαλείται το εθνικό
συµφέρον -εντός ή εκτός εισαγωγικών- δηλαδή αυτό που επικαλείστε. Και δεν θέλω να πω ονόµατα, γιατί βλέπω και προς τα
εκεί και µπορεί να αδικήσω άλλους.
Τι σηµαίνει «εθνικό» συµφέρον; Δείτε τα κέρδη των πολλών και
γιγαντιαίων ελληνικών εταιρειών όλα αυτά τα χρόνια. Άρα εθνικώς στην Ελλάδα ζουν και εκείνοι οι πλουτοκράτες και οι πολυεθνικές και όλοι οι υπόλοιποι και ο λαός.
Για να σωθεί, λοιπόν, η χώρα, δεν θα καταστραφεί ο λαός. Και
για να σωθεί ο λαός χρειάζεται να βγει στο προσκήνιο, να κλείσει
τα µάτια και τα αφτιά, να σκεφθεί από την εµπειρία του, να έρθει
µαζί µας και να ξέρει ότι όταν είµαστε ισχυροί, τότε µπορεί να γίνεται κι αυτός ισχυρός και να κερδίζει κάτι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
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λόγο επί προσωπικού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είχατε πει ότι θα της δώσετε τον
λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει. Επειδή είναι
τελευταίος οµιλητής από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
ο κ. Γιοβανόπουλος, θα σας δώσω µετά τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Επίτηδες το κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, δεν είναι πρόβληµα. Τελευταίος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Μετά τον κ.
Γιοβανόπουλο θα σας δώσω τον λόγο. Ας µιλήσει και ο κ. Γιοβανόπουλος που περιµένει ο άνθρωπος! Δεν είναι κακό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Και εγώ περιµένω, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μιλήσατε εσείς! Θα
ξαναµιλήσετε! Έδωσα τώρα τον λόγο στον κ. Γιοβανόπουλο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Στον άλλο οµιλητή δώσατε περισσότερο χρόνο και δεν αντιδράσατε. Αντιδράσατε σε µένα, γιατί
προφανώς δεν σας άρεσαν τα όσα έλεγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ; Δεν έχω κανένα
λόγο να µου αρέσει κάτι ή να µην µου αρέσει. Το αν µου αρέσει
ή δεν µου αρέσει, δεν το εκφράζω, να είστε σίγουρη.
Κύριε Γιοβανόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Μιλάµε, λοιπόν, σήµερα για το µητρικό θηλασµό, για την περιγεννητική υγεία, για το παρατηρητήριο άνοιας.
Επιτρέψτε µου να αφήσω λίγο τη σκέψη µου να ταξιδέψει, δοθέντος ότι αποδεικνύεται πως τελικά όλα ήταν ένα ψέµα, ένα µεγάλο ψεύδος. Μας βάλατε σε µια διαδικασία δανεισµού, ενώ
ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιµο. Μας
σέρνετε -η από εδώ πτέρυγα, η αριστερή- σε µια άλλη διαδικασία
δήθεν διαπραγµάτευσης, ενώ ξέρετε ότι δεν έχετε τίποτα να διαπραγµατευτείτε.
Και επιτρέψτε µου να επιχειρηµατολογήσω:
Το δηµόσιο χρέος είναι περίπου 320 δισεκατοµµύρια ευρώ, το
ιδιωτικό χρέος είναι 330 δισεκατοµµύρια ευρώ, απέραντα µακροχρόνια οµόλογα, απέραντα έντοκα γραµµάτια πολυετή κοντά στο
ένα τρισεκατοµµύριο. Πού, µωρέ, τα χρωστάµε όλα αυτά τα λεφτά; Σε ποιους τα χρωστάµε όλα αυτά τα λεφτά; Ποιος και πότε
θα κάνει έναν καθαρό, έντιµο λογιστικό έλεγχο για να δούµε
πότε, ποιοι και µε ποιον τρόπο µας έφεραν µέχρι αυτόν τον πνιγµό;
Όµως κι αν έχετε όλη αυτήν την ευθύνη εσείς που σήµερα
αποδεικνύεται πόσα ψέµατα έχετε πει, άλλα τόσα ψέµατα ακούγονται και από την άλλη πλευρά που ετοιµάζεται να καβαλήσει
το λευκό άλογο της εξουσίας. Λεονταρισµοί, ατάκες, άγνοια κινδύνου για να συρθεί µια χώρα πού;
Τώρα µε την ευκαιρία, δήθεν, της εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούµε ότι αυτό το µεγάλο,
το δύσκολο, το βουνό που είναι πάνω από το κεφάλι µας, το
χρέος, έχει ένα colpo grosso από αυτούς που το έχουν δηµιουργήσει.
Επιτρέψτε µου σε αυτήν την οµιλία να µιλήσω λίγο γι’ αυτό το
χρέος.
Δεν πρόκειται, κύριε Βορίδη, να πληρώσει ποτέ η Ελλάδα ένα
τρισεκατοµµύριο ευρώ σε κανέναν, µε κανέναν τρόπο. Τι σκέφτηκαν, όµως, όλοι αυτοί οι τύποι εκεί, στην Κεντρική Ευρώπη ή στην
παγκόσµια χρηµατική κοινότητα; Σκέφτηκαν να πάρουν τα χρήµατα των λαών της Ευρώπης µέσω των εγγυήσεων που έχουν
δώσει για το ελληνικό κράτος. Ακούστε πού φτάνει η φιλοσοφία
τους! Τις εγγυήσεις ζητούν.
Από τα µνηµόνια δεν γλιτώσατε. Από τα µνηµόνια δεν θα γλιτώσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακριβώς µπροστά στη µύτη του
το µνηµόνιο και απλώς υποκρίνεται ότι δεν το βλέπει. Όµως, το
colpo grosso είναι να πάρουν τα λεφτά του λαού της Μάλτας,
του λαού της Ισπανίας, όσων έχουν εγγυηθεί και µας δανείζουν
τώρα για να πληρώνουµε ένα χρέος το οποίο δεν µπορεί να ανατραπεί.
Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ο Παναγιώτης Κονδύλης, όταν έλεγε ότι απέτυχε η αστική τάξη. Απέτυχε η αστική τάξη, γιατί δηµιούργησε ένα πελατειακό κράτος από το οποίο δεν µπορέσαµε
να ξεφύγουµε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νοµίζω ότι οι ευ-
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καιρίες, έτσι όπως χάνονται η µία µετά την άλλη, δείχνουν το
πόσο ανίκανοι εµφανιζόµαστε και εµείς µπροστά στα µεγάλα
ερωτηµατικά της ιστορίας. Δείχνει το πόσο ανέτοιµοι είµαστε να
πάρουµε τις προσωπικές µας ευθύνες για να δώσουµε καίριες
απαντήσεις σε ερωτήµατα. Κάποτε άνθρωποι, ας πούµε, σαν τον
Βενιζέλο και τον Κεµάλ τα βρήκαν. Άνθρωποι σαν τον Βελουχιώτη και τον Ζέρβα τα βρήκαν. Ο Οµπάµα τα βρίσκει µε την
Κούβα! Και εµείς για ένα αδειανό πουκάµισο δεν µπορούµε να
βρούµε το παραµικρό!
Μιλούσα σήµερα µε ένα φίλο που ήταν στις Βρυξέλλες, ο
οποίος δεν καταλάβαινε γιατί µπορεί να µην έχει κυβέρνηση
αύριο η Ελλάδα, αλλά µου περιέγραψε ότι στη βιβλιοθήκη των
Βρυξελλών, που χωράει χίλιους εκατό µαθητές, το Σάββατο το
πρωί ήταν δυόµισι χιλιάδες φοιτητόπαιδα έτοιµα να µπουν και να
καταλάβουν τις θέσεις.
Εγκαταλείψαµε και την παιδεία, εγκαταλείψαµε και τα νιάτα!
Και τώρα; Τώρα είµαστε ανάµεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη.
Και όπως λέει η Ιουλία Πιτσούλη, δεν πρέπει να κοιτάµε τα αποτελέσµατα. Ναι, ανεργία. Ναι, τροµακτική ύφεση. Ναι, απέραντη
µετανάστευση. Ναι, τσακίσατε τη µεσαία τάξη. Ναι, επιτεθήκατε
στα ταµεία. Ναι, αυτά είναι τα αποτελέσµατα.
Τις αιτίες πρέπει να βρούµε, εκεί πρέπει να σκύψουµε και εκεί
πρέπει να είµαστε ειλικρινείς µε τους εαυτούς µας και µε τους
ανθρώπους τους οποίους πείθουµε για να µας ψηφίσουν και να
µας στείλουν εδώ.
Κοµµατοκρατία, λοιπόν. Αυτή είναι η αιτία. Δυναστοκρατία,
λοιπόν. Αυτή είναι η αιτία. Αναξιοκρατία, λοιπόν. Αυτή είναι η
αιτία.
Πώς εκλεγήκατε, κύριε Βορίδη; Είπατε ότι θα κάνετε τη µία και
µόνη εξεταστική επιτροπή, προκειµένου να δούµε τελικά πώς
έφθασαν να µιλούν κάποιοι µε τον Στρος Καν πριν καν αναλάβουν αυτοί τη διαχείριση της χώρας. Μας ξεγελάσατε µε ένα µεγάλο ψέµα!
Κι εσείς που αγαπάτε το Σύνταγµα; Τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, την ευκαιρία να µπορέσουµε να αναθεωρήσουµε το Σύνταγµα, θα τη σπαταλήσετε. Είναι µία λογική. Όµως, γιατί να πάει
οκτώ χρόνια πίσω, επειδή δεν µπορούµε να βρούµε µία τόση δα
συναίνεση; Ξέρετε, οι θηλιές που σφίγγουν το λαιµό της Ελλάδας, κάθε µέρα γίνονται ακόµα πιο αποπνικτικές. Και τραβάτε κι
εσείς το σκοινί. Το τραβάει και η Κυβέρνηση.
Μα, δεν γίνεται έτσι να σωθούµε. Ο κόµπος δεν χαλαρώνει
έτσι. Δεν θα γλυτώσει ούτε ο πληθυσµός ούτε εµείς ούτε κανείς.
Δεν θα γλυτώσουµε όσο τραβάτε το σκοινί στα άκρα.
Βέβαια, αυτή η εµµονή, αυτές οι δυσπιστίες, αυτοί οι παραλογισµοί και αυτές οι άνοιες –µακάρι να βοηθήσει το παρατηρητήριο- είναι που έφεραν εδώ και τον Ράιχενµπαχ και τον Φούχτελ.
Και θα φέρουν πάρα πολύ άλλο κόσµο από µεθαύριο, οι οποίοι
θα βρουν εύκαιρο τοπίο, γιατί εµείς δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε στα απλά, σε αυτά που ζήτησε και ο συνταγµατικός νοµοθέτης.
Λέει, λοιπόν, κάπου και ο Ζίγκµουντ Μπάουµαν, αυτός ο Πολωνός κοινωνιολόγος, ότι υπάρχει µία τάση για µία αναδιανοµή
του παγκόσµιου πλούτου. Γι’ αυτό το φαινόµενο δεν είναι µόνο
ελληνικό. Όταν ο Μπάουµαν µιλά για την αναδιανοµή, φαντάζεται και µία Ελλάδα µε ένα κουπάκι ρύζι, όπως γίνεται στην Ινδία
ή φαντάζεται µία Ελλάδα σαν τη Νιγηρία που δεν έχει κυβέρνηση, αλλά ο πλούτος φεύγει. Φαντάζεται µία Ελλάδα, στην
οποία οι πλουτοπαραγωγικές πηγές θα είναι στα χέρια άλλων.
Εµείς πώς απαντάµε; Εµείς εδώ µέσα πρέπει να απαντήσουµε.
Εµείς είµαστε οι τριακόσιοι. Εµείς είµαστε που θα πάρουµε τις
γενναίες αποφάσεις. Γιατί γενναία πρέπει να απαντήσουµε! Όχι
κοµµατικά, όχι ιδιοτελώς, όχι σκεπτόµενοι την καρέκλα µας.
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, νοµίζω ότι εν όψει και της
αυριανής ψηφοφορίας, πρέπει να δείξουµε τον καλύτερο µας
εαυτό. Είναι η δεύτερη φάση της ψηφοφορίας για εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Θέλω απ’ αυτό το Βήµα να καταθέσω για άλλη µία φορά την
έκκλησή µου, ειδικά στις κοµµατικές ηγεσίες. Προφταίνετε. Ο
πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και µπορεί να είναι πάντα παραγωγικός. Ας δούµε πώς µπορούµε ενωµένοι να πάµε όχι να διαπραγµατευτούµε το χρέος ή τους όρους, αλλά το ίδιο το κεφά-
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λαιο, το ίδιο το ποσό έτσι όπως το έχουν τερατουργήσει αυτοί
που επενέβησαν εκεί µέσα. Και πρέπει να πάµε όλοι µαζί. Και
πρέπει να πάµε όλοι µε αυτό που µπορούµε. Και πρέπει να πάµε
ανεξάρτητα από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Πρέπει να πάµε,
γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη στιγµή έχει µία ισχυρή δύναµη στον
λαό και την κοινωνία και πρέπει να βοηθήσει. Ακόµα και το ΚΚΕ,
του οποίου η στάση είναι µηδενιστική από την πρώτη ώρα που
µπήκαν στη Βουλή, πρέπει να βοηθήσει γιατί έχει µία έκφραση.
Εποµένως πρέπει όλοι να βοηθήσουµε. Μην κρύβεστε. Τώρα
πρέπει να βγούµε µπροστά και να δείξουµε τον καλύτερο εαυτό
µας. Τώρα πρέπει εµείς να αποδείξουµε ότι ενωµένοι θα το περάσουµε αυτό το ποτάµι.
Λέει, λοιπόν, ο ψυχοθεραπευτής Ρίτσαρντ Μπαχ σε εκείνο το
εκπληκτικό βιβλίο του «Οι γέφυρες της παντοτινής αγάπης» -ένα
βιβλίο το οποίο έγινε best seller µετά την Αγία Γραφή και νοµίζω
ότι είναι το µεγαλύτερο σε πωλήσεις µετά το «Όσα παίρνει ο άνεµος»- ότι πρέπει να χτίσουµε γέφυρες. Αφήστε αυτόν τον αλαζονικό τρόπο. Θυµίζω ότι η Καθολική Εκκλησία από το 1600, όταν
ο Πάπας Γρηγόριος είχε εφαρµόσει αυτήν τη συλλογιστική, λέει
ότι η αλαζονεία είναι το ύψιστο από τα επτά θανάσιµα αµαρτήµατα. Αφήστε, λοιπόν, αυτόν τον τρόπο. Δείξτε ότι έχετε τρόπο
να χειριστείτε την εξουσία, την οποία οσµίζεστε µε πραγµατική
γενναιότητα.
Λέει, λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Μπαχ: Γέφυρες πρέπει να χτίζουµε
γέφυρες. Να θεµελιώνουµε τρόπους. Να θεµελιώνουµε παράδειγµα. Πρέπει να αποδείξουµε στη νέα γενιά ότι µπορούµε να
δείξουµε σύµπνοια τώρα την κρίσιµη στιγµή, γιατί ενώ εµείς τσακωνόµαστε, είναι βέβαιο ότι ο τραπεζίτης τρίβει τα χέρια του από
χαρά και περιµένει την επόµενη µέρα να πάρει ξανά µνηµόνια.
Και θα τα πάρει. Περιµένει να πάρει ξανά δανειακές συµβάσεις.
Και θα τις πάρει. Περιµένει να πάρει ξανά επικαιροποιηµένα όλα
τα υπόλοιπα νοµοθετήµατα.
Και εκεί έπρεπε εµείς να έχουµε τη µία απάντηση.
Ακούστε τι αστεία κάνει καµµιά φορά η ζωή: Συγκεκριµένα,
έλεγε τότε ο κ. Βενιζέλος, επειδή δεν του έβγαιναν οι εκατόν
ογδόντα ψήφοι, να περάσει τις δανειακές συµβάσεις και τα µνηµόνια µε εκατόν πενήντα ψήφους, µε απλό νόµο.
Με απλό νόµο, λοιπόν, θα καταργηθούν, αρκεί να το πιστέψετε
και εσείς και εµείς και όλοι. Με απλό νόµο ήρθαν εδώ, µε απλό
νόµο µπορούν να φύγουν. Όµως, σε ένα τέτοιο σκληρό τοπίο,
θα πρέπει όλοι να είµαστε εύψυχοι.
Ακούστηκε µία απέραντη λάσπη όλο αυτό το χρονικό διάστηµα
για εµάς που θα κληθούµε να ψηφίσουµε. Προσωπικά, την ξεπερνάω, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς µε τέτοια
πράγµατα όταν η Ελλάδα κινδυνεύει να παραχωρηθεί εντελώς
σε µια κατάσταση προτεκτοράτου και αποικίας. Την ξεπερνάω,
γιατί ειδικά από τους ξένους δεν ελπίζω τίποτα.
Προσωπικά, αύριο θα προσέλθω σε αυτό εδώ το κτήριο χωρίς
να φοβάµαι τίποτα, γιατί είµαι ένας λεύτερος άνθρωπος, είµαι
ένας λεύτερος Βουλευτής και αυτό το όραµα έχω για κάθε συµπολίτη µου, για κάθε συνέλληνα, λεύτεροι να προχωρήσουµε για
αυτή την πατρίδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε, ειλικρινά.
Τον λόγο έχει ζητήσει η συνάδελφος κ. Χρυσοβελώνη για ένα
λεπτό, για να στοιχειοθετήσει σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Σε ένα λεπτό ούτε να πάρω αναπνοή δεν προλαβαίνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, είναι δυνατόν
πάλι να επιµένετε; Σας δίνω ένα λεπτό για να στοιχειοθετήσετε
σε τι συνίσταται το προσωπικό σας. Έτσι λέει ο Κανονισµός. Τι
να κάνουµε, κυρία Χρυσοβελώνη;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Λοιπόν, κατ’ αρχάς, αντιπαρέρχοµαι τους χαρακτηρισµούς που ακούσαµε από την άλλη πλευρά
και για την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
για την οποία µιλώ, και για τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, γιατί πάντοτε αξίζει να επιχειρηµατολογείς όταν αξίζουν οι
άνθρωποι που λένε αυτά τα λόγια. Εν προκειµένω, λοιπόν, δεν
θα ασχοληθώ µε τους κυρίους καθόλου. Ειλικρινά το λέω.
Πρώτον, ενηµερώνω τον κ. Βορίδη, επειδή έκανε αναφορές
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και στην προηγούµενη ιστορία, ότι ο κ. Σούκουρης εκλήθη να καταθέσει ως ύποπτος τέλεσης απόπειρας κακουργηµατικής πράξης. Απλώς δεν έχει προσέλθει µέχρι τώρα, διότι αιτείται συνεχώς αναβολές.
Δεύτερον, θέλω να πω ότι λυπάµαι για το γεγονός ότι ενώ
άκουγα από την πλευρά της συγκυβέρνησης, των εκπροσώπων,
ότι θέλουν την σε βάθος και γρήγορη διερεύνηση της υπόθεσης
αυτής, εν τούτοις σήµερα επικροτείτε αυτό το κουκούλωµα που
έγινε της συγκεκριµένης υπόθεσης, µίας σκανδαλώδους υπόθεσης. Και τη στιγµή κατά την οποία µιλούµε για κουκούλωµα, δεν
έγιναν δεκτά δύο αιτήµατα που υποβλήθηκαν, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κ. Αποστολόπουλου και αποµαγνητοφώνηση. Ενεργούνταν, δηλαδή, πράξεις διερεύνησης, προκαταρκτικής έρευνας της υπόθεσης, χωρίς να γίνει αποµαγνητοφώνηση του οπτικοακουστικού υλικού που είχε εγχειριστεί σε
πρωτότυπη µορφή στον αρµόδιο εισαγγελέα.
Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το πράγµα είναι ένα πραξικόπηµα -να το πω έτσι απλά- της ελληνικής δικαιοσύνης.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ε, όχι και πραξικόπηµα!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Και λυπάµαι που το επικροτείτε και προφανώς το επικροτείτε- γιατί αυτή η συγκεκριµένη υπόθεση σας εκθέτει ανεπανόρθωτα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί θέλετε τον λόγο,
κύριε Γεωργιάδη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλω τον λόγο για ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί εδώ ακούγονται τροµερά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ας βοηθήσουµε,
όµως, να ολοκληρωθεί η συζήτηση, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα µιλήσω για ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Η κυρία συνάδελφος, η κ. Χρυσοβελώνη, πολύ σωστά προ ολίγων ηµερών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν είπε, όµως,
και τίποτα η κυρία Χρυσοβελώνη, για να είµαστε και ειλικρινείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η κ. Χρυσοβελώνη προ
ολίγων ηµερών είχε δηλώσει ότι όταν ένα θέµα τόσο σοβαρό παραπέµπεται στη δικαιοσύνη, αφήνουµε τη δικαιοσύνη να αποφανθεί.
Εµείς, κυρία Χρυσοβελώνη, ούτε επικροτούµε ούτε δεν επικροτούµε. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη έκανε µία έρευνα
και έβγαλε ένα πόρισµα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ανεξάρτητη, εντελώς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εάν θέλετε να πείτε ότι
δεν είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη, το οποίο είναι µία
πολύ βαριά καταγγελία και µάλιστα από µία δικηγόρο, από µία
νοµικό, τότε γιατί µιλάτε για το θέµα της κ. Ξουλίδου και του κ.
Σούκουρη; Αν η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, προφανώς δεν
µπορεί να είναι ανεξάρτητη σε τίποτα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ακριβώς επειδή είµαι νοµικός,
µπορώ να κρίνω. Εσείς δεν µπορείτε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα αυτό το οποίο λέτε
είναι έτι βαρύτερο.
Είδα ότι αναφέρατε πέµπτη φορά και µε στόµφο, «το υλικό
που παρεδόθη σε πρωτότυπη µορφή».
Μα, διαβάσαµε όλοι στα blogs –εγώ διάβασα πριν από λίγο,
νοµίζω στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»- αναφορές από το εισαγγελικό πόρισµα, το οποίο λέει –εσείς είστε νοµικός και ξέρετε καλύτερα
από εµένα- ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτό αυτό το βίντεο, διότι
είναι παράνοµο υλικό. Και αν άνοιγε αυτό το βίντεο, θα έπρεπε
να ανοίξει και το βίντεο που προσκόµισε ο κ. Αποστολόπουλος.
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, έχει συµβεί το εξής οξύµωρο: Ο κ. Αποστολόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για τη διάπραξη του κακουργήµατος, βιντεοσκοπεί ο ίδιος τον εαυτό του την ώρα που διαπράττει το κακούργηµα. Αν υπήρχε, δηλαδή, µια περίπτωση να
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τη γλιτώσει, να µπει στη φυλακή οπωσδήποτε! Είστε και νοµικός,
κυρία Χρυσοβελώνη. Καταλαβαίνω ότι είστε Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καταλαβαίνω, έχετε
µπλέξει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, κύριε Γεωργιάδη,
αλλά µην απευθύνεστε στην κ. Χρυσοβελώνη. Η κ. Χρυσοβελώνη
είπε την άποψή της.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχετε την κατανόησή
µου. Όµως, µη σκίσετε και το πτυχίο σας τώρα, διότι …
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Γεωργιάδη, ως νοµικός…
(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Χρυσοβελώνη,
σας παρακαλώ τώρα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …θα ήταν η πρώτη περίπτωση στον κόσµο που ένας διαπράττων κακούργηµα, βιντεοσκοπεί τον εαυτό του και παραδίδει την απόδειξη του κακουργήµατος.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Πού είναι το προσωπικό ζήτηµα
που έθιξε για να µιλήσει ο κ. Γεωργιάδης, κύριε Πρόεδρε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα καταλαβαίνετε ότι και
η συνωµοσιολογία σας πρέπει να έχει κάποια όρια, κυρία Χρυσοβελώνη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν απαντήθηκε επαρκώς –και αυτό ήταν σοβαρό- ότι η κυρία συνάδελφος από του Βήµατος της Βουλής κατήγγειλε ως αθλία την
ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, πού είναι το προσωπικό για το οποίο δώσατε τον λόγο στον κ. Γεωργιάδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν του έδωσα τον
λόγο, κυρία Χρυσοβελώνη, επί προσωπικού. Του έδωσα απλά τον
λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Για δυόµισι λεπτά…(δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για ποιο λόγο γίνεται
τώρα αυτό; Υπάρχει τώρα λόγος να οξύνουµε τη συζήτηση;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Γιατί υπάρχει ο Κανονισµός, κύριε
Πρόεδρε, και ο Κανονισµός είναι για όλους. Και για τον κ. Γεωργιάδη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είδατε πώς χειρίστηκα την τοποθέτησή σας, κυρία Χρυσοβελώνη!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά ο Κανονισµός είναι για όλους!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη φωνάζετε, κυρία Χρυσοβελώνη!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ναι, αλλά ο Κανονισµός δεν είναι
έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κυρία
Χρυσοβελώνη! Θα είχαµε τελειώσει τώρα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, συνέβη το εξής, για να τα ακούσει ο ελληνικός λαός: Η κυρία συνάδελφος κατήγγειλε ως αθλία την ανακοίνωση της Επιτροπής
Δεοντολογίας. Μάλιστα, φόρτωσε την αθλία ανακοίνωση στη
Νέα Δηµοκρατία, ενώ στη συνέχεια απεδείχθη ότι είναι µία ανακοίνωση η οποία συνετάχθη από την κ. Ρεπούση της ΔΗΜΑΡ και
υπερψηφίστηκε από την κ. Κόλλια των ΑΝΕΛ. Εν πάση περιπτώσει, και λίγη αιδώς, κύριε Πρόεδρε!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ:…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τέλος πάντων. Εντάξει, κύριοι συνάδελφοι, τελειώσαµε µε αυτά! Ο καθένας έχει εκθέσει τις απόψεις του.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κάνετε λάθος!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν απεδείχθη! Αυτό είναι που
σοφιστήκατε και σοφίστηκε και ο «εγνωσµένης» αξιοπιστίας κ.
Ρήγας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα σηµερινά συνεταιράκια
µιλάνε! Τα βλέπετε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εσείς κοιτάξτε το δικό σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αρκετά, κύριε Γεωργιάδη!
Κυρία Χρυσοβελώνη, σας παρακαλώ! Πηγαίνετε έξω µε τον κ.
Γεωργιάδη και πείτε τα!
Ας δούµε τώρα πόσοι εκ των κυρίων συναδέλφων ειδικών αγορητών, εισηγητών και εχόντων δικαιώµατος δευτερολογίας θα
µιλήσουν. Σεβόµενος την κ. Κουντουρά, θα δώσω τον λόγο πρώτα στην κ. Κουντουρά, µετά στον κ. Κυριακάκη, µετά στον κ. Αποστόλου και µετά θα δούµε.
Ορίστε, κυρία Κουντουρά, έχετε τον λόγο, αλλά µε την παράκληση να χειριστούµε τον χρόνο σωστά. Συνεδριάζουµε δώδεκα
ώρες! Βέβαια, αυτό δεν αφορά εσάς, γιατί ήσασταν πάντα εντάξει µε τον χρόνο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και επειδή είναι αργά, θα πω
ότι όντως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ενοχλούµε. Ενοχλούµε αυτά
τα δυόµισι χρόνια, γιατί η συγκυβέρνηση θέλει, αν αυτό είναι δυνατόν, να µας πάρει όλους τους ψηφοφόρους. Η συγκυβέρνηση
θέλει να γυρίσουν πίσω όλοι αυτοί οι δυσαρεστηµένοι και αγανακτισµένοι από αυτήν την οικονοµική πολιτική που εξαθλιώνει,
φτωχοποιεί και φέρνει στη δυστυχία τους Έλληνες. Όµως, και ο
ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά δεν µας βλέπει και µε καλό µάτι,
γιατί ακριβώς θέλει αυτοδυναµία.
Δεν θα τους κάνουµε τη χάρη, λοιπόν! Θα είµαστε εδώ και θα
υποστηρίζουµε τα συµφέροντα του ελληνικού λαού. Κάνω έκκληση, λοιπόν, στον ελληνικό λαό, όποτε κι αν έρθουν αυτές οι
εκλογές, να µας δώσει τη δύναµη, να µας δώσει την ψήφο του,
γιατί πραγµατικά είµαστε οι µόνοι που προεκλογικά και µετεκλογικά ήµασταν σταθεροί στις απόψεις µας και είµαστε έντιµοι. Για
ό,τι έχουµε πει και έχουµε προβλέψει µέχρι τώρα, πραγµατικά
έχουµε δικαιωθεί. Είµαστε οι µόνοι που κρατάµε σταθερά και αντέχουµε µετά από τόσες πιέσεις, απειλές, λάσπη και πόλεµο.
Ο Γκάντι έλεγε «πρώτα µας αγνοούν» -και πραγµατικά µέσα
σε αυτό το Κοινοβούλιο δεν έλεγαν ούτε καν το όνοµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων- και «µετά µας κοροϊδεύουν». Μας είπαν «ψεκασµένους». Και θέλω να θυµίσω στον ελληνικό λαό ότι αυτοί
που έκαναν ερώτηση για το αν µας ψεκάζουν, ήταν δυστυχώς ο
κ. Βορίδης και ο κ. Κουβέλης. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ποτέ δεν
κάναµε τέτοια ερώτηση.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, ήθελαν να µας δώσουν χαρακτηρισµούς, να µας κάνουν κωµικούς, γελοίους, λαϊκιστές. Αυτή είναι
η αλήθεια. Και µετά, αφού τελείωσε η κοροϊδία και η λάσπη, άρχισε ο σκληρός πόλεµος. Θέλουν να µας εξοντώσουν. Δεν θέλουν επτακοµµατική Βουλή. Είναι προφανές. Θέλουν εκπτώσεις
στη δηµοκρατία.
Γι’ αυτό, ελληνικέ λαέ, απευθύνοµαι σε εσένα από αυτό το
Βήµα σε αυτές τις κρίσιµες ιστορικές στιγµές: Παρακαλώ πολύ,
την επόµενη φορά που θα ψηφίσεις να ψηφίσεις σοφά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Διάγγελµα είναι αυτό τώρα;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Θα περάσω τώρα στο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό, ο οποίος πραγµατικά
έφερε ένα νοµοσχέδιο που εξυπηρετεί τα συµφέροντα των Ελλήνων πολιτών και επαγγελµατιών και τα δικαιώµατα και τις εργασιακές σχέσεις και τους εργαζόµενους σε όλους τους τοµείς
υγείας. Έκανε όλες τις διορθώσεις τις οποίες ζητήσαµε. Γι’ αυτό,
είµαστε πάρα πολύ θετικοί.
Τα µόνα άρθρα, Υπουργέ µου, που δεν µπορώ να ψηφίσω είναι
τα άρθρα 4 και 47, για τους φαρµακοποιούς. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουν τέτοιες κυρώσεις οι φαρµακοποιοί -το είπα και στην
πρωτολογία µου- γιατί όταν το συνταγογραφεί ένας γιατρός και
το υπογράφει και ο ασθενής, δεν είναι δυνατόν να έχει κυρώσεις
ο φαρµακοποιός επειδή αυτοί οι δύο επιµένουν ντε και καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συµφωνώ κι εγώ µε
την κ. Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δηλαδή, αν εγώ θέλω το δικό µου φάρµακο και πάω και υποχρεώσω µε υπογραφή µου τον φαρµακοποιό για να το πάρω, θα έχει κυρώσεις ο φαρµακοποιός; Δεν το
ψηφίζουµε αυτό το άρθρο. Από τη στιγµή που δεν το αποσύρετε,
λέµε «όχι».
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Σχετικά µε το άρθρο 42, ευχαριστούµε πάρα πολύ που το αποσύρατε, γιατί θα ήταν άδικο αν ερχόταν έτσι.
Όσον αφορά το άρθρο 32 για τους οδοντοτεχνίτες, νοµίζω ότι
πράξατε πολύ σωστά. Στα υπόλοιπα άρθρα δεν έχουµε καµµία
αντίρρηση.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω για το άρθρο 64. Θέλω να σας
ρωτήσω το εξής: Δεν είχατε δεχτεί, κύριε Υπουργέ, αυτήν την
τροπολογία που ζητήθηκε από συναδέλφους, έτσι ώστε να πάρουν αναδροµικά οι εργαζόµενοι; Έτσι δεν είναι; Θέλω µια διευκρίνιση επ’ αυτού. Δεν έχετε δεχθεί κάποια από τις τροπολογίες
στο άρθρο 64, που έχουν κατατεθεί από πολλούς συναδέλφους,
έτσι ώστε να πάρουν οι εργαζόµενοι που έχουν υπαχθεί πλέον
στο ενιαίο µισθολόγιο αναδροµικά τα χρήµατά τους; Σωστά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Γι’ αυτό και εµείς είµαστε αρνητικοί σε
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Γιατί µου βάλατε τον χρόνο στα πέντε λεπτά; Επτά λεπτά είχα,
κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα µιλήσω επτά λεπτά, γιατί τώρα θέλω να
έρθω στις επίµαχες τροπολογίες.
Όταν θα ψηφίσουµε, θα σας πω ακριβώς ποιες ψηφίζουµε και
ποιες όχι. Θέλω, όµως, να µπω στην τροπολογία που ήρθε για
την παράταση του µνηµονίου και να σας πω ότι δυστυχώς θα την
καταψηφίσουµε και είµαστε και πάρα πολύ θυµωµένοι, γιατί εδώ
φαίνεται ότι συνεχίζεται η πολιτική της εξαθλίωσης και της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού.
Τι µας ζητούν οι δανειστές να εφαρµόσουµε και αναγκαστήκατε άρον-άρον να επιταχύνετε τις διαδικασίες εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας; Ποια είναι αυτά τα νέα σκληρά µέτρα
που θέλουν να επιβάλλουν; Γιατί δεν µιλάτε µε ειλικρίνεια στον
ελληνικό λαό; Γιατί δεν του λέτε την αλήθεια και απλά τον εκφοβίζετε και τον παραπλανάτε;
Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέµα, γιατί, όπως ξέρετε, η
συγκυβέρνηση αύξησε δραµατικά την ανεργία των Ελλήνων,
φτωχοποίησε περίπου τέσσερα εκατοµµύρια Έλληνες, 30% των
επιχειρήσεων έκλεισαν, οι εργαζόµενοι υπέστησαν 38% µείωση
µισθών και συντάξεων, τα επίµαχα «περήφανα γηρατειά» υπέστησαν µείωση συντάξεων κατά 45%, το οικογενειακό εισόδηµα
συρρικνώθηκε κατά 30%, αναγκάζουν όλες αυτές τις οικογένειες
να ζουν πραγµατικά στο όριο της φτώχειας και εσείς µιλάτε για
success story.
Επίσης, βλέπω ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια των µνηµονίων δεν
υπάρχει καµµία παραγωγική επένδυση, δεν έχει γίνει τίποτα για
τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, δεν υπάρχουν εθνικά επιχειρηµατικά σχέδια. Πώς θα γίνουν επενδύσεις, όταν η φορολογία
για τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα είναι πολύ υψηλότερη από
τις γειτονικές µας χώρες;
Αντί να εκµεταλλευτείτε την κατ’ εξακολούθηση οµολογία αποτυχίας των στελεχών του ΔΝΤ για τη εγχώρια συνταγή που εφαρµόζετε και τις καταγγελίες των ίδιων για τις «και καλά» ανύπαρκτες διαπραγµατεύσεις, διαβάζω από το «ΒΗΜΑ» της 9ης Ιουνίου 2013, όταν το ΔΝΤ έλεγε ότι «παραδεχόµαστε ότι έχει γίνει
ένα πρόγραµµα αποτυχηµένο, το οποίο βουλιάζει την ελληνική
οικονοµία». Μάλιστα, το Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης του
ΔΝΤ έρχεται πάλι σήµερα να πει το ίδιο πράγµα.
Δεν βλέπετε ότι οδηγούµαστε σε αδιέξοδο; Η πολιτική της Κυβέρνησης έχει αποτύχει. Δεν έχει αποτύχει η κοινωνία, όµως. Η
πολιτική αυτή οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο συνεχών σκληρών µέτρων, καταστρεπτικών για τη χώρα και για τους πολίτες.
Εµείς ζητούµε αλλαγή πολιτικής και αφού εσείς δεν είσαστε
διατεθειµένοι να το κάνετε αυτό, τότε να αποφασίσει ο ελληνικός
λαός ξεκάθαρα ποιος θέλει να τον κυβερνήσει.
Κύριε Γεωργιάδη, πριν από λίγο µιλούσατε και λέγατε για την
επιτυχία αυτής της Κυβέρνησης. Τι φοβάστε, λοιπόν; Αφήστε τον
ελληνικό λαό, εάν είναι τόσο ευχαριστηµένος, να σας ψηφίσει
ξανά. Γιατί προλαµβάνετε αυτήν την ήττα και την παραδοχή ότι
θα χάσετε; Άρα ξέρετε πολύ καλά ότι δυστυχώς δεν έχετε καταφέρει να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Αντίθετα, τον έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση και στη δυστυχία.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, ζητάµε από τους Έλληνες
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να ψηφίσουν σοφά στις εκλογές που πρόκειται να έρθουν, γιατί
δεν πιστεύω ότι οι Βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου µπορούν
να εκλέξουν Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ώστε να δοθεί παράταση σε αυτήν την Κυβέρνηση η οποία έχει φτωχοποιήσει δραµατικά τον ελληνικό λαό.
Ζητάµε την ψήφο του ελληνικού λαού, όποια στιγµή κι αν γίνουν οι εκλογές, γιατί είµαστε η µόνη εγγύηση στη σταθερότητα
για την επόµενη ηµέρα, µε µοναδικό πραγµατικά γνώµονα το
συµφέρον της πατρίδας µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, πάω κατευθείαν
σε όσα δεν είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ στην πρωτολογία
µου.
Κατ’ αρχάς, επειδή µας έχετε βοµβαρδίσει κυριολεκτικά µε
πάνω από εκατό συνολικά βουλευτικές και υπουργικές τροπολογίες, ελπίζουµε ότι θα είναι η τελευταία φορά που οι Βουλευτές
και οι Βουλευτίνες υπόκεινται σε τέτοια βασανιστήρια. Κυρίως
βέβαια τα βασανιστήρια είναι για τον ελληνικό λαό, που ενώ θα
έπρεπε τουλάχιστον να υιοθετούνται τροπολογίες οι οποίες να
εξυπηρετούν τα συµφέροντά του, εδώ κάθε άλλο παρά αυτό γίνεται.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα αναφερθώ στις πέντε τροπολογίες, εν
τάχει βέβαια, που έχουµε καταθέσει και θα µπορούσαν τουλάχιστον κάποιες από αυτές να υιοθετηθούν, ωστόσο όµως τις αγνοείτε.
Όσον αφορά τα κέντρα πρόληψης, που αφορά και το άρθρο
64 του νοµοσχεδίου, είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε αυτήν
τη ρύθµιση. Έχουµε φέρει τροπολογία η οποία ρητά λέει ότι δεν
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που
έχουν χορηγηθεί ως µισθολογικές παροχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις στους εργαζόµενους, λόγω της υπαγωγής τους στο ενιαίο µισθολόγιο. Ζητάµε να υπάγονται στο ενιαίο µισθολόγιο από
τη δηµοσίευση του παρόντος.
Με τη ρύθµιση που κάνετε εσείς, έρχεστε να αποτυπώσετε τα
συµφέροντα της παρούσας διοίκησης του ΟΚΑΝΑ, που θέλει να
υπάρξουν αναδροµικές αλλαγές στις διµερείς συµβάσεις µεταξύ
ΟΚΑΝΑ και εκάστης αστικής εταιρείας των κέντρων πρόληψης,
ώστε να απαλλαχθεί αναδροµικά ο ΟΚΑΝΑ από την υποχρέωση
καταβολής των µη αποδοθέντων της περιόδου 2009-2013, που
είναι 5 µε 7 εκατοµµύρια και περίπου 3,5 εκατοµµύρια ευρώ για
το 2014.
Πάµε στην τροπολογία που αφορά τα κριτήρια ένταξης ιατρών
ΠΕΔΥ στο ΕΣΥ. Είναι η µε γενικό αριθµό 2143 και ειδικό 177. Με
αυτή θέλουµε να αρθούν οι διαφοροποιήσεις και ανισότητες µεταξύ των ιατρών που τελικά παρέχουν υπηρεσίες στο ίδιο σύστηµα υγείας, δηλαδή των ιατρών ΠΕΔΥ και των ιατρών του ΕΣΥ
και ζητάµε και οι ιατροί του ΠΕΔΥ µε συνολική υπηρεσία άνω των
δέκα ετών και µέχρι τα είκοσι στον βαθµό του επιµελητή Α’ και
µε συνολική υπηρεσία άνω των είκοσι να µπαίνουν στον βαθµό
του διευθυντή.
Επίσης, η τρίτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 2180 και ειδικό
187 αφορά την εξαίρεση των µεταµοσχευθέντων ασθενών µυελού των οστών από περικοπές των συντάξεων του ν. 4024/2011.
Είναι η µόνη κατηγορία που δεν έχει απαλλαχθεί, ενώ δέκα άλλες
κατηγορίες µεταµοσχευθέντων ασθενών έχουν απαλλαχθεί. Δυστυχώς ο νοµοθέτης µάλλον έχει από λάθος παραλείψει. Ούτε
αυτή έχετε λάβει υπ’ όψιν σας.
Η τέταρτη τροπολογία αφορά τον τρόπο αποζηµίωσης εφηµεριών, που όπως είπα και στην πρωτολογία µου πρέπει επιτέλους
να απλοποιηθεί.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2187 και ειδικό 189 αφορά
στην αποκατάσταση των εργαζοµένων των έξι συνεταιριστικών
τραπεζών που είναι σε εκκαθάριση. Είναι οι τράπεζες Λαµίας,
Αχαϊκή, Λέσβου-Λήµνου, Δωδεκανήσου, Ευβοίας και δυτικής Μακεδονίας. Αυτοί οι εργαζόµενοι, οι οποίοι είναι µοναδικοί, οι οποίοι εργάζονταν σε τράπεζες και παραµένουν άνεργοι πρέπει
να µεταφερθούν κι αυτοί όπου µεταβιβάστηκε το υγιές χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών. Πρέπει να πάνε σε τρά-
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πεζες και να συνεχίσουν να εργάζονται.
Το θέµα για τη διαθεσιµότητα διοικητικών υπαλλήλων έχει αναπτυχθεί από συνάδελφο.
Ας προχωρήσουµε στις υπουργικές τροπολογίες. Όσον
αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2235 και ειδικό 208 του
Υπουργείου Υγείας, για το εξηκοστό έβδοµο έτος ηλικίας, όπως
είπα και στην πρωτολογία µου είναι απαράδεκτο. Εδώ θέλω να
απαντήσω στα επιχειρήµατα που ακούστηκαν ότι δήθεν λείπουν
γιατροί από το σύστηµα και εποµένως οι έµπειροι αυτοί γιατροί
πρέπει να τοποθετηθούν. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται
και είναι αλήθεια ότι την τελευταία τριετία δύο χιλιάδες εκατόν
εξήντα τρεις γιατροί έχουν αποχωρήσει. Πόσοι προσλήφθηκαν
και εργάζονται σε αυτήν την τριετία, µε το µνηµόνιο που θέλετε
να εφαρµόζετε πιστά; Τι λέει; Ένας προς πέντε. Κανένας δεν έχει
προσληφθεί. Έχουν εγκριθεί οκτακόσιες περίπου θέσεις στις
οποίες δεν έχει πάει κανείς. Αυτό δεν µπορεί να γίνει και πρέπει
να εργάζονται µέχρι τελευταίας ρανίδας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Αν θέλουν. Δεν είναι υποχρεωτικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ναι, εντάξει. Το «αν θέλουν» σε
αυτές τις συνθήκες ξέρουµε τι σηµαίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2286 και ειδικό
255, πρόκειται πιθανά για ένα σκάνδαλο. Ο κ. Χαρδούβελης δεν
είναι εδώ βέβαια, καθώς και ο Υπουργός Ανάπτυξης ο οποίος δεν
µας έκανε την τιµή. Αφορά το Ταµείο Νέας Οικονοµίας, ΤΑΝΕΟ,
το οποίο η Κυβέρνηση θέλει βιαστικά, απ’ ό,τι φαίνεται, να κλείσει. Είναι ένα ταµείο που ιδρύθηκε το 2003 και ανήκει στο δηµόσιο. Έχει χρηµατοδοτηθεί αυτά τα χρόνια µε 105 εκατοµµύρια
και 45 εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ. Δεν ξέρουµε πού έχουν πάει
ακριβώς αυτά τα χρήµατα, δεδοµένου ότι οι περίπου πενήντα
επενδύσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα είχαν αµφίβολα αποτελέσµατα. Έχουν ήδη καταπέσει οι εγγυήσεις του δηµοσίου 105
εκατοµµυρίων ευρώ και δεν θα ήταν ίσως τόσο περίεργο, αν
µέλη του ταµείου δεν είχαν σχέση, στενή διασύνδεση, µε πρόσωπο της οικογένειας του κ. Παπακωνσταντίνου που βρίσκεται
στο ειδικό δικαστήριο. Να µας απαντήσει ο Υπουργός τι σχέση
έχει αυτό το ταµείο µε τη λίστα Λαγκάρντ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για ποιο ταµείο ακριβώς
µιλάτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: ΤΑΝΕΟ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
Όσον αφορά το παρατηρητήριο των ΟΤΑ, στην υπουργική
τροπολογία µε γενικό αριθµό 2246 και ειδικό 215, στραγγαλίζετε
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τους οδηγείτε σε
πλήρη οικονοµικό µαρασµό και κατά τη γνώµη µας πρέπει να
αποσυρθεί κι αυτή.
Επίσης, στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 2273 και ειδικό 242 είµαστε συνολικά αντίθετοι. Εκεί
υπάρχει ένα άρθρο που επίσης δείχνει τη βιασύνη της Κυβέρνησης να ξεπουλήσει το δηµόσιο πλούτο, το άρθρο 11 για το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο λέει ότι οι συµβάσεις παραχώρησης δεν πρέπει
να εγκρίνονται από τη Βουλή και πρέπει απλώς να υπογράφονται
µε πράξη υπουργικού συµβουλίου.
Τέλος, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός, στη διάταξη που
φέρει το πολιτικό βάρος αυτού του νοµοσχεδίου που αφορά την
παράταση την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
ειπώθηκαν πάρα πολλά. Εγώ θα κλείσω µε το εξής. Δυστυχώς
για εσάς και ευτυχώς για τον ελληνικό λαό δεν µπορείτε να φέρετε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να διορίσετε Πρόεδρο Δηµοκρατίας και να καταργήσετε τις εκλογές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να µείνω σε δύο παρατηρήσεις για ζητήµατα που αφορούν τον ΕΟΦ.
Στο άρθρο 51 µπορεί ο ΕΟΦ –και εµµένει ο Υπουργός- να κα-
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ταρτίζει συµβάσεις συνεργασίας µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για ανάθεση εργαστηριακών αναλύσεων, αξιολόγηση δεδοµένων και εν γένει παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικών προς
το έργο του ΕΟΦ.
Με την έλλειψη στελέχωσης που παρουσιάζει αυτήν τη στιγµή
ο ΕΟΦ ένα τµήµα των υπηρεσιών του, όπως είναι ακριβώς η αξιολόγηση των δεδοµένων και η παροχή υπηρεσιών, µεταφέρεται
προς άλλα νοµικά πρόσωπα, όπως εν προκειµένω είναι τα πανεπιστήµια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φεύγουν οι υπηρεσίες
από τον ΕΟΦ που είναι ο κατ’ εξοχήν οργανισµός που πρέπει να
αξιολογεί τα θέµατα γύρω από τα φάρµακα και τις αναλύσεις
τους.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2163 και ειδικό 182 για την υποχρέωση δηµοσιοποίησης
κάθε παροχής προς επαγγελµατίες υγείας και επιστηµονικούς
υγειονοµικούς φορείς από φαρµακευτικές επιχειρήσεις στις
ιστοσελίδες τους και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, θα ήθελα να
κάνω µια παρατήρηση. Είναι η κατ’ εξοχήν δηµιουργία εντυπώσεων η δήθεν δηµοσιοποίηση των υποχρεώσεών τους προς τρίτους, γιατί µε τη δηµοσιοποίηση δεν πετυχαίνετε τίποτα από εκεί
και πέρα. Υπάρχει η εποπτεία του ΕΟΦ που αναφέρεται µόνο
στην ανάρτηση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει έλεγχος.
Άρα αυτό είναι µια ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία που δίνει
τη δυνατότητα στις φαρµακευτικές εταιρείες κάποιου αυτοελέγχου. Δεν βλέπω πού βρίσκεται ο πραγµατικός έλεγχος αυτών των
υποχρεώσεων των φαρµακευτικών εταιρειών, πού βρίσκεται ο
κατασταλτικός έλεγχος στις παροχές τους απέναντι σε τρίτους,
πού βρίσκεται ο πυρήνας του ενδεχόµενου χρηµατισµού ή ενδεχόµενων παροχών εκτός νόµου.
Και για να τελειώσω µε τα «δήθεν», ενώ συµπεριφερόµαστε µε
το γάντι στις φαρµακευτικές εταιρείες, από την άλλη µεριά στο
άρθρο 46 υπάρχουν οι κυρώσεις για τους γιατρούς και στο
άρθρο 47 για τους φαρµακοποιούς. Θα ήθελα να κλείσω µε
αυτές τις κυρώσεις, που είναι µεν κυρώσεις ελέγχου, αλλά δηµιουργούνται και είναι αποτέλεσµα ενός δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Εγώ επιµένω ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται βάσει επιστηµονικών δεδοµένων, µε επιστηµονικό πλαίσιο, µε πρωτόκολλα συµπεριφοράς, θεραπευτικά, δηλαδή µε διαδικασίες οι οποίες είναι
ουσιαστικές και δεν παραβλάπτουν εντέλει τη σχέση µεταξύ γιατρού και ασθενούς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εγώ ειλικρινά σας
ευχαριστώ, γιατρέ.
Θα ολοκληρώσουµε µε τη συνάδελφο κ. Κωνσταντοπούλου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα µιλήσετε µετά από
την κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ολοκληρώσετε µε την κ. Κωνσταντοπούλου και µετά θα µιλήσει ο κ. Γεωργιάδης! Να µιλήσει
πρώτος ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα ολοκληρώσουµε
µε την κ. Κωνσταντοπούλου, αφού ευχαριστήσω πρώτα το Σώµα,
τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που για δώδεκα ώρες
και ένα τέταρτο µέχρι τώρα επέδειξαν και υποµονή και επίπεδο
σε αυτήν την επίπονη διαδικασία της συζήτησης του νοµοσχεδίου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να µιλήσει η κ. Κωνσταντοπούλου πρώτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Φοβάται ο κ. Γεωργιάδης;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε, δεν ευχαριστούµε την Κυβέρνηση γι’ αυτήν την κατάπτυστη διαδικασία.
Είναι βέβαια η τελευταία σας σε αυτήν την Κοινοβουλευτική περίοδο και η τελευταία σας ως Κυβέρνησης. Δεν σας ευχαριστούµε όµως, γιατί για άλλη µια φορά επιδείξατε άκρα περιφρόνηση προς το Κοινοβούλιο, προς τους δηµοκρατικούς θεσµούς
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και τη δηµοκρατική λειτουργία.
Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τροποποίηση πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου που είχε έρθει στις 12-12-2012 σε
τροποποίηση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που είχε έρθει
στις 14-3-2012.
Αυτή είναι η διαδροµή των εκβιαστικών, ετσιθελικών πρωτοβουλιών µε τις οποίες εργαλειοποιείτε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, παρακάµπτοντας το Κοινοβούλιο και επιβάλλοντας στη χώρα επαχθείς
όρους. Την ίδια ώρα που φέρνετε άλλη µια τέτοια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχοντας εργαλειοποιήσει τον απερχόµενο
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ζητάτε ψήφο για έναν επόµενο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, που θα ακολουθήσει τις ίδιες αντιδηµοκρατικές πρακτικές.
Υπάρχουν Βουλευτές οι οποίοι ανερυθρίαστα, χωρίς να εξηγούν τι συνέβη, εµφανίζονται ως «υποψήφιοι ψηφοφόροι» ενός
τέτοιου Προέδρου της Δηµοκρατίας, την ίδια ώρα που σας κατακεραυνώνουν γι’ αυτές σας τις πρακτικές. Νοµίζω ότι και ένα
παιδί καταλαβαίνει. Από τον πρώτο µέχρι τον τελευταίο πολίτη,
οι πάντες έχουν αντιληφθεί και τον πανικό σας και την δυσχερέστατη θέση στην οποία έχετε περιαχθεί.
Σας διαβάζω µόνο: «Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν
την υποχρέωση να υποβάλλουν οποιαδήποτε διαφορά ενδέχεται
να προκύψει σχετικά µε τη νοµιµότητα, την εγκυρότητα, την ερµηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας δεύτερης τροποποιητικής
σύµβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου». Η ρήτρα αυτή είναι
«προς όφελος του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µόνο». Αν το ταµείο θελήσει να εναγάγει τη χώρα στα
ελληνικά δικαστήρια ή και σε πολλαπλές παράλληλες διαδικασίες -αυτά λέτε- µπορεί να το κάνει και το ελληνικό δηµόσιο δεν
θα έχει ένσταση.
Την ίδια ώρα λέτε να πάµε δήθεν σε εθνική οµάδα να διαπραγµατευθούµε. Πώς; Αυτοϋπονοµευόµενοι; Εσείς αυτή τη στιγµή
µε αυτές τις συµβάσεις αφαιρείτε διαπραγµατευτικά επιχειρήµατα από την επόµενη κυβέρνηση. Και δεν περιµένετε καν την
επόµενη Βουλή για να κυρώσει ή να µην κυρώσει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Θέλετε να υφαρπάξετε υποτιθέµενη
κύρωση απ’ αυτήν τη Βουλή µε αντισυνταγµατική διαδικασία.
Σας το λέµε ξεκάθαρα. Είναι άκυρη η διαδικασία την οποία µετέρχεστε. Σας είπα και πριν ότι θα επικαλεστείτε σύντοµα εσείς
την ακυρότητα εκείνων των παραιτήσεων στις οποίες προβαίνετε
για τα πρόσωπά σας. Γιατί παραιτείστε από κατάσχεση, σύλληψη
ή ασφαλιστικά µέτρα. Η σύλληψη, όπως ξέρετε, δεν αφορά στο
κράτος. Αφορά στα πρόσωπα.
Λέγοντας αυτά, δύο σχόλια έχω να κάνω σε σχέση µε την
πραγµατικά πρωτοφανή δικονοµική διαδροµή µιας έρευνας που
πρέπει να γίνει στην ουσία της και να ολοκληρωθεί και όχι να κουκουλωθεί ούτε να συγκαλυφθεί. Είναι πρωτοφανές η εισαγγελική
αρχή αντί να ερευνά εις βάθος και να καταλήγει σε πορίσµατα
µε βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, να δικαιολογείται που δεν αναζητεί αποδεικτικά στοιχεία και άρον-άρον να σπεύδει να δώσει
διαπιστευτήρια µη δωροδοκηθέντος σε εκείνους που καλούνται
αύριο να ψηφίσουν. Πραγµατικά αποτελεί κηλίδα στην εισαγγελική λειτουργία αυτό το πόρισµα. Θυµίζω ότι ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός έχει προηγουµένως εκδώσει µε τον ίδιο τρόπο
πόρισµα και εν συνεχεία έχει ανασύρει τη δικογραφία. Δεν γνωρίζω αν ο κ. Ντογιάκος, που είναι ο Προϊστάµενος της Εισαγγελίας, έχει εγκρίνει αυτή την αρχειοθέτηση. Στην περίπτωση,
όµως, που έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε τίθενται πολλαπλά ζητήµατα συγκρούσεως καθηκόντων.
Εκείνο που θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας
είναι ότι αυτό που περιµέναµε -και τουλάχιστον µε την αρµοδιότητά µου για την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως
υπεύθυνης για θέµατα δικαιοσύνης, διαφάνειας και δικαιωµάτων
ανέµενα- ήταν να έχει κινηθεί η δικαιοσύνη για τις αδιανόητες και
αυτοτελώς αξιόλογες ποινικά δηλώσεις του κ. Στουρνάρα, τον
οποίο σήµερα εξουσιοδοτείτε να υπογράφει και να παραιτείται
από δικαιώµατα. Είναι δηλώσεις οι οποίες υπονοµεύουν εκείνα
ακριβώς τα οποία κατά το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδας οφείλει να διαφυλάσσει ο διοικητής του.
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Εκεί δεν είδαµε µέριµνα εισαγγελική, όπως δεν είδαµε για τις
επίσης κινδυνώδεις και ποινικά ενδιαφέρουσες δηλώσεις εκείνων
που υπονοµεύουν αυτά που προφασίζονται ότι προστατεύουν.
Και µιας και θα µιλήσει ο κ. Γεωργιάδης θα έχει την ευκαιρία
να επαναλάβει τις ανιστόρητες δηλώσεις του περί επανάληψης
της Μικρασιατικής Καταστροφής εάν υπάρξουν εκλογές και κυβερνητική αλλαγή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, για να ολοκληρώσει τη συζήτηση ο κύριος Υπουργός και να πάµε στην ψήφιση του
νοµοσχεδίου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που
ακούσαµε προηγουµένως είναι πρωτοφανές. Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου και δη υπεύθυνη του τοµέος δικαιοσύνης
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως της χώρας, έκανε τόσο δριµεία επίθεση στην ελληνική δικαιοσύνη, που εγώ προσωπικά δεν
έχω ξανακούσει στην Αίθουσα αυτή.
Περίπου κατηγόρησε την ελληνική δικαιοσύνη ότι βρίσκεται σε
µία συνοµωσία µε την ελληνική Κυβέρνηση για να κουκουλώσει
την υπόθεση Χαϊκάλη. Αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
πρωτοφανές. Πάσα έννοια διακρίσεως των εξουσιών έχει τελειώσει από την κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι υποχρεωµένη η Βουλή
και η Κυβέρνηση να ελέγξει τον Εισαγγελέα γιατί απεφάνθη να
θέσει την υπόθεση στο αρχείο.
Αυτά που ακούµε, κύριε Πρόεδρε, είναι πρωτοφανή και δεν γίνονται σε κανένα άλλο δυτικό κράτος. Μόνο εδώ µπορούν να
συµβούν. Και είναι σηµαντικό το γεγονός ότι γίνονται, ακριβώς
για να καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας τι έχουµε να τραβήξουµε αν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι πάρουν στα χέρια τους εξουσία.
Ευτυχώς, είµαι αρκετά βέβαιος και πιστεύω και έχω εµπιστοσύνη στον ελληνικό λαό ότι τέτοιο σφάλµα δεν πρόκειται να
κάνει, γιατί η Μικρασιατική Καταστροφή θα φάνταζε µικρή σε
αυτήν την περίπτωση.
Πρέπει, όµως, να απαντήσω και κάτι στην κ. Κουντουρά, µε µεγάλη συµπάθεια. Είπε: «Είµαστε το κόµµα που σε όλα έχουµε δικαιωθεί». Θέλω να υπενθυµίσω µία από τις βασικές προεκλογικές
εξαγγελλίες του κ. Πάνου Καµµένου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
για να δούµε και να ελέγξουµε αν πράγµατι έχουν δικαιωθεί.
Είχε πει ο κ. Καµµένος στην προεκλογική του εξαγγελία –θυµάµαι- στην εκποµπή της ΝΕΤ -που το σχολιάζαµε τότε στο twitter- ότι αν έπαιρνε την εξουσία στη χώρα, κύριε Πρόεδρε, θα
πήγαινε στον Πρόεδρο Πούτιν ο οποίος θα του έδινε 130 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα πλήρωνε τη Μέρκελ και τον Σόιµπλε, θα
απήλλασσε τη χώρα από το µνηµόνιο και θα οδηγούσε την Ελλάδα στη Γη της Επαγγελίας.
Είναι βέβαιο ότι έχει δικαιωθεί ο κύριος Πρόεδρος σε αυτήν
του την πρόβλεψη και είµαι βέβαιος ότι επιµένει και τώρα σε
αυτό η κ. Κουντουρά. Βεβαίως, ο Πρόεδρος Πούτιν µπορεί να
έχει κάποια δυσκολία να δώσει τα 130 δισεκατοµµύρια, καθώς η
Ρωσία είναι τώρα περίπου υπό καθεστώς χρεοκοπίας –κι ευχόµαστε να µην της συµβεί, φυσικά, γιατί είναι φίλη χώρα- αλλά καταλαβαίνετε ότι το να έχει πει κανείς αυτό και να έρχεσαι µετά
να λες ότι «σε όλα έχουµε δικαιωθεί» είναι λίγο πρόβληµα.
Αλλά είπε και κάτι άλλο η κ. Κουντουρά, που έχει πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον. Είπε «λέµε πάντα τα ίδια». Σε αυτήν την Αίθουσα
ήµασταν, κυρία Κουντουρά, που ο σεβαστός τιτάνας της πολιτικής, αυτός ο κραταιός πολιτικός άντρας, τον οποίο φυσικά θαυµάζει ο Αλέξης Τσίπρας µε τη σοφία και τη µόρφωσή του, ο
Πάνος Καµµένος, είχε ζητήσει να συνδεθούµε µε το δολάριο. Θυµάµαι ότι εµµένατε πολύ σκληρά σε αυτήν σας τη θέση για τη
διασύνδεση µε το δολάριο που είχε πει ο κ. Καµµένος.
Βεβαίως, το πρόβληµα είναι ότι την πρόταση για το δολάριο,
κύριε Πρόεδρε, την είχε τεκµηριώσει σύµφωνα µε το τότε δελτίο
Τύπου ο κ. Καµµένος στην εισήγηση τού τότε συµβούλου του,
του κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου, ο οποίος, όµως, Γεώργιος
Αποστολόπουλος τώρα κατηγορείται ότι είναι ο δωροδοκών τον
κ .Χαϊκάλη. Και αυτά θαυµάζει η κ. Κωνσταντοπούλου!
Μιλάµε, κύριε Πρόεδρε, για κουλουβάχατα, για πραγµατικά
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κουλουβάχατα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
επί προσωπικού.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα αγαπητή κυρία Κουντουρά, όπως καταλαβαίνετε, πρώτον, δεν έχετε δικαιωθεί σε όλα.
Αντιθέτως, έχετε πέσει έξω σε όλα και βεβαίως δεν λέτε πάντα
τα ίδια.
Τέλος, θα αναφερθώ σε κάτι σοβαρό, από αυτά που παίρνουν
έκταση στο διαδίκτυο και δηµιουργούν τεράστια συνωµοσιολογία, σχετικά µε το κοµµάτι που διάβασε η κ. Κωνσταντοπούλου,
της δανειακής συµβάσεως και της παρατάσεώς της περί της δικαιοδοσίας του Δουκάτου του Λουξεµβούργου, των δικαστηρίων
του.
Είµαι βέβαιος ότι η κ. Κωνσταντοπούλου, νοµικός -έγκριτος
φαντάζοµαι- γνωρίζει ότι όταν έχουµε µια σύµβαση διακρατική –
γιατί αυτή δεν είναι µία σύµβαση που αφορά µόνο την Ελλάδα,
αφορά πάρα πολλά κράτη- πρέπει τα κράτη αυτά να συµφωνήσουν ποιο θα είναι το δικαστήριο που θα έχει την δικαιοδοσία.
Και είθισται, κύρια Κωνσταντοπούλου –φαντάζοµαι το ξέρετε
καλύτερα από µένα- να µην έχουν δικαιοδοσία τα δικαστήρια του
ενός κράτους, αλλά να έχουν τη δικαιοδοσία τα δικαστήρια εκείνου του κράτους που όλα τα υπόλοιπα συµφωνούν ότι µπορούν
να δικάζουν τις µεταξύ τους αντιθέσεις.
Αυτή είναι η παγία διεθνής πρακτική. Δεν πρόκειται περί καµµιάς συνωµοσίας και καµµιάς συνωµοσιολογίας.
Θα έλεγα, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι εντάξει, τα «συνεταιράκια» τα καταλάβαµε τρεις - τέσσερις µέρες τώρα µε την τεράστια πίεση του κ. Αλέξη Τσίπρα να αναδείξει την προσωπικότητα
του Πάνου Καµµένου και τη σοβαρότητά της, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον εσείς που είστε κατά τεκµήριο -πιστεύω
και φαντάζοµαι- έγκριτη νοµικός να µην πέσετε λόγω φιλίας και
συνεργασίας µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες σε αυτήν τη συνωµοσιολογία για τα δικαστήρια του Δουκάτου του Λουξεµβούργου, που κατά παγία τακτική -επαναλαµβάνω- αποτελούν τα
δικαστήρια που αφορούν διαφορές διακρατικές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Κουντουρά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν το πάτε έτσι δεν
υπάρχει περίπτωση να µιλήσετε.
Η κ. Κουντουρά έχει ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό.
Ορίστε, κυρία Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κύριε Γεωργιάδη, σας έχω πει και κατ’
ιδίαν ότι είστε πάρα πολύ χαρισµατικός, µόνο που εδώ τώρα έχει
γίνει ένα λάθος. Όπως σας είπα πριν, ο Γκάντι είπε: «Πρώτα µας
αγνοούν, µετά µας κοροϊδεύουν, µετά µας πολεµούν και µετά νικάµε». Εσείς έχετε µείνει στο «κοροϊδεύουν». Εµείς έχουµε περάσει τώρα στο «πολεµούν», γιατί έρχεται η νίκη µας.
Εκεί που έχουµε δικαιωθεί και θέλω να τονίσω και είναι πάρα
πολύ σηµαντικό είναι ότι εµείς δεν κάναµε ποτέ στείρα αντιπολίτευση. Σε όλες µας τις προτάσεις προσπαθούσαµε πάντα να είµαστε εποικοδοµητικοί για το καλό και το συµφέρον των Ελλήνων.
Ήµασταν αυτοί που µιλήσαµε πρώτοι για τα κόκκινα δάνεια,
ήµασταν εµείς που ζητήσαµε τις εκατό δόσεις, ήµασταν εµείς
που είπαµε ότι πρέπει να χαµηλώσουν οι φορολογικοί συντελεστές, ήµασταν εµείς που είπαµε ότι θέλουµε ένα απλό φορολογικό σταθερό σύστηµα για να έρθουν επενδύσεις, ήµασταν εµείς
που είπαµε ότι πρέπει να στηρίξουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις για να µειωθεί η ανεργία, ήµασταν εµείς που κάναµε προτάσεις και είπαµε για το πετρέλαιο, για την εξίσωση και για τα
λάθη που κάνατε και χαθήκαν 400 εκατοµµύρια, ήµασταν εµείς
που ζητήσαµε να κυνηγήσετε τη φοροδιαφυγή και δεν το κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Χαρίσατε στη «SIEMENS» τα χρήµατα,
χαρίσατε στις πολυεθνικές τα 4 δισεκατοµµύρια πρόστιµα από
τις γερµανικές αυτοβιοµηχανίες, χαρίσατε στο αεροδρόµιο άλλα
400 εκατοµµύρια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Στις δώδεκα η ώρα τη νύχτα θα ακούµε
για τη «SIEMENS»; Έλεος!
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κι αντ’ αυτού παίρνετε τα χρήµατα του
ελληνικού λαού, γιατί δεν έχετε τη δυνατότητα και είσαστε ανίκανοι να πιάσετε αυτούς που πραγµατικά φοροδιαφεύγουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε!
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε δικαιωθεί, λοιπόν, στα πάντα. Είπαµε ότι θα έρθει η
δυστυχία στον ελληνικό λαό και ήρθε. Δεν διαπραγµατεύεστε,
απλά εσείς πάτε, συζητάτε και αποφασίζει η κ. Μέρκελ.
Αφήστε, λοιπόν, κάποιους άλλους που ξέρουν να διαπραγµατευτούν να το κάνουν καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, για ποιο λόγο θέλετε τον λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να εξηγήσω µετά από όλα όσα
ειπώθηκαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εξηγήστε για ένα
λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί αναφέρθηκε διαστρεβλωτικά ο κ. Γεωργιάδης περί τις δέκα φορές στην τοποθέτησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε σε ένα
λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Να σας διαβάσω τι ψηφίζετε. «Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται µε την παρούσα, αµετάκλητα και άνευ όρων, από οιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν» –στο
µέλλον δηλαδή υπό µια άλλη κυβέρνηση- «δικαιούχοι, όσον αφορά στα ίδια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία, από νοµικές διαδικασίες σε σχέση µε την παρούσα δεύτερη τροποποιητική σύµβαση συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό της ασυλίας
έναντι αγωγής, δικαστικής απόφασης κ.λπ.».
Αυτά είναι που ψηφίζετε. Ψηφίζετε, δηλαδή, ότι σε αυτήν την
πολυµερή, όπως την περιγράφετε εσείς σύµβαση -που δεν είναι
πολυµερής, βέβαια, σύµβαση- η χώρα µας θα πάει µε µειωµένα
δικαιώµατα σε σχέση µε όλα τα ανεξάρτητα κράτη.
Αυτό, κύριε Γεωργιάδη, σε κανένα δυτικό κράτος δεν θα γινόταν αποδεκτό. Τέτοιου είδους λεόντειες ρήτρες θα είχαν επιστραφεί ως είχαν αν προέρχονταν απ’ έξω και όχι από µέσα.
Τέτοιου είδους κατάπτυστες παραιτήσεις από κυριαρχικά δικαιώµατα δεν επρόκειτο ποτέ από κανένα κοινοβούλιο που θα λειτουργούσε αυτεξούσια και δηµοκρατικά να γίνουν αποδεκτές.
Επειδή, δυστυχώς, εσείς καταλύετε καθηµερινά µε την πρακτική και το παράδειγµά σας τη δηµοκρατική λειτουργία, γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο και διεκδικείτε να παραιτηθείτε για λογαριασµό της επόµενης κυβέρνησης από δικαιώµατα που ως
επόµενη κυβέρνηση, να είστε και εσείς βέβαιοι και να είναι βέβαιοι και οι αντισυµβαλλόµενοί σας, ότι θα τα προβάλλουµε, θα
τα διεκδικήσουµε.
Αυτού του τύπου τις παραιτήσεις που είναι παντελώς άκυρες,
δεν πρόκειται να τις αναγνωρίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε. Σας παρακαλώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω.
Όσον αφορά δε όσα ειπώθηκαν σε σχέση µε τη λειτουργία της
δικαιοσύνης, δεν έχει υπάρξει προηγούµενο κυβέρνησης η οποία
επιχαίρει όταν ανοίγει µία έρευνα σε χρόνο κατά τον οποίο την
βολεύει και την ίδια ώρα επιχαίρει όταν ανοιγοκλείνει µία έρευνα
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν τη βολεύει. Οι εκτεθειµένοι είναι οι
κυβερνητικοί εκπρόσωποι κι εσείς που υποστηρίζετε αυτήν την
πρακτική.
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Εγώ µία απλή ερώτηση θα απευθύνω και µε αυτήν θα τελειώσω. Ποια είναι αυτή; Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουµε εικόνα
του πλήρους υλικού, εσείς ίσως να έχετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Τι είναι αυτό που θα έβλαπτε, αν γινόταν άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κ. Αποστολόπουλου για να δούµε µε ποιους
επικοινώνησε και επί τίνι τέλει; Τι θα έβλαπτε αν γινόταν αντιπαραβολή γεγονότων µε εκείνα, τα οποία αποτελούν αντικείµενο
της καταγεγραµµένης διαπραγµάτευσης; Πού ακούστηκε σε εισαγγελική έρευνα, ο εισαγγελικός λειτουργός που έχει εξουσία
να άρει απόρρητο και να κάνει έρευνες, να αρκείται σε πιθανολόγηση, η οποία προσβάλλει τη νοηµοσύνη κι ενός παιδιού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υπουργός Υγείας,
κ. Μαυρουδής Βορίδης έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, σε ό,τι αφορά αυτήν τη συζήτηση µε την παράταση του
µνηµονίου, έχω déjà vu. Είναι ακριβώς τα ίδια επιχειρήµατα, λέξη
προς λέξη -τι για τα αγγλικά δίκαια, τι για τα λουξεµβούργα και
τα δουκάτα, τι για τις παραιτήσεις από τις ασυλίες- ο ίδιος διάλογος µε δυόµισι χρόνια πριν.
Το θέµα ξέρετε ποιο είναι; Το λέω σε όλους τους συναδέλφους. Υπέφερε ο ελληνικός λαός για να φύγουµε απ’ αυτό. Το
είχαµε ξεχάσει, είχε τελειώσει αυτή η ιστορία. Είχαµε φύγει απ’
αυτό. Στην πραγµατικότητα αυτό το δίµηνο της παράτασης,
εκείνο που κάνει είναι να διασφαλίζει τη χρηµατοδότηση της χώρας. Ξέρετε, τότε είχατε και ένα επιχείρηµα, ότι κάτι θα µας συµβεί, θα πτωχεύσει η χώρα, θα υποστούµε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως, θα πάµε στα δικαστήρια, θα γίνουν όλα αυτά
και θα µας συµβούν όλα αυτά τα κακά πράγµατα που περιγράφουν οι συµβάσεις αυτές.
Τώρα αντιλαµβάνεστε ότι στο δίµηνο δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέµα. Στο δίµηνο, λοιπόν, στην πραγµατικότητα εκείνο το
οποίο κανονικά πρέπει να γίνει, είναι να τελειώσει αυτή η σύµβαση, να κλείσει, να υπάρξει νέα προληπτική γραµµή στήριξης,
να υπάρξει µία καινούργια συµφωνία, η οποία θα είναι υποστηρικτική ως προς τη δυνατότητά µας να χρηµατοδοτηθούµε από
τις αγορές. Αυτό είναι το επόµενο δίµηνο. Αυτή είναι η ιστορία,
εκτός κι αν συµβεί κάτι άλλο.
Η κανονική πορεία των πραγµάτων είναι δίµηνο τέλος αυτής
της συµβάσεως, προληπτική γραµµή στήριξης µε την προληπτική γραµµή στήριξης δανειοδότηση από τις αγορές. Αυτό είναι
το κανονικό να γίνει.
Αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να κάνει κάτι άλλο, αν αποφασίσει η Βουλή να πάει σε εκλογές, αν αποφασίσει να µην εκλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, να πάει σε εκλογές ο ελληνικός
λαός και στις εκλογές να επιλέξει κάποιους, οι οποίοι θα ανοίξουν µία άλλη συζήτηση και θα τα πάνε αλλού τα πράγµατα, γι’
αυτό ο καθένας έχει την ευθύνη του.
Όµως, η παρούσα Κυβέρνηση τελειώνει µε το ζήτηµα αυτό.
Είναι η τελευταία παράταση, είναι επιµήκυνση που µαρτυρά ότι
φεύγουµε απ’ αυτήν τη διαδικασία, τελειώνουµε µε αυτόν το χρηµατοδοτικό µηχανισµό. Τελειώνουµε. Κι όµως, κάποιοι θέλουν να
επαναφέρουν τη συζήτηση. Δεν µπορούν να δεχθούν ότι τελειώνει αυτό το πράγµα. Διότι τελειώνει κι ένα ολόκληρο επιχείρηµα.
Εγώ δεν λέω ότι δεν θα έχετε επιχειρήµατα, θα έχετε σηµαντικότατα. Διότι τα σοβαρά και µεγάλα επιχειρήµατα ποια είναι;
Αυτό; Το αν είναι στο Δουκάτο του Λουξεµβούργου τώρα και παραιτείσαι από την ασυλία; Αυτά είναι τα σοβαρά επιχειρήµατα;
Σοβαρά επιχειρήµατα είναι τα επιχειρήµατα οικονοµικής πολιτικής, το αν θέλετε να έχετε επεκτατική ή περιοριστική πολιτική,
το πού πρόκειται να το πάτε, το πώς θα χρηµατοδοτηθεί η χώρα,
το πώς δανείζεται. Αυτά είναι τα σηµαντικά επιχειρήµατα, αυτή
είναι η µεγάλη συζήτηση, το τι σηµαίνουν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, το αν θέλετε ή δεν θέλετε να τις κάνετε, το τι σηµαίνει ανταγωνιστικότητα. Αυτή είναι η κουβέντα. Τι θα συζητάµε
τώρα; Για το Δουκάτο του Λουξεµβούργου για το επόµενο δίµηνο;
Όµως, εν πάση περιπτώσει έρχοµαι και στο µείζον.
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Εδώ δεν είναι χώρος για να κάνουµε κρίσεις και µάλιστα για
το πώς συµπεριφέρθηκε ένας εισαγγελέας, χωρίς να έχουµε
γνώση της δικογραφίας, χωρίς να ξέρουµε την απόφαση, χωρίς
να ξέρουµε το υλικό και χωρίς να ξέρουµε τις σκέψεις που έκανε.
Δεν ξέρουµε τίποτε από όλα αυτά. Εσείς είπατε ότι δεν έχετε
πρόσβαση στη δικογραφία. Αφού δεν έχετε πρόσβαση στη δικογραφία, όπως δεν έχουµε και εµείς!
Εµείς αποδεχόµαστε ένα αποτέλεσµα και λέµε ότι σεβόµαστε
την κρίση αυτού του δικαστικού λειτουργού, αυτή που είναι,
όπως θα σεβόµασταν και την αντίθετη. Αν ο δικαστικός λειτουργός έλεγε ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παραπεµφθεί και να
ασκηθεί δίωξη, εµείς τι θα λέγαµε; Κακώς άσκησε τη δίωξη; Μας
έχετε ακούσει να το πούµε ποτέ αυτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τόσες ηµέρες αυτό λέτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τι λέµε τόσες
µέρες;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τόσες ηµέρες ο κ. Σαµαράς δεν
είπε ότι θα κάνει µήνυση;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το δικαίωµά του
το ατοµικό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Σαµαράς στην Κυβέρνησή
σας δεν είναι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το ατοµικό του
δικαίωµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α, το ατοµικό του δικαίωµα. Μάλιστα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα του αφαιρέσετε το δικαίωµα του Πρωθυπουργού;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: (Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Στον εισαγγελέα
θα κάνει µήνυση ο κ. Σαµαράς;
Και εν πάση περιπτώσει, ο κ. Σαµαράς επιλέγει να κάνει µήνυση στον κ. Χαϊκάλη. Θα αφαιρέσετε από τον Πρωθυπουργό το
δικαίωµα να προστατεύσει την τιµή και την υπόληψή του από κάποιον που τον λέει ηθικό αυτουργό σε απόπειρα δωροδοκίας;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς θα την προστατεύσει;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα του το απαγορεύσετε αυτό; Τι κάνει, δηλαδή, ο κ. Χαϊκάλης, πολιτική κριτική
και θα του απαντάµε πολιτικά; Τι είπε; Ότι έχει πολιτική διαφωνία;
Τον κατονόµασε ως «ηθικό αυτουργό σε απόπειρα δωροδοκίας»
και δεν πρέπει να προστατευθεί ο Πρωθυπουργός από αυτό; Γι’
αυτό τον εγκαλείτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με αρχειοθέτηση θα προστατευθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, διαφορετικά είναι αυτά. Εγώ που δεν είµαι νοµικός, τα ξέρω.
Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν αρχειοθετήθηκε η µήνυση του Πρωθυπουργού, αρχειοθετήθηκε η δήθεν καταγγελία Χαϊκάλη περί απόπειρας δωροδοκίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, ο Πρωθυπουργός, …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Η µήνυση του
Πρωθυπουργού προχωράει, όπως φαντάζοµαι και ο εισαγγελικός έλεγχος για τα άλλα αδικήµατα που έχουν στο µεταξύ συντελεστεί. Φαντάζοµαι, έτσι, αλλά θα το δούµε αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λαζόπουλος!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αλλά, ξαναλέω,
εδώ, λοιπόν, ερχόµαστε και λέµε γιατί ο εισαγγελέας δεν έκανε
το άλφα ή το βήτα; Τι είµαστε εδώ για να το πούµε αυτό; Με τι
στοιχεία τον ελέγχετε και τον κρίνετε τον όποιον εισαγγελέα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με αυτά που έχει ο ίδιος διοχετεύσει στη δηµοσιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ. Θα έχουµε δέκα µήνες ακόµη να συζητάµε,
πρώτα ο Θεός!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η επόµενη κυβέρνηση θα έχει
πολλούς, πολλούς µήνες.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κλείνοντας να
πω ότι το νοµοσχέδιο είχε πράγµατι πολύ µεγάλα πεδία συναινέσεως -µιλώ για το κύριο σώµα του νοµοσχεδίου. Και πράγµατι
έτσι φάνηκε. Και θεωρώ ότι θα φανεί και από τη διαδικασία της
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ψηφίσεως των άρθρων.
Κύριε Ζαχαριά, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Αδικείτε δεν είναι σωστό- το θέµα της παρέµβασης για τις φαρµακευτικές
επιχειρήσεις και την υποχρέωση τους να δηµοσιοποιούν στοιχεία. Το αδικείτε.
Πρώτον, µέχρι στιγµής δεν υπήρχε αυτό, πράγµα που σηµαίνει
ότι αυτή η σχέση ήταν σε καθεστώς αδιαφάνειας. Η φαρµακευτική εταιρεία και ο γιατρός έπαιρναν ταξίδια, ενδεχοµένως άλλου
είδους παροχές και κανείς δεν ήξερε τίποτε. Και αυτό, κακά τα
ψέµατα, ήταν ένα από τα µεγάλα ζητήµατα της προκλητής συνταγογράφησης.
Τώρα, προσέξτε τι κάνουµε. Δηµιουργούµε µία υποχρέωση σε
δύο µέρη: υποχρέωση στη φαρµακοβιοµηχανία να µας λέει τις
παροχές και υποχρέωση στο γιατρό να µας λέει τις παροχές.
Αυτό, επίσης, καθόλου αυτονόητο. Γιατί πίσω από αυτό θα
µπορούσε κανείς να προστατευθεί από ιδιωτικά στοιχεία, φορολογικά στοιχεία, απόρρητα, ένα σωρό πράγµατα τα οποία κάµπτονται τώρα στο πλαίσιο αυτό.
Άρα µεγάλο βήµα, καθόλου αυτονόητο, µεγάλο ζητούµενο σε
παγκόσµιο επίπεδο από τις φαρµακευτικές εταιρείες. Οι φαρµακευτικές εταιρείες δεν το έδιναν. Τώρα, υποχρεώνονται να το δώσουν. Ένα αυτό.
Λέτε, και τι θα γίνει όµως, εάν δεν συµµορφωθούν; Έχουµε το
µηχανισµό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ακούστε! Κάνουµε ένα πρώτο βήµα. Ποιο είναι το πρώτο βήµα; Η δηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ από τη µία και στην ιστοσελίδα
της φαρµακευτικής εταιρείας από την άλλη. Αυτό είναι σηµαντικό.
Έχουµε τη δυνατότητα να το ελέγξουµε πλήρως; Με δύο
λόγια τι µε ρωτάτε; Ξέρουµε εάν θα µας λένε αλήθεια; Ξέρουµε
εάν θα µας τα λένε όλα; Αυτό µε ρωτάτε. Η απάντηση είναι, τώρα
που δεν ξέρουµε απολύτως τίποτε; Γιατί τώρα κάτι θα µας λένε.
Και εποµένως εδώ έχεις πια µια βάση δεδοµένων, στην οποία
µπορείς να ελέγξεις την τυχόν διάψευση στο πλαίσιο ενός ελέγχου. Μέχρι τώρα πώς το έλεγχες, πώς θα το έβρισκες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Δεν υπάρχει ελεγκτικό όργανο
όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Προσέξτε. Αυτό,
όντως, σωστά επισηµαίνεται. Τι; Ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένας
µηχανισµός ελέγχου µέσα στον ΕΟΦ ή αλλιώς ότι θα πρέπει να
µεταφέρουµε µία ελεγκτική αρµοδιότητα για το ζήτηµα αυτό σε
ελεγκτικούς µηχανισµούς, όπως µπορεί να είναι το ΥΠΕΔΥΦΚΑ
ή άλλοι υφιστάµενοι οργανισµοί.
Αυτό είναι προς σκέψη, το κρατώ. Είναι σωστή παρατήρηση
εδώ ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί. Το πρώτο βήµα, όµως,
είναι πολύ σηµαντικό. Είναι µεγάλο. Μην το υποτιµάτε. Δεν είναι
ένα τίποτε, δηλαδή. Και είναι και ένα µεγάλο ζητούµενο της παγκόσµιας κοινότητας σε σχέση µε τις φαρµακευτικές εταιρείες.
Εγώ θα ήθελα να το δείτε από αυτήν την οπτική, τη θετική και
να προχωρήσουµε στην ολοκλήρωσή του και στην πληρότητα
του ελεγκτικού µηχανισµού.
Κατά τα λοιπά, να ευχαριστήσω θερµά για τις παρατηρήσεις,
για τη συµβολή στη διαµόρφωση του νοµοσχεδίου. Η συµβολή
του Κοινοβουλίου ήταν εξαιρετικά ενεργητική, ήταν γόνιµη και
ήταν δηµιουργική. Βοήθησε πολύ όλους, τους εισηγητές, του
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τους αγορητές και µετά από
µία µακρά και επίπονη διαδικασία νοµίζω ότι φτάνουµε σε ένα
τέλος, όπου έχουµε –µιλάω για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας και νοµίζω ότι µιλώ στο σηµείο αυτό εκφράζοντας σε µεγάλο βαθµό το Σώµα- ένα νοµοσχέδιο το οποίο λύνει πολλά προβλήµατα και προχωράει ένα βήµα παραπέρα αυτά τα οποία
πρέπει να γίνουν στον ευαίσθητο τοµέα της υγείας.
Ξανά, ευχαριστώ όλους για τη συµβολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εγώ ευχαριστώ
όλες και όλους τους συναδέλφους για την πολύ εποικοδοµητική
συζήτηση. Παρ’ όλες τις εντάσεις –λογικό είναι- δεν ξεφύγαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας,
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ : Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΟΛΟΙ OI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 37
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 42 απεσύρθη.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 60
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 61
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 62
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 63
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 64
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 65
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 66
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2163 και ειδικό 182, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2163 και ειδικό 182 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2165 και ειδικό 184, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2165 και ειδικό 184 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2188 και ειδικό 190 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2188 και ειδικό 190 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2205 και ειδικό 198 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2205 και ειδικό 198 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2234 και ειδικό 207 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2234 και ειδικό 207 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2235 και ειδικό 208, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2235 και ειδικό 208 έγινε δεκτή, όπως τρο-
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ποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2236 και ειδικό 209 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2236 και ειδικό 209 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2246 και ειδικό 215 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2246 και ειδικό 215 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2247 και ειδικό 216 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2247 και ειδικό 216 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2250 και ειδικό 219 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2250 και ειδικό 219 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2251 και ειδικό 220 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2251 και ειδικό 220 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2273 και ειδικό 242, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2273 και ειδικό 242 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2274 και ειδικό 243, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2274 και ειδικό 243 έγινε δεκτή, όπως τρο-
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ποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2280 και ειδικό 249 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2280 και ειδικό 249 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2286 και ειδικό 255 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2286 και ειδικό 255 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2291 και ειδικό 260, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2291 και ειδικό 260 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2193 και ειδικό 192 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2193 και ειδικό 192 έγινε δεκτή ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2223 και ειδικό 204 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2223 και ειδικό 204 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2279 και ειδικό 248 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2279 και ειδικό 248 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2281 και ειδικό 250 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2281 και ειδικό 250 έγινε δεκτή ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2257 και ειδικό 226 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2257 και ειδικό 226 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2284 και ειδικό 253, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2284 και ειδικό 253 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2285 και ειδικό 254 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2285 και ειδικό 254 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2282 και ειδικό 251 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2282 και ειδικό 251 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2289 και ειδικό αριθµό 258 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2289 και ειδικό 258 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2186 και ειδικό 188 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2186 και ειδικό 188 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2277 και ειδικό 246 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2277 και ειδικό 246 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά
πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι άκυρη η ψήφιση στο σύνολο λόγω του αριθµού των τροπολογιών!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής
φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας - ALZHEIMER
1. Συνίσταται Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας - Alzheimer στο
Υπουργείο Υγείας, µε σκοπό τη µόνιµη υποστήριξη της πολιτικής
της χώρας για την αντιµετώπιση της νόσου και την προστασία
των δικαιωµάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.
2. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer ασκεί ιδίως
τις εξής αρµοδιότητες:
α. Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο, το οποίο
υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και το
οποίο µπορεί να επικαιροποιείται µε βάση τη διαρκή έρευνα των
νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονοµικών και νοµικών δεδοµένων.
β. Παρακολουθεί την εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτηµένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη
χώρα. Σχετική ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας
και στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
γ. Γνωµοδοτεί για κάθε σχετικό µε την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόµου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και
για κάθε σχετική µε την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική
πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση µε τις αρχές του
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
δ. Επικοινωνεί, µε σκοπό την αµοιβαία ενηµέρωση, µε ενώσεις
ασθενών και εξειδικευµένους στη νόσο επιστηµονικούς φορείς.
ε. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις
ή οµάδες εργασίας µε αντικείµενο τη νόσο.
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυξη ερευνητικών προγραµµάτων, που κρίνονται σηµαντικά όσον αφορά
στη µελέτη της νόσου στη χώρα.
3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται από εννέα (9) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου του, µε τις εξής ιδιότητες:
α) Τρεις Ιατρούς Νευρολόγους ή Ψυχίατρους ή άλλης ειδικότητας, εγνωσµένης ακαδηµαϊκής, ερευνητικής ή κλινικής εµπειρίας στη µελέτη και αντιµετώπιση της νόσου.
β) Έναν ερευνητή εγνωσµένης ακαδηµαϊκής εµπειρίας στη µελέτη της νόσου.
γ) Έναν εµπειρογνώµονα µε ειδίκευση στην Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας.
δ) Έναν εµπειρογνώµονα µε ειδίκευση στα Οικονοµικά της
Υγείας.
ε) Έναν νοµικό µε εµπειρία στο ιατρικό δίκαιο και τη βιοηθική.
στ) Έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου Υγείας.
ζ) Έναν έµπειρο φροντιστή ανοϊκού ασθενούς, µε κοινωνική
δραστηριότητα σχετική µε ζητήµατα που αφορούν την άνοια.
4. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος και τα
µέλη είναι άµισθα και ορίζονται για θητεία πέντε (5) ετών η οποία
µπορεί να ανανεώνεται µία φορά.
5. Το Παρατηρητήριο µπορεί να ζητά από τις δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και από ιδιώτες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή
οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο που είναι σχετικό µε την αποστολή
του. Ο Πρόεδρος µπορεί να λαµβάνει γνώση εγγράφων και
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άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο του Παρατηρητηρίου.
6. Το Παρατηρητήριο εδρεύει σε χώρο του Υπουργείου ή Δηµόσιου Νοσοκοµείου. Εξυπηρετείται διοικητικά από δύο (2)
υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, που µετατάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του από το
στενό δηµόσιο τοµέα. Τα έξοδα υποδοµών και λειτουργίας του
καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του
Παρατηρητηρίου, καταρτίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας, που
θα ρυθµίζει την οργάνωση και τα θέµατα λειτουργίας του πλην
των ρυθµιζόµενων µε την προηγούµενη παράγραφο θεµάτων.
Άρθρο 2
Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και λειτουργούν Περιγεννητικά Κέντρα σε δηµόσια, σε Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, σε νοσηλευτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη
µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ιδιωτικές Κλινικές. Το Περιγεννητικό Κέντρο είναι τριτοβάθµια νοσηλευτική µονάδα που παρέχει πλήρεις
υπηρεσίες υγείας έναντι του συνόλου των προβληµάτων υγείας
των επίτοκων-λεχωϊδών και των εµβρύων-νεογνών που ανακύπτουν κατά την περιγεννητική περίοδο, καθώς και επιµόρφωση
και ενηµέρωση στα θέµατα περιγεννητικής φροντίδας. Την ευθύνη της λειτουργίας των Περιγεννητικών Κέντρων έχουν οι Διοικήσεις των Νοσοκοµείων και Κλινικών. Με την ίδια απόφαση
µετά από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Περιγεννητικών Κέντρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Οι έγκυες και επίτοκες υψηλού κινδύνου παραπέµπονται
στα Περιγεννητικά Κέντρα µε ευθύνη του ιατρού που τις παρακολουθεί σύµφωνα µε ιατρικά πρωτόκολλα διαλογής των κυήσεων και τοκετών υψηλού κινδύνου. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας µετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζονται τα πρωτόκολλα διαλογής των κυήσεων και τοκετών υψηλού κινδύνου.
3. Σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια της χώρας λειτουργεί τουλάχιστον ένα Περιγεννητικό Κέντρο στο πλαίσιο δηµόσιου ή Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου ή Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. Τα
δηµόσια Περιγεννητικά Κέντρα βρίσκονται σε άµεση διασύνδεση
µε τις µονάδες πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
φροντίδας της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
4. Οι Μονάδες νοσηλείας των νεογνών διακρίνονται σε Μονάδες Απλής, Ενδιάµεσης και Εντατικής Νοσηλείας. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας µετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζονται
οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Μονάδων Απλής, Ενδιάµεσης και Εντατικής νοσηλείας νεογνών. Οι νεογνικές µονάδες, οι οποίες λειτουργούν εντός των ιδιωτικών κλινικών και
διέπονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 247/
1991 και 517/1991, εξακολουθούν να λειτουργούν µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Με την ίδια απόφαση, µετά από πρόταση του
ΚΕΣΥ, ορίζονται οι µονάδες Απλής, Ενδιάµεσης και Εντατικής νοσηλείας νεογνών σε δηµόσια, Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, σε
νοσηλευτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και
σε ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν σύµφωνα µε το π.δ.
23/2000 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, µε την ίδια
απόφαση, µετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ, καθορίζονται τα πρωτόκολλα εισαγωγής των νεογνών στις παραπάνω Μονάδες νοσηλείας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση
του ΚΕΣΥ καθορίζονται τα πρωτόκολλα διακοµιδής των νεογνών,
ο συντονισµός και κάθε άλλη λεπτοµέρεια της διαδικασίας διακοµιδής νεογνών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση
του ΚΕΣΥ καταρτίζεται πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη
βελτίωση της Περιγεννητικής Φροντίδας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συνίσταται στο ΚΕΣΥ
διαρκής Επιτροπή για την περιγεννητική φροντίδα µε αντικείµενο
την παρακολούθηση της παρεχόµενης περιγεννητικής φροντί-
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δας στη χώρα, τη συλλογή των στοιχείων που την αφορούν, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συλλέγονται από τους διεθνείς
οργανισµούς, την επεξεργασία αυτών, την εισήγηση µέτρων για
τη βελτίωση της παρεχόµενης περιγεννητικής φροντίδας, τη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για
την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περιγεννητική φροντίδα, καθώς και τη γνωµοδότηση επί όλων των θεµάτων
που αφορούν την περιγεννητική φροντίδα. Η Επιτροπή αποτελείται από 11 µέλη, που είναι επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους
ειδικευµένοι στη µαιευτική-γυναικολογία, την παιδιατρική-νεογνολογία, την εντατική θεραπεία νεογνών, καθώς και εκπροσώπους των µαιών και των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων του
Υπουργείου Υγείας, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του
Υπουργείου Εσωτερικών. Η θητεία των µελών της Επιτροπής
είναι τριετής. Με όµοια ή την ίδια απόφαση ορίζονται τα τακτικά
και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραµµατέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του
Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια απόφαση, µετά από εισήγηση
του ΚΕΣΥ καθορίζεται µηχανισµός παρακολούθησης της ποιότητας, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της παρεχόµενης
περιγεννητικής φροντίδας, ο οποίος περιλαµβάνει και την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών, οι οποίοι αποτελούν κριτήριο για την
αξιολόγηση της λειτουργίας των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας, την αξιολόγηση των Διοικήσεων
αυτών, καθώς και για την πιστοποίηση αυτών βάσει προτύπων
ποιότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση του
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωµοδότηση της Εθνικής
Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασµό, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες ανάπτυξης, τα κριτήρια, οι δείκτες
και οι διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια της Τράπεζας Γάλακτος. Αρµόδιες υπηρεσίες για την
εφαρµογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγιεινής και
η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
4. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας οργανώνονται προγράµµατα και δράσεις προαγωγής του
µητρικού θηλασµού, ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των γυναικών και φορέων µε στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας των
υπηρεσιών και παρεµβάσεων και µετά την έξοδο από το µαιευτήριο.
5. Συνίσταται στο Υπουργείο Υγείας «Μητρώο Επιµορφωτών
για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασµού».
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου, επιµόρφωσης των επαγγελµατιών υγείας, οι διαδικασίες, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια που κρίνεται απαραίτητη για τη συµµετοχή αυτών σε προγράµµατα και δράσεις που προάγουν το µητρικό θηλασµό.

Άρθρο 3
Προαγωγή µητρικού θηλασµού

Άρθρο 4
Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων φαρµακείων

1. Για τη διευκόλυνση των θηλαζουσών µητέρων:
α) Δηµιουργείται χώρος θηλασµού σε δηµόσιες υπηρεσίες
που εξυπηρετούν κοινό, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας,
σε αερολιµένες, σε λιµένες, σε σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, σε σταθµούς µέσων σταθερής τροχιάς, σε µουσεία, σε
αρχαιολογικούς χώρους, σε χώρους άθλησης, σε εµπορικά κέντρα, καθώς και σε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους.
β) Οι εργαζόµενες θηλάζουσες µητέρες στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα µπορούν να αντλούν µε έκθλιψη και να αποθηκεύουν
το µητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους
και εντός του χώρου που ορίζεται από το φορέα εργασίας τους
και ο οποίος ονοµάζεται χώρος θηλασµού στην Εργασία.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου
Υγείας του Παιδιού και γνωµοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για
το Μητρικό Θηλασµό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια των χώρων θηλασµού και των χώρων
θηλασµού στην Εργασία. Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή
των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας.
2. Στα δηµόσια Νοσοκοµεία, στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που
λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ιδιωτικές Κλινικές προωθείται η ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα Βρέφη
Νοσοκοµεία» (Φ.Β.Ν.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, προκειµένου να ενισχυθεί η προαγωγή του µητρικού θηλασµού.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση του
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωµοδότηση της Εθνικής
Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασµό, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες ανάπτυξης, τα κριτήρια, οι δείκτες
και η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και η εποπτεία των Νοσοκοµείων και Ιδιωτικών Κλινικών του ανωτέρω Προγράµµατος.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης της µονάδας υγείας που κρίνεται ΦΒΝ εκδίδεται σχετική απόφαση του
Υπουργού Υγείας για αναγνώριση αυτού. Αρµόδιες υπηρεσίες
για την εφαρµογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγιεινής και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3. Στα δηµόσια Νοσοκοµεία, στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που
λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και στις ιδιωτικές Κλινικές που
διαθέτουν µονάδα νεογνών, δηµιουργείται Τράπεζα Γάλακτος.

1. Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων φαρµακείων στο
διαδίκτυο επιτρέπεται µόνο σε φαρµακοποιούς µε άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας φαρµακείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου
(Π.Φ.Σ.) η οποία πρέπει να δίδεται εντός δύο (2) µηνών από την
υποβολή σε αυτόν σχετικού ερωτήµατος, ορίζονται οι όροι, τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η µέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
τη λειτουργία των συγκεκριµένων καταστηµάτων.
2. Στους παραβάτες φαρµακοποιούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται: α) χρηµατικό πρόστιµο από χίλια
(1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, µε απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και β) χρηµατικό πρόστιµο του άρθρου 11 του ν.
1963/1991, ως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 3204/2003 και του άρθρου 39 του ν. 4025/2011 µε απόφαση
του αρµόδιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Όποιος χωρίς να έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις και τη σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές, πωλεί δια του διαδικτύου
φάρµακα ή φαρµακευτικά προϊόντα αντιποιούµενος έργο φαρµακοποιού, τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο τριάντα χιλιάδες
(30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση
υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι ανωτέρω
ποινές επιβάλλονται σωρευτικά µε οποιαδήποτε άλλη προβλεπόµενη ποινή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Άρθρο 5
Νοσοκοµειακοί Φαρµακοποιοί
1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 4, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, στο άρθρο 10, στην παρ. 1 του άρθρου 11 και στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
π.δ. 108/1993 διαγράφεται η φράση «και λοιπού υλικού» και αντικαθίσταται από τη φράση «και φαρµακευτικών προϊόντων».
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αποθήκη φαρµάκων τριάντα (30) τ.µ., εξοπλισµένη µε προθήκες καλής κατασκευής και ψυγείο, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρµάκων και τράπεζα για την
εκτέλεση των συνταγών.»
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3. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993
καταργείται.
4. Η περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993
καταργείται.
5. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Διακινούνται φάρµακα, φαρµακευτικά προϊόντα, φάρµακα
κλινικών δοκιµών, φαρµακευτικές ουσίες και γενικά τα είδη που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ (εξαιρουµένων των πρώτων
υλών και υλικών συσκευασίας Ε.Ο.Φ.) έως και θ’, καθώς και τα
ιβ’ και ιγ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1965/1991.»
6. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 και οι περιπτώσεις α2, α3, ε2, ε3 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/
1993 καταργούνται.
7. Η περίπτωση ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993
αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ) Γενικό Συνταγολόγιο για Φάρµακα Γενικής Χρήσεως».
8. Η περίπτωση α4 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/
1993 τροποποιείται ως εξής:
«α4) Εφαρµόζει Μηχανογραφικό Σύστηµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας το πιο πάνω α1 Βιβλίο, µε αντίστοιχο
πρόγραµµα».
Άρθρο 6
Οµάδα υποστήριξης θρέψης
και ογκολογικά συµβούλια
1. Η παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόµενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε κλινική
του νοσοκοµείου δηµιουργείται µία «Οµάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα µέλη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του διοικητή
του νοσοκοµείου και είναι ένας διαιτολόγος που προτείνεται από
τον προϊστάµενο του τµήµατος Κλινικής Διατροφής, ένας φαρµακοποιός που προτείνεται από τον Διευθυντή του Φαρµακευτικού Τµήµατος, ένας ιατρός κάθε κλινικής, που προτείνεται από
τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ένας νοσηλευτής που
προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως
µέλη της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση
σε θέµατα ιατρικής και κλινικής διατροφής, όπως µεταπτυχιακές
σπουδές, παρακολούθηση σεµιναρίων ή συνεδρίων. Τον ασθενή
αναλαµβάνει η Οµάδα Υποστήριξης Θρέψης, µετά από αίτηµα
του θεράποντος ιατρού ή του διαιτολόγου που τον παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθενούς. Στις αρµοδιότητες της Οµάδας
ανήκουν: 1. Η βεβαίωση του διατροφικού κινδύνου, βάσει των
επιστηµονικών δεδοµένων και µε µεθόδους που γίνονται δεκτές
από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστηµονικές εταιρίες
και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας, 2. η συστηµατική
εφαρµογή διατροφικής υποστήριξης, 3. η τακτική αναθεώρηση
του προγράµµατος διατροφής, 4. η πλήρης καταγραφή των στοιχείων στη διατροφική καρτέλα του ασθενούς, µε στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωµένη διατροφική φροντίδα, 5. η λήψη µέτρων
για την πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρµάκων- τροφής- διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε την πρόσληψη, πέψη και
απορρόφηση τροφίµων. Με ευθύνη του διαιτολόγου της Οµάδας
η διατροφική φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται και µετά την
έξοδό του από το νοσοκοµείο στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας, σε συνεργασία µε την αρµόδια γι’ αυτήν οµάδα.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 µετά τις λέξεις «…από τον διαιτολόγο» προστίθενται οι λέξεις «και τον φαρµακοποιό που εκτελεί...».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 µετά τις λέξεις «..Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης...» προστίθενται οι λέξεις
«..και των φαρµακοποιών του φαρµακευτικού Τµήµατος και της
Οµάδας Θρέψης...».
4. Η υποπαράγραφος δ’ της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν.
4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αποτελούνται από µόνιµα και µη µόνιµα µέλη. Οι ιατροί µό-
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νιµα µέλη µπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές
ή Επιµελητές και συγκεκριµένα ένας παθολόγος - ογκολόγος,
ένας ακτινοθεραπευτής - ογκολόγος, ένας χειρουργός - ογκολόγος, ένας παθολογοανατόµος. Τα µόνιµα µέλη επιλέγονται από
τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα κατ’ έτος, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Επίσης
συµµετέχει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εισάγει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς προς συζήτηση. Ως µη µόνιµα µέλη µπορεί
να προσκληθούν από τα µόνιµα µέλη ή τον θεράποντα ιατρό ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής, πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συµβούλιο συµµετέχει
επίσης ως µόνιµο µέλος νοσηλευτής. Σε κάθε Ογκολογικό Συµβούλιο συµµετέχει ως µόνιµο µέλος ο Διευθυντής του Φαρµακευτικού Τµήµατος ή άλλος κλινικός ή µη φαρµακοποιός που ο
Διευθυντής του Φαρµακευτικού Τµήµατος, ορίζει. Ακόµα µπορούν να προσκληθούν από τα µόνιµα µέλη ή τον θεράποντα
ιατρό ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόµενοι ιατροί των συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα
Ογκολογικά Συµβούλια. Εάν δεν απασχολούνται σε κάποιο νοσοκοµείο ιατροί των απαιτούµενων ειδικοτήτων, επιδιώκεται συνεργασία µε το πλησιέστερο νοσοκοµείο, η οποία µπορεί να
διευκολύνεται µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Άρθρο 7
Υπολογισµός αδειών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Δεν προσµετρώνται στην υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου
του ν.δ. 67/1968, όπως ισχύει, σε αντίθεση µε την επί θητεία υπηρεσία υπαίθρου:
α. Οι αναρρωτικές άδειες, (χορήγηση ενός µήνα αναρρωτικής
άδειας και χορήγηση δύο µηνών αναρρωτικής άδειας για τους
πάσχοντες από δυσίατο νόσηµα), εφόσον έχει συµπληρωθεί ένα
εξάµηνο υπηρεσίας τουλάχιστον και που δεν µπορεί να υπερβεί
τους τρεις (3) συνεχείς µήνες.
β. Η άδεια γάµου.
γ. Η κανονική άδεια κύησης (επαπειλούµενη κύηση).
δ. Οι άδειες µητρότητας.
ε. Οι άδειες για ανατροφή τέκνου, που προκύπτουν από το
συµψηφισµό σε ηµέρες του µειωµένου ωραρίου κατά δύο ώρες
για τέκνα ηλικίας µέχρι δύο (2) ετών ( 2 ώρες Χ 22 ηµέρες) και
κατά µία (1) ώρα ( 1 ώρα Χ 22 ηµέρες) για τέκνα από δύο έως
τεσσάρων ετών και µέχρι τη λήξη της υποχρεωτικής υπηρεσίας
υπαίθρου.
στ. Οι εκπαιδευτικές άδειες και
ζ. οι ηµέρες απεργίας.»
2. α. Εξαιρούνται και προσµετρώνται στην υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968: α. οι άδειες λόγω θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθµού, β. η εκλογική άδεια, γ. η
άδεια για συµµετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, δ. οι άδειες λόγω συµµετοχής σε οµαδική αιµοληψία ή ανταπόκριση σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοληψίας για κάλυψη
έκτακτης ανάγκης, ε. η κανονική άδεια, στ. η ειδική άδεια των έξι
(6) ηµερών πλέον της κανονικής άδειας λόγω ποσοστού αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω και ζ. η εικοσιτετράωρη
ανάπαυση (ρεπό) µετά από κάθε ενεργό εφηµερία.
Η θητεία του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου παρατείνεται µετά το πέρας της σύµβασής του για τις ηµέρες που απουσίασε σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της προηγουµένης παραγράφου.
Αυτοδίκαιη απόλυση επέρχεται σε περίπτωση αδυναµίας του
ιατρού για συµπλήρωση του υπολειπόµενου χρόνου λόγω συνεχιζόµενης ασθένειάς του, ο οποίος παραµένει υπόχρεος εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.
Ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου, που έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και υπηρετεί επιπλέον χρόνο είτε
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µε παράταση της θητείας του είτε µε νέα θητεία (ιατροί µη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου), δικαιούται χρόνο αναρρωτικής
άδειας αναλογικά µε το συνολικό χρονικό διάστηµα υπηρεσίας
του ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου.
β. Ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετεί µε νέα θητεία
απολύεται αυτοδίκαια µε τη λήξη της ετήσιας σύµβασής του.
Η αυτοδίκαιη απόλυση ιατρού που υπηρετεί µε νέα θητεία και
κατά τη διάρκεια της θητείας της απουσιάζει µε άδεια µητρότητας (δύο µήνες άδεια κύησης και τρεις µήνες άδεια λοχείας)
επέρχεται:
α. είτε µε τη συµπλήρωση του χρόνου της θητείας της, εφόσον
η άδεια µητρότητας έχει διανυθεί από τον 7ο µήνα της θητείας,
β. είτε µε τη λήξη της άδειας µητρότητας, δηλαδή τη συµπλήρωση των πέντε µηνών, εφόσον η άδεια µητρότητας αρχίζει µετά
τη συµπλήρωση του έβδοµου µήνα της θητείας της.
Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου αµείβονται κατά τη χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών και κατά τη χρονική περίοδο απουσίας τους κάνοντας χρήση των προαναφεροµένων αδειών.
3. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 προστίθενται µετά τις λέξεις «δεκαπέντε (15) ηµερών» οι λέξεις «µε αποδοχές». Μετά το τέταρτο
εδάφιο προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:
«Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά µία (1) εργάσιµη ηµέρα για κάθε έτος υπηρεσίας υπαίθρου ( είτε µε παράταση της θητείας του ιατρού είτε µε νέα θητεία) και µέχρι τη
συµπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών.»
Άρθρο 8
Κάλυψη θέσεων
1. Η παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α’ 165), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε µήνες
πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε
αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσµατα της προκήρυξης για τις
θέσεις περιοχές ή άγονες και προβληµατικές σύµφωνα µε το π.δ.
131/1987 (Α’ 73), καθώς και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος,
στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας
επί θητεία. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόµενη
στην αριθµ. 18757/1911 υπουργική απόφαση (Β’ 311) διαδικασία
διενέργειας, έκδοσης αποτελεσµάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.
β. Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο
Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει
ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, µπορεί να παραταθεί η
θητεία άλλου ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο
Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία υπάγεται το
Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή το Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή το
Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο. Αν η θέση που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή, µπορεί να υπηρετήσει µε παράταση
της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει η θητεία
του σε Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί.
Η παράταση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, έχει µέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) µήνες και λήγει µε την
ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό που επιλέγεται µε βάση την
επόµενη προκήρυξη.
γ. Επιπλέον, στις άγονες ή αποµακρυσµένες ή νησιωτικές ή
προβληµατικές περιοχές αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί
στο Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν η θέση
που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή, µπορεί να υπηρετήσει µε παράταση της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει

η θητεία του σε Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο
της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί και πέραν
των δώδεκα µηνών και µέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση
κάλυψης της θέσης, µπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό
διάστηµα η θητεία του υπηρετούντος µε παράταση ιατρού σε
άλλο Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακό Ιατρείο ή Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρου Υγείας που έχει παραµείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ
είχαν καλυφθεί από προκήρυξη έµειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή που είχαν καλυφθεί
για χρονικό διάστηµα ενός µήνα έως και πέντε µήνες, λόγω συµπλήρωσης της θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου,
αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη
της κενής θέσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου 1 της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
δ. Επιπλέον για όλες τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και
έχουν καλυφθεί δίνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας
στον ήδη υπηρετούντα ιατρό στο Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρο Υγείας ή στο
Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακό Ιατρείο ή στο Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, µπορεί να παραταθεί η θητεία
άλλου ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή σε
Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία υπάγεται το Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας
ή το Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή το Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο
Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και λήγει µε την ανάληψη υπηρεσίας του
επιλεγέντα ιατρού.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.
4208/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «… µετά από απόφαση του
Διοικητή του Νοσοκοµείου, που υπάγονται» µε τις λέξεις « µετά
από απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. που υπάγονται».
3. Στην περίπτωση 11 της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/
2005 µετά τις λέξεις «…..της ευθύνης του» προστίθενται οι λέξεις
«πλην του προσωπικού των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών
Ιατρείων».
Άρθρο 9
Στο εδάφιο v της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 αντικαθίστανται οι λέξεις «υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου» από τις
λέξεις «Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου».
Άρθρο 10
Πτυχιούχοι ιατρικών σχολών που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση για την έναρξη της ειδικότητας, υποχρεούνται να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου µέχρι τη χρονική
στιγµή έναρξης της ειδικότητας.
Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή από τη δηµοσίευσή της και
αφορά τίτλους σπουδών, η ηµεροµηνία χορήγησης των οποίων
ανατρέχει στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διάταξης.
Οι διατάξεις που έχουν θεσπίσει νόµιµη απαλλαγή για τις προβλεπόµενες κατηγορίες ιατρών εξακολουθούν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 11
Μονιµοποίηση Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 προστίθεται παράγραφος 10
ως ακολούθως:
«10. Οι ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις Διευθυντών, Επιµελητών Α’, Β’και Γ’, µετά τις 11.3.2009, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3754/2009, µονιµοποιούνται µε τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ως άνω νόµου. Με την
ίδια διαδικασία µονιµοποιούνται και οι γενικοί ιατροί µε βαθµό Β’
που διορίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του
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ν. 2519/1997, σε θέσεις που προκηρύχθηκαν µέχρι 31.12.2009.»
Άρθρο 12
Εφηµερίες Ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διενεργούνται και
προσδιορίζονται εντός των νοµίµων ορίων, τα ποσά για εφηµερίες ιατρών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ,
για πρόσθετες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση
προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του
πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκοµείων
ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.
Η αποζηµίωση των ανωτέρω βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση
των εν λόγω φορέων.
Οι εν λόγω αποζηµιώσεις εκκαθαρίζονται από τους αρµόδιους
εκκαθαριστές, ελέγχονται σύµφωνα τα οριζόµενα στο π.δ.
136/2011, όπως αυτό ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγµατοποιείται η εκκαθάριση και πληρωµή των εφηµεριών τρέχοντος και παρελθόντων οικονοµικών ετών αντίστοιχα, η Υπηρεσία µέσω της οποίας
καταβάλλονται, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2015 και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.
β) Δαπάνες, εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών του Υπουργείου Υγείας ετών 2012, 2013 και 2014, για
την πληρωµή αποζηµιώσεων: α) εφηµεριών ιατρών των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, β) πρόσθετων
αµοιβών, εργασίας εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των
ανωτέρω φορέων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα προαναφερόµενα έτη αντίστοιχα, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, δύνανται να ανακατανέµονται µεταξύ των Νοσοκοµείων, µε σχετική
απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως πιστώσεων διατάξεων και κατ’ εξαίρεση να εκκαθαριστούν όλες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Υγείας έτους 2015, µε την προαναφερόµενη διαδικασία και µέχρι την 30ή Απριλίου του έτους 2015.
2. Η περίπτωση Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3868/2010
τροποποιείται ως εξής:
«Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που εκδίδεται µε εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του, µπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφηµερίες πέραν
των ορίων των εδαφίων ii έως iv της περίπτωσης Α’ µε σκοπό την
κάλυψη αναγκών του νοσοκοµείου. Οι πρόσθετες αυτές εφηµερίες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό εννέα τοις εκατό
( 9% ) της συνολικής µηνιαίας αποζηµίωσης των τακτικών εφηµεριών για κάθε νοσοκοµείο. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από τη λήξη του µήνα που αφορά η έγκριση των πρόσθετων εφηµεριών. Η αποζηµίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφηµερίες καταβάλλεται από διαθέσιµα κονδύλια του νοσοκοµείου
και από διαθέσιµους πόρους των Υγειονοµικών Περιφερειών.»
Άρθρο 13
Μεταφορά Δικηγόρων
Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορoύν να µεταφέρονται δικηγόροι που κατέχουν οργανική θέση
µε έµµισθη εντολή, ύστερα από αίτησή τους, από ένα νοσοκοµείο σε άλλο της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών. Η µεταφορά γίνεται σε κενή οργανική
θέση κατόπιν γνώµης των Δ.Σ. των νοσοκοµείων προέλευσης και
υποδοχής εντός της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
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Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4238/2014
Α) Προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 3 του ν. 4238/
2014 ως εξής:
«9. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι όροι Κέντρα
Υγείας και Πολυδύναµα Κέντρα Υγείας συµπεριλαµβάνονται και
οι αποκεντρωµένες µονάδες τους.
10. Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρµογή και για κάθε µεταβολή, τροποποίηση των οργανισµών των Κέντρων Υγείας και
των αποκεντρωµένων µονάδων του άρθρου 2 παράγραφος 2,
που έχουν ιδρυθεί/συσταθεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου. Οµοίως έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις µετατροπής ή συγχώνευσης δηµόσιων δοµών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου.»
Β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4238/2014, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 40 παρ. 6 του ν.
4272/2014, προστίθεται δεύτερη εσωτερική παράγραφος ως
εξής:
«Οµοίως µεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δοµή
των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωµένες µονάδες τους: α) τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα οποία έχουν συσταθεί ως αποκεντρωµένες µονάδες Νοσοκοµείων του ΕΣΥ και β) οι αποκεντρωµένες
µονάδες (Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) οι οποίες έχουν συσταθεί ως
αποκεντρωµένες µονάδες των Γενικών Νοσοκοµείων – Κέντρων
Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση
του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., καθορίζεται το Κέντρο Υγείας,
στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται οι ως άνω αποκεντρωµένες µονάδες. Με ίδια απόφαση δύναται, όσες από τις αποκεντρωµένες µονάδες βρίσκονται σε περιοχές µε ιδιαίτερες
γεωγραφικές συνθήκες και δεν υπάρχει κοντινό σε αυτές Κέντρο
Υγείας, να υπαχθούν σε Ν.Π.Δ.Δ. τοµέα υγείας και να ρυθµιστούν
οι λεπτοµέρειες λειτουργίας τους.»
Άρθρο 15
Διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών
µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.),
µπορούν θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που έχουν συσταθεί
ως διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, να µετατρέπονται
σε θέσεις µίας από τις ειδικότητες αυτές και πάντα εντός του
ιδίου νοσοκοµείου και οι ιατροί που υπηρετούν στις µετατρεπόµενες θέσεις να εντάσσονται σε αυτές. Η µετατροπή των θέσεων
γίνεται µετά από εισήγηση της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας
και του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Άρθρο 16
Η παρ. 40 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 42 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, καταργούνται.
Άρθρο 17
Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Οργανισµού
Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)
Στο άρθρο 27 του ν. 3984/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως
εξής:
«9.α) Στους Κεντρικούς Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων του
Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων που για την εκπλήρωση
του σκοπού του βρίσκονται σε ετοιµότητα επί εικοσιτετραώρου
και τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες το χρόνο, σύµφωνα µε
το άρθρο 27 παρ. 7 του ν. 3984/2011, καθώς και στον συµµετέχοντα στη διαδικασία συντονισµού µοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί στον Ε.Ο.Μ., κατ’ άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 3984/2011 και του
έχουν ανατεθεί τα κατ’ άρθρον 17 παρ. 1 του ν. 3984/2011 καθήκοντα, καταβάλλεται επίδοµα 250 ευρώ µηνιαίως.
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β) Στους Τοπικούς Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζηµίωση ανά περιστατικό δωρεάς οργάνων ποσό ίσο
µε µία (1) εφηµερία αν είναι ιατροί και δώδεκα (12) ώρες υπερωριών εάν είναι νοσηλευτές.
γ) Στους Κλινικούς Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων ή στους ιατρούς των Μονάδων Μεταµοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζηµίωση ανά χειρουργείο λήψης ποσό ίσο µε µία (1) εφηµερία ανά
ιατρό που απασχολήθηκε στο περιστατικό και δώδεκα (12) ώρες
υπερωριών για τον Κλινικό Συντονιστή – νοσηλευτή.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
µπορεί το ποσό αυτό να αναπροσαρµόζεται.»
Άρθρο 18
Η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. µε ειδικότητα που συµπλήρωσαν
πέντε (5) συνολικά έτη πραγµατικής υπηρεσίας στον ίδιο βαθµό
σε νοσοκοµεία ή Κ.Υ. άγονων Α’ περιοχών, µπορούν ύστερα από
αίτησή τους και µε γνώµη του νοσοκοµείου στο οποίο υπηρετούν, καθώς και των αρµόδιων Δ.Υ.Πε. να µετατίθενται διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη θέση τους, σε
νοσοκοµεία ή Κ.Υ. εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Προϋπόθεση για τη µετάθεση είναι η ύπαρξη κενής θέσης.»
Άρθρο 19
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται η παρ.
7 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 και η παρ. 8α του άρθρου 54
του ν. 1759/1988.
Όσοι Επιµελητές του Ε.Σ.Υ. είτε εκπαιδεύονται είτε είναι σε
εξέλιξη η τοποθέτησή τους, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις
αυτές δεν θίγονται.
Άρθρο 20
Στο άρθρο 43 του ν. 1759/1988 προστίθεται παράγραφος 8 ως
εξής:
«8. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν λάβει ειδικότητα και
έχουν συµπληρώσει σε νοσοκοµεία και δηµόσιες δοµές παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. άγονων Α’ περιοχών δέκα (10) έτη υπηρεσίας, ύστερα από αίτησή
τους, δύναται να µετατίθενται, διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη θέση τους, µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, σε νοσοκοµεία ή σε δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθµιας φροντίδας του Π.Ε.Δ.Υ., σε κενή οργανική θέση
εφόσον υπάρχει, υπό την προϋπόθεση να έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.»
Άρθρο 21
Η παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζοµένων Μονίµων και
ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο των Δ.Υ.Πε. εκλέγονται από το
σύνολο των εργαζοµένων, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν
σε αυτές και στις Αποκεντρωµένες Μονάδες τους.»
Άρθρο 22
Ιατροί του Ε.Σ.Υ., που κατά την ηµεροµηνία της κρίσης έχουν
εξελιχθεί σε βαθµό Επιµελητή Α’ ή Διευθυντή, δεν µπορούν να
κριθούν σε προκήρυξη µη οµοιόβαθµης θέσης πριν την πάροδο
πενταετίας από την εξέλιξή τους στη θέση που κατέχουν.
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012
Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:

1. Απαλείφεται η πρόταση που αφορά στον καθορισµό της
έδρας των ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ..
2. Το εδάφιο β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από:
Α. Δύο (2) οργανικές Μονάδες µε έναν Αναπληρωτή Διοικητή
τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος.
Β. Δύο (2) οργανικές Μονάδες µε δύο Αναπληρωτές Διοικητές
τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της
µεγαλύτερης σε αριθµό κλινών οργανικής µονάδας.
Γ. Πέραν των δύο (2) οργανικών µονάδων µε τρεις Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της µεγαλύτερης σε αριθµό κλινών οργανικής µονάδας.
Δ. Πέραν των δύο (2) οργανικών µονάδων µε δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθµό κλινών οργανικής µονάδας.»
3. Το εδάφιο γ’ συµπληρώνεται ως εξής:
«Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των
δύο (2) οργανικών µονάδων µε τρεις αναπληρωτές διοικητές
τότε ένα µέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο
µέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της µικρότερης σε δύναµη
κλινών οργανικής µονάδας.
Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο οργανικές µονάδες µε έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε τρία µέλη
ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.»
4.Το εδάφιο δ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθµό κλινών
οργανικής µονάδας, στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές Μονάδες µε δύο Αναπληρωτές
Διοικητές.
Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της µικρότερης σε αριθµό κλινών
οργανικής µονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών µονάδων µε δύο τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές.
Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθµό κλινών
οργανικής µονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών µονάδων µε τρεις Αναπληρωτές Διοικητές.»
5. Το εδάφιο ε’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο
Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και
τους ιατρούς µέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ..»
6. Από τα εδάφια ζ’ και η’ απαλείφεται η φράση «…του µεγαλύτερου σε οργανική δύναµη κλινών Νοσοκοµείου».
7. Το άρθρο 3 του ν. 4052/2012 καταργείται.
Άρθρο 24
Θητεία Δ.Σ. Διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων
Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η συγκρότηση του ως άνω Δ.Σ. γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και οι αρµοδιότητές του είναι όσες αναφέρονται στο άρθρο 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει. Η θητεία των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό
Συµβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και µετά τη
λήξη της θητείας του, µέχρι τον ορισµό νέου Διοικητικού Συµβουλίου, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέµα που αφορά στη Διοίκηση και στην εν
γένει λειτουργία των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ..»
Άρθρο 25
Αξιοποίηση και µετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν
ιατρική ειδικότητα
Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. 4 του άρθρου
23 του ν. 3370/2005, όπως ισχύει, ισχύουν και για τους µονίµους
υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς
εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και τους µονίµους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής
και απέκτησαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή απο-
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κτούν ειδικότητα µε εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόµενα
στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003, όπως ισχύει, και καλύπτουν κενή οργανική θέση.
Οι ως άνω δικαιούχοι µετατάσσονται σύµφωνα µε τις ανάγκες
της υπηρεσίας και κατά προτεραιότητα σε νοσοκοµεία ή µονάδες υγείας του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)
εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται οι µόνιµοι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αίτηση µετάταξης βάσει της παρ. 5
του άρθρου 58 του ν. 3918/2011 πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.
Άρθρο 26
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια
αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπεύθυνος για το συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας
του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος
ή παιδίατρος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ.
και ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας.»
Άρθρο 27
Στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 3918/ 2011 (Α’
31), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
37 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), αντικαθίστανται οι λέξεις «Ο διοικητής της 1ης Δ.Υ.Πε.» από τις λέξεις «Ο Γενικός Γραµµατέας».
Άρθρο 28
Στο άρθρο 7 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:
«Μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης του ιατρικού προσωπικού των µονάδων αυτών σε θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων
του Ε.Σ.Υ., και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2015,
καταβάλλεται στους υπευθύνους για τον συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας των εν λόγω µονάδων επίδοµα, ίσο µε το
επίδοµα που χορηγείται στους προϊσταµένους οργανικής µονάδας επιπέδου διεύθυνσης.»
Άρθρο 29
Περί πανεπιστηµιακών ιατρών
Α) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. προβλέπεται
χωρίς αµοιβή µία επιπλέον θέση αναπληρωτή Διοικητή ακαδηµαϊκών υποθέσεων µε αρµοδιότητα τα ακαδηµαϊκά θέµατα των
Πανεπιστηµιακών κλινικών και εργαστηρίων. Η επιλογή του γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 3918/2011 και
διατηρεί την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήµιο.»
Β) Στην περίπτωση γ’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/
2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε Πανεπιστηµιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. και συµµετέχει στο Δ.Σ.
του Νοσοκοµείου, ασκεί το έργο του ως µέλος του Δ.Σ. χωρίς
αµοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήµιο.»
Άρθρο 30
Ισχύς αδειών ιδιωτικών κλινικών
ενταγµένων στο Ε.Σ.Υ.
Οι ιδιωτικές κλινικές οι οποίες πριν από την έναρξη ισχύος των
προεδρικών διαταγµάτων 247/1991 και 517/1991 συνήψαν ιδιότυπες συµβάσεις µε το Ι.Κ.Α. και εν συνεχεία εντάχθηκαν στο
Ε.Σ.Υ. παρέχοντας υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης έχοντας ως προϋπόθεση την άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, και
οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις του
π.δ. 235/2000 λόγω µίσθωσης των κτιριακών τους εγκαταστά-
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σεων, του εξοπλισµού τους και µέρους του προσωπικού τους
(νοσηλευτικού και βοηθητικού) για τη λειτουργία των νοσηλευτικών µονάδων του Ι.Κ.Α. δύναται να υποβάλουν σχετική αίτηση,
προκειµένου να λάβουν άδεια σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του
π.δ. 235/2000. Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός προθεσµίας δώδεκα µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 31
Περί χρόνου ειδίκευσης ιατρών για
απόκτηση ειδικότητας
1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 415/ 1994 ως
ακολούθως:
«1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:
Απαιτείται άσκηση επτά (7) ετών. Από αυτά:
- δύο (2) έτη ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Α’ µέρος)
- τέσσερα (4) έτη ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- δύο εξάµηνα εκ περιτροπής εκπαίδευση στην ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και στη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ (Β’ µέρος).
2. Για την εφαρµογή των ανωτέρω ορίζεται ότι:
Οι ιατροί που είναι ήδη διορισµένοι σε χειρουργικές κλινικές
και εκπληρώνουν το πρώτο µέρος της εκπαίδευσης στη Γενική
Χειρουργική και επιθυµούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους
στην Αγγειοχειρουργική:
α. Εφόσον έχουν συµπληρώσει δύο (2) έτη ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική µπορούν να διοριστούν σε Αγγειοχειρουργική
κλινική για συνέχιση της εκπαίδευσής τους, σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, σε τυχόν υπάρχουσα κενή θέση ή ακολουθώντας την υπάρχουσα σειρά προτεραιότητας.
β. Όσοι έχουν χρόνο ειδίκευσης πέραν των δύο (2) ετών στη
Γενική Χειρουργική κατά την έκδοση του παρόντος νόµου και
επιθυµούν να ενταχθούν στις παρούσες διατάξεις, ο χρόνος
πέραν των δύο (2) ετών στη Γενική Χειρουργική θα αφαιρείται
από τον χρόνο της τετραετούς εκπαίδευσης στην αγγειοχειρουργική και θα ακολουθείται η τοποθέτηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1.
γ. Όσοι επιθυµούν µπορούν να παραµείνουν για τρία (3) χρόνια σύµφωνα µε τον αρχικό διορισµό τους στη Γενική Χειρουργική και να συνεχίσουν την εκπαίδευση στην αγγειοχειρουργική,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον πρώτο διορισµό
τους. Για όσους έχουν περατώσει την τριετή διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική και βρίσκονται στο στάδιο της αναµονής για τοποθέτησή τους σε Αγγειοχειρουργικές
κλινικές, καθώς και για όσους ειδικευόµενους υπηρετούν ήδη σε
Αγγειοχειρουργικές κλινικές ή Αγγειοχειρουργικές Πανεπιστηµιακές Μονάδες, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα δεν µεταβάλλεται
και υποχρεούνται να περατώσουν την εκπαίδευσή τους µε τον
ισχύοντα νόµο κατά τον διορισµό τους.
δ. Η νέα τοποθέτηση θα γίνεται µετά από αίτησή τους και βεβαίωση της οικείας κλινικής για τη συµπλήρωση της διετούς υπηρεσίας στη Γενική Χειρουργική
3. Οι παραπάνω διατάξεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 2 ισχύουν για ένα (1) χρόνο από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
Άρθρο 32
Περί αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων
Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου ΙΒ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι µόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, µε την προϋπόθεση να ορίζεται επιστηµονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΑΤΕΙ).
Τα νοµίµως λειτουργούντα µέχρι σήµερα οδοντοτεχνικά εργα-
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στήρια εξακολουθούν να λειτουργούν µε τις µέχρι σήµερα εκδοθείσες άδειές τους.»
Άρθρο 33
Περί βεβαιώσεως λειτουργίας εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας
1) Η περίπτωση ζ’ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 (Α’8) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Διάγραµµα κάτοψης του διατιθέµενου χώρου κλίµακας
1/50, σε δύο αντίγραφα µε τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο από ιδιώτη µηχανικό
ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιµοποιούµενοι
χώροι είναι κύριας χρήσης.»
2) Η περίπτωση ι’ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. Βεβαίωση από ιδιώτη µηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία
να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις η συγκεκριµένη χρήση για τον προβλεπόµενο χώρο, καθώς
και έκθεση αρµοδίου µηχανικού για την ασφάλεια των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.»
3) Στο άρθρο 3 του π.δ. 29/1987 µετά την περίπτωση ι’ προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:
«ια) τίτλοι ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο,
ιβ) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύµφωνα µε την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.»
4) Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Όταν την επιχείρηση εκµεταλλεύεται νοµικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού
µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της
εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό εταιρικών µεταβολών.
γ) Πιστοποιητικό περί µη κήρυξης του νοµικού προσώπου σε
πτώχευση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.
δ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασµό του νοµικού προσώπου.»
Άρθρο 34
Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπτικών πράξεων
Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας αξιολογούν,
επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως
αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το
π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογηµένες στο
Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει,
σύµφωνα µε γραπτή διάγνωση ή γνωµάτευση του θεράποντος
ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται κατά την κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 35
Η αρµοδιότητα για τη χορήγηση, ανάκληση και ανανέωση της
ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίων κατηγορίας Χ-οδ ανήκει στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Άρθρο 36
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ν. 4025/2011 (Α’ 228), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/ 2014, καταργούνται οι λέξεις «µετά από γνώµη της οικείας Δ.Υ.Πε.».

Άρθρο 37
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ν. 4025/2011 (Α’ 228), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/ 2014, προστίθεται η
φράση:
«Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει
αποκλειστικά και µόνο µηχανήµατα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ αρµόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον οδοντιατρικός σύλλογος.»
Άρθρο 38
Παράταση προθεσµίας έκδοσης
αδειών φορέων Π.Φ.Υ.
Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011, όπως προστέθηκε
µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014, αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας που
µε οποιαδήποτε µορφή και ονοµασία, λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόµενη από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας
κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να
εφαρµόσουν τις διατάξεις του παρόντος, µε την έκδοση της
απαιτούµενης βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, µέσα σε προθεσµία έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 39
1. Η παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ιατροί ή οδοντίατροι στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση
ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος δεν δύνανται να είναι µέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή να µετέχουν σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, που έχουν σκοπό την
παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 καταργείται.
Άρθρο 40
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4025/
2011 (Α’ 228), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«H ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει
από 1.5.2015. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες µέχρι και 30.4.2015 εξετάζονται από αυτές.»
Άρθρο 41
Ψυχολόγοι
Ψυχολόγοι οι οποίοι προσλήφθηκαν ή µετετάγησαν νόµιµα
στο Δηµόσιο µε τις ισχύουσες τότε διατάξεις, µέχρι την έναρξη
ισχύος του ν. 2646/1998 (ήτοι 20.10.1998), θεωρείται ότι κατέχουν µε την καταβολή των νοµίµων παραβόλων την προβλεπόµενη στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 991/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2646/1998, ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Ψυχολόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 42
Συµψηφισµός οφειλών µεταξύ φορέων ΕΕ Συµµόρφωση µε προς διεθνείς υποχρεώσεις
Στο άρθρο 29 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας,
κατόπιν γνώµης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπο-
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ρεί να υπάγονται σε συµψηφισµό οφειλές του Οργανισµού και
φορέα κοινωνικής ασφάλισης κράτους-µέλους της Ε.Ε., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις των κανονισµών (ΕΚ)
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλείας (EE L 166 της 30.4.2004), (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 για καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του προηγουµένου Κανονισµού (EE L284 της 30.10.2009) και (ΕΟΚ)
1408/1971 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς
και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας
(EE L 149 της 5.7.1971). Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»

χειρίζεται θέµατα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
4. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας γραµµατέας
ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε βαθµό τουλάχιστον Γ’, µε
αναπληρωτή του οµοιόβαθµο υπάλληλο του Οργανισµού.
5. Στο ανωτέρω προσωρινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι αρµόδιο για τα
υπηρεσιακά θέµατα του διοικητικού και υγειονοµικού προσωπικού του Οργανισµού, καθώς και οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων του
Οργανισµού. Από τη δηµοσίευση της παρούσας καταργούνται
τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συµβούλια, καθώς και
κάθε άλλη διάταξη σχετική µε τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών.

Άρθρο 43
Επιτροπή Ενστάσεων ΥΠΕΔΥΦΚΑ

Άρθρο 45
Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση
επανειληµµένης υπέρβασης του ορίου
συνταγογράφησης

Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία
αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οριζόµενο από το Δ.Σ. αυτού. β) Τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης της
ΥΠΕΔΥΦΚΑ, µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο από το Δ.Σ.
αυτής. γ) Τον Προϊστάµενο του αυτοτελούς γραφείου Νοµικών
Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναπληρούµενο από άλλον οριζόµενο
δικηγόρο του Τµήµατος, µεταξύ των υπηρετούντων µε έµµισθη
εντολή. Γραµµατέας ορίζεται µε τον αναπληρωτή του υπάλληλος
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε βαθµό τουλάχιστον Γ’. Τα µέλη της ανωτέρω
επιτροπής και ο γραµµατέας µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές
τους διορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τριετή
θητεία. Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το πόρισµα από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Αντικείµενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των
προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και οι αποφάσεις της ως άνω
Επιτροπής είναι άµεσα εκτελεστές.»
Άρθρο 44
Υπηρεσιακό συµβούλιο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µε έδρα την έδρα του Οργανισµού, πενταµελές προσωρινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για τα θέµατα
υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονοµικού και Ιατρικού Προσωπικού του Οργανισµού, µόνιµου και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) προϊσταµένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγοµένων
στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούντων στην έδρα του, µε τους αναπληρωτές τους.
β. Δύο (2) εκπροσώπους των υπαλλήλων µε ισάριθµους αναπληρωτές και µε βαθµό τουλάχιστον Α’, οι οποίοι κατά την πρώτη
εφαρµογή της παρούσας υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων και
µέχρι την εκλογή αντιπροσώπων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη πρόσκληση της
Υπηρεσίας. Σε περίπτωση µη υποβολής της σχετικής πρότασης,
ο Υπουργός Υγείας προβαίνει στο διορισµό των εκπροσώπων
αυτών κατά την κρίση του.
2. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του
από τα τακτικά µέλη της περίπτωσης α’ της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του
Προέδρου, συµµετέχει ως τακτικό µέλος ο αναπληρωτής του
προεδρεύοντος.
3. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Μέριµνας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο τµήµατος που

Στο τέλος του εδαφίου Β’ της περίπτωσης α’της παρ. 5 του
άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση επανειληµµένης υπέρβασης των ορίων που
προβλέπονται ανωτέρω, ο ιατρός καλείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να
δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του. Σε περίπτωση µη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα.
Ως επανειληµµένη υπέρβαση ορίζεται η υπέρβαση των ορίων
που αναφέρονται στη σχετική υπουργική απόφαση, σε ποσοστό
άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) αθροιστικά για τρεις (3) συνεχόµενους µήνες. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια Διεύθυνση
που διαπιστώνει την υπέρβαση, καλεί τον ιατρό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις εξηγήσεων. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση
του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η
παράβαση που διαπιστώθηκε. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις
δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στους ιατρούς οι πιο κάτω
κυρώσεις, ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης:
α. πρόστιµο κυµαινόµενο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή
β. προσωρινός αποκλεισµός από την συνταγογράφηση σε
ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) µέχρι δώδεκα (12)
µήνες ή
γ. οριστική καταγγελία της σύµβασης σε ιατρούς συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή αποκλεισµός κάθε συνεργασίας µε
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους µη συµβεβληµένους ιατρούς.
Επίσης, η µη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο, αποτελεί για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., του
Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και για τους ιατρούς µονίµους ή µε σύµβαση µε
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για κάθε κατηγορία.
Τα πρόστιµα που καταλογίζονται εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης που
διαπίστωσε την υπέρβαση.
Κατά της σχετικής απόφασης ο ιατρός µπορεί να ασκήσει,
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια
της παραπάνω προθεσµίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης
της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων µέχρι την έκδοση της
σχετικής απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.»
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Άρθρο 46
Επιβολή κυρώσεων σε φαρµακοποιούς σε περίπτωση µη χορήγησης φθηνότερου φαρµάκου
Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να ορίζεται µειωµένο ποσοστό συµµετοχής στη φαρµακευτική περίθαλψη για
τους ασφαλισµένους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α’ 138), όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει, όταν χορηγείται, µε συναίνεση του ασφαλισµένου, το
φθηνότερο φαρµακευτικό προϊόν όµοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρµακοτεχνικής µορφής µε αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό.
β) Οι φαρµακοποιοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν ως απόθεµα και να χορηγούν το φαρµακευτικό προϊόν µε τη χαµηλότερη λιανική τιµή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και
συσκευασία, από τα φάρµακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούµενων προϊόντων. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι
φαρµακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή,
για κάθε συνταγή συγκεκριµένης δραστικής ουσίας χωριστά, το
φάρµακο µε τη χαµηλότερη τιµή και το ποσό συµµετοχής που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο φάρµακο. Αν ο ασθενής επιλέξει
ακριβότερο φάρµακο, καταβάλει τη διαφορά που προβλέπει η
κείµενη νοµοθεσία και ο φαρµακοποιός υποχρεούται, πριν την
εκτέλεση της συνταγής, να ενηµερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συµµετοχής του και τη διαφορά που προκύπτει, εφόσον
δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρµακο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο
ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής
ότι επιθυµεί να λάβει το ακριβότερο φάρµακο και το γεγονός
αυτό θα καταχωρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστηµα συνταγογράφησης. Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής, η υπογραφή του ασθενή τίθεται στο πίσω µέρος της συνταγής, µε την
επισήµανση ότι ο ασθενής ενηµερώθηκε και αποφάσισε να επιλέξει ακριβότερο φάρµακο.
γ) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να ελέγχει σε µηνιαία βάση τα δεδοµένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρµακοποιού, για τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης των διατάξεων της παρούσας
παραγράφου. Ως παραβίαση των σχετικών διατάξεων θεωρούνται οι περιπτώσεις που οι ιδιώτες φαρµακοποιοί:
αα) δεν χορηγούν στον ασθενή το φαρµακευτικό προϊόν µε τη
χαµηλότερη λιανική τιµή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρµακα του θετικού καταλόγου
συνταγογραφούµενων προϊόντων, παρά το σχετικό αίτηµα του
ασθενούς,
ββ) δεν γνωστοποιούν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριµένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρµακο µε τη χαµηλότερη τιµή και το ποσό συµµετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο φάρµακο και
γγ) ο ασθενής δεν υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής
ότι επιθυµεί να λάβει το ακριβότερο φάρµακο.
δ) Η αρµόδια Διεύθυνση που διαπιστώνει την παράβαση, καλεί
τον φαρµακοποιό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις
υποβάλλονται εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, στο
οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε.
ε) Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στον φαρµακοποιό που εκτέλεσε τη συνταγή οι εξής
κυρώσεις, ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πράξης:
αα) πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ ή
ββ) προσωρινός αποκλεισµός του φαρµακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Οργανισµού για χρονικό διάστηµα από
ένα (1) µήνα έως και έξι (6) µήνες.
στ) Το πρόστιµο παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους
επόµενους λογαριασµούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρµακοποιού, και αν δεν υποβληθεί νεότερος το ποσό εισπράττεται κατά
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ζ) Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης που
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διαπίστωσε την παράβαση.
η) Κατά της σχετικής απόφασης ο φαρµακοποιός µπορεί να
ασκήσει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίησή της
σε αυτόν, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσµίας, των τριάντα (30)
ηµερών, καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.
θ) Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των φαρµακοποιών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρµακευτικό Σύλλογο.»
Άρθρο 47
Κάλυψη φαρµάκων εκτός ενδείξεων
Στο τέλος της περίπτωσης α’της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
3816/2010 (Α’ 6), όπως ισχύει, πρoστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Φάρµακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούνται και
αποζηµιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ενδείξεις, συνδυασµούς
και δοσολογίες που δεν περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες τους
ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται στην περίληψη χαρακτηριστικών του φαρµακευτικού προϊόντος, µόνον στην περίπτωση
που εντάσσονται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία συνάδουν και βασίζονται σε αντίστοιχες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, έχουν προ.τ.α.θεί από τις αρµόδιες επιστηµονικές εταιρείες
και έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΥ. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ενσωµάτωσής τους στο ηλεκτρονικό σύστηµα συνταγογράφησης, το οποίο
αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εφαρµογή των ανωτέρω.
Εκτός ενδείξεων µπορεί να χορηγούνται και να αποζηµιώνονται
φάρµακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και σύµφωνα µε τις αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας και
τεκµηριωµένα σε ατοµική βάση, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος των υγειονοµικών φορέων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας.»
Άρθρο 48
Ειδικό νοσήλιο - τροφείο για τις Στέγες
Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρίες
Το ειδικό νοσήλιο –τροφείο για τα Άτοµα µε Αναπηρίες τα
οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων
µε Αναπηρίες, που θεσπίστηκε µε το άρθρο 46 του ν. 3918/2011
(Α’ 31), καταβάλλεται: α) από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους ασφαλισµένους Ασφαλιστικών Οργανισµών που έχουν ενταχθεί σε αυτόν, β) από τους ίδιους τους
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους και απόρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (Β’ 172) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας µε θέµα «Ορισµός ειδικού νοσηλίου –
τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων µε
Αναπηρίες».
Άρθρο 49
Τακτοποίηση υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από νοσηλεία
και αγαθά
1.α) Θεωρούνται νόµιµες και εξοφλούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 73 του ν. 3918/2011 (Α’
31), οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση προς ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (ΜΧΑ) από τη
νοσηλεία ασφαλισµένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των κλάδων υγείας
που εντάσσονται σε αυτόν, οι οποίες απορρέουν από υπηρεσίες
που παρασχέθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος προς
τους ως άνω ασφαλισµένους και υποβλήθηκαν αρµοδίως και
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους οικείους κανονισµούς των φορέων που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έστω και εκτός συµβατικής σχέσης. Στην έννοια της νόµιµης δαπάνης δεν περιλαµβάνονται οι αξιώσεις που έχουν παραγραφεί, όπως ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974 (Α’204).
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β) Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που απαιτούνται για την
εξόφληση υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους προµηθευτές
– αναδόχους του, που απορρέουν από προµήθειες αγαθών που
παραλήφθηκαν και από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον Οργανισµό από 1.1.2012 και µέχρι τις 31.12.2014, µε αναθέσεις δυνάµει των µε αριθµ. 30/15/19.1.2012 και 439/46/25.6.2012 αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο.
γ) Οι ιδιώτες πάροχοι υγείας, οι αξιώσεις των οποίων εξοφλούνται κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούνται τόκων δικαιοπρακτικών ή υπερηµερίας.
2. Τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες που εµπίπτουν στην περίπτωση β’της παραγράφου 1 του παρόντος, µετά την 1.1.2015,
βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των οικείων ΔΥΠΕ κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 (Α’ 38).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΦ
Άρθρο 50
Συµβάσεις συνεργασίας ΕΟΦ µε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν.
1316/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Καταρτίζει συµβάσεις συνεργασίας µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα για την ανάθεση εργαστηριακών αναλύσεων, την αξιολόγηση δεδοµένων και την εν γένει παροχή υπηρεσιών, υποστηρικτικών προς το έργο του.»
Άρθρο 51
Επέκταση πεδίου καθορισµού ανταποδοτικών τελών
Στην περίπτωση β’της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1316/1983
(Α’ 3) προστίθενται οι εξής υποπεριπτώσεις ως εξής:
«(4) α) Υποβάλλουν αίτηση ορισµού τους ως Κοινοποιηµένου
Οργανισµού για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή αίτηση επανεξέτασης του αιτήµατος σε περίπτωση απόρριψης προηγούµενης
αίτησης ή αίτηση επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του Κοινοποιηµένου Οργανισµού ή αίτηση τροποποίησης.
β) Επιτηρούνται ετησίως για τη διατήρηση της συµµόρφωσής
τους ως Κοινοποιηµένων Οργανισµών για Ιατροτεχνολογικά
Προϊόντα.
(5) Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας χονδρικής πώλησης
φαρµάκων ή αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης ή ανανέωσής
της.
(6) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φαρµακοµεσιτών ή αίτηση τροποποίησής της.
(7) Υποβάλλουν αίτηση για την έγκριση διεξαγωγής συνεδρίου
προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ τόσο επιστηµονικών φορέων όσο
και εταιρειών προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ.
(8) Υποβάλλουν προς έλεγχο ή έγκριση προωθητικό ή διαφηµιστικό υλικό για τα φάρµακα ή συµβάσεις συνπροώθησης ή
συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ φαρµακευτικών εταιρειών.
(9) Υποβάλλουν αίτηση τιµολόγησης ή ανατιµολόγησης φαρµάκου.»
Άρθρο 52
Επιστηµονικές Επιτροπές ΕΟΦ
Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1316/
1983, µετά τη φράση «η θητεία αυτών που αντικατέστησαν» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και τα µέλη των οποίων έληξε η θητεία εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι το διορισµό νέων.»
Άρθρο 53
Τεχνικές διατάξεις
1. Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. α. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και ιγ’ του άρθρου 2
της παραγράφου 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χηµικούς ή Φαρµακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή
Κτηνιάτρους ή Χηµικούς Μηχανικούς, απόφοιτους Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιµων προς
αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη απασχόληση.
β. Τα εργοστάσια παραγωγής ιατρικών αερίων διαθέτουν έναν
υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου,
πτυχιούχους Χηµικούς ή Φαρµακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους
ή Κτηνιάτρους ή Χηµικούς Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς, απόφοιτους Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών
της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε
πλήρη απασχόληση.
γ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων
των περιπτώσεων θ’ και ιβ’ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του
παρόντος νόµου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν
υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χηµικούς ή Φαρµακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή Χηµικούς Μηχανικούς ή Γεωπόνους, απόφοιτους Πανεπιστηµιακών ή
Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη απασχόληση.
δ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων
της περίπτωσης α’ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόµου, διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής, πτυχιούχο Χηµικό ή Φαρµακοποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χηµικό
Μηχανικό, απόφοιτο Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών
της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε
πλήρη απασχόληση.
ε. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων
των περιπτώσεων ιε’ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής, πτυχιούχο
Χηµικό ή Φαρµακοποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χηµικό
Μηχανικό ή Γεωπόνο, απόφοιτο Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του
εξωτερικού, µε πλήρη απασχόληση.
στ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων
των περιπτώσεων ι’, ια’, ιδ’ και ιστ’ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν ένα υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο είτε µε σύµβαση εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης είτε µε σύµβαση έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα ορθής και επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του. Το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να είναι πτυχιούχος
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή να διαθέτει ισότιµο αναγνωρισµένο πτυχίο του
εξωτερικού, µε ειδικότητα ανάλογη προς τα παραγόµενα προϊόντα, ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόζει τις προδιαγραφές των
προϊόντων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει την αντίστοιχη
κατηγορία προϊόντων.»
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Ικανή εµπειρία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µηνών στο αντικείµενο αρµοδιότητάς τους, για τους υπευθύνους παραγωγής
και τους υπευθύνους ποιοτικού ελέγχου των περιπτώσεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 54
Κτηνίατροι ΕΟΦ
Στο άρθρο 42 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού µπορούν να µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται κτηνίατροι κατηγορίας ΠΕ από τους Φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης στον ΕΟΦ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 55
Προσαρµογή των ιδιωτικών κλινικών στο π.δ. 235/2000
α. Οι παράγραφοι 4.1.4.2., 4.1.4.3., 4.2.4.2. και 4.2.4.3. του Παραρτήµατος του π.δ. 235/2000 (Α’199) εφαρµόζονται αναλόγως
στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών ανεξαρτήτως του χρόνου
έναρξης λειτουργίας τους.
β. Προκειµένου περί Μαιευτικών Γυναικολογικών Κλινικών ή
τµηµάτων, όπου στην παράγραφο 4.1.4.2 αναγράφεται η λέξη
«Νοσηλευτής (-τρια)» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Μαία».
Άρθρο 56
Σύνθεση ΚΕΣΥ
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1278/1982, όπως
ισχύει, προστίθενται εδάφια ΙΔ’ και ΙΕ’ ως εξής:
«ΙΔ. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον αντιπρόεδρο ως αναπληρωµατικό µέλος.
ΙΕ. Τον προηγούµενο πρόεδρο του ΚΕΣΥ και ως αναπληρωµατικό τον αµέσως προηγούµενό του.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση του π.δ. 225/2000
1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 του π.δ. 225/ 2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συνολικός αριθµός των µηχανηµάτων Μ.Χ.Α., συµπεριλαµβανοµένης και της επέκτασης, δεν µπορεί να ξεπερνά τα σαράντα πέντε (45) µηχανήµατα, µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του συνδεδεµένου νοσοκοµείου.»
2. Το άρθρο 10 του π.δ. 225/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Ο συνολικός αριθµός των µηχανηµάτων δεν µπορεί να είναι µικρότερος από πέντε (5) και µεγαλύτερος από σαράντα πέντε
(45), µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του συνδεδεµένου νοσοκοµείου.»
Άρθρο 58
ΕΠΑΣ
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ιδρύονται δηµόσια ΙΕΚ
του ν. 4186/2013 της οµάδας προσανατολισµού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 παρ. ζ’ του ιδίου νόµου, που τελούν υπό
την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους ανήκει στα ανωτέρω
νοσηλευτικά ιδρύµατα και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η
έναρξη λειτουργίας τους και το Νοσοκοµείο στο οποίο θα στεγάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στη λειτουργία, το προσωπικό των ΙΕΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούµενες ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και δεν θα µεταφερθεί στα ΙΕΚ της προηγούµενης παραγράφου, µεταφέρεται στις νοσηλευτικές υπηρεσίες
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων που υπάγεται ή στις µονάδες
ΠΕΔΥ της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Άρθρο 59
Ρυθµίσεις Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
1. Απαλείφονται οι λέξεις «και Πρόνοιας» όπου αναφέρονται
σε συνέχεια των λέξεων «Υπουργείο Υγείας» και «Υπουργός
Υγείας» από όλα τα άρθρα του ν. 2920/2001.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2014 προστίθεται
περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Τοµέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας».

3. Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».
4. Στο άρθρο 22 του π.δ. 106/2014 οι λέξεις «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας» και το ακρωνύµιο: «Σ.Ε.Υ.Υ.» αντικαθίστανται αντιστοίχως µε τις λέξεις: «Σώµα Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» και το ακρωνύµιο «Σ.Ε.Υ.Υ.Π.».
5. Μετά το εδάφιο δ’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του π.δ.
106/2014 προστίθεται εδάφιο ε’ ως ακολούθως:
«ε. Τµήµα Γραµµατείας Τοµέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2920/2001 µετά τις λέξεις
«εποπτεία του Υπουργού Υγείας» προστίθενται τα ακόλουθα:
«του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ως προς το αντικείµενο της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας».
7. Στο τέλος των εδαφίων γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 2920/2001 προστίθενται τα ακόλουθα:
«ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο δ’ ως ακολούθως:
«δ. Τοµέας Ελέγχου Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας»,
όπως στο εξής θα ονοµάζεται ο Τοµέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.
3730/2008, όπως ισχύει, και αναφέρεται στα εδάφια γ’ των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2014.
9. Στο εδάφιο α’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001
απαλείφονται οι λέξεις «των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και»,
ενώ µετά τις λέξεις «εποπτευόµενα από τον Υπουργό Υγείας και»
προστίθενται οι λέξεις «τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας».
10. Στο εδάφιο δ’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001
απαλείφονται οι λέξεις «και Πρόνοιας».
11. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο στ’ ως ακολούθως:
«στ. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονοµικών ελέγχων των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην
αρµοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείµενο της Γενικής
Γραµµατείας Πρόνοιας.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.
2920/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, οι Επιθεωρητές και
Βοηθοί Επιθεωρητές κατανέµονται στους Τοµείς Ελέγχου του
Σώµατος για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών. »
13. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του Γενικού Επιθεωρητή, οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή δύνανται να
παραµένουν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. µετά τη λήξη της θητείας τους µέχρι
την εκ νέου κρίση τους και για διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες.»
14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2920/
2001 αντικαθίσταται η λέξη «τρεις» από τη λέξη «τέσσερις».
15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2920/
2001 µετά τις λέξεις «κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας»
προστίθενται οι λέξεις «ή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας».
16. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 µετά τις λέξεις
«εκπρόσωποι του Υπουργού Υγείας» προστίθενται η φράση «ή
αντίστοιχα του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας ως προς το αντικείµενο της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας».
17. Στα δυο πρώτα εδάφια της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν.
2920/2001 µετά τις λέξεις «Υπουργό Υγείας» προστίθενται τα
ακόλουθα «ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».
Άρθρο 60
Λειτουργία ταχύπλοου σκάφους µεταφοράς ασθενών
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Το άρθρο 27 του ν. 4208/2013 (Α’ 252), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Επιτρέπεται η λειτουργία ταχύπλοου σκάφους για υγειονοµική
µεταφορά ασθενών, έπειτα από άδεια που χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εφόσον
υποβληθεί και βεβαίωση του Ε.Κ.Α.Β. ότι το συγκεκριµένο σκάφος πληροί τις προδιαγραφές που θέτει το Ε.Κ.Α.Β. όσον αφορά
στον υγειονοµικό του εξοπλισµό και στη χωρο.τ.α.ξία του. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες για τη λειτουργία και εκµετάλλευση των ταχύπλοων σκαφών µεταφοράς ασθενών.»
Άρθρο 61
Ινστιτούτο Επιστηµονικών Ερευνών
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου ιδρύεται Ινστιτούτο Επιστηµονικών Ερευνών,
το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που ορίζεται µε
απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. µε τετραετή θητεία.
2. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η µελέτη επιστηµονικών θεµάτων που αφορούν ζητήµατα υγείας, συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής δεοντολογίας, επαγγελµατικών και ασφαλιστικών ζητηµάτων των ιατρών.
3. Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστηµονικών Ερευνών
προσλαµβάνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και αποτελείται
από εµπειρογνώµονες µε ειδικές ιατρικές γνώσεις, νοµικούς, εµπειρογνώµονες επί ασφαλιστικών θεµάτων και διοικητικό προσωπικό.
4. Στον εσωτερικό κανονισµό που θα καταρτισθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θα ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
Άρθρο 62
Εποπτευόµενος σταθµός ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Η πιλοτική εφαρµογή από τον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) της συµβουλευτικής και της εκπαίδευσης στην
ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τη µείωση της βλάβης, της προµήθειας υλικού ασφαλούς χρήσης και της εποπτευόµενης ασφαλέστερης χρήσης για την αντιµετώπιση της
υπερδοσολογίας µε στόχο τη µείωση των θανάτων από τον λόγο
αυτόν, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία σταθµού στην
Αθήνα για την προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέµβασης για την αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας
(overdose) και προετοιµασίας ένταξης σε προγράµµατα θεραπείας, διενεργείται στο πλαίσιο της περίπτωσης α’ των άρθρων
51 και 53 του ν. 4139/ 2013 (Α’74) και θεωρείται νόµιµη από την
έναρξη λειτουργίας του προγράµµατος ΟΔΥΣΣΕΑΣ και µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 63
Εργαζόµενοι στα κέντρα πρόληψης
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 103),
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«…εφόσον δε δεν έχει ενταχθεί, εντάσσεται στις διατάξεις του
ν. 4024/2011 από 1.1.2014 και εποπτεύεται από το Υπουργείο
Υγείας.»
Άρθρο 64
Παράταση έναρξης ισχύος ορίων Υ.Πε. και έκδοσης
των οργανισµών τους
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
1 του ν. 4052/2012, όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως 30.12.2015.
2. Η προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4238/ 2014,
όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.3.2015.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α’221), όπως
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ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει
την 1.7.2015.»
Άρθρο 65
Διεύρυνση πεδίου επιλογής υπαλλήλων για την Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ε.Α.Ι.Υ.Α.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
Έξι (6) θέσεις των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ
Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, οι οποίες
κατανέµονται µε απόφαση του Προέδρου της αρχής. Προσόντα
διορισµού ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 4 του π.δ.
50/2001 (Α’39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Επιπλέον απαιτείται η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής
γλώσσας και η γνώση Η/Υ.»
2. Το άρθρο 6 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας. Προσόν διορισµού ορίζεται το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής,
κατεύθυνσης επικοινωνίας, δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ ή µεταφραστών ή κοινωνικών ή φιλολογικών ή παιδαγωγικών επιστηµών. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και
γνώση Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών µπορεί να
απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν, επαγγελµατική πείρα στα αντίστοιχα πεδία ή κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος ή διδακτορικού τίτλου.»
3. Στο άρθρο 10 του π.δ. 10/2009 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Η πλήρωση όλων των θέσεων του προσωπικού των υπηρεσιακών µονάδων της Γραµµατείας, δύναται να γίνει και µε απόσπαση ή µε µετάταξη υπαλλήλων οι οποίοι βάσει του ν.
4024/2011 (Α’ 226) κατέχουν βαθµό Ε’, Δ’, Γ’, Β’ µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. µε αίτηση των µετατασσόµενων ή αποσπώµενων υπαλλήλων.»
4. Η εσωτερική τρίτη παράγραφος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4272/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι για τη
στελέχωση των υπηρεσιακών µονάδων της γραµµατείας χωρίς
να απαιτείται σύµφωνη γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά την πλήρωση των θέσεων για πρώτη φορά, για την
κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, από τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., από τους
εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας και από τους
υπόλοιπους φορείς του Δηµοσίου, για χρονικό διάστηµα έως
τρία (3) έτη.
Το προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις της Γραµµατείας
πρέπει να κατέχει τα αντίστοιχα προσόντα ή συναφή µε το αντικείµενο της Ε.Α.Ι.Υ.Α.. Σε περίπτωση µη πλήρωσης των θέσεων
δύναται να επιλεγεί προσωπικό άλλων συναφών κατηγοριών και
κατώτερων κατηγοριών.
Στην περίπτωση πλήρωσης θέσης κλάδου ανώτερης κατηγορίας από υπάλληλο κλάδου κατώτερης κατηγορίας, η θέση µεταφέρεται αυτοδίκαια στην κατηγορία αυτή.»
5. Το άρθρο 13 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµικής Διαχείρισης και
Γραµµατειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού και στην περίπτωση που δεν είναι
δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
β) του Τµήµατος Μηχανογραφικών Εφαρµογών προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και στην περίπτωση
που δεν είναι δυνατόν κατώτερων κατηγοριών.
γ) Του Τµήµατος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και στην περίπτωση
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που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
δ) Του Τµήµατος Επιστηµονικής Ανάπτυξης και Έρευνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών Επιστηµών και στην περίπτωση που δεν είναι
δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
ε) Του Τµήµατος Δικαίου και Βιοηθικής προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Νοµικών και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα πλήρωσης
θέσης κλάδου ανώτερης κατηγορίας από υπάλληλο κλάδων κατώτερης κατηγορίας η θέση µεταφέρεται αυτοδίκαια στην κατηγορία αυτή.»
Άρθρο 66
1. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου
3 του ν. 2194/1994 προστίθεται η φράση «καθώς και τον ορισµό
µεταβατικού καθεστώτος».
2. α. Το εδάφιο α’ της παρ. 22 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Υπουργείο Υγείας καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών
ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών
αναγκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
Στον κατάλογο αυτόν εγγράφονται µε αίτησή τους ειδικευµένοι
ιατροί που δεν κατέχουν καµία άλλη έµµισθη θέση στον στενό ή
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ιατροί οι οποίοι µετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαµβάνουν θέση στον στενό ή
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα οφείλουν µε αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν
αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα.
Η προτεραιότητα µεταξύ αυτών καθορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β εδάφιο β’ του ν. 3868/3.8.2010
και του άρθρου 3 της Υ10α/Γ.Π. οικ. 114191/17.9.2010 (Β’ 1579).
Οι ιατροί αυτοί δεν µπορούν να παραµείνουν στον κατάλογο
περισσότερο από πέντε (5) έτη.»
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 2 του ν.
3868/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν υποβάλλονται περισσότερες από µία αιτήσεις για συγκεκριµένη θέση του Β’ Καταλόγου, και µόνο αυτού αυτή καλύπτεται
µε βάση: α. το διάστηµα που υπηρέτησαν σε περιοχή του πρώτου καταλόγου.»
3. Οι συµβάσεις των θεραπευτών ιατρών και όσων εντάχθηκαν
στο δίκτυο των συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ µε τις διατάξεις
του άρθρου 182 παράγραφος 6 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), ανανεώνονται κατόπιν έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει για µία µόνο φορά και για µεγίστη χρονική διάρκεια
έξι µηνών. Λήγουν δε αυτοδικαίως µε την προκήρυξη από τον
Οργανισµό της σύναψης νέων συµβάσεων µε ιατρούς.»
4. Οι περιπτώσεις α’, δ’ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
3172/2003 (Α’ 197) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης.
δ) Έναν (1) ιατρό κλάδου Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. µε βαθµό Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
ε) Έναν (1) ιατρό κλάδου Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. µε βαθµό Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί σε οποιαδήποτε Περιφέρεια και ο
οποίος προτείνεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.»
5. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΟΠΥΥ αποζηµιώνουν απευθείας τους προµηθευτές για τα φίλτρα µαζί µε τις αρτηριοφλεβικές γραµµές που τα συνοδεύουν και για τις βελόνες
fistula που χρησιµοποιούν οι Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης
εκτός Νοσοκοµείων και οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός ιδιωτικών κλινικών κατά τις συνεδρίες αιµοκάθαρσης ασφαλισµένων νεφροπαθών. Δεν αποζηµιώνονται
χορηγούµενα προϊόντα τα υποία δεν είναι εγκεκριµένα από τους
αρµόδιους φορείς του Δηµοσίου. Η εξόφληση γίνεται στις τιµές
που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιµών κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου πώλησης. Οι προµηθευτές υπο-

βάλλουν στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή στον ΕΟΠΥΥ τα τιµολόγια ανά ασφαλισµένο ασθενή, µαζί µε δήλωση του υπεύθυνου νεφρολόγου ιατρού της Μονάδας που βεβαιώνει τη
χρησιµοποίηση των τιµολογηθέντων πιστοποιηµένων υλικών.
6) ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Στην παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012, όπως αυτή
ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. Οι απαιτήσεις των συµβεβληµένων θεραπόντων ιατρών
του Οίκου ναύτου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους
ασφαλισµένους του µέχρι την 31.3.2012, για τις οποίες είχαν
υποβληθεί ηλεκτρονικά οι αντίστοιχοι λογαριασµοί σύµφωνα µε
την υπ’ αριθ. 5001/ 20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οίκου Ναύτου εξοφλούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Οι ανωτέρω
οφειλές εξοφλούνται µε την υποβολή στον ΕΟΠΥΥ εκ µέρους
του δικαιούχου ιατρού του αντίστοιχου πιστωτικού τιµολογίου
και υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθµιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη
αξίωση συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων υπερηµερίας και
κατόπιν ελέγχου της προσήκουσας υποβολής των αντίστοιχων
λογαριασµών συµφώνως προς την υπ’ αριθ. 5001/ 20/14.6.2010
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οίκου Ναύτου. Στην
έννοια των ανωτέρω οφειλών δεν περιλαµβάνονται οι παραγεγραµµένες απαιτήσεις, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974.»
7) α. Υποχρέωση Δηµοσιοποίησης
Κάθε Φαρµακευτική Επιχείρηση οφείλει να δηµοσιοποιεί ονοµαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του
ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι µηνών από το κλείσιµο εκάστου ηµερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους
Επαγγελµατίες Υγείας και Επιστηµονικούς Υγειονοµικούς Φορείς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος
εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστηµονικής ενηµέρωσης της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα
στις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΟΦ, έξοδα µετάβασης και διαµονής ως και κάθε άλλη παροχή βάσει σύµβασης ή από ελευθεριότητα, αναφορικά µε την προώθηση των συνταγογραφούµενων
φαρµάκων. Οι παροχές οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες
Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε µη παρεµβατικές µελέτες
(µε ή χωρίς φάρµακο) θα δηµοσιοποιούνται συγκεντρωτικά από
κάθε φαρµακευτική επιχείρηση. Ρητώς εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης τα κόστη από τις έρευνες αγοράς, τα
γεύµατα και τα ποτά, καθώς και αντικείµενα αµελητέας αξίας
εφαρµογών ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης, που συνδέονται
άµεσα µε τη διεξαγωγή της καθηµερινής ιατρικής πρακτικής των
Επαγγελµατιών Υγείας και των Επιστηµονικών Υγειονοµικών Φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 126 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης ΔYΓ3α /ΓΠ 3221/2013 (Β’1049). Ως αµελητέα αξία εννοείται
κάθε αντικείµενο η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το συνολικό
ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ6α/28403/01/27.5.2002 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και
Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση
των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο», όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Υ6α/ οικ. 121863/
11.12.2002 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, οι ενταύθα ειδικώς οριζόµενες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
των φαρµακευτικών εταιρειών.
β. Κυρώσεις
Η εποπτεία τήρησης του παρόντος ανήκει στις αρµοδιότητες
του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από 30.000 έως 100.000 ευρώ υπέρ
του δηµοσίου ταµείου.
8) Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επικουρικών ιατρών µέχρι 30.6.2015,
εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου.»
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9) Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί εφοδιασµού φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), παρέχεται η
δυνατότητα εφοδιασµού των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, από τους προµηθευτές των Νοσοκοµείων εποπτείας κάθε Υ.ΠΕ. µε επέκταση
των αντιστοίχων συµβάσεων, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Οι πρόσθετες αυτές πράξεις θα υπογράφονται από τον
Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. και τον προµηθευτή και θα πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισµών ΥΠΕ-ΠΕΔΥ
έτους 2015. Η ρύθµιση αυτή ισχύει µέχρι την 30ή Ιουνίου 2015.
Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ. ορίζονται τα Νοσοκοµεία αναφοράς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ως προς τον εφοδιασµό και διάθεση των φαρµάκων των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ.
Άρθρο 67
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής
Φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Υγείας
1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α’ 298),
όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:
«6. Ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται η ανταλλαγή τακτικών υπαλλήλων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 1 του ν.
3812/2009, εξαιρούµενων των περιπτώσεων ζ’ και θ’, µε υπαλλήλους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών-µελών της Ε.Ε. ή άλλων χωρών στο πλαίσιο προγραµµάτων
για τη µετάδοση τεχνογνωσίας σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,
Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι φορείς προέλευσης των
συµµετεχόντων και καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια και ο
τρόπος επιλογής των υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στα ως
άνω προγράµµατα.»
2. Οι κατέχοντες θέση Γενικού Γραµµατέα σε Γενικές Γραµµατείες Υπουργείων κατά την προηγουµένη της έναρξης ισχύος
των οργανικών διατάξεων των Υπουργείων, που εκδόθηκαν
πρώτη φορά κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54
του ν. 4178/2014 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011,
και οι οποίοι διορίστηκαν εκ νέου στις νέες Γενικές Γραµµατείες
του ιδίου Υπουργείου, θεωρείται ότι για κάθε συνέπεια έχουν διοριστεί στις αντίστοιχες θέσεις από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και όχι από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής απόφασης διορισµού τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που υπηρετούσε
µε απόσπαση για την υποβοήθηση του έργου των Γενικών Γραµµατέων του προηγούµενου εδαφίου σε αντίστοιχες θέσεις κατά
την προηγούµενη της έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών
διατάξεων των Υπουργείων που εκδόθηκαν πρώτη φορά κατ’
εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, και συνεχίζει να υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
θεωρείται ότι έχει αποσπαστεί για κάθε συνέπεια για την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Γραµµατέα που διορίστηκε εκ
νέου στις Γενικές Γραµµατείες κατά τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο. Προς το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από το αρµόδιο όργανο της υπηρεσίας, στην
οποία υπηρετεί το προσωπικό αυτό µε απόσπαση.
3. Οι προθεσµίες της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/ 2011
παρατείνονται έως 30 Ιουνίου 2015.
4. Το χρονικό διάστηµα διαθεσιµότητας για τους µονίµους και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση µετάταξης/µεταφοράς κατόπιν
των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χωρίς δική τους
υπαιτιότητα, καθώς και για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δηµοτικής αστυνοµίας του άρθρου 70 του ν. 4257/2014, παρατείνεται µέχρι την 31.3.2015 εφόσον έληξε σε προγενέστερο του
παρόντος νόµου χρόνο.
5. Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’
αριθµ. 6/5.5.2009 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, αντικαθίστα-
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ται ως εξής:
«4. α. Για τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού έως την 31η Ιανουαρίου
κάθε έτους εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και µε την οποία καθορίζεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων που θα προσληφθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή θα συνάψουν
σύµβαση µίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παράγραφος 1 της παρούσας. Η ως άνω απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
6. Αποδοχές που καταβλήθηκαν σε Προϊσταµένους οργανικών
µονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των οποίων
η επιλογή ακυρώθηκε για τυπικό λόγο µε απόφαση Διοικητικού
Δικαστηρίου, δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη βεβαιωθεί και καταλογισθεί, οι σχετικές
πράξεις παύουν να. ισχύουν.
7. Στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προηγούµενου εδαφίου
για τις οποίες προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις δυνατότητα
ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί, εντός του έτους 2014,
ισχύουν από την ηµεροµηνία λήξης της ανανεούµενης σύµβασης, έστω και αν η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως γίνει µεταγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι στο
δηµοσιευµένο κείµενο διαλαµβάνεται ρήτρα αναδροµής ισχύος
τους στην ηµεροµηνία λήξης της ανανεούµενης σύµβασης.
8. α. Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α’ 131), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 56 παρ. 2 του ν. 3979/2011 (Α’
138), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στο Εθνικό Τυπογραφείο
τα προς δηµοσίευση κείµενα µαζί µε το σύνολο των εγγράφων
που είναι στοιχεία του κειµένου και δηµοσιεύονται, όπως παραρτήµατα, πίνακες ή σχεδιαγράµµατα, υπό την προϋπόθεση ότι το
σύνολο των προς δηµοσίευση κειµένων και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδροµικά στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δηµοσίευση
κείµενα και τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή µορφή µαζί µε βεβαίωση του αρµόδιου φορέα αποστολής ότι κάθε ηλεκτρονικό
αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε περίπτωση που το προς δηµοσίευση κείµενο δεν συνοδεύεται από
ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρµόδιου φορέα αποστολής, ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της
έντυπης έκδοσης, επιστρέφεται στο φορέα αποστολής αδηµοσίευτο. Τα κείµενα που δηµοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων
Δηµοσίων Συµβάσεων (Δ.Δ.Σ.) γίνονται δεκτά και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τήρηση των οριζοµένων στο άρθρο
14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290).»
β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3496/
2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, δοκίµια, που περιέχουν κείµενα τα οποία έχουν
παραληφθεί και έχουν λάβει Κωδικό Αριθµό Δηµοσίευσης (ΚΑΔ)
από το Εθνικό Τυπογραφείο τον τελευταίο µήνα εκάστου έτους,
φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης έως και την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του έτους.»
γ. Η περίπτωση 25 της παρ. 1Α του άρθρου 199 του ν. 4281/
2014 (Α’ 160) καταργείται.
δ. Από 1.3.2015 καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ιθ’
της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι’ της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παρ. 10 του άρθρου 7, του εδαφίου δ’
της παρ. 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006
(Α’131).
9. Για την εφαρµογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε
άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου,
ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις
οικείες διατάξεις του νόµου περί πολυτέκνων οριζόµενος, της
πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόµενης από πιστοποιητικό οι-
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κογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας, στα
δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε
άλλη αντίθετη διάταξη νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται.
Άρθρο 68
1. Α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4250/ 2014
(Α’74) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το προσωπικό των Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών που διαλύονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παύσης λειτουργίας τους
δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας του
ΕΚΑΦ και η µεταφορά του προσωπικού σε αυτό σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), τίθεται σε διαθεσιµότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2 της
παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) µε απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΑΦ. Μετά
τη θέση τους σε διαθεσιµότητα οι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Για την εφαρµογή των ανωτέρω ως
υπηρεσία προέλευσης νοείται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΚΑΦ σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι αναφερόµενες στις
υποπαραγράφους Ζ1 και Ζ2 της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/ 2012 (Α’222) αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
αναλαµβάνει να καλύψει τη δαπάνη µισθοδοσίας τους για το διάστηµα που οι παραπάνω υπάλληλοι θα βρίσκονται σε καθεστώς
διαθεσιµότητας, καθώς και τις αποζηµιώσεις αυτών. Η παρούσα
ρύθµιση καταλαµβάνει όλα τα ΚΑΦ που έχουν οριστικά καταργηθεί ή διαλυθεί µετά την 1.3.2014. Σε περίπτωση λειτουργίας
του ΕΚΑΦ οι ανωτέρω δαπάνες για µισθούς και αποζηµιώσεις
βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΚΑΦ) και θα αποδίδονται από αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
Β. Οι προθεσµίες του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) παρατείνονται µέχρι 30.6.2015.
2. Στις υποπεριπτώσεις 1α, 1γ, 2α, 2β, 2γ και 3α, 3β της περίπτωσης VI του άρθρου 53 του π.δ. 113/2014 (Α’ 180) «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» και στη στήλη «Κατηγορία-Κλάδος-Ειδικότητα» προστίθεται η φράση «-ΤΕ Υγείας».
3. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 3863/2010 (Α’ 115) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος
του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί,
συµφώνως µε το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστηµα της
εργασίας του ή κατά το διάστηµα της αυτοαπασχόλησης, που
επιβαρύνεται µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται
να συµψηφίζει το ποσό µε µελλοντικές συντάξεις και µέχρι του
ύψους του 1/4 της συντάξεως.
Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόµενος καταλογισµός του προηγούµενου εδαφίου µειώνεται κατά 50%.»
4. α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/ 2013
(Α’ 88) προστίθεται περίπτωση η’, που έχει ως ακολούθως:
«η) η προβλεπόµενη από τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και την παρ. 6 του άρθρου 20
του ν. 4255/2014 (Α’ 89) εισφορά υπέρ του «Ειδικού Λογαριασµού Επαγγελµατικής Εστίας», τα οποία διατίθενται για τους θεσπισµένους µε τις διατάξεις αυτές σκοπούς.»
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου
34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Η εισφορά 1,35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόµενοι
πόροι υπό στοιχεία β’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:».
5. Στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(Ο.Α.Σ.Θ.) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας,

κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, µέχρι τις 31.12.2017, υπό την προϋπόθεση της µηνιαίας καταβολής από 1.1.2015 ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,75%
των καθυστερούµενων κύριων ασφαλιστικών οφειλών προς το
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) περιόδων απασχόλησης µέχρι τις 31.7.2014, καθώς και της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2014 και εφεξής. Κατά
το χρονικό διάστηµα από 1.8.2014 έως και 31.12.2017: α) αναστέλλονται κατά της επιχείρησης, καθώς και των κατά νόµο
υπευθύνων αυτής, πάσης φύσεως κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη
κείµενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης
για τις οφειλές τους στους ασφαλιστικούς φορείς, β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’
136), όπως ισχύει, γ) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των
οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α’ 270).
6. Η διάταξη της παρ. 1.ΣΤ α του άρθρου 180 του ν. 4261/2014
(Α’ 107) τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισµός Δεοντολογίας και Καλών
Πρακτικών λειτουργίας των ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης
των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και µελών Δ.Σ., οι απαγορεύσεις κατοχής ταυτοχρόνως
και άλλων θέσεων, η άσκηση δραστηριοτήτων δυνάµενων να εµποδίσουν ή να επηρεάσουν την αµερόληπτη και απρόσκοπτη
άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπαίδευση των µελών Δ.Σ. και
προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό.»
Άρθρο 69
1. Τα εδάφια β’ και γ’ της παρ. 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της
παραγράφου ΙΓ’ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίστανται ως
εξής:
«Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι:
α) η διαµόρφωση Εθνικής Στρατηγικής: αα) για την καταπολέµηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δηµόσιου τοµέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό) και ββ) για την
καταπολέµηση της απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων
του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής:
«απάτης»),
β) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής της
στρατηγικής αυτής και
γ) ο συντονισµός όλων των φορέων που εµπλέκονται στην
εφαρµογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.
Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από: α) τη
Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς
και της Απάτης και β) το Συµβουλευτικό Σώµα».
2. Στην παρ. 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ’ του ν.
4152/2013 (Α’ 107) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο Εθνικός Συντονιστής απολαµβάνει ανεξαρτησίας στην
άσκηση των καθηκόντων του».
3. Στην παρ. 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ’ του ν.
4152/2013 (Α’ 107) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η κατάσταση του Εθνικού Συντονιστή εξοµοιώνεται για κάθε
δηµοσιονοµική συνέπεια µε αυτή του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου».
4. Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παρ. ΙΓ’ του
ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Εθνικός Συντονιστής:
α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στον
τοµέα της πρόληψης του φαινοµένου της διαφθοράς και της
απάτης.
β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή µε µέτρα και δράσεις κατά
Υπουργείο και φορέα.
γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις
της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.
δ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του σχεδίου, ελέγχει την τή-
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ρησή του και επεµβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται
αποκλίσεις.
ε) Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπλέκονται στην εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης. Προς το σκοπό αυτόν
αναλαµβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη
διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσµατικότητας
της εθνικής στρατηγικής, εξαιρουµένου του συντονισµού των
ελεγκτικών σωµάτων, και ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για το συντονισµό της καταπολέµησης της απάτης, (AFCOS) σύµφωνα µε
το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3
του Κανονισµού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθµ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Σεπτεµβρίου
2013.
στ) Αξιολογεί την εφαρµογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσµάτων της και ενηµερώνει σχετικά τον
Πρωθυπουργό και τη Βουλή.
ζ) Συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση
προγραµµάτων-στρατηγικών σχεδίων για την καταπολέµηση της
διαφθοράς και της απάτης.
η) Συνάπτει συµβάσεις, συµφωνίες συνεισφοράς ή µνηµόνια
συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, µε σκοπό την παροχή ή λήψη τεχνικής βοήθειας στο πεδίο της καταπολέµησης
της διαφθοράς και της απάτης.»
5. Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΓ. 2 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Εθνικός Συντονιστής για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής του, προβαίνει
ιδίως στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Συνεργάζεται µε τους Υπουργούς, οι οποίοι αµέσως ή εµµέσως εµπλέκονται, και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης πολιτικής για τον εντοπισµό των
εστιών διαφθοράς και απάτης, την πρόληψη και την καταστολή
της διαφθοράς και της απάτης, και την καλύτερη εφαρµογή του
σχετικού σχεδίου, καθώς και το συντονισµό των διαφόρων εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς νοµοθετικές
και κανονιστικές ρυθµίσεις.
β) Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εµπλέκονται στην καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης και
συντονίζει τη δράση τους σε σχετικά θέµατα.
γ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες και
τους εµπλεκόµενους φορείς στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε υποθέσεις διαφθοράς και
απάτης και να απευθύνει προς αυτές, τις αναγκαίες για το συντονισµό του έργου τους, συστάσεις.
δ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη δικονοµική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς και απάτης και να
λαµβάνει αντίγραφα βουλευµάτων, δικαστικών αποφάσεων και
άλλων πράξεων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
ε) Συνεργάζεται µε τους διευθύνοντες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθµών και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά µε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
στ) Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τους κινδύνους που συνεπάγεται το φαινόµενο
της διαφθοράς και της απάτης, για το κοινωνικό σύνολο.
ζ) Εκδίδει γενικές οδηγίες για την ορθή εφαρµογή από τους
συντονιζοµένους φορείς της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και της σχετικής νοµοθεσίας.
η) Μπορεί να αίρει συγκρούσεις και να επιλύει ζητήµατα επικαλύψεων αρµοδιοτήτων µεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που εµπλέκονται στην εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής.
θ) Εξασφαλίζει µε την έκδοση γενικών οδηγιών, συστάσεων
και την παρέµβασή του, όπου απαιτείται, την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων κατά της διαφθοράς και της απάτης και εν γένει τη διαλειτουργικότητά τους.
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ι) Μπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας από λειτουργούς και
προσωπικό των συντονιζοµένων υπηρεσιών ή φορέων για τη µελέτη σχετικών µε τις αρµοδιότητές του θεµάτων, τα µέλη των
οποίων δεν λαµβάνουν αποζηµίωση.
κ) Μπορεί κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της εφαρµογής
της εθνικής στρατηγικής να ορίζει µε απόφασή του, ως εµπειρογνώµονες για την υποβοήθηση του έργου του, εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς ή υπαλλήλους φορέων του στενού ή
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Τα εν λόγω πρόσωπα δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν.»
6. Στο εδάφιο α’ της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου ΙΓ.2
της παραγράφου ΙΓ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) µετά τη λέξη «διαφθοράς» προστίθενται οι λέξεις «και της απάτης».
7. Στο εδάφιο α’ της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΓ.2
της παραγράφου ΙΓ’ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) οι λέξεις «το
πρώτο δίµηνο» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «στο τέλος του πρώτου εξαµήνου».
8. Η υποπαράγραφος ΙΓ.3 της παραγράφου ΙΓ’ του ν. 4152/
2013 (Α’ 107), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν.
4198/2013 (Α’ 215), αντικαθίσταται ως εξής:
« ΙΓ.3.: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:
1. Τον Εθνικό Συντονιστή
2. Τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
3. Τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
4. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
6. Τον Γ ενικό Γραµµατέα Διαθρωτικών Ταµείων και ΕΣΠΑ
7. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
8. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
9. Ένα µέλος της Επιτροπής του άρθρου 225 του ν. 4281/2014
(Α’ 160) αποκλειστικής απασχόλησης
10. Τον προϊστάµενο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
11. Τον Συνήγορο του Πολίτη
12. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
13. Τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος
14. Τον Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς
15. Τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ
16. Τον Διευθυντή της Οικονοµικής Αστυνοµίας
17. Τον Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Αστυνοµίας
Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής.
2. Κάθε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να συνοδεύεται και από ένα στέλεχος από καθέναν από τους κατά τα
ανωτέρω φορείς, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και παρακολουθεί
τα θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς ή της απάτης, στα
οποία εµπλέκεται ο οικείος φορέας. Τα πρόσωπα που συνοδεύουν µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατά το προηγούµενο
εδάφιο, δεν µετέχουν στις συζητήσεις της.
3. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να
προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων συναφών
υπηρεσιών ή φορέων η εµπειρογνώµονες προκειµένου να συµµετάσχουν στις συζητήσεις ορισµένων θεµάτων και να διατυπώσουν τη γνώµη τους.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει, µε τη συµµετοχή
όλων ή ορισµένων µόνο µελών σύµφωνα µε την παράγραφο 5,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από τον ίδιο. Έκτακτη σύγκληση µπορεί
να γίνεται σε περίπτωση αντιµετώπισης κατεπείγοντος θέµατος.
Ο Εθνικός Συντονιστής µπορεί να συγκαλεί σύσκεψη των στελεχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την επεξεργασία
θεµάτων που ορίζονται από τον ίδιο.
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5. Ο Εθνικός Συντονιστής µπορεί οποτεδήποτε να συγκαλέσει
την Επιτροπή µε τη συµµετοχή ορισµένων µόνο µελών της για
την αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής και συντονισµού, που αφορούν τις Υπηρεσίες
ή τους φορείς που εκπροσωπούν τα µέλη αυτά.
6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη του
Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου του. Ειδικότερα
συµβάλλει µε συζητήσεις και προτάσεις στη διαµόρφωση και
αποτελεσµατική εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης και το συντονισµό
των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών και Φορέων.
7. Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής:
α) Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα των Υπηρεσιών ή φορέων που
εκπροσωπούν, που είναι αναγκαία για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και της απάτης.
β) Συµβάλλουν στο συντονισµό της δράσης και των πρακτικών
των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπροσωπούν στα θέµατα
που τους ζητείται από τον Εθνικό Συντονιστή ή που ανακύπτουν
από τις συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.»
9. Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.4 της παραγράφου ΙΓ’ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζεται από Συµβουλευτικό Σώµα, ο αριθµός των µελών του
οποίου δεν υπερβαίνει τα εννέα (9) Μέλη του Συµβουλευτικού
Σώµατος ορίζονται πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία
στην καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης ή στη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης, όπως καθηγητές Πανεπιστηµίων και ειδικοί επιστήµονες µε συναφές γνωστικό αντικείµενο,
δικαστικοί λειτουργοί, πρόσωπα που διαθέτουν εµπειρία σε συναφή θέµατα ή εκπρόσωποι ηµεδαπών ή αλλοδαπών φορέων
που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς ή της
απάτης.»
10. Η υποπαράγραφος ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ’ του ν. 4152/
2013 (Α’ 107), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4198/
2013 (Α’ 215), αντικαθίσταται ως εξής:
«ΙΓ.5.: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Συνίσταται Διεύθυνση Υποστήριξης Εθνικού Συντονιστή,
καθώς και αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Νοµοθετικού Έργου το οποίο υπάγεται απευθείας
στον Εθνικό Συντονιστή.
Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστή διαρθρώνεται στα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Διοικητικό, Οικονοµικό, Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
β) Τµήµα Συντονισµού για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς.
γ) Τµήµα Συντονισµού για την Καταπολέµηση της Απάτης.
Η οργάνωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης, οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
ρυθµίζονται στον Οργανισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του
Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συντονιστή.
2. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή συνιστώνται:
α. Έντεκα (11) θέσεις Ειδικών Συντονιστών.
Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, κατά προτίµηση κατόχους µεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον Εθνικό
Συντονιστή κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις
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του προηγουµένου εδαφίου, κατατάσσονται σε θέση Ειδικού
Συντονιστή. Οι Ειδικοί Συντονιστές εκτός των άλλων καθηκόντων
τους εισηγούνται στη Συντονιστική Επιτροπή, στο Συµβουλευτικό
Σώµα, στις συσκέψεις στελεχών του γ’ εδαφίου της παραγράφου
4 της υποπαραγράφου ΙΓ.3, καθώς και στον Εθνικό Συντονιστή
επί θεµάτων τα οποία ειδικώς ορίζονται από τον Εθνικό Συντονιστή.
β. Δύο (2) θέσεις Πληροφορικής.
Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τοµέα της
πληροφορικής και πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής
ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
γ. Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ από τους οποίους τουλάχιστον τρεις πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών, καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή
γερµανικής γλώσσας και γνώση χειρισµού Η/Υ.
3. Οι θέσεις της προηγούµενης παραγράφου καλύπτονται µε
απόσπαση µονίµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α’
και Β’ βαθµού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραµµατειών των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό. Οι θέσεις της
προηγούµενης παραγράφου µπορεί να καλύπτονται και µε µετάταξη µονίµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραµµατειών των
Εισαγγελιών και Δικαστηρίων, κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, µε απόφαση του Πρωθυπουργού, µε την οποία καταργείται ταυτόχρονα και η αντίστοιχη θέση από το φορέα προέλευσης.
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, ο Εθνικός Συντονιστής τοποθετεί Προϊστάµενο της Διεύθυνσης και προϊσταµένους
των τµηµάτων και του αυτοτελούς τµήµατος από τους υπαλλήλους που κατέχουν θέση Ειδικού Συντονιστή µε απόφασή του,
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Ο τρόπος επιλογής
προϊσταµένου διεύθυνσης και των προϊσταµένων τµηµάτων και
του αυτοτελούς τµήµατος προβλέπεται στον ως άνω αναφερόµενο Οργανισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή. Ειδικότερα, στο αυτοτελές τµήµα νοµικής υποστήριξης
προβλέπεται µία θέση προϊσταµένου και τρεις (3) θέσεις προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ως άνω αναφερόµενο
Οργανισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή.
5. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται
στον Εθνικό Συντονιστή, καθώς και κάθε άλλη µισθολογική διαφορά που προκύπτει από πρόσθετες αποδοχές, επιδόµατα και
τυχόν λοιπές απολαβές που τους καταβάλλονται µε βάση την οργανική τους θέση, βαρύνει την υπηρεσία προέλευσης. Σε κάθε
δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων του Εθνικού Συντονιστή δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών
πρόσθετων αµοιβών που τους καταβάλλονταν από την οργανική
τους θέση, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.
6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζεται η έδρα της
υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση της
Διαφθοράς εντός του Νοµού Αττικής.
7. Με κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση των
Ειδικών Συντονιστών εισηγητών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 4024/2011».
11. Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παραγράφου ΙΓ’ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται για θέµατα προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών από το Υπουργείο Οικονοµικών.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 71
1. Παραµονή στην υπηρεσία ιατρών µέχρι τη συµπλήρωση κατ’
ανώτατο όριο του 67ου έτους ηλικίας
Μετά το β’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3528/2007
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ιατροί του ΕΣΥ µε αίτησή τους, που υποβάλλεται έξι (6) µήνες
πριν τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης µπορούν να ζητήσουν να παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι
τη συµπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας
τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται
δεκτή εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»
2. Μετακίνηση από µονοθέσια περιφερειακά ιατρεία
Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ιατροί του ΕΣΥ µε ειδικότητα και οδοντίατροι του ΕΣΥ που
υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας, Νοσοκοµεία ή περιφερειακά ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια), κατόπιν αιτήσεώς τους, µπορούν να µετατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη θέση τους
σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας ή περιφερειακά ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια) άγονων Α’ περιοχών σε κενή θέση, εφόσον
αυτή υπάρχει.»
3. Υποχρέωση συµµόρφωσης νοσοκοµείων σε συµβατικούς
όρους
Η περίπτωση ι’ του άρθρου 28 του ν. 2519/1997 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ι) Tα έσοδα από εκµετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων για
µη ιατρικές υπηρεσίες σε νοσηλευοµένους, επισκέπτες, καθώς
και στο προσωπικό, εκτός αν άλλως έχει συµφωνηθεί συµβολαιογραφικώς, σε περιπτώσεις κληρονοµιών, κληροδοσιών ή δωρεών υπό όρο. Τα νοσοκοµεία δύνανται να λειτουργούν ή να
εκµισθώνουν χώρους και εγκαταστάσεις τους ως κυλικεία, ανθοπωλεία κ.λπ. µε την εξαίρεση της ανωτέρω συµβολαιογραφικής
δεσµεύσεως.»
Άρθρο 72
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών
1. Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/
1996 (Α’ 45) ως ακολούθως:
«14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και
όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’ 71)
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαµβάνεται υπόψη µεταξύ
υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο µετά από συµµετοχή τους
στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγµατοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος,
χειµερινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαµήνου
ή εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου) για τη σειρά κατάταξης των
υποψηφίων αυτών λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός του πτυχίου,
µετά η βαθµολογία τους σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π και τέλος ο
χρόνος κτήσης του πτυχίου.»
3. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16
του ν. 3149/2003 (Α’ 141) ως ακολούθως:
«Η ηµεροµηνία λήψης του πτυχίου δεν λαµβάνεται υπόψη µεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο µετά από συµµετοχή
τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγµατοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού
εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαµβάνεται υπόψη η βαθµολογία
τους και σε περίπτωση ισοβαθµίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου
τους.»
4. Προστίθενται εδάφια γ’ και δ’ στην παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 3027/2002 (Α’ 152) ως ακολούθως:
«Η ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου δεν λαµβάνεται υπόψη µεταξύ αιτούντων που απέκτησαν το πτυχίο µετά από συµµετοχή
τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγ-

µατοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου) για τη σειρά κατάταξης
των υποψηφίων αυτών λαµβάνεται υπόψη η βαθµολογία τους και
σε περίπτωση ισοβαθµίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων, ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού, Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθµίδας και µε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο στην
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε
υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή που
υπηρετεί ο σύζυγός τους.»
Άρθρο 73
Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
1. Προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/
2011 ως ακολούθως:
«24. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί µετά το πέρας του χειµερινού εξαµήνου σε όλα
τα µαθήµατα που διδάχθηκε σε προηγούµενα εξάµηνα.»
2. Στο άρθρο 7 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως:
«11. Ιδρύονται τµήµατα πρώτου κύκλου σπουδών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µε πρόγραµµα σπουδών, όπου η διδασκαλία των µαθηµάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη γλώσσα. Στα
τµήµατα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές,
οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου.
Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συµµετέχουν οικονοµικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των
προγραµµάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθµίζεται η ονοµασία των τµηµάτων αυτών
και τα ειδικότερα θέµατα που θα αφορούν τη λειτουργία των τµηµάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των
αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονοµικής συµµετοχής
αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονοµικής αυτής συµµετοχής
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
12. Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου
ιδρύονται τµήµατα πρώτου κύκλου τουριστικών σπουδών, στο
Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδρύεται τµήµα πρώτου κύκλου ναυτιλιακών σπουδών και στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ιδρύεται τµήµα πρώτου κύκλου ελληνικών σπουδών σύµφωνα µε την
ανωτέρω παράγραφο 11. Το πρόγραµµα σπουδών των παραπάνω τµηµάτων θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. Στα
τµήµατα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές,
οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτήριου ελληνικού λυκείου.
Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συµµετέχουν οικονοµικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των
προγραµµάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθµίζεται η ονοµασία των τµηµάτων αυτών
και τα ειδικότερα θέµατα που θα αφορούν τη λειτουργία των τµηµάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των
αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονοµικής συµµετοχής
αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονοµικής αυτής συµµετοχής
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
3. Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 4301/2014 (Α’223) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η µεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το ακαδηµαϊκό
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έτος 2014-2015, σε αντίστοιχο Τµήµα ή Σχολή του ιδίου ΑΕΙ που
εδρεύει σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας Περιφέρειας, για τους
φοιτητές που, µετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης που πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα από 9 έως
17 Οκτωβρίου 2014, έχουν συµπεριληφθεί στους πίνακες µεταφοράς θέσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται
υποπερίπτωση γστ’ στην περίπτωση γ’ ως ακολούθως:
«γστ) που οι ίδιοι ανήκουν στην κατηγορία ατόµων ειδικών
αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύονται µε πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).»
5. Στο άρθρο 38 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6
ως ακολούθως:
«6. Επιτρέπεται η συµµετοχή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίοι δεν έχουν ισοτιµία από το ΔΟΑΤΑΠ, µε απόφαση της κοσµητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.»
6. Το εδάφιο β’ της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/ 2011
αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Με την απόφαση ορισµού των αναπληρωτών πρυτάνεων καθορίζεται η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρύτανη
αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή
ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά
του µέχρι την εκλογή νέου πρύτανη.»
Άρθρο 74
Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 και 20 παρ. 3 του ν. 4147/ 2013 (Α’ 98),
αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εµπειρογνώµονα εγνωσµένου
κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, προκειµένου
για δήµους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειµένου για περιφέρειες, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση των οικείων Διοικητικών Συµβουλίων τους. Οι ανωτέρω
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. Σε όλες τις συνεδριάσεις
του Παρατηρητηρίου µετέχουν ως µέλη, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ε-Προϋπολογισµού της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Οικονοµικής Διοίκησης και Προϋπολογισµού και ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών
Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονοµικών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις
ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου απασχολούνται ως
Γραµµατείς του δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονοµικών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
καθορίζεται αποζηµίωση για τον Πρόεδρο, τα µέλη, τους Γραµµατείς, καθώς και για τα µετέχοντα χωρίς δικαίωµα ψήφου µέλη
του Παρατηρητηρίου, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών.»
Άρθρο 75
To άρθρο 174 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του ν. 4270/ 2014 (Α’
143) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόµενο στο άρθρο
149 Ο.Π.Δ. εντός των προθεσµιών που ορίζονται µε την κοινή
απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτο-
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τέλειας των Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση
και µη απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής
επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ..
3. Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση
από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους άνω του δέκα
τοις εκατό (10%), ενηµερώνει εντός ενός µηνός από τη λήξη του
τριµήνου τον Ο.Τ.Α., την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή και
το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο
µεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης ή συστάσεις για ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων κατά την κατάρτιση του
Ο.Π.Δ., εφόσον εκτελείται προϋπολογισµός που δεν αντιστοιχεί
σε αυτό.
4. Εφόσον το Παρατηρητήριο διαπιστώσει µε οποιονδήποτε
τρόπο ότι: α) ένας Ο.Τ.Α. ή νοµικό του πρόσωπο έχει αδυναµία
κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισµένου αρχικού προϋπολογισµού ή αδυναµία ισοσκέλισης κατόπιν αναµόρφωσής του, ή και
β) ένας Ο.Τ.Α. ή νοµικό του πρόσωπο έχει µεν επικυρωµένο προϋπολογισµό από την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά
έχει εγγράψει σε αυτόν πλασµατικά ή υπερεκτιµηµένα έσοδα ή
και δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο πραγµατικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναµία
ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, ζητά από τον Προϊστάµενο
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. ή νοµικού του προσώπου αντίστοιχα, σε προθεσµία που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση
των οικονοµικών στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην
οποία καταγράφονται αναλυτικά:
α) ο συνολικός δανεισµός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης, καθώς και τυχόν
εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνοµολόγηση
δανείων και για ρυθµίσεις οφειλών από νοµικά του πρόσωπα,
β) οι λοιπές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, µε διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσµες, καθώς και τις
διεκδικήσεις τρίτων,
γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που µπορεί να προκύψουν
από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή
οφειλών νοµικών του προσώπων,
δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,
ε) εκτίµηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν, και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή από τον Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Ο.Τ.Α. αναγκαίο να αξιολογηθεί.
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθεση και τα
προτεινόµενα και τυχόν εφαρµοζόµενα από τον Ο.Τ.Α. µέτρα για
την οικονοµική του εξυγίανση και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί
να υφίσταται αδυναµία ισοσκέλισης του προϋπολογισµού του,
µε αιτιολογηµένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Εσωτερικών, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης.
Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραµµα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονοµικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το
οποίο ψηφίζεται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των µελών του.
Το Σ.Ο.Ε. περιλαµβάνει ιδίως:
α) την υφιστάµενη οικονοµική κατάσταση του Ο.Τ.Α.,
β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και ακριβή
αριθµό και ποσοστό περιορισµού των προγραµµατισµένων
προσλήψεων,
γ) συγκεκριµένα µέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων,
δ) συγκεκριµένα µέτρα περιορισµού εν γένει των δαπανών,
ε) δράσεις χρηµατοδότησης µε στόχο τον περιορισµό του χρέους,
στ) εκτίµηση των µεσοπρόθεσµων εσόδων και δαπανών του,
καθώς και του ύψους των απλήρωτων και ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών του,
ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ενεργειών.
Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που κα-
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ταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και µε την προσθήκη ενδεχοµένως παρεµβάσεων
που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α.
προκειµένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δηµοτικό
ή περιφερειακό συµβούλιο. Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί
την εφαρµογή του Σ.Ο.Ε. και µπορεί να προτείνει στο οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα
µε τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης του Προγράµµατος
Εξυγίανσης. Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα, το ετήσιο
πρόγραµµα δράσης, το τεχνικό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός αναµορφώνονται σύµφωνα µε το Σ.Ο.Ε..
5. Ένταξη σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης µπορεί να γίνει και κατόπιν σχετικής αίτησης του ιδίου του Ο.Τ.Α.. Η αίτηση, στην
οποία δηλώνεται αδυναµία του Ο.Τ.Α. να έχει ισοσκελισµένο προϋπολογισµό είτε κατά την αρχική κατάρτισή του είτε µετά από
αναµόρφωσή του, συνοδεύεται από: α) απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, β) εκτίµηση
της οικονοµικής κατάστασης του Ο.Τ.Α. από τον Προϊστάµενο
των Οικονοµικών Υπηρεσιών, ο οποίος συντάσσει την έκθεση
αξιολόγησης της προηγούµενης παραγράφου και γ) το Σ.Ο.Ε.
της προηγούµενης παραγράφου. Η αίτηση, µε τα συνοδευτικά
αυτής στοιχεία αξιολογείται από το Παρατηρητήριο και µε αιτιολογηµένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Εσωτερικών αυτή είτε γίνεται δεκτή και ο Ο.Τ.Α. υπάγεται σε
Πρόγραµµα Εξυγίανσης, είτε απορρίπτεται.»
Άρθρο 76
Στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
«6. Η ένταξη στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης συνεπάγεται την
εφαρµογή, κατά περίπτωση, µέρους ή του συνόλου των κάτωθι
παρεµβάσεων:
α) άµεση εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται
από τη νοµοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής,
β) αναστολή ή περιορισµό των προσλήψεων,
γ) πρόβλεψη για εθελοντικές µετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού, µε νοµοθετική ρύθµιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, που προτείνεται
από το Παρατηρητήριο και υποβάλλεται στους αρµόδιους
Υπουργούς,
δ) πραγµατοποίηση µόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα
και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέχρι και 3%ο, και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήµο, σύµφωνα µε το
ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του. Οµοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων
εσόδων και παρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι και 2%,
ζ) διάθεση µέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κ.Α.Π.
επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων κάθε
είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσµων οφειλών
σε τρίτους,
η) καθορισµό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και µονοµελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικώς για
τον έλεγχο νοµιµότητας από την αρµόδια για την εποπτεία του
Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόµενων,
θ) πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου,
ι) δανειοδότηση από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
για την κάλυψη του ελλείµµατος του προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και µε όρους
και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών,
ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρµόδια

για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, µη ισοσκελισµένου προϋπολογισµού,
ιβ) δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών του προς το Ελληνικό
Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, µε όρους και προϋποθέσεις
που τίθενται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
7.α. Οι Ο.Τ.Α. που υπάγονται σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης συµπληρώνουν ειδικό µηνιαίο απογραφικό δελτίο, το οποίο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών και το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Παρατηρητηρίου. Η ως άνω Διεύθυνση µε
βάση τα απογραφικά δελτία ενηµερώνει µε τριµηνιαία έκθεσή
της το Παρατηρητήριο, σχετικά µε την εν γένει πορεία του Προγράµµατος Εξυγίανσης παραθέτοντας τα βασικά οικονοµικά µεγέθη των Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί σε αυτό.
β. Εφόσον για δύο συνεχόµενα οικονοµικά έτη ο Ο.Τ.Α. καταρτίζει - εκτελεί τουλάχιστον ισοσκελισµένο προϋπολογισµό µε
απόφαση του Παρατηρητηρίου και διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Εσωτερικών, εξέρχεται του Προγράµµατος Εξυγίανσης.
8.α. Για τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Εξυγίανσης
των Ο.Τ.Α. συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Λογαριασµός, µε την ονοµασία «Λογαριασµός Εξυγίανσης των
Ο.Τ.Α.», τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονοµικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Λογαριασµό βαρύνουν ιδίως δαπάνες χρηµατοδότησης των Ο.Τ.Α. για
την κάλυψη του συνόλου ή µέρους των οφειλών τους, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράµµατος αποπληρωµής τους, το
οποίο εγκρίνεται µε απόφαση του Παρατηρητηρίου, και για την
πληρωµή των δαπανών τους, καθώς και τυχόν εγγυήσεις για τα
δάνεια της παραγράφου 6 περίπτωση ι’ του παρόντος άρθρου.
β. Με απόφαση του Παρατηρητηρίου δύναται να ρυθµίζεται
κάθε αναγκαίο ζήτηµα για τη λειτουργία και τη διαχείριση του
Λογαριασµού, καθώς και οι όροι και η διαδικασία τυχόν επιστροφής των ποσών, µε τα οποία χρηµατοδοτήθηκε από αυτόν ο
Ο.Τ.Α..
γ. Ο Λογαριασµός χρηµατοδοτείται σε ετήσια βάση από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και συγκεκριµένα σε ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους και εφόσον κριθεί απολύτως
αναγκαίο, µε ισόποση χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των
Κ.Α.Π.. Τα ποσά του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να διαφοροποιούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
Εσωτερικών µετά από πρόταση του Παρατηρητηρίου και αφού
ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασµού στις 31
Δεκεµβρίου του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Τα αδιάθετα,
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, χρηµατικά διαθέσιµα
του προγράµµατος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», µεταφέρονται υποχρεωτικά στο Λογαριασµό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.. Με όµοιες αποφάσεις δύνανται
τυχόν υπόλοιπα ειδικών χρηµατοδοτήσεων προς τους Ο.Τ.Α. να
µεταφέρονται προς ενίσχυση του Λογαριασµού.
δ. Ο Λογαριασµός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι τόκοι του
πιστώνονται κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης
είναι κυµαινόµενο για κάθε εξάµηνο και αντιστοιχεί µε το ποσόν
της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε
φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά
που κινούνται µέσω του Λογαριασµού, δεν προβλέπεται προµήθεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
ε. Εντός µηνός από το τέλος του οικονοµικού έτους το Παρατηρητήριο συντάσσει ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Λογαριασµού, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Οικονοµικών
και Εσωτερικών και περιλαµβάνει ιδίως:
i. το διαθέσιµο ποσό του Λογαριασµού κατά την έναρξη και το
κλείσιµο της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης,
ii. το σύνολο των Ο.Τ.Α., που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα
Εξυγίανσης,
iii. τα ποσά που εκταµιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του προηγού-
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µενου οικονοµικού έτους ανά Ο.Τ.Α. και ανά κατηγορία δαπανών.
Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών.
9. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα υπαίτια αιρετά όργανα, καθώς και οι υπάλληλοι
των Ο.Τ.Α. υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή
παράβαση καθήκοντος.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, να προστίθενται νέες προϋποθέσεις για την
ένταξη Ο.Τ.Α. στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 77
Στην παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) προστίθενται περιπτώσεις γ’ και δ’ ως εξής:
«γ. του άρθρου 263 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
δ. του άρθρου 161 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).»
Άρθρο 78
Στο άρθρο 64 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) υπό το νέο τίτλο «Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. - Ειδικό
Αποθεµατικό» προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, δύναται να προβλέπεται για κάθε οικονοµικό έτος η εγγραφή πίστωσης ειδικού αποθεµατικού στους προϋπολογισµούς
των δήµων και των περιφερειών, ως ποσοστό επί του συνόλου
των τακτικών εσόδων τους. Από το αποθεµατικό αυτό δεν µεταφέρονται πιστώσεις για ενίσχυση άλλων πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό ή για εγγραφή νέων που δεν είχαν
προβλεφθεί. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος του ως
άνω ποσοστού, το οποίο µπορεί να µεταβάλλεται εντός της χρήσης, ανάλογα µε την επίτευξη των στόχων που αναλογούν στον
ενοποιηµένο προϋπολογισµό των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του εκάστοτε Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής,
καθώς και κάθε σχετικό αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του
παρόντος.»
Άρθρο 79
1. Οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές των
Ο.Τ.Α.
και των νοµικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεµβρίου 2014,
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, εφόσον
καταβληθούν εφάπαξ εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του
παρόντος, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, τόκους,
πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και κάθε µορφής
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις
των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Στις οφειλές
συµπεριλαµβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθµίσεις ή διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής που είναι εν ισχύ, µετά των
προβλεπόµενων ως άνω απαλλαγών, επί του εναποµείναντος
ποσού.
2.α) Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωµένες
και ληξιπρόθεσµες οφειλές δήµων και περιφερειών στο Ελληνικό
Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, δύναται να συµψηφίζονται
µε ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις
εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους δήµους και επί
των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη
αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές
αποφάσεις εκδίδονται µε µέριµνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήµου ή της περιφέρειας και
σχετικής απόφασης του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµ-
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βουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του και συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως
προς το ύψος και το είδος των οφειλών, από τους δικαιούχους
φορείς. Με την ίδια απόφαση του συµβουλίου, καθορίζεται το
ύψος του επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των
εσόδων των ΚΑΠ που ο δήµος ή η περιφέρεια επιθυµεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς.
β) Οι οφειλές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και όσες έχουν
υπαχθεί σε ρυθµίσεις ή διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής
που είναι εν ισχύ, επί του εναποµείναντος ποσού, καθώς και όσες
τελούν σε αναστολή, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τους
πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και κάθε µορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν
από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας, ως ακολούθως:
i) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, από
τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
ii) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός δύο ετών, από τη
δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
iii) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός τριών ετών, από
τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%).
iν) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών,
από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
ν) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών, από
τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
νi) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός έξι ετών, από τη
δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
νii) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται µετά την πάροδο της
εξαετίας δεν υπάρχουν απαλλαγές.
Στην περίπτωση που δήµος ή περιφέρεια επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και
συµψηφισµό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε
µε το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ µε τη νέα κοινή
υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των απαλλαγών επί του εναποµείναντος αυτού
ποσού.
γ) Στους δήµους και τις περιφέρειες που υπάγονται στο συµψηφισµό, παρέχονται για τα ποσά που ρυθµίζονται τα ακόλουθα
ευεργετήµατα:
i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) ή, εφόσον
άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή
του αδικήµατος κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της
ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών
του άρθρου 113 του ΠΚ,
iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες
κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται µετά από αίτηση του
δήµου ή της περιφέρειας,
ιν) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
2523/1997 (Α’ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/ 1998 (Α’ 238)
πλην της παραγράφου 2.
δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικασία του συµψηφισµού των οφειλών, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, των
ασφαλιστικών ταµείων και των δήµων και περιφερειών, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 80

Άρθρο 82

1. Οι ανεξόφλητες οφειλές των Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συµβάσεις χρηµατοδότησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο
για συναφθέντα δάνεια µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και βεβαιώθηκαν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., ρυθµίζονται εκ νέου, καταργούµενης κάθε προηγούµενης σχετικής ρύθµισης και δύναται να
εξοφληθούν από κάθε είδους έσοδά τους.
2. Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 και µέχρι δηµοσίευσης του παρόντος
άρθρου, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους, πρόστιµο και
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Για τις εν λόγω οφειλές
οι ΔΕΥΑ και οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών είναι φορολογικά ενήµερες. Τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και
µέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος
των παραπάνω προσώπων ή και των επιχειρήσεων ακυρώνονται.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται, ανά ΔΕΥΑ, κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την
υλοποίηση των ανωτέρω.

1. α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 164 του ν.δ. 187/1973
«Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Τα πλοία της παρούσας παραγράφου που εµπίπτουν την
1.1.2015 στις διατάξεις της παραγράφου 1, εξακολουθούν να
δραστηριοποιούνται µέχρι τις 31.10.2015.»
β) Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου τρίτου
του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως:
«Τα πλοία του τρίτου και τέταρτου εδαφίου που εµπίπτουν την
1.1.2015 στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να
δραστηριοποιούνται µέχρι 31.10.2015.»

Άρθρο 81
1. Επιτρέπεται η συνοµολόγηση δανείων από δήµους και περιφέρειες µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε
αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων
δανείων τους µε έναν εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η
σχετική απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
2. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µέσω του δεσµευµένου τοµέα δύναται να χρηµατοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρω
παραγράφου µέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α’ 113) και του εδαφίου iν της παρ.
1α του άρθρου 2 του π.δ. 169/2013 (Α’ 272) για αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, των συνδέσµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων αυτών. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση
από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις ένταξης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου.
3. Τα πάσης φύσεως υφιστάµενα στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων (Τ.Π.Δ.) χρεωστικά ανοίγµατα των δήµων, όπως εµφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία, κατά το διάστηµα που η
ταµειακή τους διαχείριση ασκείτο από το αρµόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών και µέχρι τη σύσταση ίδιας ταµειακής υπηρεσίας,
βεβαιωµένα ή µη, τα οποία δεν έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να ρυθµιστούν άπαξ µε
συνοµολόγηση ισόποσων δανείων από το Τ.Π.Δ., χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, εντός
νέας αποκλειστικής προθεσµίας έως 31.12.2015, εφόσον έχει
υποβληθεί το σχετικό αίτηµα το αργότερο εώς 30.6.2015, µε
όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π.Δ.. Με την παρέλευση άπρακτης
της παραπάνω προθεσµίας τα χρεωστικά ανοίγµατα όπως εµφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ. βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία αυτού από 1.1.2016 οίκοθεν υπέρ
του Τ.Π.Δ., µε βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά του
οικείου δήµου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Τα χρεωστικά ανοίγµατα που ρυθµίζονται ως άνω ή βεβαιώνονται
επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας από 1.7.2013 µέχρι την
ηµέρα υποβολής του σχετικού αιτήµατος. Επιπροσθέτως, για τα
χρεωστικά ανοίγµατα που ρυθµίζονται, αναστέλλεται η συνέχιση
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οικείων δήµων.

Άρθρο 83
Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί
εκτάσεων µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας - δηµόσιες και ιδιωτικές
εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην αρµοδιότητα του Ταµείου
Αξιοποίησης Δηµόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), καταρτίζονται και
εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και
επόµενα του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύουν. Για λοιπές
Στρατηγικές Επενδύσεις µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας - δηµόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις - καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΣΧΑΣΕ).»
Άρθρο 84
Συµµόρφωση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε τις
αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον
1. Σε περίπτωση Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία εκδίδεται ή έχει ήδη εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 258 ή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε βάρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε θέµατα περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραµµατέας της κατά τόπον αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
συντάσσει, σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθµού,
Σχέδιο Δράσης προς συµµόρφωση αυτών των Ο.Τ.Α. µε τη νοµοθεσία της οποίας η Απόφαση του ΔΕΕ διαπίστωσε παραβίαση.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας οποιουδήποτε Ο.Τ.Α. να συνεργαστεί εντός των προθεσµιών των παραγράφων 2 έως 4 του
παρόντος άρθρου, η διαδικασία συνεχίζεται και χωρίς τη συνεργασία αυτού. Το Σχέδιο Δράσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρµόδιες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, οι Γενικοί Γραµµατείς αυτών συντάσσουν ένα Σχέδιο Δράσης από κοινού.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος
άρθρου, οι κατά περίπτωση αρµόδιοι Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένης Διοίκησης καταρτίζουν και εκδίδουν το Σχέδιο Δράσης της παραγράφου 1 εντός εξήντα (60) ηµερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση Αποφάσεων του ΔΕΕ σε θέµατα διαχείρισης
υγρών ή στερεών αποβλήτων, οι Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένης Διοίκησης καταρτίζουν εντός τριάντα (30) ηµερών προτεινόµενο Σχέδιο Δράσης, το οποίο υποβάλλεται για παροχή
σύµφωνης γνώµης στον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων. Η γνώµη του προηγούµενου εδαφίου του παρόντος παρέχεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την παραλαβή του προτεινόµενου Σχεδίου. Το οριστικό Σχέδιο Δράσης εκδίδεται από τους αρµόδιους Γενικούς Γραµµατείς
Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την παραλαβή της ως άνω γνώµης από αυτόν.
4. Εάν Απόφαση του ΔΕΕ σε βάρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε θέµατα περιβάλλοντος έχει εκδοθεί κατά το άρθρο 258
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ΣΛΕΕ τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κατά το άρθρο 260 ΣΛΕΕ οποτεδήποτε, η διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώ η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος
εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
5. Οι κατά τόπον αρµόδιοι Γενικοί Γραµµατείς της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εποπτεύουν τους εµπλεκόµενους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού για την εντός χρονοδιαγράµµατος
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Σε περίπτωση άρνησης ή τεκµηριωµένης αδυναµίας οποιουδήποτε από τους αρµόδιους
Ο.Τ.Α. να υλοποιήσει Σχέδιο Δράσης, ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης δύναται να αναθέσει τις σχετικές
ενέργειες σε άλλο φορέα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε την
τήρηση των όρων της κείµενης νοµοθεσίας.
6. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMDG-IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται να µεταφέρονται σύµµεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) σε φορτηγά (Φ/Γ)
και φορτηγά-οχηµαταγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δροµολόγια, σε δροµολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δροµολόγια µε επιβατηγά-οχηµαταγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) άνευ επιβατών
που συνδέουν τις εξυπηρετούµενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχηµάτων. Η πόρτα της καρότσας θα είναι ασφαλώς κλειστή και
απαγορεύεται η φόρτωση φορτίων επ’ αυτής. Για τη µεταφορά
των σύµµεικτων ΑΣΑ απαιτείται µονάδα κλειστού τύπου σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996. Ως
µονάδα κλειστού τύπου νοείται και το απορριµµατοφόρο κλειστού τύπου.
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMDG-IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η φόρτωση, εκφόρτωση και η θαλάσσια µεταφορά των χωριστά συλλεγέντων
ρευµάτων αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του ν. 2939/2001, µε επιβατηγά-οχηµαταγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ),
φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά- οχηµαταγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε
τακτικά δροµολόγια, σε δροµολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης
και σε ειδικά δροµολόγια άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούµενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχηµάτων, µε την προϋπόθεση
ότι το φορτίο είναι σε κατάλληλη συσκευασία.
γ) Η δαπάνη της θαλάσσιας µεταφοράς αποβλήτων βαρύνει
τους αντίστοιχους φορείς αποστολής των αποβλήτων. Για τα
ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση
του ν. 2939/2001, ως φορείς αποστολής νοούνται τα αρµόδια
ΣΕΔ.
δ) Η οργάνωση της θαλάσσιας µεταφοράς αποβλήτων από το
φορέα αποστολής των αποβλήτων λαµβάνει υπόψη τις υφιστάµενες υποδοµές των λιµένων φόρτωσης και εκφόρτωσης, τις δυνατότητες των πλοίων που καταπλέουν στους λιµένες φόρτωσης
και εκφόρτωσης.
ε) Η θαλάσσια µεταφορά αποβλήτων υπόκειται σε περιοδικές
επιθεωρήσεις από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, σύµφωνα µε
όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 1650/ 1986, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2003 (Α’ 91) και το ν. 4014/2011 (Α’ 209). Στα
πλοία µεταφοράς των αποβλήτων εφαρµόζονται απαιτούµενες
επιθεωρήσεις και έλεγχοι της κείµενης νοµοθεσίας.
στ) Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας µε απόβλητα ή πιθανού κινδύνου πρόκλησης αυτής, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 743/1977 (Α’ 319), όπως κωδικοποιήθηκε µε το
π.δ. 55/1998 (Α’ 58) και ισχύει κάθε φορά. Στους υπεύθυνους
πρόκλησης ρύπανσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 13 και 14 του εν λόγω νόµου. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων
που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
7. Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως
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εξής:
«5. Στο άρθρο 10 της κ.υ.α. µε αριθµό Η.Π. 50910/ 2727/2003
(Β’ 1909) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Προς το σκοπό άµεσης παύσης της λειτουργίας των
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών,
στις οποίες δεν υπάρχει νόµιµος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόµενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασµό Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) ούτε νόµιµος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η’ του άρθρου 2 της κ.υ.α. µε
αριθµό 29407/3508/2002 (Β’ 1572), ο τρόπος διαχείρισης των
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήµων των αντίστοιχων
διαχειριστικών ενοτήτων µπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων και εγκεκριµένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει την τριετία, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή, στην
περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εµπλεκόµενων Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων, µε κοινή απόφαση των Γενικών Γραµµατέων αυτών
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Για την έκδοση της απόφασης
λαµβάνονται υπόφη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης
των ΑΣΑ. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση
των διαδικασιών υλοποίησης που προβλέπονται από το οικείο
ΠΕ.Σ.Δ.Α. υποδοµών.»
Άρθρο 85
Ρυθµίσεις για την απόσυρση οχηµάτων
1.α. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ εφαρµόζονται µόνο
για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί
άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2001 και για τα
οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός
του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων
προηγούµενων ετών.»
β. Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010
(Α’ 212), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται µετά
από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν
µέχρι 20.12.2015.»
γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
3943/2011 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν µέχρι 20.12.2015, για τα
οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι
31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και
τυχόν οφειλοµένων προηγουµένων ετών.»
2.α. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούµενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται µέσα
σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την ταξινόµηση του οχήµατος
και το αργότερο µέχρι και τις 31.12.2016.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και
της παρ. 5 του ν. 3943/2011, εφαρµόζονται για αυτοκίνητα οχήµατα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες
φορολογικές επιβαρύνσεις µέχρι και 31.12.2015. Η προθεσµία
αυτή εφαρµόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
3. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
3899/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του
ν. 3943/2011,
όπως τροποποιούνται αντιστοίχως µε τις περιπτώσεις α’, β’ και
γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται µέχρι
και τις 31.12.2015.
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2015.
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Άρθρο 86
Ρυθµίσεις για τη διαρκή ενηµέρωση
του περιουσιολογίου – Ε9
1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/
2013 (Α’287) η ηµεροµηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία «1.1.2015».
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’312) η ηµεροµηνία «1η Ιανουαρίου
2014» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η Ιανουαρίου 2015»
και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της ίδιας παραγράφου
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη
µεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2014, υποβάλλεται
µέχρι και την 31η Μαρτίου 2015.»
3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
3427/2005 η ηµεροµηνία «16η Νοεµβρίου 2014» αντικαθίσταται
από την ηµεροµηνία «31η Μαρτίου 2015».
4. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ.
3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 η φράση «τη 19η Δεκεµβρίου
2014» αντικαθίσταται από τη φράση «την 30ή Δεκεµβρίου 2014».
5. Στην παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 η φράση «των
ετών 2011,» αντικαθίσταται από τη φράση «των ετών 2010,
2011,» και η ηµεροµηνία «19η Δεκεµβρίου 2014» αντικαθίσταται
από την ηµεροµηνία «30ή Δεκεµβρίου 2014».
Άρθρο 87
Ρυθµίσεις σχετικά µε την παραγραφή των δικαιωµάτων του
Δηµοσίου
Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου
για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίµων ή εισφορών, που λήγουν στις
31.12.2014, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους
στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες
έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική,
ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες
χώρες στα πλαίσια αµοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδροµής ή συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος
και κεφαλαίου ή συµβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συµβάσεων διοικητικής συνδροµής για την καταπολέµηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας,
ή εκκρεµεί, κατόπιν αιτήµατος των ανωτέρω ελληνικών αρχών, η
αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν
εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν µέχρι
τις 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου,
έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήµατα διερεύνησης
από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από
την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Άρθρο 88
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α’ 167)
1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013
(Α’167) µετά τη λέξη «αγορά» προστίθενται οι λέξεις «ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης».
2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013
διαγράφονται οι λέξεις:
«, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούµενος ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε τις ανωτέρω συναλλαγές».
3. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/
2013 (Α’ 167) διαγράφεται και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.
4. Στον πρώτο στίχο της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/
2013 διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα».

5. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/
2013 µετά τη λέξη «µετοχές» προστίθενται οι λέξεις «και άλλες
κινητές αξίες».
6. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/
2013 διαγράφονται οι λέξεις «και οι µεταβιβαζόµενες µετοχές
έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής».
7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/ 2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή,
εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την1η Ιανουαρίου
2009 και εξής.».
8. Στον πρώτο στίχο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4172/
2013 οι λέξεις «περίπτωση δ’» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «περίπτωση ε’».
9. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν.
4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα».
10. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.
4172/2013 οι λέξεις «όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά
Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές».
11. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.
4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι
είναι µηδενική. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισµό της τιµής κτήσης λαµβάνονται
υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα µέχρι το
χρόνο της µεταβίβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων
τίτλων, ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η µέση τιµή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.»
12. Η παρ. 5 του άρθρου 42 του ν.δ. 4172/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται για τα επόµενα πέντε
(5) έτη και συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας,
τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1.»
Άρθρο 89
Ρυθµίσεις σχετικά µε την απογραφή αποθεµάτων σε επιχειρήσεις µε απλογραφικά βιβλία
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:
«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και
οι οποίες για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων τους του οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρµοσαν τις διατάξεις
του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου
31 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον
προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του
2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης
σύνταξης απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και
εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευµατίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να
εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσµα του φορολογικού έτους 2014,
είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε
αποτίµηση των εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων τους της
1.1.2014 µε οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 µε τον ίδιο τρόπο, όπως και της
απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν
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έως το χρόνο παραγραφής.».
Άρθρο 90
Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 παράγραφος 33 ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016.
β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2015».
Άρθρο 91
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4174/
2013 (Α’ 170) η φράση «είκοσι (20) ηµερών» αντικαθίσταται από
τη φράση «τριάντα (30) ηµερών».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/
2013 η φράση «Εντός εξήντα (60) ηµερών» αντικαθίσταται από
τη φράση «Εντός ενενήντα (90) ηµερών».
3. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για εκκρεµείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης για τις οποίες κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης
στη Βουλή του παρόντος νόµου δεν έχει συµπληρωθεί η προθεσµία εξέτασής τους.
4. Στην παρ. 47 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) η
φράση «τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «ενός έτους από τη δηµοσίευση του
παρόντος». Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από
την 1.4.2014.
Άρθρο 92
Τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248)
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιµοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα, από την ανέγερσή τους,
όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή άλλη
χρήση».
2. Το άρθρο 54 του κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής:
«Η προθεσµία καταβολής του φόρου ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία που η δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των δηλώσεων που υποβάλλουν οι
υπόχρεοι για κάθε φορολογική περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 38.»
Άρθρο 93
Προσθήκη στις διατάξεις του ν. 4308/2014
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Α’251)
ποοστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά οι αποφάσεις κ.υ.α. πολ. 1009/4.1.2012 {Β’ 72),
κ.υ.α. πολ. 1203/2.11.2012 (Β’ 3130), κ.υ.α. πολ. 1032/21.2.2013
(Β’ 548), κ.υ.α. πολ. 1206/ 30.8.2013 (Β’ 2237) και κ.υ.α. πολ.
1263/ 4.12.2013 (Β’ 3265), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, καθώς και οι αποφάσεις α.υ.ο. 1093619/ 748/0015/πολ.
1212/10.8.1995 (Β’ 719), α.υ.ο. 1128269/ 1226 /0015/ πολ. 1292/
16.11.1995 (Β’ 982), κ.υ.α. 1071467/536/ 0015/πολ. 1101/
31.7.2006 (Β’1283), κ.υ.α. 1008269/52/ 0015/πολ. 1009/ 22.1.2008
(Β’176) και κ.υ.α. πολ. 1193/ 21.12.2010 (Β’ 2174), καθώς και κάθε
άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση
των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο εξακολουθούν να
ισχύουν και µετά την 1.1.2015.»
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Άρθρο 94
Διατάξεις περί Οικονοµικού Εισαγγελέα
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως
ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Στο εδάφιο 4 η φράση «από τη χρονική στιγµή της επίδοσης» αντικαθίσταται από τη φράση «από τη χρονική στιγµή της
αποδεδειγµένης γνωστοποίησης».
β. Μετά το υφιστάµενο εδάφιο 4 προστίθενται νέα εδάφια ως
εξής:
«Ως χρονική στιγµή αποδεδειγµένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρµόδιους Οργανισµούς και Υπηρεσίες λογίζεται η ηµέρα που γνωστοποιείται µε
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεοµοιοτυπικά, η
διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες
οφείλουν να ενηµερώνουν αµελλητί τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται
να λαµβάνει όλα τα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις διασφαλιστικά µέτρα.»
γ. Μετά το υφιστάµενο εδάφιο 5 προστίθενται νέα εδάφια ως
εξής:
«Η διάταξη ή το βούλευµα ανακαλείται, τροποποιείται αντίστοιχα εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από
τον Οικονοµικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης
της ποινικής δικογραφίας η δέσµευση αίρεται αυτοδικαίως. Οι
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά µέτρα που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση.
Με τη σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος, κατά την παράγραφο
2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρµόδιο
Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρµόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται
στο κατά τόπο αρµόδιο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών».
Άρθρο 95
Ρύθµιση για το ΤΑΙΠΕΔ
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 προστίθεται
περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να συνυπογράφει µαζί µε το
ΤΑΙΠΕΔ, συµβάσεις παραχώρησης δικαιωµάτων λειτουργίας,
συντήρησης και εκµετάλλευσης υποδοµών, ως προς τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αναλαµβάνει το ίδιο σύµφωνα µε προβλεπόµενα στην οικεία σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούµενη
περίπτωση β’.»
Άρθρο 96
Ρυθµίσεις για το ΤΕΚΕ
1. Σε περίπτωση που τα διαθέσιµα του Σκέλους Εξυγίανσης
του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),
που προκύπτουν από τις εισφορές του άρθρου 13Α του ν.
3746/2009 δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, όπως
αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 141 και
στην παράγραφο 7 του άρθρου 142 του ν. 4261/2014, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτηµα του ΤΕΚΕ, το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού του Συµβουλίου χορηγεί άµεσα δάνειο στο ΤΕΚΕ υπέρ του
Σκέλους Εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζονται και εξειδικεύονται οι περαιτέρω όροι χορήγησης
και αποπληρωµής του δανείου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ο Υπουρ-
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γός Οικονοµικών ζητά γνώµη από το ΤΧΣ και τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η αποπληρωµή του δανείου πραγµατοποιείται µε καταβολή ειδικών εισφορών από τα
συµµετέχοντα στο Σκέλος Εξυγίανσης πιστωτικά ιδρύµατα, τα
οποία ευθύνονται ως εγγυητές κατ’ εφαρµογή της παρούσας και
του άρθρου 13Α του ν. 3746/ 2009, σύµφωνα µε την αναλογία
συµµετοχής τους στην τακτική εισφορά του προηγούµενου
έτους. Οι ειδικοί όροι των εισφορών θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΕΚΕ. Οι διαδικασίες της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται τηρούµενων των κανόνων της Ε.Ε. για
τις κρατικές ενισχύσεις.
2. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε εισήγηση
της Τράπεζας της Ελλάδος, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά
την παράγραφο 13 του άρθρου 141 και την παράγραφο 7 του
άρθρου 142 του ν. 4261/ 2014. Στην περίπτωση αυτή το Ταµείο
αποκτά την αξίωση και το προνόµιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.
Άρθρο 97
Ρύθµιση για την Τράπεζα της Ελλάδος
Από την 1.1.2015, τα κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της
Ελλάδος, δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στοιχεία θα δηµοσιεύονται στο «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και
στοιχείων λοιπών φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα» της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α’ 131), όπως µετονοµάσθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4250/
2014 (Α’ 74).
Άρθρο 98
Ρυθµίσεις για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες
1.Στο ν. 1667/1986 (Α’ 196) γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
« 7. α) Τα οµόλογα και οι προαιρετικές µερίδες πιστωτικών συνεταιρισµών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια
της Τράπεζας της Ελλάδος, δύνανται να εισαχθούν σε οργανωµένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 (Α’ 195).
Προς το σκοπό του προηγούµενου εδαφίου, τα οµόλογα και οι
προαιρετικές µερίδες αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια
της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/ 2007.
β) Τα οµόλογα και οι προαιρετικές µερίδες της παρούσας παραγράφου τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή στο σύστηµα άυλων
τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009 (Α’ 53), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του.
γ) Ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής των οµολόγων και
προαιρετικών µερίδων σε οργανωµένη αγορά και τις υποχρεώσεις του εκδότη εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 6, 10, 15 και 17 του ν. 3371/2005 (Α’ 178).
δ) Ως προς τη µεταβίβαση, τη σύσταση βαρών και την επιβολή
κατασχέσεων επί των οµολόγων και προαιρετικών µερίδων της
παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές
διατάξεις για τα εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά οµόλογα και
µετοχές, αντίστοιχα.
ε) Η απόκτηση των οµολόγων και προαιρετικών µερίδων της
παρούσας παραγράφου δεν προσδίδει στους κατόχους τους την
ιδιότητα του µέλους του συνεταιρισµού.
στ) Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης για τους κατόχους των εισηγµένων οµολόγων και προαιρετικών µερίδων της παραγράφου 6 περίπτωση γ’ του
παρόντος άρθρου. Η ειδική αυτή συνέλευση µπορεί να εκφέρει
γνώµη πριν από κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
αφορά την παρ. 6 περίπτωση γ’του παρόντος άρθρου. Η ειδική
αυτή συνέλευση µπορεί να εκφέρει γνώµη πριν από κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τα δικαιώµατα και
συµφέροντα αυτών των κατόχων και να γνωστοποιεί τη γνώµη
αυτή στη Γενική Συνέλευση µέσω των εντεταλµένων προς τούτο
προσώπων, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Μπορεί επίσης να προβλέπει το δικαίωµα να παρίστανται στη Γενική Συνέ-

λευση χωρίς δικαίωµα ψήφου.»
β. Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικά η συγχώνευση πιστωτικών συνεταιρισµών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση
νέου συνεταιρισµού εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων
του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) και των άρθρων 1 έως
5 του ν. 2166/ 1993 (Α’ 137).»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154)
διαγράφονται οι λέξεις: «και στα πιστωτικά ιδρύµατα που συνιστώνται και λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του ν. 2076/1992 (Α’ 130)».
Άρθρο 99
Τροποποίηση του ν.4170/2013 (Α’ 163)
Στο άρθρο 80 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) η ηµεροµηνία
«30.6.2014» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31.12.2015».
Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για τον ΟΔΔΗΧ
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφoυ 7 του άρθρου 27 του ν.
4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του
ΟΔΔΗΧ που λήγουν εντός του 2014 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη
τους µέχρι τις 31.12.2016.»
2. Οι περιπτώσεις β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
2628/1998 (Α’151), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νοµίµου κωλύµατος ή απουσίας του από τον νόµιµο αναπληρωτή του».
«δ) τον Πρόεδρο του Συµβουλίου των Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών».
Άρθρο 101
Τροποποίηση του ν. 3588/2007
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 106η του ν. 3588/2007
(Α’153), όπως ισχύει, προστίθενται, από τότε που ισχύσαν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, νέα εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυµάτων ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των
οποίων χορηγήθηκαν όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθµίζονται µε
τη συµφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συµφωνία εξυγίανσης από τον
οφειλέτη, το Ελληνικό Δηµόσιο ευθύνεται µόνο για την καταβολή
του αντίστοιχου εγγυηµένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου.»
Άρθρο 102
Ρυθµίσεις σχετικά µε τα µισθώµατα του Δηµοσίου και των
φορέων του δηµοσίου τοµέα
Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α’184) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα αναπροσαρµοσµένα ως άνω µισθώµατα δεν επιτρέπεται
να αυξηθούν πριν την 1.1.2019.»
Άρθρο 103
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό
Η ισχύς της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 21 του ν. 3867/
2010 παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2018.
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Άρθρο 104
Ενσωµάτωση του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ
του Συµβουλίου της Ε.Ε.
1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α’
248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών σε µη υποκείµενους στο φόρο.
Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων
που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII, προς µη υποκείµενο στο
φόρο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης µη υποκείµενος στο φόρο είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία
ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης µη υποκείµενος στο φόρο είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός του εσωτερικού της χώρας.
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόµενη ηλεκτρονικά.»
2. Οι περιπτώσεις θ’ και ι’ της παραγράφου 14 του άρθρου 14
του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.
3. Οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ
αντικαθίστανται ως εξής:
«15. Τόπος παροχής ορισµένων υπηρεσιών για την αποφυγή
διπλής φορολόγησης, µη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού
Με σκοπό την αποφυγή διπλής φορολόγησης, µη φορολόγησης ή την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού:
α) Για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι
εκτός Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 12,
13 και 14, περίπτωση ζ’, ο τόπος παροχής είναι το εσωτερικό της
χώρας, στην περίπτωση που η χρήση και εκµετάλλευση των υπηρεσιών αυτών πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες µίσθωσης µεταφορικών µέσων και
ενσώµατων κινητών αγαθών, η χρήση και εκµετάλλευση θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά το
µέρος που τα µισθωµένα αγαθά χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. Για τις υπηρεσίες της παραγράφου 13, η χρήση
και εκµετάλλευση θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό
της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο παροχής ο λήπτης της υπηρεσίας βρίσκεται στην Ελλάδα.
β) Για τις υπηρεσίες µεταφοράς αγαθών σε υποκείµενους στο
φόρο, για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι το εσωτερικό της
χώρας µε βάση την παράγραφο 2 περίπτωση α’, ο τόπος παροχής θεωρείται ότι είναι εκτός Ένωσης στην περίπτωση που οι
υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά εξ ολοκλήρου εκτός Ένωσης.
16. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται
περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και εκµετάλλευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 15, ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της
πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, καθώς και ρυθµίζεται κάθε διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού.»
4.Το άρθρο 35α καταργείται και προστίθενται τα άρθρα 47α,
47β και 47γ, ως εξής:
«Άρθρο 47α
Γενικοί ορισµοί για την εφαρµογή των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τα άρθρα 47β και
47γ
Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 47β και 47γ νοούνται ως:
α) «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», «ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14,
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β) «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και «ηλεκτρονικά παρεχόµενες
υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο
13 του άρθρου 14, ιδίως του Παραρτήµατος VII, του Κώδικα
ΦΠΑ,
γ) «κράτος-µέλος κατανάλωσης», το κράτος-µέλος στο οποίο
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται η παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 14,
δ) «δήλωση ΦΠΑ», η ενιαία δήλωση που περιλαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισµό του ποσού του
ΦΠΑ που οφείλεται σε κάθε κράτος-µέλος.
Άρθρο 47β
Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο µη εγκατεστηµένους εντός της Ένωσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος νοούνται ως:
α) «µη εγκατεστηµένος στην Ένωση υποκείµενος στο φόρο»,
ο υποκείµενος στο φόρο που δεν έχει την έδρα της οικονοµικής
δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στο έδαφος της Ένωσης και δεν απαιτείται να εγγράφει, για σκοπούς
ΦΠΑ, σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) «κράτος-µέλος εγγραφής», το κράτος-µέλος το οποίο επιλέγει ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο για να δηλώσει την έναρξη της δραστηριότητάς του ως υποκείµενου στο
φόρο στο έδαφος της Ένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος καθεστώτος.
2. Επιτρέπεται σε κάθε µη εγκατεστηµένο στην Ένωση υποκείµενο στο φόρο που παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενους
στο φόρο που είναι εγκατεστηµένοι ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαµονής τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος, να χρησιµοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς και να επιλέγει ως κράτος εγγραφής την Ελλάδα. Το
ειδικό καθεστώς ισχύει υποχρεωτικά για το σύνολο των ανωτέρω
υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται εντός της Ένωσης.
3. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να υποβάλει µε ηλεκτρονικά µέσα δηλώσεις έναρξης της δραστηριότητάς
του, ως υποκείµενου στο φόρο, µεταβολής ή παύσης όταν δεν
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο ειδικό
αυτό καθεστώς σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1.
4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείµενος στο
φόρο κατά την έναρξη της δραστηριότητάς του, περιλαµβάνουν
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του,
β) την ταχυδροµική διεύθυνσή του,
γ) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες που διαθέτει
στο διαδίκτυο,
δ) τυχόν αριθµό φορολογικού µητρώου που του χορηγήθηκε
στη χώρα του,
ε) δήλωση ότι δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ εντός της Ένωσης.
Ο εν λόγω υποκείµενος υποχρεούται να δηλώνει κάθε αλλαγή
των ανωτέρω στοιχείων.
5. Μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας,
χορηγείται στο εν λόγω υποκείµενο στο φόρο ατοµικός αριθµός
φορολογικού µητρώου ΦΠΑ µε το πρόθεµα EU, ο οποίος του κοινοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα εν λόγω πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό µητρώο που τηρείται για το παρόν καθεστώς,
στο οποίο καταχωρούνται και οι αντίστοιχοι ΑΦΜ που έχουν χορηγηθεί από τα άλλα κράτη-µέλη, τα οποία έχουν επιλεγεί ως
κράτη εγγραφής. Οι εν λόγω υποκείµενοι στο φόρο δεν έχουν
υποχρέωση ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στα λοιπά κράτη-µέλη στα οποία παρέχουν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες.
6. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 διαγράφεται από το ειδικό µητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες που
καλύπτονται από το καθεστώς,
β) µπορεί µε άλλο τρόπο να συναχθεί ότι η φορολογητέα του
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δραστηριότητα έχει τερµατισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις που του
επιτρέπουν να χρησιµοποιεί το ειδικό καθεστώς και
δ) συστηµατικά δεν συµµορφώνεται µε τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς αυτό.
7. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποβάλλει, µε ηλεκτρονικό τρόπο, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και
µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο, είτε
έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που καλύπτονται από το καθεστώς
είτε όχι.
Στη δήλωση αναγράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου
που του έχει χορηγηθεί και, για κάθε κράτος-µέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ,
των εν λόγω υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος-µέλος, και το ποσό του αντίστοιχου φόρου, καθώς και το
συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται.
Η δήλωση ΦΠΑ συµπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των
υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε άλλα νοµίσµατα, κατά τη
συµπλήρωση της δήλωσης λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική
ισοτιµία που ισχύει την τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου, σύµφωνα µε τη σχετική δηµοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή εάν δεν υπήρξε δηµοσίευση τη συγκεκριµένη
ηµέρα, η ισοτιµία που δηµοσιεύεται την επόµενη ηµέρα.
8. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως µε την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό
λογαριασµό που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν και τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε αναφορά στη σχετική δήλωση
ΦΠΑ.
9. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο φόρος
αυτός επιστρέφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται η πλήρωσή του
όρου περί αµοιβαιότητας που περιλαµβάνεται στην παράγραφο
αυτή.
10. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να καταχωρίζει µε επαρκείς λεπτοµέρειες στα λογιστικά βιβλία τα στοιχεία των πραγµατοποιούµενων συναλλαγών που καλύπτονται
από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να µπορούν οι φορολογικές
αρχές της Ελλάδος και των λοιπών κρατών-µελών κατανάλωσης
να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ.
11. Η αρµόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος Υπηρεσία της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παραγράφου
3,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του δηλούντος,
γ) τη χορήγηση και κοινοποίηση του ατοµικού αριθµού φορολογικού µητρώου ΦΠΑ,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόµενου φόρου,
στ) την κατανοµή στα άλλα κράτη-µέλη του φόρου που τους
αναλογεί, µε βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασµού που προβλέπεται στην παράγραφο 8,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη-µέλη πληροφοριών που αφορούν την εγγραφή, διαγραφή/εξαίρεση από το καθεστώς, την
υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείµενων στο φόρο και της
ακρίβειας των συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη-µέλη τα οποία έχουν επιλέξει ως
κράτος εγγραφής οι µη εγκατεστηµένοι στην Ένωση υποκείµενοι
στο φόρο, καθώς και το συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του φόρου.
12. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή εξαίρεσης
από το ειδικό καθεστώς, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ
και το περιεχόµενό της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόµενου
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φόρου καθώς και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-µέλη, οι
πληροφορίες των τηρούµενων λογιστικών καταχωρήσεων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.
13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δηµιουργούνται
οι αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού Προϋπολογισµού και οι λογαριασµοί καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται
κάθε άλλο σχετικό µε τη διαχείριση πληρωµών θέµα, τόσο για
υποκείµενους στο φόρο που επιλέγουν ως κράτος εγγραφής την
Ελλάδα, όσο και γι’ αυτούς που εγγράφονται σε άλλο κράτοςµέλος.
Άρθρο 47γ
Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους εντός της Ένωσης αλλά
µη εγκατεστηµένους στο κράτος-µέλος κατανάλωσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος, νοούνται ως:
α) «υποκείµενος στο φόρο µη εγκατεστηµένος στο κράτοςµέλος κατανάλωσης», ο υποκείµενος στο φόρο που έχει την
έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ή µόνιµη εγκατάσταση εντός της Ένωσης, αλλά δεν έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ούτε µόνιµη εγκατάσταση στο έδαφος
του κράτους-µέλους κατανάλωσης,
β) «κράτος-µέλος εγγραφής», το κράτος-µέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της οικονοµικής δραστηριότητας του υποκείµενου
στο φόρο και, εάν ο υποκείµενος στο φόρο δεν έχει την έδρα της
οικονοµικής δραστηριότητάς του εντός της Ένωσης, το κράτοςµέλος στο οποίο έχει µόνιµη εγκατάσταση.
Στην περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο δεν έχει την
έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του στην Ένωση, αλλά
διαθέτει περισσότερες από µία µόνιµες εγκαταστάσεις εντός της
Ένωσης, κράτος-µέλος εγγραφής είναι το κράτος-µέλος µε µόνιµη εγκατάσταση, στο οποίο ο υποκείµενος στο φόρο δηλώνει
ότι θα κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος. Ο υποκείµενος στο
φόρο δεσµεύεται από την απόφασή του αυτή για το συγκεκριµένο ηµερολογιακό έτος και για τα δύο επόµενα ηµερολογιακά
έτη.
2. Κάθε υποκείµενος στο φόρο που έχει την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος
παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενους στο φόρο που είναι εγκατεστηµένοι ή έχουν τον τόπο κατοικίας τους ή της συνήθους
διαµονής τους σε άλλο κράτος-µέλος εντός του οποίου δεν διαθέτει εγκατάσταση, µπορεί να χρησιµοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, που ισχύει για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών. Η
ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε κάθε υποκείµενο, ο
οποίος δεν διαθέτει έδρα εντός Ένωσης, αλλά διαθέτει µόνιµη
εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και σε περίπτωση που
διαθέτει εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη-µέλη, εφόσον επιλέξει
για την εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς την Ελλάδα. Το ειδικό
καθεστώς δεν ισχύει για τις παροχές των ανωτέρω υπηρεσιών
που πραγµατοποιούνται εντός κράτους-µέλους, στο οποίο ο
υποκείµενος στο φόρο διαθέτει εγκατάσταση.
3. Ο υποκείµενος στο φόρο της παραγράφου 2 υποχρεούται
να υποβάλει, µε ηλεκτρονικά µέσα, δήλωση έναρξης της δραστηριότητάς του που υπάγεται στο ειδικό αυτό καθεστώς, µεταβολής ή παύσης της δραστηριότητας αυτής όταν δεν πληροί
πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς.
Ο εν λόγω υποκείµενος χρησιµοποιεί τον αριθµό φορολογικού
µητρώου ΦΠΑ, που του έχει ήδη χορηγηθεί για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του στα πλαίσια του κανονικού καθεστώτος.
Τα εν λόγω πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό µητρώο που τηρείται για το παρόν καθεστώς.
4. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 διαγράφεται από το ειδικό µητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες που
καλύπτονται από το παρόν καθεστώς,
β) µπορεί µε άλλον τρόπο να συναχθεί ότι οι φορολογητέες
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του δραστηριότητες που υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς
έχουν τερµατισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του
στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δ) συστηµατικά δεν συµµορφώνεται µε τους κανόνες που αφορούν το ειδικό αυτό καθεστώς.
5. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποβάλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο δήλωση ΦΠΑ για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και
µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο, είτε
έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που καλύπτονται από το καθεστώς
είτε όχι.
Στη δήλωση περιλαµβάνεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου
που του έχει χορηγηθεί και, για κάθε κράτος-µέλος κατανάλωσης, στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ,
των εν λόγω υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος-µέλος, και το ποσό του αντίστοιχου φόρου, καθώς και το
συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται.
Εάν ο υποκείµενος της παραγράφου 2 διαθέτει µία ή περισσότερες µόνιµες εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη-µέλη, από τις
οποίες παρέχονται υπηρεσίες που εντάσσονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς, στη δήλωση ΦΠΑ, εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, περιλαµβάνεται διακεκριµένα και η συνολική αξία των
υπηρεσιών αυτών από κάθε κράτος-µέλος εγκατάστασης και για
κάθε κράτος-µέλος κατανάλωσης µαζί µε τον αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ ή τον αριθµό φορολογικής εγγραφής της εγκατάστασης.
Η δήλωση ΦΠΑ συµπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των
υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε άλλα νοµίσµατα, κατά τη
συµπλήρωση της δήλωσης λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική
ισοτιµία που ισχύει την τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου, σύµφωνα µε τη σχετική δηµοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή εάν δεν υπήρξε δηµοσίευση τη συγκεκριµένη
ηµέρα, η ισοτιµία που δηµοσιεύεται την επόµενη ηµέρα.
6. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως µε την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό
λογαριασµό που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν και τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε αναφορά στη σχετική δήλωση
ΦΠΑ.
7. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να καταχωρίζει µε επαρκείς λεπτοµέρειες στα λογιστικά βιβλία τα στοιχεία
των πραγµατοποιούµενων συναλλαγών που καλύπτονται από το
παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να µπορούν οι φορολογικές αρχές
των κρατών-µελών κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια
της δήλωσης ΦΠΑ.
Οι καταχωρίσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση,
στο κράτος-µέλος κατανάλωσης και στη φορολογική διοίκηση
της Ελλάδος και φυλάσσονται για διάστηµα 10 ετών, που αρχίζει
από τις 31 Δεκεµβρίου του έτους, κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η παροχή των υπηρεσιών.
8. Η αρµόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος Υπηρεσία της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παραγράφου
3,
β) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
γ) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόµενου φόρου,
δ) την κατανοµή στα άλλα κράτη-µέλη του φόρου που τους
αναλογεί, µε βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασµού που προβλέπεται στην παράγραφο 6,
ε) την παροχή στα άλλα κράτη-µέλη πληροφοριών που αφορούν την εγγραφή, διαγραφή/εξαίρεση από το καθεστώς, την
υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείµενων στο φόρο και της
ακρίβειας των συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς,
στ) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που
διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη-µέλη για υποκείµενους στο
φόρο που έχουν εγγράφει στο ειδικό καθεστώς, καθώς και το
συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο της
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ορθής απόδοσης του φόρου.
9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή εξαίρεσης
από το ειδικό καθεστώς, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ
και το περιεχόµενό της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόµενου
φόρου, καθώς και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-µέλη, οι
πληροφορίες των τηρούµενων λογιστικών καταχωρήσεων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δηµιουργούνται
οι αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού Προϋπολογισµού και οι λογαριασµοί καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται
κάθε άλλο σχετικό µε τη διαχείριση πληρωµών θέµα, τόσο για
υποκείµενους στο φόρο που εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς
στην Ελλάδα όσο και για αυτούς που εγγράφονται σε άλλο κράτος-µέλος.»
5. Στο άρθρο 30 προστίθεται παράγραφος 1.α, ως εξής:
«1.α. Δικαίωµα έκπτωσης δεν παρέχεται για εισροές που αφορούν πράξεις που πραγµατοποιούνται από υποκείµενους στο
φόρο που εντάσσονται σε ανάλογα των άρθρων 47β και 47γ ειδικά καθεστώτα των άλλων κρατών-µελών.
Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση υποκειµένων που εντάσσονται σε ανάλογο
του άρθρου 47β ειδικό καθεστώς άλλου κράτους-µέλους, ο ΦΠΑ
των εν λόγω εισροών επιστρέφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 34 και χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του όρου περί αµοιβαιότητας που περιλαµβάνεται στην παράγραφο αυτή.
β) Στην περίπτωση υποκειµένων που εντάσσονται σε ανάλογο
του άρθρου 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους-µέλους, ο ΦΠΑ
των εν λόγω εισροών επιστρέφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Στην περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο, εκτός από τις πράξεις που
πραγµατοποιεί σύµφωνα µε το καθεστώς αυτό διαθέτει
ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για άλλες πράξεις που δεν εντάσσονται
στο καθεστώς, η έκπτωση του φόρου των εν λόγω εισροών
πραγµατοποιείται µε τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται για τις
άλλες πράξεις.»
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2015
Άρθρο 105
Ρυθµίσεις για την Ε.Α.Β. Α.Ε.
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α’ 60),
οι λέξεις «µέχρι τις 31.12.2014» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«µέχρι τις 31.12.2015».
2. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α’ 85), που προστέθηκε µε την παράγραφο 2β του άρθρου 181
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι λέξεις «µέχρι και τις 31.12.2014» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι τις 31.12.2015».
Άρθρο 106
Τροποποιήσεις του π.δ. 111/2014 (Α’178)
1. Στην περίπτωση στ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.
111/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών» (Α’ 178), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση γγ’ που
έχει ως εξής: «Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού».
2. Ο τίτλος «Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα
Κρατικών Ενισχύσεων» του Κεφαλαίου Γ’ του π.δ.111/2014, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλάζει σε «Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής».
3. Το άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και της Γενικής Γραµµατείας Οικο-
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νοµικής Πολιτικής
1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής αποτελείται
από τις παρακάτω υπηρεσίες:
(α) Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού
(β) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δηµοσίου Λογιστικού
(γ) Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(δ) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα.
2. Η Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής αποτελείται
από τις παρακάτω υπηρεσίες:
(α) Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
(β) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(γ) Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.»
4. Μετά το άρθρο 24 του π.δ. 111/2014 προστίθεται άρθρο 24Α
ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
1. Η Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού αποτελεί οργανική
µονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, που υπάγεται απευθείας στον
Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής και οι επιχειρησιακοί
της στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο συντονισµός και η παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης εφαρµογής των Δηµοσιονοµικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου
Οικονοµικών.
(β) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και γενικότερα της χώρας µε την παροχή στοιχείων, πληροφοριών και στατιστικών στο πλαίσιο της εφαρµογής
των Δηµοσιονοµικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.
(γ) Ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των αρµόδιων
φορέων για την εφαρµογή των Δηµοσιονοµικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.
2. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
(α) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας σε ό,τι αφορά στο
σχεδιασµό, εφαρµογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των Δηµοσιονοµικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και
των προτεινόµενων σε αυτά µέτρων και δράσεων, σε συνεργασία
µε τους αρµόδιους φορείς.
(β) Ο εντοπισµός καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβληµάτων στην υλοποίηση των Δηµοσιονοµικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, η εισήγηση τρόπων αντιµετώπισής τους
και η επισήµανση παρεµβάσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση
των δράσεων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.
(γ) Ο συντονισµός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών για τη σύνταξη, κατάρτιση και έγκαιρη υποβολή του Σχεδίου
Δράσης του Υπουργείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις και η παρακολούθηση της εφαρµογής του µέσω
της συγκέντρωσης στοιχείων.
(δ) Η συµβολή στην κατάρτιση των Προγραµµάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων µέσω της παροχής πληροφόρησης προς τις
επισπεύδουσες υπηρεσίες.»
5. α. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του
π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προγραµµατισµός και
εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονοµικής
πολιτικής σε εθνικό επίπεδο».
β. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του π.δ.
111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Τµήµα Α’ - Οικονοµικού Προγραµµατισµού».
γ. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ.
111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Τµήµα Α’ - Οικονοµικού Προγραµµατισµού
(αα) Ο προγραµµατισµός και εξειδίκευση των στόχων και των
κατευθύνσεων της οικονοµικής πολίτικης σε εθνικό επίπεδο,
καθώς και η διασύνδεσή τους µε τους στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και κάθε άλλου

στρατηγικού κειµένου πολιτικής που αφορά στην ανάπτυξη, στις
µεταρρυθµίσεις ή στη σταθερότητα της ελληνικής οικονοµίας.
(ββ) Η παρακολούθηση και η ανάλυση της πορείας και των
προοπτικών της ελληνικής και διεθνούς οικονοµίας, η επισήµανση και η αξιολόγηση των αποκλίσεων από τους στόχους και
η εισήγηση σχετικά µε τη λήψη των µέτρων που ενδείκνυνται για
την επίτευξη της κυβερνητικής πολιτικής. Η διερεύνηση και ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν σχετικά µε
την επιλογή µέτρων οικονοµικής πολιτικής.
(γγ) Η γνωµοδότηση αναφορικά µε τους ετήσιους και µεσοπρόθεσµους στόχους της οικονοµικής πολιτικής, προκειµένου
να λαµβάνονται αποφάσεις πολιτικής για την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανόδου της οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη συγκράτηση του πληθωρισµού σε ανεκτά επίπεδα, η
βελτίωση της κατανοµής του εισοδήµατος και η εξισορρόπηση
του ισοζυγίου πληρωµών.
(δδ) Η αξιολόγηση των οικονοµικών συνεπειών υιοθετούµενων
µέτρων οικονοµικής πολιτικής σε επιµέρους τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας.
(εε) Η συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιµων στατιστικών
πληροφοριών σχετικών µε την εξέλιξη του Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τοµέα της οικονοµίας, η παρακολούθηση των τάσεων/εξελίξεων των τοµέων αυτών και ο
καθορισµός του πλαισίου βασικών στόχων οικονοµικής πολιτικής, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
(στστ) Η πρόβλεψη των µακροχρονίων δεδοµένων της ελληνικής οικονοµίας όπως ιδίως µελλοντικές ανειληµµένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κράτους, εξυπηρέτηση και αποπληρωµή
δηµοσίου χρέους.»
δ. Η υποπερίπτωση ιι’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(ιι) Η σύνταξη κειµένων πολιτικής σχετικά µε τα Προγράµµατα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης».
ε. Η υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης δ’της παραγράφου 3
του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(εε) Ο συντονισµός, η εποπτεία και η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισµών σύµφωνα µε το ν. 1667/1986,
η υποβολή προτάσεων σε σχετικά θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης τους, η τήρηση µητρώου αστικών συνεταιρισµών, η επεξεργασία και κατάρτιση προτύπων καταστατικών και
η προώθηση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και συνεργασίας
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η προώθηση της ενδοσυνεταιριστικής και διασυνεταιριστικής συνεργασίας και αλληλεγγύης και η υποβοήθηση των εποπτικών συµβουλίων των
συνεταιρισµών όλων των µορφών και βαθµών στην άσκηση των
καθηκόντων τους.»
στ. Η υποπερίπτωση στστ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 καταργείται.
6. Στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α’ του άρθρου 124
του π.δ.111/2014 µετά τη φράση «Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» προστίθεται η φράση «στη Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού».
7. α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/ 2014 (Α’ 178) προστίθεται η φράση «και το άρθρο 28 του ν. 2470/1997 (Α’ 40)».
β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζζ’ της περίπτωσης α’ και της
υποπερίπτωσης στστ’ της περίπτωσης β’της παραγράφου 3 του
άρθρου 47 του π.δ.111/2014 (Α’ 178) διαγράφονται οι φράσεις
«εφαρµοζοµένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των άρθρων
16,17,19, 20 και 21 του ν. 3492/2006».
γ. Στην υποπερίπτωση ιβιβ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/2014 (Α’ 178), µετά τις λέξεις
«του άρθρου 20» προστίθεται η φράση «και της παραγράφου 9
του άρθρου 17».
8α. Ο τίτλος του άρθρου 42 του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος, καθώς και αυτός του Παραρτήµατος I αντικαθίσταται ως
εξής: «Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου στους νοµούς, στις
νοµαρχίες και στα Ν.Π.Δ.Δ..»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Υ.Δ.Ε. στους νοµούς και στις νοµαρχίες λειτουργούν σε
επίπεδο Τµήµατος, πλην των Υ.Δ.Ε. που εδρεύουν σε έδρες Πε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΕ’ - 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ριφερειών σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
καθώς επίσης και των Υ.Δ.Ε. στις Νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.»
Άρθρο 107
Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής
1. α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
ν.3691/2008 (Α’ 166) αντικαθίστανται οι λέξεις «του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών» µε τις λέξεις «Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών».
β. Στην περίπτωση 1.2. της Υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου
1 του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίστανται οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµικών» µε τις λέξεις «Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών».
γ. Στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Β.5 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίστανται
οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµικών» µε τις λέξεις «Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών».
δ. Στην τρίτη παράγραφο της περίπτωσης iν της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288), µετά τις λέξεις «για
τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.» προστίθεται εδάφιο ως εξής
«Προκειµένου για το Υπουργείο Οικονοµικών, αρµόδιος Γενικός
Γραµµατέας θεωρείται ο Γεενικός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής.»
2. α. Στο τέλος της παραγράφου Α1 του άρθρου 124 του π.δ.
111/2014 ( Α’107), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως
εξής: «µε την επιφύλαξη της περίπτωσης 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β.3. του ν. 4152/2013 (Α’ 107)».
β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από την έναρξη ισχύος του
π.δ.111/2014.
Άρθρο 108
Λοιπές διατάξεις
Το κοινωφελές Ίδρυµα µε την επωνυµία «Μορφωτικό Ίδρυµα
Εθνικής Τραπέζης», το οποίο συνεστήθη µε την υπ’
αριθµ.116.850/11.3.1996 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών
Ιωάννου Κουγκούλου, όπως δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. Α’
87/16.4.1966, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης και από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.
4182/2013 κατά το µέρος που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή
και έγκριση των προϋπολογισµών και απολογισµών του από το
Υπουργείο Οικονοµικών. Εντός τριών µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος το Ίδρυµα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισµού του.
2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 74 του ν.3566/2007 µετά τη
φράση «πρώτου και δεύτερου βαθµού» προστίθεται η φράση «,
της Τράπεζας της Ελλάδος».
Άρθρο 109
1. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου
110 του ν. 4055/2012 (Α’51), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή
της µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4271/2014 (Α’144), παρατείνεται και ως προς τους Προέδρους των Ανεξάρτητων
Αρχών από τη λήξη της για διάστηµα τριών (3) µηνών.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναδροµικά από τη λήξη της εξάµηνης παράτασης της
παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4271/2014.
Άρθρο 110
Θέµατα Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε.
1. Οι διατάξεις των επόµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση α’ της εξαγοράς από
την εταιρία «Ταµείο Νέας Οικονοµίας Α.Ε.» (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.) του συνόλου των Πιστοποιητικών Υπολειµµατικής Αξίας (Residual Certificates) εκδόσεώς της την 3η Ιουνίου 2013 σε εύλογη αξία, (β)
της λύσης του εµπιστεύµατος (trust) που συνεστήθη επί των κοι-
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νών µετοχών της, δυνάµει της υπ’ αριθ. 24/ 30.5.2003 απόφασης
της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.),
καθώς και όλων των σχετικών ή παρεπόµενων συµβάσεων και
συµφώνων και (γ) της αναµεταβίβασης στο Ελληνικό Δηµόσιο
των µετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 3 της από
3 Ιουνίου 2003 Σύµβασης Μεταβίβασης Μετοχών που καταρτίσθηκε µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της DEUTSCHE INTERNATIONAL TRUSTEE SERVICES (C.l.) LIMITED.
2. Εντός προθεσµίας ενός µήνα από την αναµεταβίβαση στο
Ελληνικό Δηµόσιο των µετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε., σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο, η ΤΑΝΕΟ Α.Ε. υποχρεούται να
καταβάλει στο Ελληνικό Δηµόσιο ποσό ύψους πενήντα ενός εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (51.500.000) ευρώ έναντι ισόποσης αποµείωσης της συνολικής οφειλής της (κύριας οφειλής
και προσαυξήσεων, τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής) προς το Ελληνικό Δηµόσιο, για την οποία έχει διενεργηθεί η υπ’ αριθ. 9835/6.9.2013 Ταµειακή Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Μετά την ανωτέρω καταβολή, η προαναφερόµενη Ταµειακή Βεβαίωση αδρανοποιείται, αναστελλοµένης επ’
αόριστον της παραγραφής, δεν υπόκειται σε επιπλέον προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής κατά τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ και δεν λαµβάνεται υπόψη για οποιαδήποτε
έννοµη συνέπεια επάγεται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, η
ύπαρξη βεβαιωµένης και ληξιπρόθεσµης οφειλής, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης αποδεικτικού ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Το υπόλοιπο της κατά την προηγούµενη παράγραφο οφειλής της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. εξοφλείται σύµφωνα µε οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο.
3. Το προϊόν των ρευστοποιήσεων των συµµετοχών της εταιρίας, µετ’ αφαίρεση της διαχειριστικής αµοιβής της ΤΑΝΕΟ Α.Ε.
για τις επενδύσεις που πραγµατοποιεί αποκλειστικά δυνάµει του
άρθρου 28 του ν. 2843/2000, διανέµεται σε εξαµηνιαία βάση,
κατά µήνα Ιανουάριο και Δεκέµβριο εκάστου έτους, αγόµενο σε
µερική ή ολική αποπληρωµή υποχρεώσεων ή ικανοποίηση απαιτήσεων µε την προτεραιότητα και υπό τους όρους που κατωτέρω
ορίζονται:
α) πρώτον σε εκπλήρωση ανειληµµένων υποχρεώσεων της
εταιρίας περί πραγµατοποίησης επενδύσεων, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν από ισχύουσες κατά 6.9.2013 συµβάσεις σύστασης και διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων,
β) δεύτερον, σε µερική ή ολική εξόφληση του υπολοίπου της
οφειλής της εταιρίας έναντι του ελληνικού Δηµοσίου της παραγράφου 2,
και
γ) τρίτον, σε µερική ή ολική εξόφληση λοιπών υποχρεώσεων
της εταιρίας.
4. Το προϊόν των ρευστοποιήσεων των επενδύσεων της εταιρίας θα µπορεί να επανεπενδύεται µόνον µετά την πλήρη και
ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της προς το Ελληνικό Δηµόσιο
κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β’ της προηγούµενης παραγράφου. Χρηµατικά διαθέσιµα που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις επενδύσεων µπορούν να επενδύονται ακώλυτα από την
εταιρία κατά πάντα χρόνο. Λειτουργικές δαπάνες της
ΤΑΝΕΟ Α.Ε. καλύπτονται από τις διαχειριστικές αµοιβές της εταιρίας και τα χρηµατικά διαθέσιµα που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις επενδύσεων. Αν καταστεί αναγκαία η κάλυψη
λειτουργικών δαπανών από το προϊόν των ρευστοποιήσεων, πριν
την εξόφληση των οφειλών προς το Ελληνικό Δηµόσιο κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β’ της προηγούµενης παραγράφου, η πληρωµή τους διενεργείται κατόπιν συναίνεσης που παρέχεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την παρούσα και την προηγούµενη παράγραφο,
η υπ’ αριθ. 9835/6.9.2013 Ταµειακή Βεβαίωση και οι έννοµες συνέπειές της ενεργοποιούνται από το χρόνο της παράβασης και
εφεξής, για δε την προκύπτουσα οφειλή ευθύνονται αλληλεγγύως µε την ΤΑΝΕΟ Α.Ε. όλα τα µέλη της διοίκησης αυτής, κατά
τη θητεία των οποίων έλαβε χώρα η παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία παρακολούθησης
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της εξόφλησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3, ο
τρόπος διαπίστωσης της συνδροµής των προϋποθέσεων λήξης
της αδρανοποίησης της ταµειακής βεβαίωσης, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
5. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την αναµεταβίβαση
των µετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. στο Ελληνικό Δηµόσιο οι κοινές
µετοχές της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. περιέρχονται στο «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.», των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της µεταβίβασης αυτής οριζόµενων µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια απόφαση µπορεί να τροποποιείται
και το καταστατικό της ΤΑΝΕΟ Α.Ε.. Μετά την περιέλευση των
µετοχών της εταιρίας στο «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης Α.Ε.», η ΤΑΝΕΟ Α.Ε. δύναται να αναλαµβάνει επί
συµβάσει τη διαχείριση πόρων τρίτων φορέων προερχόµενων
από διαρθρωτικά ταµεία, ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 αλλά και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Οι πόροι αυτοί θα επενδύονται κυρίως µε κριτήριο τη
συµβολή των χρηµατοδοτούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη τοµέων νέας οικονοµίας και τη χρηµατοδότηση νεοσύστατων καινοτόµων επιχειρήσεων και θα
διοχετεύονται σε αυτές ως κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών. Η κατά τα ανωτέρω ανάληψη της διαχείρισης πόρων γίνεται
στο πλαίσιο των εκάστοτε καταστατικών σκοπών της Εταιρίας
και τελεί υπό την αίρεση της τήρησης της εφαρµοστέας νοµοθεσίας περιλαµβανοµένων και των διατάξεων του ν. 2367/1995.
Άρθρο 111
Ρύθµιση θεµάτων OMMA
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014 (Α’ 114),
όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 235 του
ν. 4281/2014 (Α’ 160), η ηµεροµηνία «31.12.2014» αντικαθίσταται
µε την ηµεροµηνία «30.4.2015».
2. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου που έχει νοµίµως οριστεί και διοικεί τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κατά
το χρόνο κατάθεσης του παρόντος νόµου και η θητεία του
οποίου λήγει στις 24.12.2014, παρατείνεται µέχρι 30.4.2015.
Άρθρο 112
Ρύθµιση θεµάτων εκκαθάρισης «Ο.Π.Ε.Π. ΑΕ»
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν. 4002/2011
(Α’ 180) προστίθεται εδάφιο στ’ ως εξής:
«στ. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρείας
«Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε.», απαγορεύεται κάθε µέτρο ατοµικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων
εναντίον της. Η απαγόρευση καταλαµβάνει και κάθε τυχόν αρξαµένη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως.»
Άρθρο 113
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 2725/1999
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 2725/1999
(Α’ 121) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που αθλητική οµοσπονδία δεν είναι φορολογικά ενήµερη, η κατανοµή επιχορηγήσεων της παρούσης παραγράφου σε αθλητικά σωµατεία και ενώσεις διενεργείται κατά
κλάδο άθλησης από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.»
Άρθρο 114
Μετασκευασµένα µεταφορικά µέσα
που λειτουργούν ως θέατρα
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του β.δ.
15/17.5.1956 (Α’ 123), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 16 του ν. 3390/2005 (Α’ 233), προστίθενται εδάφια

ως ακολούθως:
«Για λόγους εκσυγχρονισµού, επέκτασης, ασφάλειας και υγιεινής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων πολεοδοµικών
διατάξεων, η εκτέλεση εργασιών επισκευής-µετασκευής και επέκτασης εντός των παραπάνω χώρων θεάτρου, που λειτουργούν
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του β.δ. της 15/17.5.1955 (Α’
123), καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα αυτών χώρο τόσο για
τον εκσυγχρονισµό όσο και για τη βελτίωση της υγιεινής, της λειτουργικότητας και ασφάλειας αυτών.
Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από
γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ).
Η γνωµοδότηση του ΚΕΣΑ χορηγείται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων µε την οποία συνυποβάλλονται κατ’ ελάχιστον: α)
αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του θεάτρου, β) αιτιολογηµένη τεχνική έκθεση µηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο µετασκευασµένο προς
θεατρική χρήση χώρο (πλωτού, χερσαίου ή σταθερής τροχιάς
µεταφορικού µέσου), καθώς και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο,
γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος της οικοδοµικής
άδειας ή της άδειας δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία ή στο µισθωτήριο συµβόλαιο για την
παραχώρηση δηµοσίας ή κοινόχρηστης έκτασης ή του συντασσόµενου κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε την υπό κλίµακα
σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ.), δ) κάτοψη, τοµή και όψεις των κατασκευών - εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίµακα, ε) φωτογραφίες
του ως άνω χώρου και του ακινήτου. Για την εκτέλεση των ως
άνω εργασιών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόµησης αλλά έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Για την έκδοση της έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας υποβάλλονται όλα τα στοιχεία α’, β’, γ’, δ’ και ε’ που συνοδεύουν την ως άνω αναφερόµενη αίτηση για χορήγηση έγκρισης παρέκκλισης.
Σε περίπτωση που από τη φύση του προβλεπόµενου έργου
απαιτείται η εκπόνηση στατικής µελέτης ή µελέτης στατικής
επάρκειας ή ηλεκτροµηχανολογική µελέτη ή τεχνική έκθεση αρµοδίου µηχανικού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αυτή
υποβάλλεται στη Δ.Ο.Κ.Κ. συµπληρωµατικά µαζί µε δήλωση του
αρµόδιου µηχανικού µε την οποία αναλαµβάνει την ευθύνη της
στατικής και µηχανολογικής ασφαλείας της κατασκευής και των
εγκαταστάσεων. Για εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης µε τη
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εφαρµόζονται οι κείµενες
κάθε φορά διατάξεις.»
Άρθρο 115
Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση 7
(Νοµός Βοιωτίας) A, 1 του ν. 3852/1987 (Α’ 2010)
«Σύσταση νέας Δηµοτικής Ενότητας»
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
Δήµος Τανάγρας µε έδρα το Σχηµατάρι αποτελούµενος από
τους δήµους:
α. Σχηµαταρίου β. Οινοφύτων γ. Τανάγρας, δ. Δερβενοχωρίων,
οι οποίοι καταργούνται και ε. Οικισµού Δηλεσίου του οποίου τα
2/5 ανήκουν στη Δηµοτική Ενότητα Οινοφύτων και τα υπόλοιπα
3/5 ανήκουν στη Δηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου.
Άρθρο 116
Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του ν. 3874/2010 (A’
151) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικά για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως άνω ορισµός της
αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης
του ως άνω εισοδήµατος.»
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Άρθρο 117
1. Οι εργαζόµενοι της πρώην ΑΜΕΛ ΑΕ των οποίων η σύµβαση
έληξε από 1.1.2010 έως και 31.12.2010, δύνανται να ενταχθούν
κατά παρέκκλιση κάθε αντιθέτου ειδικής ή γενικής διάταξης, στις
κενές οργανικές θέσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σύµφωνα µε την εκπαίδευση και την εµπειρία τους, εφόσον υφίστανται αντίστοιχες
ανάγκες της εταιρείας µετά από εισήγηση του ΔΣ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
και τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε πρόσκληση της εταιρείας και
αντίστοιχο αίτηµα των ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις τους όρους και τις συνθήκες των λοιπών εργαζοµένων
της ΣΤΑΣΥ Α.Ε..
3. Η νοµιµότητα της διαδικασίας και των δικαιολογητικών ελέγχεται από το ΑΣΕΠ.
4. Με την αποδοχή της θέσης, κάθε απαίτηση των προσώπων
αυτών κατά της εταιρείας αποσβέννυται.
Άρθρο 118
1. Στο τέλος του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’237) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Κατ’ εξαίρεση και προκειµένου να µη διαταραχθεί η οµαλή
κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ σε ιατρικό δυναµικό, ο έλεγχος
των δικαιολογητικών των αγροτικών, ειδικευοµένων, εξειδικευοµένων και επικουρικών ιατρών πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκοµείου του ΕΣΥ,
κατά περίπτωση, εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισµού, πρόσληψης ή τοποθέτησης.
Για τις περιπτώσεις ιατρών που διορίζονται ή µετατάσσονται
σε θέση ειδικευµένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, κατόπιν έκδοσης πρακτικού συνεδρίασης συµβουλίου κρίσης, το οποίο έχει αποσταλεί
και εκκρεµεί η υλοποίηση του στο Υπουργείο Υγείας έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από το οικείο συµβούλιο κρίσεων εντός τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης διορισµού/µετάταξης.
Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών για
το ιατρικό προσωπικό κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντίατρων που εντάσσεται και κατατάσσεται στον κλάδο Ιατρών ΕΣΥ σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4305/2014 πραγµατοποιείται
από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκοµείου
του ΕΣΥ, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης ένταξης και κατάταξης.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ιατρών που πρόκειται να καταλάβουν θέση µονίµου ιατρού κλάδου ΕΣΥ πραγµατοποιείται
µε ευθύνη του οικείου συµβουλίου κρίσεων.
Η διαδικασία έκδοσης πρακτικών κρίσης που εκκρεµούν στα
αρµόδια Συµβούλια, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν
ολοκληρώνεται πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών από τα αρµόδια συµβούλια κρίσης.
Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής
σχέσης ιατρού κλάδου ΕΣΥ, αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το διορισµό
του, γίνεται από την υπηρεσία προέλευσης του αιτούντος, πριν
από την αποδοχή της παραίτησης από τον οικείο Υπουργό.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη λυθεί η υπαλληλική
σχέση µε την αποδοχή παραίτησης ή λύεται αυτοδίκαια στις
31.12.2014 ή έχει παρέλθει δίµηνο από την υποβολή της αίτησης
παραίτησης, οπότε γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση,
χωρίς να έχει προηγηθεί ή ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας
δικαιολογητικών, ο έλεγχος γίνεται από τις υπηρεσίες της οικείας
Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκοµείου, εντός τριών (3) µηνών από
τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης.
Αιτήσεις παραίτησης ιατρών, που εκκρεµούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, γίνονται δεκτές µετά την ολοκλήρωση της
σχετικής διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το διορισµό του αιτούντος, εφόσον αυτά τα δικαιολογητικά δεν ελέγχθηκαν σε προγενέστερο χρόνο.
Οι σχετικές βεβαιώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου των ως άνω
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περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται άµεσα
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3754/2009, όπως ισχύει, προστίθεται
δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Το επίσηµο ωράριο των υπηρετούντων ιατρών στις µονάδες
υγείας του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) είναι
επτάωρο και πενθήµερο από Δευτέρα έως Παρασκευή.»
Άρθρο 119
1. Η προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) ηµεροχρονολογία υποχρεωτικής ένταξης των τοµέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), όπως και αυτή του
τελευταίου εδαφίου περί της αυτοδίκαιης µετατροπής των ανωτέρω σε Ν.Π.Ι.Δ. παρατείνονται έως 28.2.2015.
2. Η προβλεπόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προθεσµία για τα Ταµεία Στρατού,
Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ,
καθώς και του Τ.Α.Υ.Β. κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της
Βουλής παρατείνεται έως τις 28.2.2015.
Άρθρο 120
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΠΠΕΠ
Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10.α. Με βάση τα τηρούµενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά αρχεία του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Οργανισµός
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκδίδει «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης», «Βεβαιώσεις
Χορήγησης Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης» και «Βεβαιώσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Οι ανωτέρω βεβαιώσεις χορηγούνται στους δικαιούχους
Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 του ν. 2009/1992 που
συµµετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων που διενήργησε ο Ο.Ε.Ε.Κ.,
έχουν το αντίστοιχο περιεχόµενο των βεβαιώσεων της κ.υ.α.
2944/2014 (Β’ 1098), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέροντας ρητά
τον τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που
ίσχυε και υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
β. «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης» που εκδίδονται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρµογή του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
ισχύει, έχουν το αντίστοιχο περιεχόµενο των βεβαιώσεων της
κ.υ.α. 2944/2014 (Β’1098), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέροντας
ρητά τον τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που
ίσχυε και υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
γ. Διπλώµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικά
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 που εκδίδονται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρµογή του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
ισχύει, υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε.»
δ. Στο άρθρο 14 του ν. 4115/2013 προστίθεται παράγραφος
7, ως εξής:
«Η αρµοδιότητα πιστοποίησης των Εξειδικευµένων Κέντρων
Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) από τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και µέχρι τη δηµοσίευση
του νόµου τούτου, γενόµενες πιστοποιήσεις από τον Ε.Ο.Π.Ι.Σ.
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Άρθρο 124

ισχύουν ως πιστοποιήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..»»
Άρθρο 121
Ρύθµιση θεµάτων Α.Ε.Ι.
Το άρθρο 15 του ν. 2454/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή αποκτούν αυτοδυναµία µόλις λειτουργήσουν αυτοδύναµα δύο (2)
Σχολές τους. Το αργότερο µέσα σε ένα µήνα, αφότου εξασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις κινείται από τον Πρόεδρο
της Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και
Συγκρότησης της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(όπου στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 αναφέρεται ο Πρόεδρος
του Συµβουλίου νοείται ο Πρόεδρος της Δ.Ε.). Με το διορισµό
του Πρύτανη και τη Συγκρότηση της Συγκλήτου λήγει η θητεία
των µελών της Διοικούσας Επιτροπής και παύουν να ισχύουν οι
περί αυτήν διατάξεις.
2. Σχολές των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναµη λειτουργία εφόσον
σε αυτές υπηρετούν τουλάχιστον οκτώ καθηγητές στη βαθµίδα
του καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή,
τέσσερις εκ των οποίων τουλάχιστον υπηρετούν στη βαθµίδα του
καθηγητή πρώτης βαθµίδας.
3. Η θητεία των πρώτων εκλεγµένων οργάνων διοίκησης των
Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, είναι η προβλεπόµενη από το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1268/1982, όπως
ισχύει, προσαυξηµένη µε το χρονικό διάστηµα που τυχόν απαιτείται για τη λήξη του αντίστοιχου ακαδηµαϊκού έτους της εκλογής τους.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή στα
κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος λειτουργούντα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι. Σχολές και Τµήµατα, καταργουµένων των κατά
περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
5. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που ανακύπτει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 122
Ρύθµιση για το Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο
κοσµήτορας µπορούν να διδάσκουν στο Διεθνές Πανεπιστήµιο
Ελλάδος ως επισκέπτες καθηγητές ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό, ερευνητικό και επιστηµονικό έργο τους στο
ίδρυµα στο οποίο ανήκουν.»
Άρθρο 123
Οι παράγραφοι 1 και 12 του κεφαλαίου Α’ του άρθρου 13α του
ν. 4310/2014 (Α’ 258), επαναδιατυπώνονται ως εξής:
Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα
Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα- Ινστιτούτα που διέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίες, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο
αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
Α) Ινστιτούτα Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Β) Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων (Ι.Π.ΣΥ.)
12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(Ε.ΚΕ.Α.Μ.- ΘΡΑ.)- «Καραθεοδωρή» µε έδρα την Κοµοτηνή, το
οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
Α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασµού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων (Π.Ε.Σ.Α.Α.ΦΥ.Π.), µε έδρα την Ξάνθη,
Β) Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), µε έδρα την Αλεξανδρούπολη,
Γ) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίµων και. Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), µε έδρα την Ορεστιάδα.

Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.
4224/2013 (Α’ 288) η φράση «και για το χρονικό διάστηµα έως
31.12.2014» αντικαθίσταται µε τη φράση «και για το χρονικό διάστηµα µέχρις εγκαταστάσεως του πλειοδότη».
Άρθρο 125
Απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας µε ιδιώτες
ιατρούς
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Το ανωτέρω προσωπικό προσλαµβάνεται κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της παρ. 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/ 2012.
Η απαιτούµενη ΠΥΣ εκδίδεται µετά από την ανωτέρω διαδικασία προσλήψεως εντός ενός µηνός, άλλως η διαδικασία προσλήψεως καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.»
Άρθρο 126
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επίσης στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των ξενοδοχειακών κτιρίων
του άρθρου 8 της 1129485/479/Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β’ 1152) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από ξενοδοχειακές ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και η αξία
των δικαιωµάτων επί των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων/ διαµερισµάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Τουρισµού, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από ξενοδοχειακές
ατοµικές επιχειρήσεις. Δεν περιλαµβάνονται στη ρύθµιση του
προηγούµενου εδαφίου οι τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις
(βίλες), οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 5 του ν. 4223/2013, το οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 11 του δέκατου όγδοου άρθρου του ν. 4286/2014
(Α’194 ), καταργείται.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.1.2015.
Άρθρο 127
Ιδρύεται µεταβατική έδρα του µονοµελούς Πληµµελειοδικείου
Κοζάνης, που θα εκδικάζει τις ποινικές υποθέσεις της Επαρχίας
Εορδαίας και θα συνεδριάζει στο Ειρηνοδικείο Πτολεµαΐδας σε
ηµέρες και ώρες που θα καθοριστούν µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Πρωτοδικείου Κοζάνης.
Αθήνα,

2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

9. ΥΓΕΙΑΣ

10. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

13. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.01’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014 και ώρα 12.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: ειδική συνεδρίαση µε µοναδικό αντικείµενο τη διεξαγωγή δεύτερης ονοµαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

