ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜB’
Πέµπτη 14 Μαΐου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βούλας, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου,
φοιτητές από το Indiana University Kelley School of Business
µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μαραθώνα, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Δηµοτικό Σχολείο Χωραφακίων Χανίων και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Φερών Έβρου, σελ. 2988,
2992, 2995, 3003, 3010, 3015
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2986, 2987, 2994, 2996,
2999, 30001, 3001, 3002, 3004, 3008, 3009, 3011, 3012, 3013,
3014
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων και αναφορών και ερωτήσεων της Παρασκευής 15 Μαΐου 2015, σελ.
3004
2. Ανάγνωση αναφορών, σελ. 2983 - 2984
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i. σχετικά µε την ανάγκη επανασχεδιασµού της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέµατος του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ), σελ. 2985
ii. σχετικά µε την καταβολή ποσοστού 1,5% των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών για την παραγωγή
κινηµατογραφικών ταινιών, σελ. 2986
iii. σχετικά µε την κρίση στο χώρο του βιβλίου, σελ. 2988
β) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. σχετικά µε την κατάσταση στη νοσοκοµειακή µονάδα
"Αµαλία Φλέµινγκ", σελ. 2991
ii. σχετικά µε τις παραιτήσεις Διοικητών Νοσοκοµείων, σελ.
3004
iii. σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής των διοικητικών νοσοκοµειακών µονάδων, σελ. 3004
iv. σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εξόφληση των οφειλόµενων ποσών έναντι νοσηλίων στα προνοιακά ιδρύµατα
της Αχαΐας, σελ. 3008
v. σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα κατάργησης της Ανώνυµης Εταιρείας Συστήµατος Αµοιβών των Νοσοκοµείων (ΕΣΑΝ
Α.Ε.), σελ. 3009
vi. σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για την προστασία των πολιτών του Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων στην περιοχή, σελ. 3011
vii. σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων από την ελληνική
αγορά, σελ. 3012
viii. σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου
Ελλάδος από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια, σελ. 3015
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των δανειοληπτών του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), σελ. 2993
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών:
i. σχετικά µε τις επιπτώσεις της απόφασης εξαίρεσης της
Ελλάδος από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σελ. 2995
ii. σχετικά µε τη στάση του δικηγόρου του Ελληνικού Δη-

µοσίου στη συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της
Επικρατείας στις 24-3-2015 του µη κερδοσκοπικού Σωµατείου " Έλληνες Φορολογούµενοι", που ζητούσε να κριθεί αντισυνταγµατική και παράνοµη η "συµφωνία συµβιβασµού"
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Siemens", σελ. 2998
iii. σχετικά µε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου
για το θέµα της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου, σελ. 3000
iv. σχετικά µε την επαναπρόσληψη των πρώην εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σελ. 3002
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,

σελ. 3010 - 3015
σελ. 2983 - 2997
σελ. 2997 - 3010

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ,
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,

σελ. 2999, 3000
σελ. 2999
σελ. 2986
σελ. 3001
σελ. 3008
σελ. 2986, 2987
σελ. 3011, 3012, 3013,
3014
σελ. 2986, 2987, 2994,
2996
σελ. 3001
σελ. 3011, 3012
σελ. 2999, 3001, 3002,
3004, 3008, 3009

Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο. ,
σελ. 2993, 2995
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. ,
σελ. 2995, 2997, 2998
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 2996, 2997, 2998,
2999, 3001, 3002,
3003, 3004
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3012, 3013, 3014
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 3009, 3010
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 3005, 3006, 3008
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 2996, 2998, 2999
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 2985, 2986
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ. , σελ. 2988, 2989
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 2993, 2994
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
σελ. 3000, 3001
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 3005, 3006, 3007,
3008, 3009, 3010,
3012, 3013, 3014,
3015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 2987
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2991, 2992, 2993
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2986, 2997
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
σελ. 3005, 3006
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2999, 3002, 3003,
3008

ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
ΞΥΔΑΚΗΣ Ν. ,
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Χ. ,

σελ. 2991, 2992, 2993
σελ. 2985, 2987, 2988,
2989, 2990
σελ. 3011
σελ. 2985, 2987, 2988
σελ. 3015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’
Πέµπτη 14 Μαΐου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 14 Μαΐου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.32’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ανάγνωση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Παρακαλείται ο Γραµµατέας της Βουλής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ρεθύµνου, να αναγνώσει τις αναφορές προς
το Σώµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ανακοίνωση αναφορών 14ης
Μαΐου 2015.
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευστάθιου Παναγούλη
προς το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Η Πανελλαδική Οµοσπονδία Τριτέκνων θέτει το ζήτηµα
των µετεγγραφών των φοιτητών και των δικαιωµάτων των τριτέκνων».
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευστάθιου Παναγούλη
προς το Υπουργείο Οικονοµικών, µε θέµα: «Η Οµοσπονδία Εργαζοµένων Καπνοβιοµηχανιών Ελλάδας αντιδρά σχετικά µε το
ενδεχόµενο νέας αύξησης φόρου στα προϊόντα καπνού».
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τα Υπουργεία Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού, µε θέµα: «Ο Αλιευτικός Σύλλογος Βόλου περιγράφει τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η παράκτια αλιεία στη Μαγνησία και αιτείται την επανασύσταση του λιµεναρχείου του Αγίου Ιωάννη Πηλίου, την άµεση εκκίνηση των έργων
της αποκατάστασης του αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού Πηλίου και την άµεση ενεργοποίηση του αλιευτικού τουρισµού.
Αναφορά της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη
προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, µε
θέµα: «Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Δήµου Καλλικράτειας διαµαρτύρεται για την κατάργηση του Αστυνοµικού Τµήµατος της
Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής».
Αναφορά της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη
προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Η Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείου και
Κέντρων Υγείας του Νοµού Χαλκιδικής θέτει το ζήτηµα της κατάργησης της απλήρωτης εργασίας µε πρόσθετες εφηµερίες
µέχρι την αποπληρωµή των οφειλόµενων από εκτελεσµένες πρόσθετες εφηµερίες των προηγούµενων ετών».

Αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου
Μπούρα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Μεγάρων αιτείται την ενίσχυση του Αστυνοµικού Τµήµατος Μεγάρων,
Νέας Περάµου και Κινέττας, του Τµήµατος Ασφαλειών Μεγάρων
και του Τµήµατος Τροχαίας Μεγάρων και την αποκατάσταση της
νοµιµότητας στον καταυλισµό των Ροµά στην περιοχή Βλυχό Μεγάρων».
Αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δικαστικής Φυλακής Νεάπολης Κρήτης αιτείται την αύξηση των θέσεων
προσωπικού στη Δικαστική Φυλακή Νεάπολης».
Αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου
Μπούρα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Ο Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος
Πράσινου Λόφου Αρτέµιδος διαµαρτύρεται για τη µεταφορά του
Αστυνοµικού Τµήµατος Αρτέµιδος, εκφράζοντας το αίσθηµα της
ανασφάλειας των κατοίκων».
Αναφορά της Βουλευτού της Κοινοβουλευτικής Οµάδας το
Ποτάµι κ. Αικατερίνης Μάρκου προς το Υπουργείο Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ιδρύµατος “Άσυλο του Παιδιού” αιτείται την επανένταξη του
Ασύλου στα ειδικά σχολεία που δικαιούνται δωρεάν µεταφορά
των παιδιών που φοιτούν σε αυτό».
Αναφορά των Βουλευτών του ΚΚΕ κυρίων Γεωργίου Λαµπρούλη, Αθανασίου Βαρδαλή και Γεωργίου Μαρίνου προς το Υπουργείο Οικονοµικών, µε θέµα: «Οι υπάλληλοι των Αυτοτελών Γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας αιτούνται την τροποποίηση του
π.δ. 111/2014 σε ότι αφορά τη δηµόσια περιουσία και την επαναφορά της λειτουργίας αυτόνοµων οργανικών µονάδων σε κάθε
νοµό».
Αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου
Μπούρα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Ο Δήµαρχος Σαρωνικού αιτείται τη συγχώνευση Αστυνοµικών Τµηµάτων Αναβύσσου και Καλυβίων, µαζί µε
τα όµορα Τµήµατα Ασφαλείας και τον Αστυνοµικό Σταθµό Σαρωνίδας σε ενιαίο Αστυνοµικό Τµήµα Σαρωνικού».
Αναφορά του Βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Νικόλαου Νικολόπουλου
προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε θέµα: «Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΚΚΠΠΔΕ) επισηµαίνει την ανάγκη χρηµατοδοτικής, στελεχιακής και οργανωτικής ενίσχυσης τού ως άνω Κέντρου και αιτείται κοινή συνάντηση εκπροσώπων του µε την
αρµόδια πολιτική ηγεσία».
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Αναφορά του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος παραθέτει δελτίο Τύπου σχετικά µε την ανεφάρµοστη υπ’ αριθµ.
1251/2015 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για
τις µετεγγραφές, όσον αφορά τους πολύτεκνους και τα τέκνα
πολυτέκνων και προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργίου Πάντζα προς
το Υπουργείο Υγείας, µε θέµα: «Ο Δήµαρχος Ραφήνας-Πικερµίου
αιτείται την εικοσιτετράωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ραφήνας».
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη
προς το Υπουργείο Υγείας, µε θέµα: «Ο Δήµαρχος Βιάννου αιτείται τη δηµιουργία Σταθµού ΕΚΑΒ στο Δήµο Βιάννου».
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη
προς το Υπουργείο Υγείας, µε θέµα: «Ο Δήµαρχος Βιάννου αιτείται τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας της Άνω Βιάννου, µε την
οποία παραθέτονται οι ελλείψεις σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό,
απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του Κέντρου Υγείας».
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη
προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Ο Δήµαρχος Βιάννου αιτείται την επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Βιάννου, µε την οποία παραθέτονται
όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία αιτιολογούν το αίτηµα για την
επαναλειτουργία του Ειρηνοδικείου».
Αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστου
Δήµα προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Το Σωµατείο Επαγγελµατιών
Γαστρονοµίας Εστίασης και Συµποσίου του Νοµού Κορινθίας
επισηµαίνει την ανάγκη πρόβλεψης για ευνοϊκότερες ρυθµίσεις
των οφειλών προς τη ΔΕΗ».
Αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστου
Δήµα προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόµων Ελλάδας αιτείται ειδική παροχή προστασίας της µητρότητας
σε εργαζόµενες παιδαγωγούς µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου
σε δήµους και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ να
έχουν το δικαίωµα της γονικής άδειας και της εκπλήρωσης των
ελαχίστων υποχρεώσεων ανατροφής των παιδιών τους.»
Αναφορά των Βουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Αθανασίου Βαρδάλη
και Ελένης Γερασιµίδου προς το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Οι µαθητές καταρτιζόµενων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΠΑΣ-ΙΕΚ της Μακεδονίας αιτούνται την κατάργηση του ν.4186/
2013, µε τον οποίο οι σχολές τουρισµού οδηγούνται σε κλείσιµο
και τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση των σπουδών τους και
την κάλυψη των αναγκών των σχολών σε υποδοµές και υλικά».
Αναφορά του Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικόλαου Νικολόπουλου προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Πολίτης
παραθέτει προτάσεις του για αξιοποίηση της πρώην βιοµηχανικής ζώνης Δραπετσώνας».
Αναφορά του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Δάσκαλος παραθέτει τις απόψεις του, που αφορούν την
τροποποίηση των άρθρων του ν.3848/2010 για την επιλογή των
στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη
προς το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παραθέτει τις προτάσεις
της για το συνταξιοδοτικό των Ενόπλων Δυνάµεων, τα οποία χρήζουν επείγουσας και άµεσης αντιµετώπισης από τους αρµόδιους
φορείς και για τα οποία απαιτείται µηδενικό έως ελάχιστο δηµοσιονοµικό κόστος».
Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη
προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου
διαµαρτύρεται για την ακύρωση της τοπικής συλλογικής σύµβασης εργασίας µε τον εργοδοτικό φορέα των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων και αιτείται την άµεση παρέµβαση της
πολιτείας, ώστε να προστατευτούν οι εργαζόµενοι στα τουριστικά λεωφορεία, ενώ τονίζει την αναγκαιότητα της υποχρεωτικότητας των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας».
Αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστου
Δήµα προς το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων
Γλωσσών του Νοµού Κορινθίας παραθέτει τις ενστάσεις του που
αφορούν τις επιπτώσεις του πολυνοµοσχεδίου για την παιδεία:
«Επείγοντα µέτρα για την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση» στον κλάδο τους».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των
αναφορών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα κάνω µια παράκληση και προς τους αξιότιµους κυρίους
Υπουργούς και τους κυρίους συναδέλφους για τήρηση του χρόνου.
Πρώτα θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 184/5-5-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Κανελλοπούλου προς
τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη επανασχεδιασµού της αξιοποίησης του κτηριακού
αποθέµατος του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΥΠΠΟΑ).
Στην ερώτηση της κ. Κανελλοπούλου θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαος Ξυδάκης.
Κυρία Κανελλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Όπως έχει επισηµανθεί πολλές φορές στο παρελθόν, το
πρώην Υπουργείο Πολιτισµού-Αθλητισµού, αντιµετωπίζει οξύτατο στεγαστικό πρόβληµα, γι’ αυτό πολλές φορές είχε προταθεί
η µεταστέγαση των υπηρεσιών από το ιστορικό κτήριο της οδού
Μπουµπουλίνας σε διάφορα άλλα κτήρια. Είχαµε ακούσει για
κτήρια Κεράνη, Τσαούσογλου κ.λπ.. Την ίδια στιγµή βέβαια, η
προηγούµενη µνηµονιακή κυβέρνηση µέσω του ΤΑΙΠΕΔ –που,
κατά τη γνώµη µας, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά όχηµα υφαρπαγής της δηµόσιας περιουσίας- προχώρησε στη σκανδαλώδη εκποίηση είκοσι οκτώ κτηρίων ιδιοκτησίας του ελληνικού δηµοσίου,
µεταξύ αυτών και του κτηρίου της οδού Μπουµπουλίνας.
Πιο συγκεκριµένα, το εν λόγω κτήριο εντάχθηκε στο Χαρτοφυλάκιο Α’ της διαδικασίας εκποίησης και τελικά πέρασε στην
ιδιοκτησία της «ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ», θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, έναντι συνολικού τιµήµατος, µαζί µε τα υπόλοιπα κτήρια
115,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, το κτήριο µε τη µέθοδο
του sales and lease back ενοικιάστηκε από το δηµόσιο για περίοδο είκοσι ετών µε εγγυηµένη απόδοση ενοικίου, ενώ παράλληλα το δηµόσιο επιβαρύνθηκε µε τα έξοδα ασφάλισης,
συντήρησης και διατηρεί δικαίωµα προαίρεσης επαναγοράς
µετά το πέρας της εικοσαετίας στις µελλοντικά διαµορφωµένες
αγοραίες αξίες.
Παράλληλα, σύµφωνα µε τους πιο µετριοπαθείς υπολογισµούς, µόνο στην Αθήνα το πρώην Υπουργείο Πολιτισµού Αθλητισµού φέρεται ως ιδιοκτήτης τριακοσίων σαράντα τριών
ακινήτων, από τα οποία εκατόν σαράντα τέσσερα βρίσκονται
στην Πλάκα, εξήντα στα Αναφιώτικα, πενήντα πέντε στον Κεραµεικό, ογδόντα τέσσερα στην Ακαδηµία Πλάτωνος. Από στοιχεία
δηµοσιευµένα στον Τύπο ήδη από το 2010 –«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 178-2010- το 47,1% αυτών των κτηρίων στην περιοχή της Αθήνας
και του Πειραιά είναι αξιοποιήσιµο, ενώ το 31,5% έχει παραχωρηθεί σε ιδρύµατα και φορείς και το υπόλοιπο είναι κενά οικόπεδα και κτίσµατα.
Κύριε Υπουργέ, µε δεδοµένο το γεγονός ότι το πρώην Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων του Ελληνικού Δηµοσίου, ποιος
είναι ο σχεδιασµός για την πραγµατική αξιοποίηση αυτής της περιουσίας, προς όφελος του δηµοσίου και την κάλυψη των στεγαστικών και άλλων αναγκών του τοµέα Πολιτισµού του
Υπουργείου;
Προτίθεστε να καταγγείλετε τη λεόντειο σύµβαση µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού; Θα προχωρήσει άµεσα το Υπουργείο σας σε επαναδιαπραγµάτευση του
µισθώµατος, που καταβάλλεται στην «ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ»;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Κανελλοπούλου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Νικόλαος Ξυδάκης, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,

2985

Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητή κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ
που µου δίνετε αυτήν την ευκαιρία, για να περιγράψω µε πολύ
λίγα λόγια την κατάσταση των ακινήτων, µε αφορµή τη γνωστή
µεταβίβαση ακινήτων του δηµοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ και από το ΤΑΙΠΕΔ στην κυριότητα ξένων funds µέσω πωλήσεων ή µέσω πωλήσεων και επανενοικίασης.
Να σας πω κατ’ αρχάς για το κτήριο στην οδό Μπουµπουλίνας
22, το ιστορικό κτήριο, το οποίο έχει σηµαδέψει τις µνήµες του
αντιδικτατορικού αγώνα, όπου ήταν τα κτήρια της Ασφάλειας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το διπλανό ήταν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Όχι αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, δεν ήταν αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Σίγουρα; Και η ταράτσα ήταν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, το δίπλα ήταν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Εντάξει, δεν έχει σηµασία.
Αυτό το κτήριο ανήκε στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Πωλήθηκε στο ελληνικό δηµόσιο και πέρυσι περιελήφθη σε ένα πακέτο, µαζί µε άλλα δηµόσια κτήρια µεγάλα, το Υπουργείο Παιδείας το καινούργιο, που ήταν πρώην ολυµπιακό ακίνητο, το κτήριο Κεράνη που αναφέρατε, το Υπουργείο Υγείας και επωλήθησαν όλα αυτά τα πακέτα σε δύο funds, στο fund ακινήτων του
πρώην «LAMDA ESTATE» της Eurobank, που ανήκει σε Καναδούς τώρα και στην «ΠΑΝΓΑΙΑ» που ελέγχει τώρα ένα πολυεθνικό fund.
Γι’ αυτό το κτήριο τώρα, το δηµόσιο καταβάλει 49.100 ευρώ
µηνιαίως για τα επόµενα είκοσι χρόνια και έχει την ευθύνη της
ελαφράς συντήρησης και της ασφάλισής του. Στην εικοσαετία
έχει την option, την προαίρεση να το επαναγοράσει στις τότε
τιµές. Ένας πρόχειρος υπολογισµός µπορεί να σας δείξει ότι
στην εικοσαετία αυτή, το δηµόσιο θα δαπανήσει περίπου 12 εκατοµµύρια για την ενοικίαση αυτού του κτηρίου, το οποίο σηµειωτέων είναι ένα ωραίο, πλην µικρό κτήριο, το οποίο δεν µπορεί
να στεγάσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού.
Το Υπουργείου Πολιτισµού στεγάζεται συνολικά σε δεκατρία
κτήρια στην περιφέρεια, εδώ στην Αθήνα. Καταβάλλει περίπου
3 εκατοµµύρια ετησίως σε ενοίκια.
Δεν µπορούµε, όµως, να προσβάλουµε την πώληση του ΤΑΙΠΕΔ εµείς, ως Υπουργείο Πολιτισµού, διότι όλα τα ακίνητα και
τα τριάντα τέσσερα της Πλάκας σε δύο πακέτα, περιήλθαν στην
απόλυτη κυριότητα και νοµή του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν έχει καµµία σχέση
το Υπουργείο Πολιτισµού. Έχει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο εποπτεύεται
από το Υπουργείο Οικονοµικών. Οποιαδήποτε προσβολή ή οποιαδήποτε αναδιαπραγµάτευση ενοικίου πρέπει να την κάνει το
ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή το Υπουργείο Οικονοµικών. Το Υπουργείο Πολιτισµού δεν έχει κανένα δικαίωµα πάνω σε αυτά τα ακίνητα
πλέον. Έχει µόνο το ηθικό και πολιτικό ενδεχοµένως. Αυτό το
αναγνωρίζω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την αξιοποίηση, µπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά γι’ αυτά τα ακίνητα που αναφέρατε, ότι πάρα πολλά εξ
αυτών είναι σε ερειπιώδη κατάσταση, ενώ πολλά από αυτά χρειάζονται αρχαιολογική έρευνα και αποκατάσταση, ενέργειες δηλαδή που δεν τις επιτρέπουν τα πολύ καχεκτικά οικονοµικά του
ελληνικού κράτους σε αυτή τη φάση. Υπάρχει ένα πρόγραµµα
εξώσεων από τους αυθαίρετους καταληψίες, καθώς και ένα πρόγραµµα διακοπής σκανδαλωδών παραχωρήσεων ακινήτων του
Υπουργείου Πολιτισµού σε ιδιώτες δικαιούχους. Πρόκειται κυρίως για σωµατεία, τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεγάζονται σε πολυτελή ακίνητα της Πλάκας. Επίσης, υπάρχει και
µια σκέψη κάποιας µεταστέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισµού σε µεγαλύτερα κτήρια, για να έχουµε οικονοµίες κλίµακος.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
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Κυρία Κανελλοπούλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ,
για την απάντηση.
Νοµίζω ότι συζητάµε ένα πολύ σοβαρό θέµα σήµερα, όπως η
επαναδιαπραγµάτευση και η ακύρωση της σχετικής σύµβασης,
στο σηµείο που αφορά το Υπουργείο σας, το οποίο, καθώς κατάλαβα, είναι µόνο πολιτικό. Αυτή τη δυνατότητα έχετε µόνο,
µιας πολιτικής παρέµβασης.
Όµως, ο έλεγχος του σχετικού φακέλου νοµίζω πως µπορεί να
είναι αρκετά διαφωτιστικός. Διότι θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι για
τη σχετική σύµβαση είχε γνωµοδοτήσει αρνητικά και το Ζ’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι εκτός των άλλων, είχαν
παραβιαστεί οι αρχές της διαφάνειας και της αµεροληψίας,
καθώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας -αν είναι δυνατόν, που
είναι δηλαδή, όπως συµπεραίνουµε- συµµετείχαν ως σύµβουλοι
θυγατρικές των τραπεζών, στις οποίες τράπεζες, την Εθνική και
τη Eurobank, πέρασε τελικά η ιδιοκτησία των είκοσι οκτώ ακινήτων, µεταξύ αυτών και του Υπουργείου στην οδό Μπουµπουλίνας.
Σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο που διανύει η χώρα, το γεγονός
ότι το εξαιρετικά υποχρηµατοδοτούµενο Υπουργείο Πολιτισµού
καλείται να καταβάλλει κατά µέσο όρο περίπου 600.000 ευρώ
ετησίως επί είκοσι έτη -αυτά τα 12 εκατοµµύρια ευρώ που είπατε
και εσείς- για τη χρήση κτηρίου, του οποίου ήταν ιδιοκτήτης
µέχρι πριν λίγο καιρό, νοµίζω ότι είναι ζήτηµα κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης. Δεν µπορούµε, δηλαδή, από τη µια να στοχεύουµε σε οικονοµίες κλίµακας και από την άλλη να καταβάλλουµε τόσο υψηλά ενοίκια.
Σχετικά µε το θέµα της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του
Υπουργείου, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο προικοδοτηµένα
Υπουργεία, νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξουν δικές σας παρεµβάσεις πολύ ουσιαστικές.
Σας υπενθυµίζω, κύριε Υπουργέ, επειδή εσείς ο ίδιος το έχετε
πει, ότι έξω στην αγορά δεκάδες µικρές οµάδες καλλιτεχνών δεν
έχουν ένα χώρο να κάνουν µια µικρή παράσταση ή να κάνουν τις
πρόβες τους, όπως µικρά συγκροτήµατα µουσικής, µικρές οµάδες θεάτρου ή ακόµα-ακόµα ζωγράφοι και γλύπτες. Δεν υπάρχουν χώροι να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Νοµίζω ότι το
µίνιµουµ που θα µπορούσε το Υπουργείο Πολιτισµού να συνεισφέρει σε αυτή την έκρηξη καλλιτεχνικής παραγωγής από νέους,
παρά το δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον, θα ήταν το ελάχιστο
δυνατό.
Θεωρώ ότι κάποιες κακοφωνίες, κύριε Υπουργέ, πρέπει να αντιµετωπιστούν προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει
να αποδείξουµε αυτό το κοινότοπο για τη γυναίκα του Καίσαρα,
που πρέπει να είναι και να φαίνεται τίµια. Δεύτερον, πρέπει να
συµβάλλουµε και εµείς σε αυτό που ορίζεται ως «παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας» µε όσες δυνάµεις έχουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ,
έθεσε ωραία θέµατα, ενδιαφέροντα και αυτονόητα, για τη στήριξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας η αξιότιµη συνάδελφος.
Παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ την κυρία συνάδελφο. Μου δίνει την ευκαιρία ακροθιγώς να µιλήσω για κάποια
σχέδια του Υπουργείου Πολιτισµού, τα οποία δεν είναι ακριβώς
δηµοσίως ανακοινώσιµα, αλλά µε πολύ µεγάλη ευχαρίστηση θα
τα µοιραστώ µε τους συναδέλφους στην Αίθουσα.
Πράγµατι, µια από τις σκέψεις που έχουµε για αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας και όχι µόνο των µικρών ακατάλληλων οικίσκων για καλλιτεχνικές χρήσεις παραστατικών τεχνών, αλλά για
άλλους χώρους, δικούς µας ή µε παραχωρήσεις, είναι το σχέδιο
να φτιάξουµε ένα πρόγραµµα, µε το οποίο θα παρέχουµε υποδοµές και δηµοσιότητα σε οµάδες καλλιτεχνών και δηµιουργών,
σε αυτό που ονοµάζουµε γενικά καλλιτεχνική δηµιουργία και δηµιουργική βιοµηχανία, ώστε, πρώτον, να έχουν τις υποδοµές και
τη δηµοσιότητα, που είναι περίπου το ήµισυ του κόστους παραγωγής οποιουδήποτε τέτοιου έργου και, δεύτερον, από εκεί να
προκύψουν κλώνοι, «spin-off», µε ποικίλες δράσεις είτε παραγω-
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γικές για εµπορική εκµετάλλευση είτε αµιγώς καλλιτεχνικοί κλώνοι.
Πρέπει να πούµε, όµως, σχετικά µε αυτό που λέγεται για την
άπειρη περιουσία ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, ότι τα
περισσότερα από αυτά, τα οποία βρίσκονται στην Πλάκα και δηµιουργούν αυτή την «buffer zone», τη ζώνη-µαξιλάρι, γύρω από
το ανεπανάληπτο µνηµείο της Ακροπόλεως, µπορούν να δοθούν
για περιορισµένη χρήση.
Τα περισσότερα είναι µικρά, δεν δέχονται καµµία αλλοίωση
της φυσιογνωµίας τους, όλα βρίσκονται πάνω σε αρχαιολογικό
υπόστρωµα και για όσα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές
και αναστηλωτικές εργασίες, οι εργασίες αποκατάστασής τους
είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και δαπανηρές.
Πρόκειται, λοιπόν, σε µεγάλο βαθµό, για ένα κτηριακό απόθεµα, το οποίο θέλει µεγάλη επένδυση και σε χρόνο και σε
χρήµα, για να µπορεί να αποδώσει. Μάλιστα, η απόδοση δεν µπορεί να είναι αυτή η κερδοφόρα απόδοση που φανταζόµαστε από
την εκµετάλλευση ακινήτων. Είναι πιο πολύ ένα πολιτιστικό κτηριακό απόθεµα και λιγότερο ένα εµπορικό κερδοφόρο κτηριακό
απόθεµα.
Αυτό, όµως, δεν οδηγεί στο να επαναπαυθούµε και να µην κοιτάξουµε να αναδιευθετήσουµε τη λειτουργική στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου. Αυτό είναι ένα άλλο θέµα, στο οποίο
µπορεί να γίνει πολύ νοικοκύρεµα. Υπάρχουν πολλά περιθώρια.
Υπάρχει κατακερµατισµός του Υπουργείου σε πάρα πολλά κτήρια, τα οποία οδηγούν και σε διοικητικές δυσλειτουργίες µερικές
φορές και κυρίως σε µεγάλη δαπάνη σε ενοίκια, έξοδα συντήρησης, λειτουργικά κ.λπ..
Γι’ αυτό το µεγάλο -ας το πούµε- σχέδιο ή κατ’ άλλους κόλπο
πώλησης των δηµοσίων ακινήτων θα πρέπει να είχαµε εδώ και
τον Υπουργό Οικονοµικών, διότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισµού. Το Υπουργείο Πολιτισµού και
άλλα Υπουργεία υπάκουσαν στον κεντρικό σχεδιασµό, φτιάχτηκαν τα πακέτα ακινήτων.
Εγώ δεν µπόρεσα να βρω ποιο ήταν το τίµηµα πώλησης του
κτηρίου της Μπουµπουλίνας, διότι είναι πακέτα. Είναι καταπληκτικές νοµικές κατασκευές, οι οποίες σβήνουν κάθε ίχνος. Ούτε
νοµίζω ότι, σε µια πρώτη έρευνα που κάναµε, είναι πολύ εύκολο
να ανακληθούν αυτές οι αγορές. Δε νοµίζω ότι αδύνατο, αλλά
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το δε χρήµα από αυτά που εισπράχθηκε από το ελληνικό κράτος πήγε κατ’ ευθείαν στο λογαριασµό
εξυπηρέτησης του χρέους.
Θα τολµήσω µια παροµοίωση. Είναι σωστό, επιβεβληµένο,
είναι χρέος δηµοκρατικό να αναζητήσουµε τον τρόπο και τους
όρους, µε τους οποίους έγινε το ξεπούληµα, αλλά φοβάµαι ότι
σε µερικές περιπτώσεις µας έχουν κόψει ένα µέλος και δεν θα
φυτρώσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό και την κ. Κανελλοπούλου.
Κυρία Κατσαβριά, είστε έτοιµη ή να προτάξω την ερώτηση του
κ. Τζαβάρα;
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να προηγηθεί ο κ.
Τζαβάρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα συζητηθεί, λοιπόν, η τρίτη µε αριθµό 162/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνου Τζαβάρα προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή ποσοστού 1,5%
των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κωνσταντόπουλε, η ενδέκατη µε αριθµό 131/21-4-2015 επίκαιρη ερώτησή
σας δευτέρου κύκλου προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την έναρξη
του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» στα πλαίσια του
Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ- νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και
επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
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Επειδή σας είδα εδώ, σας το γνωστοποιώ, για να επιδοθείτε
σε άλλες δηµιουργικότερες ασχολίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θέλετε να πείτε
κάτι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να τονίσω ότι είναι η τρίτη φορά που αναβάλλεται η απάντηση του Υπουργού προς την επίκαιρη ερώτησή µου, η οποία
αφορά τριάντα χιλιάδες πολίτες και την αγωνία που έχουν αυτήν
τη στιγµή, εν τοις πράγµασι, για το εάν θα προχωρήσει το πρόγραµµα ή όχι. Από τις 20 Απριλίου που κατατέθηκε η ερώτησή
µου αυτή περιµέναµε τον Υπουργό να έρθει να απαντήσει τρεις
φορές και δεν το έχει κάνει. Λυπάµαι. Τα συµπεράσµατα είναι
δικά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα προταχθεί, κύριε
Κωνσταντόπουλε και θα συζητηθεί –πιστεύω- στην επόµενη συνεδρίαση.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο για την ανάπτυξη της
ερώτησής σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε την ερώτησή µου θέτω ένα ζήτηµα που
αφορά στην προσπάθεια διαχρονικά της πολιτείας να ενισχύει
την κινηµατογραφική δηµιουργία. Και αυτό, βέβαια, για δύο λόγους: Αφενός µεν γιατί το κινηµατογραφικό έργο είναι πολιτιστικό δηµιούργηµα, είναι πολιτισµικό αγαθό, αλλά αφετέρου
γιατί µέσα από την κυκλοφορία και τη διανοµή του δηµιουργεί
τις προϋποθέσεις για διάχυση µηνυµάτων, που καλύπτουν πολλά
πεδία, όχι µόνο της καλλιτεχνικής, αλλά και της εν γένει οικονοµικής ζωής.
Η άνθιση, µάλιστα, στη δεκαετία του 1980 των λεγοµένων εθνικών κινηµατογράφων, µεταξύ των οποίων βέβαια δόξα µεγάλη
είχε και η κινηµατογραφική παραγωγή του ελληνικού κινηµατογράφου, δηµιουργεί ακριβώς την πεποίθηση ότι πρέπει το κράτος να ενισχύει οικονοµικά και ηθικά την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων, γιατί µέσα από αυτήν τη δηµιουργία τα
οφέλη τα οποία αποκτά το συγκεκριµένο δηµιούργηµα διαχέονται και στο οικονοµικό επίπεδο, αφού είναι γνωστό ότι πολλά
έργα δηµιουργούν την αίσθηση και την ανάγκη της περιήγησης
ανθρώπων από όλο τον κόσµο, όπως «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» στην Κεφαλλονιά ή στη Σκόπελο άλλα έργα, για να
µην αναφέρω ονόµατα και τίτλους.
Έτσι, λοιπόν, ο σοφός νοµοθέτης µε τον ν. 3905/1910, όπου
εκεί αναγνωρίζεται ότι η ενίσχυση της κινηµατογραφικής ανάπτυξης αποτελεί πρώτιστη, πρωταρχική υποχρέωση του κράτους, δηµιουργεί και τις συνθήκες για την αντιµετώπιση και την
επίλυση του προβλήµατος της χρηµατοδότησης της κινηµατογραφικής δηµιουργίας.
Στο άρθρο 8, λοιπόν, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων, τα κανάλια δηλαδή και οι άλλες επιχειρήσεις, έχουν υποχρέωση για το 1,5%, η µεν ΕΡΤ του κύκλου των εργασιών, τα δε
άλλα ιδιωτικά κανάλια των εσόδων που πραγµατοποιούν από τις
διαφηµίσεις, να το επενδύουν σε κινηµατογραφικά έργα.
Εκδόθηκε στις 20 Αυγούστου του 2012 η εφαρµοστική υπουργική απόφαση και δυστυχώς, µέχρι σήµερα τα ιδιωτικά κανάλια,
ενδεχοµένως -και πιθανόν- επειδή κάνουν και χρήση της ασυλίας,
µε την οποία τούς έχει εξοπλίσει η διαπλοκή, αρνούνται να εφαρµόσουν τη συγκεκριµένη διάταξη.
Δηµιουργείται, λοιπόν, εύλογα το ερώτηµα τι θα κάνει το Υπουργείο. Θα πάρει µέτρα, για να εφαρµοστεί επιτέλους αυτή η
διάταξη και να ανταποκριθούν οι υπόχρεες επιχειρήσεις στα συγκεκριµένα καθήκοντα, που τους θέτει ο νοµοθέτης; Τι θα γίνει
στο µέλλον, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση της κινηµατογραφικής παραγωγής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Τζαβάρα.
Ορίστε, κύριε Ξυδάκη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και κυρίως αγαπητέ κύριε Τζα-
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βάρα, χαίροµαι που εσείς κάνετε αυτήν την ερώτηση, γιατί έχετε
υπηρετήσει ως Υπουργός Πολιτισµού, έχετε εκδώσει αυτήν την
εφαρµοστική υπουργική απόφαση της 29ης Αυγούστου του 2012.
Θα έπρεπε να µας πείτε όµως και εσείς, γιατί ποτέ δεν βεβαιώθηκαν αυτά τα οφειλόµενα.
Εικάζω βασίµως, από το ύφος της ερωτήσεώς σας, ότι θα
είστε θερµός αρωγός στην προσπάθεια της παρούσας Κυβέρνησης, η οποία κληρονόµησε αυτό το καθεστώς ασυδοσίας των
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών, της απειθαρχίας προς το δηµοκρατικό κράτος. Εσείς ο ίδιος θα είστε αρωγός, τουλάχιστον σε
ό,τι µας αφορά όλους εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, για την είσπραξη του 1,5% υπέρ της κινηµατογραφικής παραγωγής.
Σας θυµίζω, επίσης, ότι δύο µήνες αργότερα, σε συνάντηση
που είχατε µε τους διαµαρτυρόµενους σταθµούς, υποσχεθήκατε
ότι θα αναστείλετε την ισχύ της υπουργικής απόφασης προφορικώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, είστε λάθος πληροφορηµένος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δυο λεπτά, κύριε Τζαβάρα. Είναι
στην αλληλογραφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα σας τα εξηγήσω σε λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ωραία, χαίροµαι πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα σας απαντήσει
ο κ. Τζαβάρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Και είχατε πει ότι έχρηζε περαιτέρω νοµοτεχνικής επεξεργασίας.
Οι δικοί µας νοµικοί σύµβουλοι µάς διαβεβαιώνουν ότι δεν
χρειάζεται καµµία περαιτέρω νοµοτεχνική επεξεργασία, ει µη
µόνον ίσως µια διευκρινιστική εγκύκλιο από το Υπουργείο Οικονοµικών για το τι σηµαίνει ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό.
Πάνω εκεί βασίζονται και αρνούνται να πληρώσουν. Υπάρχει µια
άρνηση πληρωµών και µια άρνηση συµµόρφωσης στους νόµους.
Η δική µας πρόθεση είναι να προχωρήσουµε, πρώτον, σε
αυτήν τη διευκρίνιση -µια απλή διευκρίνιση, γιατί νοµίζουµε ότι
ο νόµος είναι σαφής- και κατόπιν σε βεβαίωση των οφειλών στις
εφορίες, στο Δηµόσιο Ταµείο.
Θα περιµένω και τη δική σας συµπαράσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Τζαβάρα, σας απήντησε ο κύριος Υπουργός. Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Προφανώς, κύριε Υπουργέ, δεν
είστε καλά πληροφορηµένος. Εγώ, λοιπόν –δεν µου αρέσει, βέβαια, να ξεκινάω την οµιλία µου µε το πρώτο ενικό πρόσωπο,
αλλά είµαι υποχρεωµένος να σας απαντήσω, αφού µε προκαλέσατε µε πολύ ωραίο και δηµοκρατικό τρόπο- πράγµατι δέχθηκα
διαµαρτυρίες και πιέσεις, οι οποίες µπορώ να πω ότι ενδεχοµένως να ήταν και αφόρητες, αν στη θέση µου υπήρχε κάποιος
άλλος.
Τα επιχειρήµατα που άκουσα από τους εκπροσώπους των καναλιών νοµικά ήταν αστεία, γιατί είναι σαφής η βούληση του νοµοθέτη να επιβάλει στις επιχειρήσεις αυτές να αποδίδουν ή να
επενδύουν στην παραγωγή κινηµατογραφικών έργων το 1,5%
των εσόδων από διαφηµίσεις.
Οι εκπρόσωποι, λοιπόν, τότε, στη συζήτηση στην οποία αναφέρεστε, ισχυρίστηκαν ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις είναι
ζηµιογόνες και κάνοντας µια εκ πλαγίου παραβίαση της υποχρεώσεώς τους, ισχυρίστηκαν σε εµένα ότι δεν µπορεί άλλωστε να
καταβληθεί το συγκεκριµένο ποσό, γιατί πιο κάτω ο νοµοθέτης
οργανώνει την τεχνική διεκπεραίωση της υποχρέωσης, επιβάλλοντας την υποχρέωση αυτών των συγκεκριµένων εταιρειών να
τηρούν ένα ειδικό αποθεµατικό στον ισολογισµό τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αφορολόγητο, επίσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αφορολόγητο, όπως το λέτε.
Όµως, είναι σαφές ότι ο νοµοθέτης εκεί έχει εκφραστεί άτεχνα, όπως λένε, γιατί δεν είναι δυνατόν η τεχνική διεκπεραίωση
µιας υποχρέωσης να φθάνει στο σηµείο να εξακοντίζει το περιε-
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χόµενο της υποχρέωσης. Η υποχρέωση, λοιπόν, εδώ είναι να καταβάλλεται το 1,5% από τα έσοδα και όχι από τα κέρδη. Τα κέρδη
µπλέκονται, από τη στιγµή που –όπως είπα- άτεχνα ο νοµοθέτης
κάνει λόγο για αποθεµατικό αφορολόγητο. Θα µπορούσε να λέει
–και αυτό εννοεί- και να χρησιµοποιεί την φράση «σε ειδικό λογαριασµό».
Αυτό, όµως, δεν χρειάζεται -παρ’ όλο που δέχθηκα κάποια
στιγµή ότι υπάρχει αυτό το ζήτηµα- καµµία, µα καµµία βελτίωση
της διατύπωσης, γιατί είναι θέµα ερµηνείας. Και η ερµηνεία
σαφώς στη συγκεκριµένη περίπτωση οδηγεί στην επιβολή των
συγκεκριµένων συνεπειών στις επιχειρήσεις, οι οποίες µέχρι σήµερα αποφεύγουν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους.
Ποτέ εγώ δεν συνήνεσα σε αυτού του είδους την παραβίαση
του νόµου. Μάλιστα, εάν ενηµερωθείτε από τις υπαλλήλους που
τότε είχαν αναλάβει το συγκεκριµένο θέµα, θα δείτε ότι η εντολή
που είχα δώσει είναι να βεβαιωθούν.
Δυστυχώς, µέχρι σήµερα δεν είδα πουθενά κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, σε έναν από τους επόµενους Υπουργούς είδα αυτό που
λέτε, το οποίο βεβαίως πεπλανηµένος το αποδίδετε σε µένα, δηλαδή αυτήν την ανακοίνωση της κ. Καζατζάκη –την επιστολή προφανώς θα λέτε- η οποία λέει ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση
της νοµοθεσίας. Όχι, αυτό δεν αφορά εµένα. Αυτό αφορά κάποιους άλλους.
Κατά πάσα περίπτωση, όµως, θεωρώ –και σε αυτό το πράγµα
είµαι αλληλέγγυος µαζί σας- ότι αφού και η Κυβέρνησή σας έχει
πράγµατι σηκώσει τη σηµαία της διάλυσης του φαινοµένου της
διαπλοκής, να στερηθούν οι κύριοι αυτοί που επιµένουν να µην
εφαρµόζουν το νόµο και από το τελευταίο φύλλο συκής για να
λέµε ότι ο νόµος δεν τους αφορά.
Ο νόµος τους αφορά. Ο σκοπός που νοµοθετεί στη συγκεκριµένη περίπτωση η Βουλή την υποχρέωσή τους είναι πράγµατι
σκοπός ενίσχυσης του πολιτισµού και µάλιστα, στις πιο βασικές,
τις πιο κρίσιµες, τις πιο νευραλγικές πτυχές της πολιτιστικής δηµιουργίας, που είναι ο κινηµατογράφος.
Ο κινηµατογράφος στις µέρες µας, στις µέρες µιας δεινής οικονοµικής κρίσης πλήττεται, όχι µόνο από αστοχίες κυβερνητικές, αλλά και από αντικειµενικά δεδοµένα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, είστε υποχρεωµένος -κι εγώ, όχι µόνο στηρίζω αυτήν την εκπλήρωση της υποχρέωσής σας ως Υπουργούνα εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια, που έχετε, προκειµένου να εισπραχθεί το συγκεκριµένο ποσό.
Άλλωστε, όπως θα έχετε δει, η τότε ΕΡΤ, τώρα ΝΕΡΙΤ και ένα
από τα συνδροµητικά κανάλια ανταποκρίνονται πλήρως στην
υποχρέωση τους. Αυτοί δεν έχουν νοµικούς, για να αντιλαµβάνονται πιο είναι το σαφές νόηµα κάθε συγκεκριµένης διάταξης;
Εδώ, δηλαδή, πονηροί είναι µόνο εκείνοι –και επιτήδειοι προφανώς- οι οποίοι στο όνοµα της ιδιωτικής τηλεόρασης έχουν καταφέρει να επιτύχουν τη µη εφαρµογή του νόµου;
Εν πάση περιπτώσει, είναι δικαία η επιβολή αυτής της ρύθµισης. Ξέρετε, γιατί; Δεν είστε νοµικός. Δεν δικαιούστε να το γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Διότι στο άρθρο 15 του Συντάγµατος, στην παράγραφο 2 αναφέρεται και ορίζεται ότι η τηλεόραση τελεί υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτους. Ξέρετε γιατί;
Διότι η χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων αποτελεί κρατική
υπηρεσία. Τα συγκεκριµένα ιδιωτικά κανάλια, χωρίς κανένα υλικό
αντάλλαγµα, έχουν πριµοδοτηθεί µε τη χρήση αυτών των συγκεκριµένων κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή ασκούν, κατά παραχώρηση του κράτους, την εκµετάλλευση των συγκεκριµένων
συχνοτήτων. Άρα οφείλουν αυτό το ποσό. Όλα τα άλλα, είναι
προφάσεις εν αµαρτίαις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Τζαβάρα.
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 των Ελλήνων, τριάντα έξι µαθητές και µαθή-
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τριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τζαβάρα, επί της ουσίας, αγορεύσατε στη θέση µου.
Σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Είπατε για το πολιτικό σκεπτικό, το οποίο συµµερίζοµαι και είναι το σκεπτικό της παρούσας Κυβέρνησης: Καµµία εκχώρηση δηµόσιας περιουσίας στους ιδιωτικούς
τηλεοπτικούς σταθµούς. Καµµία ολιγωρία κατά την εφαρµογή
της κείµενης νοµοθεσίας. Όλοι είναι ίσοι απέναντι του νόµου –
και οι καναλάρχες.
Θα ήθελα, όµως, να κάνω µία παρατήρηση: Ο νόµος ψηφίστηκε το 2010. Τον Αύγουστο του 2012 εκδόθηκε από εσάς η
υπουργική απόφαση, µε την οποία εφαρµόζεται ο νόµος. Έχουµε ήδη δηλαδή δύο χρόνια καθυστέρηση εφαρµογής του νόµου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν οφείλεται σε µένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Βεβαίως. Σε εσάς όµως θα µπορεί να οφείλεται ότι το ότι από τον Αύγουστο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τον Ιούνιο έγινα Υπουργός. Τον
Αύγουστο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Από τον Αύγουστο του 2012, έως
τις εκλογές που άλλαξε η Κυβέρνηση, ουδείς µερίµνησε. Βεβαιώθηκαν ποτέ έσοδα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίωσα. Κοιτάξτε το. Τα έχω
βεβαιώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Άρα τώρα, έρχεστε εµµέσως να
ασκήσετε κριτική στους διαδόχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σας ενισχύω. Να το κάνετε. Περιµένω να το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θέτει όλες τις δυνάµεις του και τις νοµικές του απόψεις στη διάθεση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι κεντρική πολιτική θέση της
Κυβέρνησης. Η µάχη έχει αρχίσει για την εφαρµογή του νόµου
και µόνο και την απόδοση αυτών που οφείλουν και µέρος από τη
δηµόσια περιουσία, την οποία νέµονται, να επιστραφεί εκεί που
πρέπει.
Το 1,5% υπέρ της κινηµατογραφικής παραγωγής –τα οποία
δεν είναι χρήµατα που καλούνται να δώσουν ως χρήµατα, αλλά
να τα επενδύσουν στην κινηµατογραφική παραγωγή, να γίνουν
παραγωγοί και να τα διαθέσουν για τη διαφήµιση των ταινιώνείναι δέσµευση της παρούσας Κυβέρνησης. Σύντοµα, θα δείτε
τις πρώτες βεβαιώσεις εσόδων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 153/28-42015 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρυσούλας Κατσαβριά- Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κρίση στο χώρο του
βιβλίου.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νικόλαος Ξυδάκης.
Κυρία Κατσαβριά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ- ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι καταστροφικές πολιτικές του µνηµονίου
που εφάρµοσαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις έπληξαν έντονα
τον πολιτισµό. Πιο συγκεκριµένα, η κατάσταση στο χώρο του βιβλίου είναι ενδεικτική της απαξίωσης.
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ο σηµαντικότερος φορέας σχεδιασµού και υλοποίησης εθνικής πολιτικής για την ενίσχυση και προώθηση του βιβλίου, είναι κατηργηµένο. Καταργήθηκε πριν δύο
χρόνια βίαια, µε µία αιφνιδιαστική, αδιαφανή και αναιτιολόγητη
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απόφαση. Η επάρκεια και η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το
ΕΚΕΒΙ στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του στα θέµατα του βιβλίου
µένει αναξιοποίητη.
Το θέµα της κατάργησης και του µέλλοντος του ΕΚΕΒΙ απασχόλησε δεκάδες συσκέψεις φορέων του βιβλίου. Επίσης, η κατάργηση της ενιαίας τιµής βιβλίου, του νόµου που προστάτευε
το βιβλίο ως πολιτιστικό αγαθό από της ανταγωνιστικές διαθέσεις της αγοράς υπέρ του καταναλωτή-αναγνωστικού κοινού,
έπληξε το ποιοτικό µη εµπορικό βιβλίο και οδήγησε σε φαινόµενα
αθέµιτου ανταγωνισµού.
Η αγορά του βιβλίου περιγράφεται από τη σκανδαλωδώς εκπονηθείσα και ακριβοπληρωµένη από το ελληνικό δηµόσιο έκθεση του ΟΟΣΑ ως αρκετά συγκεντρωτική, αφού το 18% των
εκδοτών εκδίδει το 77% των τίτλων µε µονοπωλιακές τάσεις, µε
υψηλό επιχειρηµατικό ρίσκο και έντονη ανασφάλεια.
Σε µια τέτοια αγορά, η κατάργηση της προστατευτικής αυτής
διάταξης προκαλεί οικονοµική ασφυξία στους µικρούς και µεσαίους εκδοτικούς οίκους και στα βιβλιοπωλεία, κάτι που στο µέλλον θα έχει επιπτώσεις στο θεµατικό εύρος, στον πλουραλισµό,
στην ποιότητα των εκδιδοµένων τίτλων, καθώς και στην τιµή
τους.
Τέλος, οι βιβλιοθήκες θα µπορούσαν να αποτελούν εστία αυξηµένης επαφής των τοπικών κοινωνιών µε το βιβλίο. Εντούτοις,
η εγκατάλειψή τους από την πολιτεία δεν επιτρέπει να επιτελέσουν το ρόλο τους. Δηµοτικές, σχολικές, ακαδηµαϊκές και δηµόσιες βιβλιοθήκες υπολειτουργούν ή είναι κλειστές ελλείψει
προσωπικού, κτηριακών υποδοµών και πόρων
Στις δηµοτικές βιβλιοθήκες τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα έντονα, καθώς οι περικοπές πόρων και τα συσσωρευµένα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν δεν επιτρέπουν στους ΟΤΑ
να τα αντιµετωπίσουν κατά προτεραιότητα.
Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Ποιες
είναι οι προθέσεις του σχετικά µε το µέλλον του Εθνικού Κέντρου
Βιβλίου; Προτίθεται να επαναφέρει την ενιαία τιµή βιβλίου, όπως
αυτή ίσχυε µε το ν. 2557/1997; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να
προβεί για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών, δηµοσίων, δηµοτικών,
σχολικών, ακαδηµαϊκών; Ιδιαίτερα για τις δηµοτικές βιβλιοθήκες,
προσανατολίζεται στην καθιέρωση σχετικού κονδυλίου που οι
ΟΤΑ θα αξιοποιούν κατά δέσµια αρµοδιότητα προς ενίσχυση των
δηµοτικών βιβλιοθηκών, ούτως ώστε να µην παραµελούνται από
τις εκάστοτε διοικήσεις των ΟΤΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Κατσαβριά.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ.
Μου δίνετε την ευκαιρία να επαναλάβω κάτι που πολλάκις το
έχω πει από την αρχή αναλήψεως κυβερνητικών καθηκόντων. Η
επαναφορά της ενιαίας τιµής βιβλίου είναι προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης, είναι θέµα χρόνου. Ωστόσο δεν είναι
δική µου αρµοδιότητα. Δεν κατήργησε το Υπουργείο Πολιτισµού
την ενιαία τιµή βιβλίου, άρα δεν µπορώ εγώ να την επαναφέρω.
Είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Από τη µεριά µας έχουµε συµβάλει νοµοτεχνικά, έχουµε προτείνει δηλαδή –µια βελτιωµένη πρόταση µπορούµε να κάνουµεστο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, στον κ. Γιώργο Σταθάκη, ο
οποίος και δηµοσίως το έχει πει και σε εµάς ότι είναι η πρώτη
του προτεραιότητα. Στο πρώτο νοµοσχέδιο που θα φέρει το
Υπουργείο του, θα το υποβάλει εδώ στην Αίθουσα για συζήτηση,
θα είσαστε παρούσα και ελπίζω ότι µε χαρά θα το υπερψηφίσετε.
Επανέρχεται η ενιαία τιµή βιβλίου και µάλιστα βελτιωµένη.
Δεν θέλω να µπω καν στην ουσία της συζήτησης για το πόσο
εγκληµατική ήταν η απόσυρσή της και στο πώς όλη η Ευρώπη
είναι ρυθµισµένη, πλην της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έχει διαλύσει όλα τα µικρά βιβλιοπωλεία. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν δυο αλυσίδες µόνο και έχει αφανιστεί και το µικρό βιβλιοπωλείο και ο µικρός εκδότης. Στις µεγάλες ευρωπαϊκές
χώρες η ενιαία τιµή ισχύει ατύπως από τα τέλη του 19ου αιώνα
και έχει θεσµοθετηθεί στο σύγχρονο νοµικό πλαίσιο τα τελευταία
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είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα χρόνια. Εµείς εξαιρέσαµε τον
εαυτό µας από τον ευρωπαϊκό πολιτισµό µε αυτήν την απόσυρση
του νόµου.
Σε ότι αφορά τώρα τις βιβλιοθήκες, που λέτε δεν είναι ακριβώς
της αρµοδιότητάς µου, διότι οι δηµόσιες βιβλιοθήκες είναι αρµοδιότητας του Υπουργού Παιδείας. Εγώ είµαι Αναπληρωτής
Υπουργός Πολιτισµού. Δεν έχουµε απολύτως καµµία αρµοδιότητα, µπορώ να σας πω όµως µερικά πράγµατα, γιατί πρέπει να
συζητούνται αυτά και έχει πολύ ενδιαφέρον η ερώτησή σας.
Οι πόροι που διατίθενται για τις δηµόσιες βιβλιοθήκες είναι
πολύ ισχνοί και µετά το 2014 τείνουν προς τον µηδενισµό.
Μπορώ να σας πω ενδεικτικά ότι για το έτος 2014 η Εθνική Βιβλιοθήκη επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 646.500 ευρώ και οι σαράντα πέντε δηµόσιες βιβλιοθήκες µε 624.000 ευρώ. Για το 2015,
το έτος που διανύουµε, η κατανοµή των πιστώσεων είναι ως
εξής: η Εθνική Βιβλιοθήκη 244.238 ευρώ και οι σαράντα πέντε
δηµόσιες 291.836 ευρώ. Δεν µπορώ καν να σχολιάσω αυτά τα
νούµερα. Είναι νούµερα τα οποία µετά βίας αντιµετωπίζουν τις
ανελαστικές ανάγκες, όχι τις πάγιες. Δεν µπορούν να αγοράσουν
είδη καθαριότητας. Αυτό έχουµε παραλάβει. Αυτό θα προσπαθήσουµε να διορθώσουµε.
Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου θα σας πω ότι οι τοµείς µε τους οποίους ησχολείτο το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου τα παρελθόντα έτη κατέληξαν να είναι τρεις στην παρούσα φάση.
Πρώτον, η διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία διεξήχθη τα παρελθόντα έτη µε την υποστήριξη
του ΕΣΠΑ, δηλαδή κοινοτικών πόρων. Φέτος δεν είχε ΕΣΠΑ και
αντιµετώπισε πολύ µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες. Θέλω να σας
πω, δηλαδή, ότι δεν υπήρξε καµµία µελέτη βιωσιµότητας οικονοµοτεχνικά στα παρελθόντα έτη. Υπήρχε ένα προσωρινός
πόρος, γιατί ο κοινοτικός πόρος από τα ΕΣΠΑ είναι προσωρινός,
εξαντλήθηκε και τώρα µένει να ανασχεδιαστεί συνολικά ο θεσµός.
Δεύτερον, άλλη δραστηριότητα ήταν η βάση biblionet.gr, η
οποία, κατά την πρώτη µου εκτίµηση, θα έπρεπε να είναι υπηρεσία που θα έπρεπε να τηρεί Εθνική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της
εθνικής βιβλιογραφίας. Αυτήν τη στιγµή έχουµε τουλάχιστον δύο
ανεξάρτητες βάσεις, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, δηλαδή τη
biblionet.gr, και τη βάση δεδοµένων, την εµπορική, που τηρεί ο
ΟΣΔΕΛ και δεν έχουµε µια ολοκληρωµένη, δηµοσίως προσβάσιµη, εθνική βιβλιογραφία. Υπάρχει µια δυσµορφία, µια δυσλειτουργία ασύµµετρη εδώ. Και δεν νοµίζω ότι θα µπορούσε να
συστήνονται διαρκώς ανεξάρτητοι οργανισµοί, για να φτιάχνουν
µια υπηρεσία. Υπάρχει Εθνική Βιβλιοθήκη. Κατά τη γνώµη µου,
θα πρέπει να πάει εκεί.
Η τρίτη δραστηριότητα, στην οποία επεδίδετο το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου είναι τα προγράµµατα φιλαναγνωσίας. Νοµίζω ότι
και αυτά µπορεί να τα κάνει µία υπηρεσία του Υπουργείου.
Κατόπιν τούτου, στις σκέψεις µας είναι πρώτον, η αναδιοργάνωση, η αλλαγή στη διοίκηση και στη δοµή του υπερκείµενου Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού, αφενός και σε ό,τι αφορά το
Κέντρο Βιβλίου, που λέτε, το οποίο εµπεριέχεται µέσα στην
υπερκείµενη δοµή του Ιδρύµατος Πολιτισµού. Οι πρώτες σκέψεις
για πιο λειτουργική αντιµετώπιση της πολιτικής βιβλίου είναι να
υπάρχει µια ζωηρή, καλά στελεχωµένη –υπάρχουν ήδη στελέχη
στο Υπουργείο- υπηρεσία του Υπουργείου.
Θα το εξετάσουµε, να δούµε εάν µπορεί να γίνει αυτό για ένα
ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο, όπως ήταν το ΕΚΕΒΙ. Να δούµε και
όλον τον απολογισµό των ετών, πόσα χρήµατα δαπανήθηκαν,
ποια είναι η εργασία και πώς και πόσα από τα αντικείµενα της
εργασίας του τα παρελθόντα έτη µπορούν ή και εκαλύπτοντο
από άλλους δηµόσιους οργανισµούς, είχαµε αλληλεπικαλύψεις.
Δεν έχει τελειώσει αυτός ο σχεδιασµός, πολύ σύντοµα θα τελειώσει και θα το µάθετε.
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Κατσαβριά για δευτερολογία.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήµατα που αφορούν τις βιβλιο-
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θήκες και το βιβλίο στην Ελλάδα. Έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ως στέλεχος των βιβλιοθηκών για πολλά χρόνια και
πραγµατικά µε λυπεί αφάνταστα που ακόµη και σήµερα συνεχίζουν να υφίστανται αυτά τα προβλήµατα που µας απασχολούν
τόσα πολλά χρόνια.
Η δυνατότητα πρόσβασης στο βιβλίο δεν είναι πολυτέλεια, το
γνωρίζουµε πολύ καλά, αλλά δικαίωµα κάθε πολίτη και υποχρέωση της πολιτείας. Μιλώντας για το βιβλίο είναι απαραίτητη η
εφαρµογή µιας εθνικής πολιτικής, που θα ενισχύει και θα προωθεί το βιβλίο µε καινοτόµες δράσεις και προγράµµατα.
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, όπως ανέφερα και στη ερώτησή
µου, έχει συσσωρεύσει πολύτιµη γνώση και εµπειρία, που πρέπει
να αξιοποιηθεί. Η αναγκαιότητα ενός αυτόνοµου εθνικού φορέα
για το βιβλίο επιβάλλει την επανίδρυση του ΕΚΕΒΙ ως πολύτιµου
εργαλείου πολιτιστικής ανάπτυξης, αφού επανεξεταστεί ο ρόλος
του και οι παθογένειες του παρελθόντος.
Το ΕΚΕΒΙ θα φέρει πιο κοντά συγγραφείς και αναγνώστες, µαθητές και βιβλίο, µε νέες και µε όλες τις ήδη επιτυχηµένες δράσεις του, εκθέσεις βιβλίου, καµπάνιες, φεστιβάλ νέων λογοτεχνών, την ιστοσελίδα biblionet.gr, όπως πολύ σωστά είπατε και
εσείς, παρατηρητήριο ψηφιακού βιβλίου, διατήρηση και ανανέωση αρχείων και συλλογών συγγραφέων, «Μικρός Αναγνώστης»
και πολλές άλλες. Θα µπορέσει να συνεργαστεί µε σχολεία και
βιβλιοθήκες, µε πανεπιστήµια, ιδρύµατα και οργανισµούς, µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και µε τους πολιτιστικούς συλλόγους ανά την επικράτεια για την προώθηση της νέας εθνικής πολιτικής για το βιβλίο.
Η κατάργηση της ενιαίας τιµής βιβλίου, σύµφωνα µε την σκανδαλώδη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, από την προηγούµενη κυβέρνηση, µε το επιχείρηµα ότι θα µειωθεί η τιµή του βιβλίου,
προκαλεί έντονη οικονοµική πίεση στους µικρούς εκδοτικούς οίκους, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, και στα µικρά βιβλιοπωλεία, επηρεάζοντας καταστροφικά το ποιοτικό βιβλίο.
Ακόµη και αν αγνοήσει κανείς τις δίκαιες αντιδράσεις σύσσωµου του εκδοτικού κόσµου και των ανθρώπων που εργάζονται
στον χώρο του βιβλίου, µια ανάγνωση του σχετικού αποσπάσµατος της εργαλειοθήκης δείχνει πολύ καθαρά ότι η κατάργηση
της ενιαίας τιµής κινούνταν σε λάθος κατεύθυνση.
Σε µια αγορά διαρθρωµένη µε τον τρόπο που περιέγραψα, η
κατάργηση της προστατευτικής διάταξης της ενιαίας τιµής εξισώνει το βιβλίο µε οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό προϊόν και
οδηγεί σε άνοιγµα στον αθέµιτο ανταγωνισµό. Ο εκδότης περιορίζει τον κύκλο εργασιών του σε περιβάλλοντα ικανά να τον συντηρήσουν, ιδιαίτερα στη σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα,
και το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς αδυνατεί να ανταγωνιστεί µεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων. Ο συγγραφέας ανίσχυρος αναγκάζεται να ακολουθήσει τις συνταγές του εύπεπτου αναγνώσµατος.
Είναι αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, να επανέλθει άµεσα η ενιαία
τιµή βιβλίου η οποία θα διασφαλίσει τη βιωσιµότητα των µικρών
εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων και θα καθιερώσει συνθήκες
υγιούς ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η κατάργηση της ενιαίας τιµής δεν κατοχυρώνει φθηνότερο
βιβλίο. Αντιθέτως η εφαρµογή της διάταξης οδήγησε σε διατήρηση των τιµών σε υψηλά επίπεδα.
Είναι αναγκαίο λοιπόν να επανέλθει άµεσα η ενιαία τιµή βιβλίου, για την οποία έχει δοθεί µεγάλος αγώνας, καθώς θα διασφαλίσει ότι τόσος εκδοτικός και συγγραφικός πλούτος δεν θα
µείνει εκτός αγοράς.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, µας ενδιαφέρει να ακούσουµε τις
προτάσεις της Κυβέρνησης για τις βιβλιοθήκες, δηµόσιες, δηµοτικές, ακαδηµαϊκές και σχολικές. Υπάρχει ένα θολό τοπίο εδώ και
θα πρέπει να βρούµε µια φόρµουλα συνεργασίας όλων αυτών
των βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται σε µαρασµό. Στη
συντριπτική πλειονότητά τους είναι αποψιλωµένες από προσωπικό, υλικοτεχνική υποδοµή και πόρους. Πολλές µάλιστα από
αυτές έχουν κλείσει, παρ’ ότι διαθέτουν πλούσιες και αξιόλογες
συλλογές, ενώ άλλες υπολειτουργούν χωρίς να παίζουν τον ρόλο
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που τους αρµόζει στις τοπικές κοινωνίες.
Δεν υποτιµώ τη δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση που παραλάβαµε από τις κυβερνήσεις των µνηµονίων. Η δική µας Κυβέρνηση όµως δεν µπορεί να θέτει σε δεύτερη µοίρα τον πολιτισµό. Το όραµα της κοινωνικής χειραφέτησης, το δικό µας
όραµα, δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς ανάπτυξη του πολιτισµού και της παιδείας. Η πολιτική βούληση, η συλλογική δράση
και η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων -εδώ µπορούµε να πούµε και όλων των εµπλεκόµενων Υπουργείων, ώστε
να βρεθεί µια κοινή φόρµουλα λειτουργίας των βιβλιοθηκών σε
έναν ενιαίο φορέα- µπορεί να γίνει η αφετηρία για την αντιµετώπιση της κρίσης στον χώρο του βιβλίου. Περιµένω, λοιπόν, µε
πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις προτάσεις σας και θα χαρώ
πολύ να είµαι χρήσιµη γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όσα ενδιαφέροντα είπατε στην πρωτολογία σας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Έχουµε δεσµευτεί δηµοσίως, και εγώ προσωπικά, για ένα
πράγµα που δεν το εισάγω εγώ στο Σώµα, για την ενιαία τιµή βιβλίου, αλλά είναι δέσµευση και του κ. Σταθάκη. Αυτό θα γίνει
πάρα πολύ σύντοµα. Θα είµαστε εδώ και θα το συζητήσουµε και
ελπίζω να το ψηφίσει όλη η Αίθουσα, ακόµα και αυτοί οι οποίοι
ψήφισαν την κατάργησή του µε τις ρυθµίσεις της περίφηµης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, διότι θα πειστούν ότι αυτή η ρύθµιση
σπρώχνει στην καταστροφή όλον τον κλάδο του βιβλίου, και τους
εκδότες και τους βιβλιοπώλες, επί ζηµία του ελληνικού αναγνωστικού κοινού, δηλαδή του ελληνικού λαού.
Δεν υπήρχε καµµία λογική, κανένα όφελος για κανέναν. Έναδυο ίσως µεγάλα βιβλιοπωλεία των Αθηνών ωφελούνται από
αυτήν την κατάσταση, αποσπώντας τεράστιες εκπτώσεις από
τους εκδότες, οι οποίοι αναγκάζονται να βάζουν πλασµατικά
υψηλές τιµές. Έχει οδηγήσει σε πλήρη παραµόρφωση και καταστροφή της αγοράς και, εκτός των άλλων, σε απώλεια εσόδων
από το κράτος. Ούτε δηµοσιονοµικό όφελος υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτε, ούτε πνευµατικό όφελος, ούτε κοινωνικό όφελος, ούτε
πολιτικό όφελος, ούτε δηµοσιονοµικό. Υπάρχει µόνο µια καταστροφή. Βλέπουµε µία τυπική εφαρµογή ενός τυφλού νεοφιλελευθερισµού που δεν ωφελεί κανέναν, αλλά βλάπτει τους πάντες.
Σε ό,τι αφορά τις βιβλιοθήκες, θα σας επαναλάβω ότι δεν είµαι
ο αρµόδιος Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης για να σας αναπτύξω την πολιτική επί των δηµοσίων βιβλιοθηκών. Είναι τυπική
αρµοδιότητα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, έχουµε βέβαια
κάποιες προσεγγίσεις, έχουµε συνεργασίες. Σε ό,τι αφορά δε τις
δηµοτικές βιβλιοθήκες, είναι µια παλιά, πονεµένη ιστορία, η
οποία εναπόκειται στον πατριωτισµό, το πάθος των αιρετών της
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και -θα πρέπει κι αυτό να το σκεφτούµε- στην αγάπη µε την οποία οι τοπικές κοινωνίες περιβάλλουν τις δηµοτικές βιβλιοθήκες.
Υπάρχουν δηµοτικές βιβλιοθήκες οι οποίες φιλοξενούν µερικές από τις πολυτιµότερες συλλογές τεκµηρίων του νεότερου
Ελληνισµού. Αυτές ζητούν την αγάπη των ανθρώπων που κατοικούν γύρω από αυτές. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγµατα,
τη Βιβλιοθήκη «ΚΟΡΑΗ» στη Χίο, που είναι ένα µνηµείο του νεοελληνικού διαφωτισµού αλλά και σε πολλά άλλα µέρη, στα Γιάννενα, στην Τρίπολη, στην Ερµούπολη. Ένα άλλο παράδειγµα
είναι η Βικελαία Βιβιλιοθήκη του Ηρακλείου. Είναι κιβωτός. Η Βικελαία περιέχει ανεκτίµητα, µοναδικά στον κόσµο βενετσιάνικα
και οθωµανικά αρχεία, τα οποία δεν τα έχουν ούτε οι Τούρκοι.
Θέλω να σας πω ότι δεν εξαρτάται πάντα από τη βούληση του
Υπουργού στην κεντρική Κυβέρνηση, αλλά από πολλούς περιφερειακούς θεσµούς και κυρίως από έναν πεπαιδευµένο λαό, ο
οποίος έχει µάθει να αγαπά και να στηρίζει τη ζωντανή του ιστορία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
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Η πέµπτη µε αριθµό 180/4-5-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ.Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση για την ρύθµιση που κατατέθηκε µε την τροπολογία
1251/67/7-3-2014 και εντάχθηκε στο ν. 4250/26-3-2014 του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και αφορούσε πρόστιµα
1,2 δισεκατοµµυρίων δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 191/5-5-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ.
Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
κατάσταση στη νοσοκοµειακή µονάδα «Αµαλία Φλέµινγκ». Θα
απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Το πρόβληµα λειτουργίας του Νοσοκοµείου «Αµαλία Φλέµινγκ», στη βάση των εξελίξεων που δροµολογήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια -δηλαδή οι διαθεσιµότητες, η κατάργηση
κλινικών, η υποχρηµατοδότηση, όπως σε όλα τα νοσοκοµεία έτσι
και στο συγκεκριµένο- και µε τη συγχώνευσή του µε το «Σισµανόγλειο», το έφερε σε οριακό σηµείο λειτουργίας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, µέχρι τον Σεπτέµβρη του 2013, το νοσοκοµείο είχε διακόσιες εβδοµήντα κλίνες και εξακόσιους ενενήντα οκτώ εργαζοµένους όλων των ειδικοτήτων, ιατρούς,
νοσηλευτές, επικουρικό προσωπικό, βοηθητικό αλλά και διοικητικό. Σε διαθεσιµότητα µπήκαν διακόσιοι ενενήντα δύο εργαζόµενοι, ενώ αρκετοί ακόµα συνταξιοδοτήθηκαν στο διάστηµα
αυτό. Οι θέσεις αυτές βέβαια δεν αναπληρώθηκαν. Σήµερα το
νοσοκοµείο έχει εκατόν τριάντα εννέα κλίνες και τριακόσιους είκοσι δύο εργαζοµένους.
Χαρακτηριστικό των προβληµάτων -ενδεικτικά θα αναφέρω
ορισµένα- που προκαλεί η έλλειψη του προσωπικού είναι ότι
πρώτον, υπάρχουν νοσηλεύτριες οι οποίες δεν έχουν πάρει τα
ρεπό που δικαιούνται, τα οποία ανέρχονται, από ό,τι αναφέρουν
και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, σε εβδοµήντα µέρες και πλέον. Οι ελλείψεις βεβαίως γίνονται πιο εµφανείς, λόγω των ελλείψεων σε
προσωπικό, κατά τις ηµέρες εφηµέρευσης του νοσοκοµείου.
Έτσι, για παράδειγµα, η Παθολογική Κλινική υποστηρίζεται, σε
ηµέρα εφηµερίας, που υπάρχει µια αρκετά µεγάλη προσέλευση
ασθενών, από µία νοσηλεύτρια η οποία θα πρέπει παράλληλα να
υποστηρίζει και άλλα τµήµατα του νοσοκοµείου. Επίσης, οι ελλείψεις σε τραυµατιοφορείς δηµιουργούν πρόβληµα στη µεταφορά των ασθενών και την αναµονή τους για διεκπεραίωση εξετάσεων επί σειρά ωρών.
Μία από τις δύο πτέρυγες του νοσοκοµείου έκλεισε, η Πτέρυγα «Μπόµπολα» όπως ονοµάζεται, που εκεί στεγαζόταν η
Πνευµονολογική Κλινική, η οποία µεταφέρθηκε στο Ογκολογικό
Νοσοκοµείο. Έκλεισαν η Ουρολογική µε παράλληλο κλείσιµο
των εξωτερικών ιατρείων και των χειρουργείων, όπως επίσης το
Παθολογοανατοµικό και Κυτταρολογικό Εργαστήριο, όπου βεβαίως απαιτούνται και χρειάζονται και σε αυτό το νοσοκοµείο για
να διεκπεραιώνονται οι αντίστοιχες εξετάσεις. Μεταφέρθηκαν
λοιπόν και τα συγκεκριµένα εργαστήρια στο «Σισµανόγλειο». Το
ίδιο και η Οφθαλµιατρική Κλινική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να πούµε και το άλλο, ότι µε τις εξελίξεις που προωθήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα και στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο και µε τη συγχώνευση των δύο νοσοκοµείων, δηλαδή του «Αµαλία Φλέµινγκ» µε το «Σισµανόγλειο»,
τεράστιο είναι το πρόβληµα στη µονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης,
που ανήκει και αυτή στο Νεφρολογικό Τµήµα, του οποίου ανεστάλη η λειτουργία. Το πρόβληµα εκεί έγκειται στο εξής, έλλειψη
προσωπικού, νοσηλευτριών. Μία βάρδια δεν λειτουργεί. Φανταστείτε τι γίνεται σε ένα οξύ περιστατικό, όπως το καταγράφουν
και το καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, οι οποίοι µη µπορώντας να ανταποκριθούν λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου
των νοσηλευτριών και νοσηλευτών που θα πρέπει να στηρίζουν
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τέτοια µονάδα, θα πρέπει ο άρρωστος να µεταφερθεί, µε όποιους κινδύνους εγκυµονεί αυτό, σε άλλο νοσοκοµείο. Εκεί βεβαίως, στο σύνολο αν θέλετε, µιλάµε για ανασφαλή λειτουργία
του νοσοκοµείου.
Επίσης, υπάρχει το πρόβληµα µε το φαρµακείο, µε την κατάργηση ή αν θέλετε µε τη µεταφορά του φαρµακείου. Αναγκάζονται
να παραγγέλνουν ανά τρεις µέρες φάρµακα από το Νοσοκοµείο
«Φλέµινγκ» στο «Σισµανόγλειο» και, όπως λένε και οι ίδιοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, και για εργαστηριακές εξετάσεις, αντιδραστήρες κ.λπ. που απαιτούνται αλλά και για φάρµακα θα
πρέπει πολλές φορές να διεκπεραιώνουν οι ίδιοι τη µεταφορά µε
τα δικά τους µέσα, µε δικά τους αυτοκίνητα, προκειµένου πιο
άµεσα ή απλώς άµεσα -για να το πω κι έτσι- να ανταποκριθούν
στις ανάγκες νοσηλείας των ασθενών.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε τα ερωτήµατα. Ρωτάµε τον κύριο
Υπουργό τι θα γίνει µε το Νοσοκοµείο «Αµαλία Φλέµινγκ», προς
την κατεύθυνση δηλαδή του να ανοίξουν εκ νέου οι εκατόν
τριάντα µία κλίνες που έκλεισαν πριν από ενάµιση χρόνο περίπου, να αναπτυχθεί περαιτέρω το νοσοκοµείο, να χρηµατοδοτηθεί επαρκώς, ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξηµένες
ανάγκες.
Επίσης, να µας πείτε τι θα γίνει, τι κινήσεις θα κάνουν η Κυβέρνηση, το Υπουργείο στην κατεύθυνση πρόσληψης του αντίστοιχου προσωπικού, ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του νοσοκοµείου, µε
πλήρη όµως εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Λαµπρούλη.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας
Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον κύριο συνάδελφο, ο οποίος για άλλη µία
φορά επανέρχεται σε θέµατα δηµόσιας περίθαλψης.
Το προηγούµενο διάστηµα, κατά τη µνηµονιακή περίοδο,
υπήρξαν όντως πολύ σηµαντικές αλλαγές στο νοσοκοµειακό
τοπίο, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Έκλεισαν οκτώ νοσοκοµεία µερικώς ή ολικώς και µειώθηκαν κατά εξακόσια τα δηµόσια κρεβάτια. Λειτουργούν τα κρεβάτια στα δηµόσια νοσοκοµεία
στο Λεκανοπέδιο.
Ειδικά, για το Νοσοκοµείο «Αµαλία Φλέµινγκ», το οποίο ήταν
ένα νοσοκοµείο µάχιµο και αποδοτικό στη λειτουργία του συστήµατος υγείας, αυτό το νοσοκοµείο υπέστη ένα σοβαρό ακρωτηριασµό κυρίως σε ανθρώπινο δυναµικό. Το σχέδιο ήταν να
υποστεί πολύ µεγαλύτερο ακρωτηριασµό και σε τµήµατα. Όµως,
µε έναν εξαιρετικό αγώνα, τον οποίο έδωσαν οι εργαζόµενοι του
νοσοκοµείου µε πολύµορφες κινητοποιήσεις, µε τη συµπαράσταση της τοπικής κοινωνίας, κατάφεραν στην πράξη να παγώσουν ορισµένες δροµολογηµένες καταργήσεις τµηµάτων, να
αναστείλουν την εφαρµογή άλλων και να διασφαλίσουν µια στοιχειωδώς αξιοπρεπή λειτουργία σήµερα για το νοσοκοµείο, στο
οποίο όµως όντως έχει µειωθεί πάνω από το 50% το ανθρώπινο
δυναµικό του.
Έχουν µειωθεί και οι κλίνες βεβαίως. Συµµετέχει στο σύστηµα
εφηµερίας. Οι λειτουργούσες κλίνες µε βάση τα στοιχεία της
υπηρεσίας είναι εκατόν είκοσι τέσσερις, είναι λιγότερες δηλαδή
οι αναπτυγµένες απ’ ό,τι επισηµάνατε εσείς. Επίσης, έχουµε
τριακόσιους δεκαεννιά εργαζόµενους, ενώ, όπως σωστά επισηµάνατε, παλιότερα ήταν πάνω από επτακόσιοι.
Αυτή η υπόθεση, αγαπητέ συνάδελφε, ήταν µέρος ενός γενικότερου πολιτικού σχεδίου, το οποίο έλεγε ότι συρρικνώνουµε
τις δηµόσιες δοµές, απαξιώνουµε τη δηµόσια περίθαλψη, δηµιουργούµε ζωτικό χώρο ευνοϊκό για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού ιδιωτικού τοµέα, µετακυλίουµε το κόστος περίθαλψης
στον πολίτη και προκαλούµε µια διαρκώς αυξανόµενη παθητική
ιδιωτικοποίηση του συστήµατος. Αυτό ήταν το πολιτικό σχέδιο
το οποίο υλοποιήθηκε.
Εµείς έχουµε δεσµευτεί ότι για εµάς αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει. Ούτε πρόθεση περαιτέρω συγχωνεύσεων και καταργήσεων τµηµάτων, κλινικών και νοσοκοµείων υπάρχει, ούτε πρό-
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θεση να υλοποιηθούν κάποιες τέτοιου τύπου δεσµεύσεις που έγιναν µόνο και µόνο για να δοθούν στοιχεία στην τρόικα και στις
αξιολογήσεις που έκανε η Task Force στην Ελλάδα, να δηµιουργηθεί βεβαίως µια τεράστια δεξαµενή διαθεσιµοτήτων εκείνη την
περίοδο και το Υπουργείο Υγείας αλήθεια είναι ότι είχε πρωτοστατήσει σε αυτό.
Αυτό το οποίο λέµε εµείς είναι: όχι περαιτέρω υποβάθµιση. Δίνουµε µάχη σήµερα, για να διασφαλίσουµε τις λειτουργούσες
κλινικές και τµήµατα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιµο και δύσκολο,
επιτρέψτε µου να πω, διότι η αποδιοργάνωση, η υποστελέχωση
του συστήµατος και η υποχρηµατοδότησή του είναι τροµακτική.
Είµαστε σε συνεννόηση και µε το Σωµατείο Εργαζοµένων του
Νοσοκοµείου «Αµαλία Φλέµινγκ». Έχουν γίνει συζητήσεις και στο
Υπουργείο και στην ΥΠΕ. Ήδη, έχει γίνει µια πρώτη κίνηση επαναφοράς τριών εργαζοµένων, όπως είχε ζητηθεί από το σωµατείο. Το σωµατείο θεωρεί ότι η ελάχιστη άµεση ενίσχυση που
είναι απαραίτητη είναι περίπου είκοσι εργαζόµενοι. Υπάρχει πρόθεση και στην κατανοµή προσλήψεων µόνιµου και επικουρικού
προσωπικού να ενισχυθεί το συγκεκριµένο νοσοκοµείο. Νοµίζουµε ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία και η ενίσχυσή του, για
να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του τεράστιου βορειοανατολικού άξονα της Αττικής, που πληθυσµιακά καλύπτει πολύ µεγάλη
περιοχή.
Είµαστε διατεθειµένοι σε δεύτερο χρόνο, στο πλαίσιο ενός γενικότερου επανασχεδιασµού όλου του νοσοκοµειακού χάρτη του
Λεκανοπεδίου, ενός σχεδιασµού που θα είναι βασισµένος προφανώς και σε ένα χάρτη των πραγµατικών υγειονοµικών αναγκών
του πληθυσµού µε βάση επιδηµιολογικά δεδοµένα, µε βάση στοιχεία νοσηρότητας που υπάρχουν στην περιοχή, να ξαναδούµε
πώς µπορούµε µε πιο ορθολογικό τρόπο να αναπτύξουµε και να
ξανασχεδιάσουµε τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις νοσοκοµειακές
υπηρεσίες στο Λεκανοπέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βούλας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σάς ευχόµαστε υγεία και πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως και εσείς γνωρίζετε και ειπώθηκε και στην πρωτοµιλία
µου, όντως το µεγαλύτερο χτύπηµα για το Νοσοκοµείο «Αµαλία
Φλέµινγκ» ήταν η ένταξή του στο πρόγραµµα της διαθεσιµότητας σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Το οξυµένο πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτό το νοσοκοµείο, πέραν της υποχρηµατοδότησης,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του, όπως εστίασα
και πριν, είναι η έλλειψη σε προσωπικό, η οποία έχει φέρει τη λειτουργία του σε οριακό σηµείο, ακόµα κι αν λάβουµε υπ’ όψιν τη
µείωση των κλινών από τις διακόσιες εβδοµήντα που υπήρχαν
στις εκατόν είκοσι τέσσερις, όπως λέτε, µε τα νεότερα στοιχεία.
Αυτή η κατάσταση διαγράφεται σήµερα.
Έτσι, λοιπόν, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, που δηµιουργούνται και από τη µη αναπλήρωση όσων συνταξιοδοτούνται,
έχουν ως αποτέλεσµα, πέραν των ρεπό που οφείλονται, όπως είπαµε, να υπάρχουν περιπτώσεις γιατρών –και το λένε οι ίδιοιπου χρειάζεται και µένουν στο νοσοκοµείο µέχρι και σαράντα
οκτώ ώρες παράλληλα µε τις εφηµερίες και λοιπά, προκειµένου
να βγει η δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, ξεπερνιούνται και τα
όποια ανθρώπινα όρια σε αυτή την κατεύθυνση.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, µέσω της εντατικοποίησης της δουλειάς του προσωπικού δηµιουργούνται και επικίνδυνες καταστάσεις αφ’ ενός µεν για την υγεία τους, αφ’ ετέρου δε στο ζήτηµα,
στην κατεύθυνση των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.
Βεβαίως, τα προβλήµατα του συγκεκριµένου νοσοκοµείου δεν
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σταµατούν εδώ, όπως και σε όλα τα νοσοκοµεία. Η υποχρηµατοδότηση του νοσοκοµείου βάζει εµπόδια ακόµη και στη στοιχειώδη λειτουργία του, προκαλώντας µεγάλες ελλείψεις. Έτσι, ο
προϋπολογισµός του 2014 για τα δύο συγχωνευµένα νοσοκοµεία, δηλαδή το Νοσοκοµείο «Αµαλία Φλέµινγκ» και το «Σισµανόγλειο», ήταν περίπου 33 εκατοµµύρια, ενώ για το 2015 είναι
περίπου 20 εκατοµµύρια. Έχουµε, δηλαδή, χοντρικά µείωση
κατά 40% µέσα σε ένα χρόνο.
Μέσα σε αυτή τη λειτουργική ασφυξία, λοιπόν, το νοσοκοµείο
καλείται να εξυπηρετήσει, όπως γνωρίζουν και γνωρίζετε και
εσείς, αυτόν τον βορειοανατολικό άξονα, όπως ειπώθηκε, από
το Μαραθώνα µέχρι την Αρτέµιδα και την Παλλήνη και από την
Πεντέλη µέχρι την Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για µια τεράστια
περιοχή που µέχρι πριν από τρία χρόνια την κάλυπταν τρία νοσοκοµεία, το «Σισµανόγλειο», το Νοσοκοµείο «Αµαλία Φλέµινγκ»
για το οποίο συζητούµε και το «Παπαδηµητρίου».
Φυσικά, παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζει το σύνολο των
δηµόσιων δοµών υγείας, των δηµόσιων νοσοκοµείων. Η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, όπως είπατε και στην πρωτοµιλία σας και
όπως έχει εξαγγελθεί το προηγούµενο διάστηµα, θα κάνει προσλήψεις, αυτές που εξήγγειλε. Δείτε, όµως, κάτι. Και οι προηγούµενες κυβερνήσεις έκαναν κάποιες προσλήψεις. Το πρόβληµα,
όµως, είναι ότι, ακόµα και αν γίνει το 100% αυτών που εξαγγέλθηκαν, θα είναι σταγόνα στον ωκεανό, θα συνεχίζουν να δυσκολεύονται στη λειτουργία τους οι δηµόσιες µονάδες υγείας, είτε
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας είτε στα νοσοκοµεία, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς και τα εργασιακά δικαιώµατα στην κατεύθυνση της εντατικοποίησης δηλαδή της δουλειάς των εργαζοµένων, αφού οι προηγούµενες απώλειες σε
προσωπικό δεν πρόκειται να αναπληρωθούν.
Μάλιστα, ένα µέρος των προσλήψεων, όπως ήδη γνωρίζουµε
και το είπατε και προηγουµένως, θα είναι οι επικουρικοί -δεν είπατε το δεύτερο στοιχείο- ή µε µπλοκάκια, που δεν κοστίζουν
όµως στον κρατικό προϋπολογισµό, αφού πληρώνονται και επιβαρύνουν τους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων, από τα ίδια
έσοδα. Δηλαδή, από τους ίδιους τους ασθενείς θα χρηµατοδοτούνται αυτές οι προσλήψεις.
Ακόµα και το προς υλοποίηση σχέδιο που έχει παρουσιαστεί
από την Κυβέρνηση, εξαρτάται από µία και βασική προϋπόθεση.
Ποια είναι αυτή; Την αναγκαία αναδιανοµή –αυτό λέγεται- του
πλούτου, τη νέα δηλαδή φορολογική πολιτική, την πορεία των
διαπραγµατεύσεων για το κρατικό χρέος και τη δηµοσιονοµική
κατάσταση της χώρας. Ζήσε Μάη µου, να φας τριφύλλι!
Έτσι η Κυβέρνηση –η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- µπορεί να
είναι καινούργια, αλλά η πολιτική που εξήγγειλε και διαχειρίζεται
είναι παλιά και δοκιµασµένη και σε αυτήν την πολιτική οφείλεται
η σηµερινή κατάσταση του λαού και στον τοµέα της υγείας. Γι’
αυτό λέµε ότι δεν πρέπει να έχει καµµία αυταπάτη ο λαός µας
πως µπορεί να υπάρξει ανάκτηση των απωλειών στον τοµέα της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, επειδή άλλαξε ο διαχειριστής
της κυβερνητικής εξουσίας.
Η ανάκτηση των απωλειών και η διεκδίκηση µέτρων ουσιαστικής ανακούφισης του λαού θεωρούµε πως πρέπει να είναι στις
προτεραιότητες της πάλης των εργαζοµένων του λαϊκού κινήµατος, ώστε να έχουν όλοι, χωρίς εξαίρεση, πλήρεις υπηρεσίες
υγείας, πρόνοιας και φαρµάκων από το δηµόσιο, χωρίς καµµία
πληρωµή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε κύριε
Λαµπρούλη.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, επί των διαπιστώσεων συµφωνούµε απολύτως.
Είπα και προηγουµένως ότι η παρέµβαση αυτή, η οποία έγινε,
δεν υπηρετούσε ούτε κάποιο σχέδιο εξορθολογισµού ούτε είχε
κάποια µεταρρυθµιστική λογική. Υπήρξε µία τεράστια αποδιοργάνωση της δηµόσιας περίθαλψης, της ήδη προβληµατικής και
πριν από την κρίση δηµόσιας περίθαλψης. Έκλεισαν νοσοκοµειακές κλίνες και υπήρξε ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Σήµερα
έχει επιβαρυνθεί η λειτουργία των όµορων νοσοκοµείων, γιατί
πραγµατικά χάθηκαν νοσοκοµεία, εκ των οποίων µάλιστα πολλά
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ήταν κοντά σε λαϊκές γειτονιές, στα Πατήσια, η «Πολυκλινική»
στο κέντρο της Αθήνας, το «Αγία Βαρβάρα». Μειώθηκε η δυνατότητα πρόσβασης φτωχών ανθρώπων που είχαν µία ευκολία
στην επαφή τους µε τις υπηρεσίες υγείας. Έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας, ιδιαίτερα στα επείγοντα την ώρα της εφηµερίας
στα νοσοκοµεία συνολικά από αυτήν τη συρρίκνωση και έχουν
αυξηθεί πάρα πολύ και οι χρόνοι αναµονής.
Άρα το κοινωνικό και το υγειονοµικό κόστος είναι πάρα πολύ
σηµαντικό. Όµως, οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι προφανώς
αυτή η ζοφερή πραγµατικότητα δεν µπορεί να αλλάξει, όσο και
αν υπάρχει πολιτική βούληση. Ακόµη και αν διασφαλιστούν οι δηµοσιονοµικές προϋποθέσεις, δεν µπορεί να αλλάξει ως διά µαγείας.
Και για να είµαστε ειλικρινείς, εµείς λέµε ότι αυτό που προέχει
για εµάς είναι να διασφαλίσουµε µε νύχια και µε δόντια την επιβίωση των σηµερινών δηµόσιων δοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, να διευκολύνουµε την πρόσβαση των
ανθρώπων -και αυτό το κάνουµε µε την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται αυτές τις µέρες για την καθολική πρόσβαση των ανασφάλιστων στο σύστηµα- να µειώσουµε επιβαρύνσεις που υπήρχαν την προηγούµενη περίοδο, όπως το πεντάευρο που το έχουµε ήδη καταργήσει, και βεβαίως, να καταστήσουµε λειτουργικές τις δηµόσιες δοµές, για να µπορούν να
ανταποκριθούν στην αυξηµένη ζήτηση αυτής τη περιόδου λόγω
της κρίσης. Αυτό είναι το θέµα.
Προφανώς, αυτό θέλει µία πολύ σοβαρή αναπροσαρµογή των
κονδυλίων που υπάρχουν σήµερα προϋπολογισµένα για φέτος.
Έχουµε πει ότι είναι ένας προϋπολογισµός λιτότητας και περικοπών που θα θέσει σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος από τα µέσα της χρονιάς. Αγωνιζόµαστε για να
υπάρξει και το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που θα επιτρέπει αυτήν
την αναπροσαρµογή. Αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό ζήτηµα των
διαπραγµατεύσεων που δίνει αυτήν την περίοδο η χώρα και η
Κυβέρνηση, να υπάρξει ένα σταθερό και ασφαλές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο, που θα επιτρέψει να υπάρξουν άλλες πολιτικές προτεραιότητες στη χώρα υπέρ του κόσµου της εργασίας, υπέρ του
κοινωνικού κράτους, υπέρ των δηµόσιων αγαθών. Κι έχουµε πει
ότι µε 4,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ για δηµόσιες δαπάνες υγείας,
προφανώς δεν µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά η σηµερινή µίζερη
πραγµατικότητα που υπάρχει στο σύστηµα υγείας και η τροµερή
ταλαιπωρία και επιβάρυνση των πολιτών.
Αναγνωρίζουµε πραγµατικά την εξαιρετική δουλειά που έχει
κάνει το ανθρώπινο δυναµικό στο σύστηµα και που συνεχίζει
κάτω από πάρα πολύ αντίξοες συνθήκες και εργασιακής πίεσης
και µισθολογικής εξαθλίωσης να προσφέρει. Σεβόµαστε αυτήν
τη δουλειά, προσπαθούµε να είµαστε όσο γίνεται πιο εντάξει στις
υποχρεώσεις µας απέναντι στα δεδουλευµένα και στις υπερωρίες που πραγµατοποιεί µε πάρα πολύ κόπο και πιστεύουµε ότι
στηριγµένοι σ’ αυτό το ανθρώπινο δυναµικό, στηριγµένοι στις έντιµες και αξιόπιστες δυνάµεις που έχει το σύστηµα υγείας αυτήν
την περίοδο, θα µπορέσουµε σιγά-σιγά να σταθεροποιήσουµε τη
δηµόσια περίθαλψη, να διευκολύνουµε τη δουλειά των εργαζοµένων, αλλά κυρίως τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Θέλουµε,
δηλαδή, να αυξηθεί η κοινωνική ανταποδοτικότητα του δηµόσιου
συστήµατος αυτήν την περίοδο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ενισχυθεί και το «Αµαλία Φλέµινγκ», δηλαδή µέσα στο πλαίσιο του καταµερισµού ανθρώπινου
δυναµικού γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού στο
επόµενο διάστηµα και µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και
µε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και αναγκαστικά σε
αυτήν τη φάση, επειδή ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι οι διαδικασίες πρόσληψης µόνιµου προσωπικού είναι πάρα πολύ χρονοβόρες, θα χρησιµοποιήσουµε και µορφές εργασίας και κάλυψης
των αναγκών…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ε,
αλλάξτε το καθεστώς, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, η βούλησή µας είναι να έχουµε ανθρώπινο δυναµικό στο σύστηµα µε σταθερές σχέσεις εργασίας …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Με µία ΠΝΠ το αλλάζετε µέσα σε µία ηµέρα και προσλαµβάνετε
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την άλλη µέρα προσωπικό µε µόνιµη και σταθερή σχέση εργασίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Γιατί δεν είναι έτσι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
είναι καθόλου έτσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Το θέµα δεν είναι αν µπορείτε, αλλά αν θέλετε να το κάνετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Οι
διαδικασίες πρόσληψης γιατρών στο σύστηµα υγείας µε τα
ΣΚΕΙΟΠΝΥ, µε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι επιτροπές
κρίσης κ.λπ., είναι πάνω από ενάµιση χρόνο. Για το επικουρικό
προσωπικό, ξέρετε επίσης πολύ καλά, ότι υπερβαίνουν τους τέσσερις µήνες. Με τη νοµοθετική παρέµβαση που κάναµε την προηγούµενη εβδοµάδα, θα προσπαθήσουµε να συντµήσουµε
αυτούς του χρόνους. Κάνουµε πραγµατικά µία µεγάλη προσπάθεια. Καταλαβαίνουµε την αγωνία των ανθρώπων στο σύστηµα
υγείας. Είναι και δική µας αγωνία να επιβιώσει η δηµόσια περίθαλψη, γιατί είναι δική µας πολιτική δέσµευση να ανταποκριθούµε στις αυξηµένες ανάγκες του πληθυσµού αυτήν την
περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ, ευχαριστούµε πολύ κύριε Λαµπρούλη.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 193/5-5-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χρήστου Κατσώτη προς τους
Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των δανειοληπτών του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
Θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός, κ. Ουρανία Αντωνοπούλου.
Ο κ. Κατσώτης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι βέβαια και το θέµα αυτό ξένο µε το προηγούµενο
θέµα που συζητήθηκε µε την επίκαιρη ερώτηση για το «Αµαλία
Φλέµινγκ» και το θέµα της υγείας, της παιδείας, της λαϊκής κατοικίας, αλλά και άλλα που βασανίζουν τη λαϊκή οικογένεια. Είναι
στην ηµερήσια διάταξη, γιατί ο πόλεµος δεν έχει τέλος και πολλοί δανειολήπτες του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας βρίσκονται και αυτοί σε αδιέξοδο, γιατί όπως γνωρίζει καλά και η κυρία
Υπουργός, αυτοί είναι εργαζόµενοι ή ήταν εργαζόµενοι και σήµερα είναι άνεργοι ή µπορεί να είναι συνταξιούχοι, και µπορεί να
έχουν πολύ σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης.
Είναι γνωστό, κυρία Υπουργέ, ότι ο πρόσφατος ν.4305/2014
µε το άρθρο 55 προέβλεπε ρυθµίσεις για τους δανειολήπτες του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Μόνο που αυτές οι ρυθµίσεις
που προέβλεπε είναι πολύ µακριά από τις ανάγκες και τα προβλήµατα των εργαζοµένων δανειοληπτών. Δεν απαντούν στην
κάλυψη των αναγκών τους.
Τα αρπαχτικά των τραπεζών αρνούνται να εντάξουν τους δανειολήπτες του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας ακόµη και σε
αυτές τις ρυθµίσεις για τα κόκκινα δάνεια, που εµείς βέβαια
έχουµε µία άλλη αντίληψη.
Επειδή, όµως, ο χρόνος τελειώνει, θέλω να περάσω στα ακόλουθα ερωτήµατα.
Θέλουµε να µας πείτε, κυρία Υπουργέ, αν η Κυβέρνηση έχει
σχέδιο να αντιµετωπίσει τα προσκόµµατα που βάζουν οι τράπεζες για να εντάξουν τους δανειολήπτες του ΟΕΚ έστω σε αυτές
τις ρυθµίσεις, γιατί ούτε σε αυτές τις ρυθµίσεις του νόµου τούς
εντάσσουν.
Και, βέβαια, θέλουµε να µας πείτε αν η Κυβέρνηση έχει κάποια
άλλη σκέψη για ανακούφιση των υπερχρεωµένων λαϊκών δανειοληπτών µε κεφάλαια του οργανισµού, αλλά και γενικότερα µε
τη δραστική περικοπή του ύψους του χρέους –εµείς λέµε να διαγραφεί από το κεφάλαιο που έχει πάρει κάποιος, ο οποίος σήµερα είναι σε πολύ δύσκολη θέση- το πάγωµα των χρεών για
τους ανέργους, για όσους έχασαν τη δουλειά τους, την κατάργηση των τόκων υπερηµερίας, τη δραστική ελάφρυνση των
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τόκων χωρίς χρονικά όρια και ασφυκτικούς όρους.
Όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, έχουν να κάνουν, βέβαια, και µε την
απόφαση της προηγούµενης κυβέρνησης για κατάργηση του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Σας θυµίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, διαφώνησε µε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας. Όµως, µέχρι σήµερα δεν
βλέπω –ή δεν ακούµε κάτι- για την επανασύσταση των οργανισµών αυτών, γιατί οι εργαζόµενοι πληρώνουν ακόµη εισφορές
για τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής
Εστίας.
Πάνω σε αυτά τα ερωτήµατα που σας θέσαµε, θα θέλαµε τις
απαντήσεις σας. Και θα επανέλθουµε, βέβαια, µετά την απάντησή σας για ορισµένα άλλα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κατσώτη.
Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Ουρανία Αντωνοπούλου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ για την ερώτηση, αγαπητέ συνάδελφε. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω.
Η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στον χώρο των ληξιπρόθεσµων δανείων που επιδοτούνται από τον πρώην ΟΕΚ, είναι
πραγµατικά εξαιρετικά σοβαρή, καθώς τα βάρη που έχουν συσσωρευθεί στους ώµους των δανειοληπτών, οι οποίοι αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, είναι αναµφίβολα δυσανάλογα
µεγάλα έως ασήκωτα. Σωστά το τεκµηριώνετε κι εσείς.
Αυτό ευλόγως προκύπτει από το γεγονός ότι το 71% των δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ δεν δύναται και δεν πληρώνει κανονικά τις δόσεις για τα δάνεια που έλαβε από τον οργανισµό.
Όµως, και η ρύθµιση που έκανε για τα ληξιπρόθεσµα αυτά
χρέη η προηγούµενη κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2014 είναι
ανεπαρκής όσον αφορά την αντιµετώπιση του προβλήµατος για
τρεις βασικούς λόγους:
Πρώτον, διότι το 60% των επιδοτούµενων δανειοληπτών -πενήντα οκτώ χιλιάδες επί συνόλου ενενήντα επτά χιλιάδων περίπου- εξαιρούνται από τη ρύθµιση, επειδή σκοντάφτουν στον
περιορισµό να µην έχουν υπερβεί το ισότοπο των έξι ληξιπρόθεσµων δόσεων µέχρι την 1-10-2014.
Το δεύτερο πρόβληµα έγκειται στο ότι η ρύθµιση σχεδιάστηκε
µε τον περιορισµό να υπάρχει προθεσµία µόνο έξι µηνών για την
υποβολή της σχετικής αίτησης στις τράπεζες. Και αυτή έληξε τον
Απρίλιο του 2015.
Τρίτον, διότι η ρύθµιση δεν προστάτευσε τους δανειολήπτες
απέναντι στο ενδεχόµενο οι τράπεζες να αυξήσουν το επιτόκιο
ύστερα από το αίτηµα για επιµήκυνση του δανείου, καθώς είχαν
αυτήν τη δυνατότητα, εξέλιξη, που, βεβαίως, περιόρισε το όφελος των δικαιούχων από τη ρύθµιση.
Σαν απάντηση στη δυσοίωνη αυτή κατάσταση το Υπουργείο
Εργασίας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, ήδη προχώρησε στην παράταση προθεσµίας υπαγωγής στη ρύθµιση
µέχρι το τέλος του 2015, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επιµήκυνσης του χρόνου εξόφλησης.
Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία διαπραγµατευτικών
προτάσεων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες, που αφορούν στην
οµαλοποίηση όλων των δανειακών συµβάσεων και συµβάσεων
συνεργασίας προς όφελος των δανειοληπτών. Αυτό γίνεται γιατί
η οικονοµική αδυναµία των τελευταίων είναι προφανής. Η δε υφιστάµενη ρύθµιση µε την ελάφρυνσή τους έλαβε υπ’ όψιν της
µόνο τη συνέπεια των δανειοληπτών απέναντι στις υποχρεώσεις
τους προς την τράπεζα, όχι, όµως, την οικονοµική τους κατάσταση. Αυτό ακριβώς επισηµάνατε κι εσείς πριν.
Έτσι, για τις περιπτώσεις των ανέργων που επωµίζονται επιδοτούµενα δάνεια µε καθυστέρηση και των εργαζοµένων που
δουλεύουν κάτω από συνθήκες εργασίας που δεν µπορούν να
έχουν το εισόδηµα που να τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους, το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει τη δυνατότητα υπαγωγής τους στην υφιστάµενη ρύθµιση, απαλλάσσοντάς
τους από τον περιορισµό που οι οφειλές τους να µην υπερβαίνουν τους έξι µήνες που ανέφερα πριν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, µε τα σηµερινά δεδοµένα και καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η επιδότηση επιτοκίου από τον ΟΕΚ -ΟΑΕΔ
σήµερα- θεωρείται µη εφικτή η υπαγωγή των εν λόγω δανείων
στη σχεδιαζόµενη ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια, όπως ισχύει
µέχρι τώρα. Ωστόσο, το Υπουργείο Εργασίας διερευνά τη δυνατότητα υπαγωγής τους σε συνεργασία µε το Υπουργείο του κ.
Σταθάκη.
Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί µε ίδια κεφάλαια
του ΟΕΚ και την επανακοστολόγηση των εργατικών κατοικιών,
δεδοµένου ότι οι αξίες των σπιτιών αυτών έχουν µειωθεί.
Βρισκόµαστε σε αυτήν τη διαδικασία και θα σας ενηµερώσουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθότι το θέµα έχει πολύ
µεγάλη σηµασία για τον κόσµο, για τον λαό µας.
Πάνω σε αυτήν τη βάση, λοιπόν, προχωρούµε µε εντατικό
ρυθµό, ώστε να µπορέσουµε να έχουµε κάποια αποτελέσµατα
τα οποία θα σας παρουσιάσουµε σύντοµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Κύριε Κατσώτη, θα ανακοινώσω την παρουσία µικρών µαθητών, οι οποίοι όταν παρατήρησαν την έλευση του βροχοποιού
Υπουργού Οικονοµικών, υπήρξε µία µικρή αναταραχή πάνω στα
δυτικά θεωρεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Σάς καλωσορίζουµε και σάς ευχόµαστε υγεία και κάθε καλό.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κατσώτη, είναι από την περιφέρειά σας. Γι’ αυτό σας
διέκοψα. Συνεπώς συνεχίστε για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Καλωσορίζουµε, λοιπόν, τους µαθητές
και τους δασκάλους από το Χαϊδάρι. Επειδή είναι µία εργατούπολη και το Χαϊδάρι, αφορά το θέµα που συζητάµε αρκετούς εργαζόµενους και ανέργους. Είναι πολύ σοβαρό.
Είπατε κι εσείς, κυρία Υπουργέ, ότι είναι ενενήντα επτά χιλιάδες οι δικαιούχοι. Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ρυθµίσεις που προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος. Αυτές οι ρυθµίσεις που κάνετε για την παράταση
κ.λπ., δεν ξέρω αν θα αρκούν. Θα δούµε, βέβαια, το τελικό σας
σχέδιο.
Εµείς θέλουµε να επισηµάνουµε ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση
να κάνει καθαρό ότι κανένα σπίτι του ΟΕΚ δεν µπορεί να κατασχεθεί. Δηλαδή, δεν µπορεί να υπάρχει δανειολήπτης του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας που να χάσει το σπίτι του επειδή
αδυνατεί να πληρώσει το δάνειό του, τις δόσεις που έχουν πάει
στις τράπεζες.
Κυρία Υπουργέ, το ότι οι τράπεζες µπήκαν στη µέση σε αυτήν
τη δοσοληψία των εργαζοµένων µε τον ΟΕΚ και σήµερα -αν θέλετε- τροµοκρατούν, εκβιάζουν τους εργαζοµένους για να εισπράξουν τα δάνεια, είναι έγκληµα. Ουσιαστικά, επιβεβαιώνει
αυτό που λέγαµε, να µην εµπλακούν οι τράπεζες στα δάνεια και
στους δικαιούχους.
Πιστεύω ότι σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επανεξεταστεί η
εµπλοκή των τραπεζών στους δανειολήπτες του ΟΕΚ. Δεν
υπήρχε παλιότερα. Το ξέρετε πολύ καλά. Οι τράπεζες ενεπλάκησαν µετά από ένα χρονικό διάστηµα και σήµερα έχουν γίνει ο
φόβος και ο τρόµος των ανέργων, των εργαζοµένων, των δικαιούχων, δηλαδή, του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Εµείς δεν λέµε να µην πληρώνουν το δάνειό τους οι δανειολήπτες. Όµως, δεν µπορεί να εκβιάζονται και να τροµοκρατούνται.
Και δεν µπορεί να µην υπάρξουν ρυθµίσεις σε αυτές τις νέες συνθήκες που υπάρχουν στη ζωή τους. Για παράδειγµα, δεν µπορεί
να µην εξεταστεί εδώ µία περικοπή του κεφαλαίου.
Εµείς το έχουµε καταθέσει και αυτό, κυρία Υπουργέ. Από το
κεφάλαιο που πήραν να υπάρξει µία περικοπή ενός ποσοστού.
Επίσης, για το θέµα των ανέργων, που είπατε κι εσείς ότι εξετάζετε κάποιες άλλες ρυθµίσεις, δεν µπορεί να µην παγώσουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’ - 14 ΜΑΪΟΥ 2015

τα δάνεια των ανέργων. Πώς θα πληρώσει ο άλλος; Εδώ, δεν
µπορεί να επιβιώσει, δεν µπορεί να έχει τα απαραίτητα για την
καθηµερινή του επιβίωση, πώς θα πληρώσει το δάνειό του;
Εµείς στο ερώτηµά µας βάζουµε και το θέµα για την κατάργηση των τόκων υπερηµερίας, τη δραστική ελάφρυνση των
τόκων χωρίς χρονικά όρια και σχετικούς όρους.
Όσον αφορά το εξάµηνο, κυρία Υπουργέ, που βάζει ο προηγούµενος νόµος, θέλω να ρωτήσω το εξής: Γιατί έξι µήνες και
όχι επτά; Ποιος είναι αυτός που επιβάλλει τους έξι µήνες; Και
γιατί να µην είναι για όλο το χρονικό διάστηµα της κρίσης και της
κατάστασης που περνάνε σήµερα οι εργαζόµενοι;
Υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι. Ο µισθός πήγε στα
τάρταρα. Οι εργασιακές σχέσεις είναι ελαστικές. Μιλάµε για
τρίωρα και τετράωρα! Πώς µπορεί να ανταποκριθεί αυτός ο εργαζόµενος και να πληρώσει το δάνειό του στην τράπεζα που τον
εκβιάζει καθηµερινά; Και γιατί έξι µήνες και όχι επτά;
Όσον αφορά τα επιτόκια, όπως είπατε και εσείς, όταν πάνε
στις τράπεζες να κάνουν τις ρυθµίσεις, όχι µόνο δεν κερδίζουν,
αλλά είναι και χαµένοι από πάνω.
Άρα νοµίζω ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για µία ολοκληρωµένη
ρύθµιση για τους δανειολήπτες του ΟΕΚ. Οι ενενήντα επτά χιλιάδες δικαιούχοι περιµένουν, κυρία Υπουργέ, µία ολοκληρωµένη ρύθµιση, προκειµένου πραγµατικά να ελαφρυνθούν από
αυτό το βραχνά που έχουν µετά και τη νέα κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κατσώτη.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Πράγµατι, όπως ανέπτυξα και πριν, το πρόβληµα είναι τεράστιο
και δεσµευόµαστε ότι θα κάνουµε προτάσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίλυση του προβλήµατος.
Όµως, θέλω να επισηµάνω ότι το πρόβληµα είναι αρκετά πολύπλοκο.
Πρώτα απ’ όλα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει επιδότηση. Άρα όταν
λέµε ότι δεν µπορεί να πληρώσει, δεν είναι απλώς ότι δεν µπορεί
να πληρώσει, αλλά πως δεν µπορεί να πληρώσει αυτό που υπολείπεται της επιδότησης.
Τέλος πάντων, αυτήν τη στιγµή δεν έχουµε τον χρόνο για να
αναπτύξουµε το πρόβληµα. Θα έχουµε την ευκαιρία κάποια άλλη
στιγµή να το αναπτύξουµε στο σύνολό του.
Απλώς εγώ θέλω να επαναλάβω και να σας διαβεβαιώσω ότι,
όπως είπα και πριν, επεξεργαζόµαστε το θέµα συνολικά. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα είµαστε σε θέση να παρουσιάσουµε
τις προτάσεις µας.
Επίσης, θέλω να επαναλάβω ότι έχουµε βαθιά συνείδηση πως
το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο και ότι πράγµατι αυτή η ρύθµιση
θα πρέπει να συµπεριλάβει και τις τράπεζες, ώστε να έχουµε ένα
διάλογο µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, διότι έτσι όπως
υπάρχει τώρα το πρόβληµα στα χέρια µας, δεν µπορούµε να σκεφτόµαστε πώς ιδεατά θα θέλαµε να έχει υπάρξει µία διαφορετική
πολιτική προσέγγιση. Θα πρέπει πρώτιστα να λύσουµε το πρόβληµα που έχουµε στα χέρια µας. Θα επανέλθουµε σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ, όπως και εσάς, κύριε Κατσώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι εννέα φοιτητές από το Indiana University
Kelley School of Business, για να διαπιστώσουν την υποδειγµατική λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και τώρα εισερχόµαστε στην δεύτερη µε αριθµό 189/5-5-2015
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις της απόφασης
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εξαίρεσης της Ελλάδας από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο για να δούµε τι θα µας
πει σήµερα ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, στις 5 Μαρτίου ανακοινώθηκε
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Πρόγραµµα του Quantitative Easing, το QE, το γνωστό πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, µε το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράσει
1,1 τρισεκατοµµύριο κρατικά οµόλογα µέχρι το Σεπτέµβριο του
2016, το οποίο είναι περίπου 60 δισεκατοµµύρια ευρώ το µήνα.
Αυτό είναι µια απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κάνει µια πιο επιθετική πολιτική, προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της ευρωζώνης, καθότι, όπως ξέρετε
πολύ καλά, τα επιτόκια βρίσκονται σε ένα ιστορικό χαµηλό. Αυτό
έχει ένα τριπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να φτάσουµε στον στόχο
του πληθωρισµού γύρω και κάτω από το 2%. Ο δεύτερος είναι
να µειωθεί η ανεργία και να τονωθεί η ανάπτυξη, γιατί η θεωρία
είναι ότι αυτά τα χρήµατα πηγαίνουν στις τράπεζες και από εκεί
στην πραγµατική οικονοµία, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Ο τρίτος στόχος είναι να βοηθηθούν βεβαίως και οι αποδόσεις των κρατικών οµολόγων.
Όµως, ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή εξαιρείται από αυτό το πρόγραµµα, διότι δεν έχει κλείσει η πέµπτη
αξιολόγηση από την τρόικα, αλλά και γιατί έχουµε τα οµόλογα
που λήγουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το αποτέλεσµα είναι
ότι είµαστε πάνω από το πλαφόν του 33% που έχει βάλει η τράπεζα. Οπότε για να το πω λίγο πιο εκλαϊκευµένα και όπως το είπε
και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Σαµαράς,
«στην Ευρώπη αυτήν τη στιγµή βρέχει λεφτά και εµείς κρατάµε
µία οµπρέλα».
Στο πρώτο κοµµάτι της ερώτησης, ήθελα κατ’ αρχάς την
άποψή σας -και βεβαίως τη ζητώ όχι προσωπικά, αλλά θεσµικά
ως Υπουργός Οικονοµικών- σχετικά µε το αν είναι καλό πράγµα
το Query, γιατί έχω διαβάσει διάφορες απόψεις σας για το θέµα
αυτό.
Ξεκινώ µε µία άποψή σας, η οποία ήταν σε ένα άρθρο σας στο
protagon.gr προτού γίνεται Υπουργός. «Τα δύο αυτά λατινικά αρχικά, QE, αντικατοπτρίζουν τη διαιώνιση της χειρότερης κρίσης
από το Μεσοπόλεµο και συντηρούν τη σήψη του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος».
Και έρχοµαι στον «ECONOMIST»: «Regarding the asset-purchase programme’ s philosophy, we very much doubt that, at this
juncture, purchasing government bones in proportion to each
member-state’s… is either necessary or desirable». Αυτό αφού γίνατε Υπουργός.
Στο forum της λέσχης Αµπροσέτι στο Κόµο προτείνατε µία
εναλλακτική ποσοτική χαλάρωση. Προτείνατε να χρηµατοδοτηθεί σε ποσοστό 100% µε αγορά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και η ΕΚΤ να αγοράσει αυτά τα οµόλογα σε δευτερογενή αγορά. Μάλιστα, αυτό θέλατε να το πείτε και «πρόγραµµα Μέρκελ».
Μετά, στο «REUTERS», την ίδια µέρα που προτείνατε αυτό,
λέτε «The result of this is going to be an equity run boost that will
prove unsustainable». Ουσιαστικά, δηλαδή, λέτε ότι αυτό µπορεί
να προκαλέσει µία φούσκα.
Αρχικά, θα σας έλεγα ότι δεν είµαι και η πρώτη που έχει ρωτήσει για το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Σας έχει ρωτήσει και ο συνάδελφός µου κ. Δένδιας, αλλά θα συζητήσουµε την
απάντηση που δώσατε εκεί στο δεύτερο µέρος της ερωτήσεως.
Επίσης, διαβάζω απάντηση σε ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη
που έκανε στον κ. Ντράγκι, αλλά και σε έναν Ισπανό Ευρωβουλευτή, τον κ. Τρεµόσα, ότι το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
εξελίσσεται οµαλά. Μάλιστα, διαβάζω, «QE is working better than
ECB Dared Hope», δηλαδή ότι πάει καλύτερα απ’ ό,τι περίµενε,
ενώ στην croissance που θα παρακολουθείτε «La Commission
europeenne dit merci a la Banque Centrale Europeenne», δηλαδή
ευχαριστούν την Κεντρική Τράπεζα.
Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, θέλω σ’ αυτό το πρώτο σηµείο να
µου πείτε θεσµικά και επίσηµα ποια είναι η άποψη της Κυβέρνη-
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σης. Είναι καλό πράγµα η ποσοτική χαλάρωση; Είναι κακό που
δεν είµαστε µέσα;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Ασηµακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Ασηµακοπούλου, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Χαίροµαι γι’ αυτή, γιατί είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα συζήτησης
και νοµίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άποψη. Και αυτός
είναι ο καλύτερος τρόπος για να πληροφορηθεί και η κοινή
γνώµη.
Θα είµαι ξεκάθαρος. Η ποσοτική χαλάρωση, εάν συµµετείχαµε
εµείς σε αυτή, θα ήταν ιδιαίτερα θετική για τα δεδοµένα του ελληνικού προβλήµατος χρέους-αποπληθωρισµού. Και αυτό γιατί
ουσιαστικά θα µας επέτρεπε να επιστρέψουµε πιο γρήγορα στις
αγορές.
Βέβαια, ξέρετε, κυρία Ασηµακοπούλου, ότι ο κ. Ντράγκι δεν
προχωράει στην ποσοτική χαλάρωση για να λύσει το δικό µας
πρόβληµα. Ο λόγος, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι ουσιαστικά
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποτύχει στους νοµισµατικούς της στόχους και βρέθηκε σε ένα µεγάλο αδιέξοδο για τους
λόγους που πάλι είπατε. Όταν τα επιτόκια µειώνονται στο µηδέν,
η παραδοσιακή νοµισµατική πολιτική είναι πλέον άσφαιρη.
Οπότε, ας ξεκινήσουµε πρώτα µε τα δικά µας και µετά θα σας
πω την άποψή µου όσον αφορά το αποτέλεσµα της ποσοτικής
χαλάρωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Εάν αυτήν τη στιγµή συµµετείχαµε στην ποσοτική χαλάρωση,
θα είχαµε την προοπτική της εξόδου στις αγορές πολύ πιο γρήγορα. Άρα, επαναλαµβάνω, θα ήταν θετικό. Γιατί δεν την έχουµε;
Ξέρετε καλά, κυρία Ασηµακοπούλου, ότι δεν είναι θέµα της
διαπραγµάτευσης. Αν είχαµε κλείσει τη διαπραγµάτευση χθες,
πάλι θα ήµασταν εκτός ποσοτικής χαλάρωσης. Ο λόγος είναι ότι
υπάρχει µία σχεδόν φωτογραφική, για την Ελλάδα, διάταξη στην
απόφαση της 4ης Μαρτίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
µε τίτλο: «Δευτερεύουσες αγορές δηµόσιου χρέους-πρόγραµµα
αγοράς του». Θα δείτε αυτήν τη φωτογραφική διάταξη στο άρθρο 5, παράγραφος 3.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και το χρόνο της δευτερολογίας µου
για να απαντήσω πιο συγκροτηµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα υπάρξει ανοχή,
κύριε Υπουργέ και στην κ. Ασηµακοπούλου και σε εσάς. Μπορείτε να συνεχίσετε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η φωτογραφική διάταξη, λοιπόν, τι λέει; Λέει ότι όποιας
χώρας τα οµόλογα σε ποσοστό 33% και πάνω έχουν ήδη µεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν συµµετέχει.
Και λέω ότι είναι φωτογραφική διάταξη, γιατί αφορά µόνο την
Ελλάδα. Αφορά το πρόγραµµα SNP, που εκπόνησε ο κ. Τρισέ,
όταν ήταν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το
οποίο ήταν ένα πρόγραµµα που προσπάθησε ουσιαστικά να σταµατήσει, αν θέλετε, την πτώση της Ελλάδας εκτός των αγορών.
Ήταν ένα πρόγραµµα ενταγµένο στη νοµισµατική πολιτική του
κ. Τρισέ που απέτυχε, διότι ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι δεν κατάφερε να µας κρατήσει εντός των αγορών.
Ερώτηµα: Τι θα είχε συµβεί αν αυτά τα οµόλογα δεν τα είχε
αγοράσει ο κ. Τρισέ µε το πρόγραµµα SNP; Η απάντηση σήµερα
είναι ότι θα είχαν κουρευτεί περίπου στο 90% σε net present
value, σε διαχρονικές αξίες.
Οπότε, έχουµε µία αποτυχία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί προεδρίας του κ. Τρισέ, του προκατόχου του κ.
Ντράγκι, από την οποία το ελληνικό δηµόσιο δεν είχε κανένα
όφελος.
Αυτό το κοµµάτι του χρέους µας, κύριε Πρόεδρε και κυρία
Ασηµακοπούλου -το ξέρετε αυτό- δεν οφείλεται στο γεγονός ότι
το ελληνικό δηµόσιο δανείστηκε χρήµατα από τους εταίρους ή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ουσιαστικά αγόρασε σε υψηλότατες τιµές από την BNP,
από την Deutsche Bank, από διάφορες ευρωπαϊκές, κυρίως, τράπεζες, οµόλογα των οποίων τότε η τιµή ήταν 18%, 19% της ονοµαστικής τους αξίας. Τα αγόρασε προς 70%. Ουσιαστικά ενίσχυσε αυτές τις τράπεζες. Και τώρα καλούµαστε εµείς να τα αποπληρώσουµε στο 100% της αξίας τους, µε την υπόσχεση της επιστροφής του 30% περίπου στο ελληνικό δηµόσιο, το οποίο,
όµως, έγκειται στη µνηµονιακή διαδικασία έγκρισης.
Θα ήθελα να σας πληροφορήσω και γι’ αυτό το 1,9 που είχαµε
λαµβάνειν για το 2014, το οποίο εγώ το θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό να το καταγράψετε, γιατί µπορεί να µην το ξέρετε. Αυτό το
1,9 δισ. αυτή τη στιγµή εµείς νοµίζαµε ότι θα ήταν το πιο εύκολο
µέρος της δόσης για να το πάρουµε. Νοµίζω ότι το ίδιο πιστεύατε κι εσείς. Δικά µας χρήµατα ήταν. Έχει συµφωνήσει η
Ευρώπη ότι πρέπει να µας αποδοθούν. Σωστό; Θα περίµενε κανείς ότι θα ήταν το πιο εύκολο. Δεν είναι. Είναι το πιο δύσκολο,
γιατί αυτά ήδη έχουν αποδοθεί στις κυβερνήσεις των κρατώνµελών, των εταίρων µας. Κάποια από αυτές -δεν θα πω ποια συγκεκριµένα, καταλαβαίνετε- τα έχει ήδη εντάξει στον προϋπολογισµό του 2014. Θεωρούν, λοιπόν, ότι όταν θα µας τα δώσουν,
θα είναι δάνειο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Πήγαν στο Υπουργείο Οικονοµικών συγκεκριµένα.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ο λόγος,
λοιπόν, για τον οποίο δεν συµµετέχουµε στην ποσοτική χαλάρωση είναι οι απαράδεκτοι όροι του PSI του 2012.
Δεν είµαι συνηθισµένος σε διαξιφισµούς, αλλά πραγµατικά πιστεύω πως αν το ξανασκεφτούν οι ιθύνοντες της κυβέρνησης
Παπαδήµου-Βενιζέλου, που υπέγραψαν εκείνους τους όρους και
ουσιαστικά επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λειτουργήσει σαν ένα hedge fund, το οποίο κάνει holdout, το οποίο
παρακρατεί οµόλογα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγµή θα αποπληρωθεί στο 100% της αξίας και ότι αυτά, µάλιστα, τα οµόλογα θεωρούνται ότι δεν έχουν αποσυρθεί από την αγορά, ενώ είναι
πλήρως αποσυρµένα. Αν δεν είχαν αποσυρθεί, θα είχαν κουρευτεί.
Οπότε εµείς έχουµε τώρα εισπράξει δύο κόστη. Το ένα είναι
ότι δεν κουρεύτηκαν και το άλλο είναι ότι θεωρούν πως κυκλοφορούν τα οµόλογα και συνεπώς δεν µας επιτρέπουν τη συµµετοχή στην ποσοτική χαλάρωση.
Αυτό είναι µία καταστροφή, για την οποία ευθύνεται η Κυβέρνηση Παπαδήµου-Βενιζέλου που υπέγραψε αυτούς τους συγκεκριµένους όρους. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί οι
ευθύνες επιτέλους πρέπει να αποδίδονται.
Συνεπώς νοµίζω ότι απάντησα στο ερώτηµά σας: ποιες είναι
οι επιπτώσεις της εξαίρεσης. Οι επιπτώσεις της εξαίρεσης είναι
ότι σπρώχνουν προς το µέλλον την έξοδό µας στις αγορές.
Στη γραπτή σας ερώτηση µου θέσατε ένα πολύ σηµαντικό
υποερώτηµα, τι πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι
ανεξάρτητο από το ποιος είναι στην Κυβέρνηση, εµείς, εσείς ή
όποιος νά ‘ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει απαραίτητα είναι αυτά
τα 27 δισεκατοµµύρια των οµολόγων που παραµένουν στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να φύγουν εν µία
νυκτί από εκεί και να σταλούν στο απώτερο µέλλον. Πώς µπορεί
να γίνει αυτό; Με ένα swap.
Η ιδέα ενός swap µεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γεµίζει την ψυχή του κ.
Ντράγκι µε φόβο. Και αυτό γιατί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά -και
αν δεν γνωρίζετε, σας το λέω- ότι ο κ. Ντράγκι αυτή τη στιγµή
έχει ένα µεγάλο αγώνα εναντίον της Bundesbank, η οποία καταπολεµά την ποσοτική χαλάρωση. Είναι ιδιαίτερα έντονα εναντίον
της ποσοτικής χαλάρωσης ο κ. Βάιντµαν και ο κ. Ντράγκι έχει
αυτό το µέτωπο. Για τον κ. Ντράγκι η ποσοτική χαλάρωση είναι
το παν αυτή τη στιγµή, είναι η στρατηγική πάνω στην οποία βασίζει την αντιµετώπιση του αποπληθωρισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το να επιτρέψει ένα swap µεταξύ δικών µας νέων οµολόγων,
παράδειγµα, και αυτών των οµολόγων, θα έδινε τροφή στον κ.
Βάιντµαν για να δηµιουργήσει προβλήµατα στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι’ αυτό είναι εκτός
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συζήτησης.
Όµως, ένα swap µεταξύ ηµών και του ESM, ο οποίος µετά θα
αποπληρώσει εκ µέρους µας αυτά τα 27 δισεκατοµµύρια και
εµείς θα έχουµε χρεωθεί στον ESM, αλλά ένα χρέος το οποίο θα
πάει 30%, 40%, perpetual bond όπως να είναι, είναι η λύση.
Οπότε, επειδή µε ρωτήσατε τι σκοπεύουµε να κάνουµε, µόλις
σας απάντησα. Και νοµίζω ότι θα έπρεπε να το κάνει οποιαδήποτε Κυβέρνηση ήταν, είτε εµείς είτε εσείς είτε οποιοσδήποτε
άλλος.
Θα µου επιτρέψετε τώρα να σας απαντήσω και επί προσωπικού, επειδή µου θέσατε το ερώτηµα ποια είναι η δική µου θεωρητική, επιστηµονική στάση απέναντι..
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µου απαντήσατε…
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τώρα σας
απάντησα θεσµικά. Τώρα θα σας απαντήσω ως Βουλευτής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ας µας πει ο Υπουργός. Ας αποκαλύψει, µην τον εµποδίζετε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ενδιαφέρει να απαντήσω και ως οικονοµολόγος τώρα;
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Αφήστε, είναι αποκαλυπτικός σήµερα.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα είµαι
πολύ σύντοµος. Άλλωστε, ως Βουλευτής νοµίζω ότι δικαιούµαι
να έχω µία άποψη. Και ως οικονοµολόγος. Πολύ απλά.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η ποσοτική χαλάρωση όπου έχει εφαρµοστεί, αρχής γενοµένης στην Ιαπωνία τη δεκαετία του ’90 και µετά στις Ηνωµένες Πολιτείες, έχει
αποτύχει στο να δηµιουργήσει την αναπτυξιακή δυναµική µέσα
από το κανάλι που είπατε εσείς. Και πώς υποτίθεται ότι θα πήγαινε; Αγοράζεις ως κεντρική τράπεζα τα οµόλογα που κατέχουν
οι τράπεζες, οι τράπεζες έχουν περισσότερο ρευστό, δίνουν περισσότερα δάνεια στις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις επενδύουν
και κινείται η οικονοµία. Αυτό το κανάλι της νοµισµατικής, αν θέλετε, ακολουθίας, ποτέ δεν λειτούργησε όπου εφαρµόστηκε. Τι
συνέβαινε;
Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε µια περίοδο κρίσης, όπως
η δική µας τώρα, όπως της Ιαπωνίας τη δεκαετία του ’90, όπως
στις Ηνωµένες Πολιτείες το 2009, το 2010, το 2011, όταν τους
δίνεις τη δυνατότητα να δανειστούν δεν την παίρνουν. Και αν λάβουν αυτά τα δάνεια ξέρετε τι κάνουν; Αγοράζουν τις ίδιες µετοχές για να αυξήσουν τη χρηµατιστηριακή τους αξία, για να
πάρουν bonus οι µάνατζερ και δεν γίνονται επενδύσεις.
Από αυτή την άποψη δηµιουργούνται φούσκες στο χρηµατιστήριο οι οποίες δεν ακολουθούνται από αναπτυξιακή δυναµική.
Γι’ αυτό και ο Ρίτσαρντ Κου της «NOMURA» πάρα πολύ σωστά
έχει εφεύρει τον τίτλο «balance sheet recession» και το «QE trap»,
η παγίδα της ποσοτικής χαλάρωσης. Κινδυνεύουµε από αυτά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγµή. Κινδυνεύουµε και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοι στη Γερµανία όπου, ξέρετε,
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στη Γερµανία είναι υποχρεωµένα
να επενδύουν σε οµόλογα του γερµανικού κράτους, όπως ήταν
κι εδώ µε τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ.. Όµως, ξέρετε ότι επειδή
τα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν έχουν αρκετά
οµόλογα για να έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, η «Alliance»
κ.λπ.. Αυτό δηµιουργεί ύφεση, αν θέλετε, στα επιτόκια -έχει φτάσει σε αρνητικό επίπεδο το bund στη Γερµανία- και µία απόκλιση
µεταξύ της νοµισµατικής πολιτικής στη Γερµανία σε χώρες πλεονασµατικές και σε χώρες ελλειµµατικές.
Είναι θετικό πράγµα το QE στην Ευρώπη; Θα σας απαντήσω
ευθαρσώς κι εδώ θα σταµατήσω για να µη χρησιµοποιήσω άλλον
χρόνο. Έχει θετικές επιπτώσεις πολύ σηµαντικές, αλλά έµµεσες,
όχι µέσα από τον µηχανισµό που υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε. Ποια είναι η έµµεση θετική εξέλιξη; Ότι έχει ρίξει την ισοτιµία του ευρώ. Αυτή ήταν η βοήθεια του QE. Όµως, αυτό θα
µπορούσε να γίνει διαφορετικά, ξέρετε.
Οπότε, έχουµε µία αύξηση αυτή τη στιγµή στη Γαλλία -µόλις
διάβαζα τα στοιχεία- της κατανάλωσης, η οποία οδήγησε στην
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ανάκαµψη της Ευρωζώνης στο σύνολο. Δεν οφείλεται στις επενδύσεις, όµως. Αν δείτε τις επενδύσεις στη Γερµανία, στη Γαλλία,
στην Ιταλία, µειώνονται. Αυτό που υπάρχει είναι µία αύξηση καταναλωτική που οφείλεται στη µείωση της ισοτιµίας του ευρώ και
σε µία µεγαλύτερη καταναλωτική κίνηση. Αυτό εγώ δεν θεωρώ
ότι είναι έξοδος από την κρίση.
Συµφωνώ µε αυτό που έκανε ο κ. Ντράγκι; Βεβαίως, γιατί αυτό
µπορούσε να κάνει. Αυτό που χρειάζεται, όµως, η Ευρώπη τι
είναι; Είναι αυτό που είπε και ο κ. Ντράγκι το περασµένο καλοκαίρι στο Jackson Hall. Τρία πράγµατα. Χρειάζεται νοµισµατική
πολιτική τύπου QE, χρειάζεται µία πολύ πιο χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική σε πανευρωπαϊκό και ιδίως των πλεονασµατικών
χωρών και χρειάζονται και µεταρρυθµίσεις.
Δυστυχώς ούτε µεταρρυθµίσεις έχουµε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο -να σας θυµίσω ότι στη Γερµανία, για παράδειγµα, ο κλάδος των υπηρεσιών που έχει µεγάλη ανάγκη δεν µεταρρυθµίζεται- ούτε χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική και έχουµε αυτήν την
αποτυχία στο να µετατραπεί η ποσοτική χαλάρωση σε επενδύσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Απ’ όσα είπατε, τα εξαιρετικά, το πιο αποκαλυπτικό είναι ότι
υπάρχει αδυναµία επαναδιεκδίκησης του 1,9 δισεκατοµµυρίου.
Φαίνεται ότι αυτό στηρίζεται σε επαχθή όρο της συµφωνίας της
20ης Φεβρουαρίου για να µην µπορούµε µε αυτό που είπατε πια,
αφού το έχουν γράψει τα Κοινοβούλια. Συνεπώς είναι το πιο αποκαλυπτικό που µας είπατε.
Ορίστε, κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ανοχή σας, διότι είναι ένα ενδιαφέρον θέµα, νοµίζω. Κι ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τον
χρόνο σας που είστε εδώ και απαντάτε.
Πάνω που το είχα λίγο, το έχασα στο τέλος, αλλά θα προσπαθήσω να συνοψίσω τι κατάλαβα.
Κατάλαβα ότι σε γενικές γραµµές θεωρείτε ότι είναι ένα καλό
πράγµα το ότι γίνεται το QE αυτήν τη στιγµή. Για τα δεδοµένα,
είπατε για το ratio χρέους-αποπληθωρισµού και γι’ αυτήν την κατάσταση. Κατάλαβα επίσης ότι θα µπορούσε να µας οδηγήσει
σε µια πιο γρήγορη έξοδο από τις αγορές.
Όπως ξέρετε, βεβαίως, εµείς είχαµε µια άλλη πρόταση για να
βγούµε πιο γρήγορα στις αγορές. Η πρόταση ήταν να είχε κλείσει η αξιολόγηση πιο γρήγορα, να µπορούσαµε να είχαµε πάει
στην προληπτική γραµµή στήριξης και να είχαµε ήδη βγει στις
αγορές. Δεν θα υπήρχε αυτή η αβεβαιότητα για το αν µπορούµε
να πληρώσουµε τα οµόλογα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κάτι
που υπάρχει αυτήν τη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Σας έχω ξανακούσει να λέτε ότι είναι φωτογραφική η διάταξη
του κ. Ντράγκι. Έτσι, για να είµαστε ξεκάθαροι –φυσικά έχω κι
εγώ εδώ αυτό το οποίο κάνατε citing- η πραγµατικότητα είναι ότι
δεν έγινε για την Ελλάδα, έγινε διότι υπάρχει µια γενικότερη απαγόρευση, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν µπορεί
να χρηµατοδοτεί ή να παρεµβαίνει και να χρηµατοδοτεί µια
χώρα. Πρέπει να κάνει άλλα πράγµατα, όπως νοµισµατική πολιτική, γι’ αυτό και επελέγη αυτό το εργαλείο. Απλά εµείς αυτήν τη
στιγµή δεν πληρούµε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Και, βεβαίως, σε αυτό σας απάντησε και ο κ. Ντράγκι, όχι σ’ εσάς προσωπικά, αλλά µιλώντας σε Ευρωβουλευτές.
Ο κ. Ντράγκι κατ’ αρχάς απάντησε στην κριτική ότι υπάρχει
εκβιασµός, υπάρχει ασφυξία που είναι στοχευµένη στην Ελλάδα
και αναφέρθηκε βεβαίως και στο ELA, το οποίο µας δίνει αυτήν
τη στιγµή, το οποίο ELA είναι σε ποσό 65% του ΑΕΠ µας, για να
καταλάβουµε το µέγεθος της στήριξης και τι θα γινόταν χωρίς
αυτήν τη στήριξη.
Επίσης κατάλαβα, λοιπόν, ότι φταίει ο κ. Ντράγκι που µας έχει
στοχοποιήσει, γι’ αυτό είµαστε απ’ έξω. Φταίει ο κ. Τρισέ που δεν
τα έκανε καλά πριν. Το ήξερα ότι φταίµε εµείς, βεβαίως, για τα
προηγούµενα και αυτό απαντήσατε και στο συνάδελφό µου τον
κ. Δένδια. Απαντήσατε ότι η ευθύνη για τον αποκλεισµό της Ελ-

2998

λάδας από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης βαραίνει στο
ακέραιο τις δύο προηγούµενες κυβερνήσεις. Εντάξει. Είµαι συνηθισµένη να ακούω πλέον από την Κυβέρνησή σας ότι για όλα
φταίει κάποιος άλλος. Στην προκειµένη περίπτωση είµαστε εµείς.
Μάλλον εµείς είµαστε στάνταρ, πάντα φταίµε εµείς. Φταίει ο κ.
Τρισέ, φταίει ο κ. Ντράγκι, φταίει ο τσακωµός µεταξύ του κ.
Ντράγκι και του κ. Βάιτµαν. Εγώ θα σας αναγνωρίσω ότι, ναι, η
Γερµανία έχει -αν θέλετε- ένα θέµα µε τον πληθωρισµό επειδή
έχει ζήσει άσχηµα µέσα από αυτό, οπότε φοβάται αυτού του είδους τις πολιτικές.
Φταίνε, λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι, αλλά θα ήταν καλό να υπάρχει η ποσοτική χαλάρωση για την Ελλάδα. Ας συγκλίνουµε, λοιπόν, σε αυτό που θα ήταν καλό στο επόµενο βήµα.
Και η πρόταση η δική σας, λοιπόν, είναι να υπάρχει ένα swap
µε perpetual bonds. Αυτή είναι η πρόταση η δική σας. Το συγκρατώ αυτό γιατί µπορεί να το χρειαστούµε στο µέλλον για να
δούµε –αυτό προφανώς θα αποτελεί θέµα της διαπραγµάτευσης
που γίνεται- αν στη διαπραγµάτευση θα µπορέσει να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος. Τον συγκρίνω µε το πόσο δύσκολο είναι να πάρετε το 1,9 και υπενθυµίζω ότι το 1,9 των S&P’s ανήκει στα 7,9
τα οποία στην αρχή της διαπραγµάτευσης δεν θέλατε να πάρετε
και τα οποία µαζί µε τα 7,9 στις 20 Φεβρουαρίου δεν πήρατε και
αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να παραδεχτεί ο Πρωθυπουργός της
χώρας, ο κ. Τσίπρας, ότι έγινε ένα µεγάλο λάθος στη διαπραγµάτευση.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, λέγοντας το εξής: Είναι ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας επιστηµονικώς και σε προσωπικό επίπεδο και
εγώ συγκρατώ το θεσµικό, ότι δηλαδή εσείς ως Υπουργός Οικονοµικών και η Κυβέρνηση θεωρείτε θετικό το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, ότι µπορεί να µας βοηθήσει να βγούµε στις
αγορές και ότι το πρόγραµµά σας για το µέλλον είναι να προτείνετε ένα swap µε perpetual bonds.
Σας υπενθυµίζω, όµως, ότι αυτά όλα έχουν αρχίσει να γίνονται
λίγο επιτακτικά, διότι χθες µάθαµε από τις εκτιµήσεις της ΕΛΣΤΑΤ ότι για πρώτη φορά συρρικνώθηκε το ΑΕΠ κατά 0,2% στο
πρώτο τρίµηνο. Δηλαδή, κοινώς, έχουµε γυρίσει στην ύφεση. Το
πρωτογενές πλεόνασµα της Κυβέρνησης το πρώτο τρίµηνο διαµορφώθηκε χαµηλότερα από πέρυσι. Το κόστος δανεισµού του
δηµοσίου από τα έντοκα είναι υψηλότερο απ’ ό,τι ήταν. Οι Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης εµφανίζουν πρωτογενές έλλειµµα, θα χρειαστεί το ΙΚΑ να αντλήσει 360 εκατοµµύρια ευρώ
σε repos επιπλέον ρευστότητα. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν
αυξηθεί. Υπάρχει εσωτερική στάση πληρωµών. Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ξέρετε, έχετε κάνει εσωτερικό δανεισµό.
Οι καταθέσεις µειώνονται σταθερά. Οι εγγυήσεις µέσω του ELA
αυξάνονται και αυτό είναι ένα κόστος για όλους τους Έλληνες.
Το επιχειρηµατικό κλίµα -δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω µε
νούµερα που διαβάζουµε σε διάφορα ραπόρτα- βρίσκεται σε
δεινή κατάσταση. Αρκεί να σας πω ότι σύµφωνα µε τη ΓΣΒΕΕ το
πρώτο τρίµηνο πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα µία επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο -πενήντα εννιά την ηµέρα δηλαδή- και
µια στις τρεις είπε στον ΙΟΒΕ χθες ότι µέσα στους επόµενους
δύο µήνες θα κλείσει.
Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Σε αυτήν την κατάσταση,
ασχέτως ποιες είναι οι προσωπικές, επιστηµονικές σας απόψεις,
νοµίζω ότι θα πρέπει να συγκλίνουµε γύρω από ένα πράγµα, ότι
βιαζόµαστε, γιατί η καθυστέρηση αυτή τη στιγµή επιφέρει έναν
αφόρητο λογαριασµό, ο οποίος θα πληρωθεί από τον ελληνικό
λαό. Και ασχέτως µε τον αν εσείς κι εγώ διαφωνούµε για το αν
ένα swap των perpetual bonds είναι καλή ιδέα ή όχι, για τον αν ο
κ. Τρισέ ακολούθησε µια σωστή πολιτική, για το αν θα µπορούσε
ο κ. Παπαδήµος να είχε κάνει µια καλύτερη διαπραγµάτευση και
αυτήν τη στιγµή να µην υπήρχαν τα bonds τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η ουσία είναι ότι εδώ είµαστε και εδώ που είµαστε κάθε
µέρα τα πράγµατα χειροτερεύουν, οπότε αναµένουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Ασηµακοπούλου, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ για την ανοχή
σας, κυρία Πρόεδρε, κλείνω.
Αναµένουµε να γίνει µια συµφωνία, πριν µεγαλώσει κι άλλο ο
λογαριασµός για τον ελληνικό λαό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας, κύριε Υπουργέ, κι εσάς
για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ο κ. Βαρουφάκης έχει το λόγο τώρα.
Παρακαλώ πολύ όµως να τηρήσουµε λίγο τον χρόνο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, ναι.
Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Θα σεβαστώ την κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν θα κάνω
µια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης των οικονοµικών που θέλετε,
κυρία Ασηµακοπούλου, να κάνουµε.
Εγώ θα σας µιλήσω µόνο για την ποσοτική χαλάρωση. Είπατε
ότι σε γενικές γραµµές θα ήταν καλό για την Ελλάδα αυτήν τη
στιγµή. Ναι, αλλά αυτό θα έπρεπε να το ήξερε και ο κ. Σαµαράς.
Μην µε ωθήσετε να ξαναδείξω από το youtube την οµιλία του
από αυτό το Βήµα εδώ, που είχε χρησιµοποιήσει, έτσι ώστε να
πει ότι είναι παράνοµη η πρόταση για ποσοτική χαλάρωση και
είχε ενστερνιστεί την άποψη του κ. Βάιτµαν ότι η αγορά οµολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνιστούσε παραβίαση του καταστατικού της. Γιατί δεν είναι δυνατόν να µας
εγκαλείτε ότι δεν συµµετέχουµε σε αυτήν, όταν ο Αρχηγός σας
θεωρούσε ότι είναι απαράδεκτο. Αλλά βέβαια συνάδει µε αυτό
που είπατε και προηγουµένως, καθώς παρατήρησα µια τάση να
γίνετε συνήγορος τόσο του κ. Ντράγκι όσο και του κ. Βάιτµαν. Ο
κ. Σαµαράς ήταν και τότε συνήγορος της γερµανικής άποψης για
την ποσοτική χαλάρωση, µέχρι που ο κ. Ντράγκι άρχισε να την
κάνει, αυτό που ο κ. Σαµαράς είχε πει ότι είναι παράνοµο.
Τώρα, για το swap που είπατε. Το swap είναι µία ιδέα, δεν είναι
η µόνη ιδέα. Το βασικό ποιο είναι; Ο ESM να αναλάβει αυτό το
βάρος και νοµίζω ότι εδώ θα συµφωνήσουµε. Δεν µπορώ να φανταστώ ότι η Νέα Δηµοκρατία διαφωνεί σε αυτό. Τώρα, το πώς
εµείς θα χρεωθούµε αυτό το βάρος το οποίο θα το αναλάβει εκ
µέρους µας ο ESM, αν θα γίνει δηλαδή µε ένα perpetual bond,
µε µία νέα έκδοση τριάντα ετών του ελληνικού δηµοσίου, µε κάποιο άλλο εργαλείο χρηµατοπιστωτικό, αυτό θα το συζητήσουµε.
Αλλά νοµίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρξει συναίνεση εθνική γι’ αυτό
το συγκεκριµένο θέµα και πραγµατικά δεν νοµίζω ότι δεν θα
υπάρξει.
Κλείνω, λέγοντας το εξής: Είπατε ότι η λύση για την έξοδο του
µνηµονίου ήταν εκείνη που καταθέσατε και ότι θα είχαµε βγει αν
είχε ολοκληρωθεί η πέµπτη αξιολόγηση. Ε, γιατί δεν την ολοκληρώσατε; Θα σας πω γιατί δεν την ολοκληρώσατε: Γιατί δεν το
αντέχατε. Και καλά κάνατε και δεν το αντέχατε, γιατί αυτή η ολοκλήρωση θα ήταν η ολοκλήρωση ενός άλλου κύκλου σ’ αυτήν τη
σκοτοδίνη του χρέους αποπληθωρισµού και αυτό που εµείς καλούµαστε να κάνουµε είναι αυτό το οποίο εσείς δεν θελήσατε να
κάνετε και παραδώσατε την εξουσία σ’ εµάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Βαρουφάκη.
Θα συζητήσουµε τώρα την τέταρτη µε αριθµό 149/27-4-2015
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη στάση του δικηγόρου του
ελληνικού δηµοσίου στη συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας στις 24-3-2015 του µη κερδοσκοπικού Σωµατείου «Έλληνες Φορολογούµενοι», που ζητούσε να κριθεί
αντισυνταγµατική και παράνοµη η «συµφωνία συµβιβασµού» µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της «SIEMENS».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
Κύριε Καµµένο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Η κατάσταση και η υπόθεση
είναι πάρα πολύ γνωστή. Ο συνήγορος και εκπρόσωπος του
ελληνικού δηµοσίου κατά δηλώσεις -αλλά είναι εξακριβωµένες
και διασταυρωµένες- όταν παρεστάθη στο Συµβούλιο της
Επικρατείας πήρε το µέρος του γερµανικού δηµοσίου και δήλωσε στην επιχειρηµατολογία του ότι η προσφυγή είναι αβάσιµη.
Επίσης, ισχυρίστηκε ότι αποτελεί συµφωνία µεταξύ δηµοσίου και
ιδιωτικής επιχείρησης και δεν αφορά τα συµφέροντα των Ελλήνων φορολογουµένων.
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Να θυµίσω εδώ ότι η «σύµβαση συµβιβασµού» έχει συγγραφεί
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και έχει υπογραφεί από την
κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Καλό θα είναι, επειδή εµείς
έχουµε όλοι αυτό το κακό ελάττωµα να διαβάζουµε και είναι
πάρα πολλές σελίδες, να κρατηθούν στα Πρακτικά δύο σηµειώσεις.
Σηµειώνουµε τη σελίδα 2.499 του συγκεκριµένου νόµου -του
ν. 4072 νοµίζω- και ποια είναι η υπόθεση του συµβιβασµού της
«SIEMENS». Περιλαµβάνει όλες ανεξαιρέτως τις µέχρι σήµερα
υποθέσεις, αξιώσεις ή ισχυρισµούς, γνωστές και µη γνωστές -τα
πάντα, όλα- που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωµές ή υποσχέσεις πληρωµών
προς τρίτους ή άλλες παράνοµες δραστηριότητες από την
πλευρά της «SIEMENS», περιλαµβανοµένων ενδεικτικά και των
υποθέσεων που ανακαλύφθηκαν και αποκαλύφθηκαν στα
αµερικάνικα δικαστήρια. Εµείς, δηλαδή, συµβιβαζόµαστε για ό,τι
γνωρίζουµε, δεν γνωρίζουµε, ό,τι έρχεται από το παρελθόν και
ό,τι βρούµε στο µέλλον που δεν το ξέρουµε.
Στη σελίδα 2.498: Μεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της
«SIEMENS», όπως προκύπτει στην παράγραφο, συµφωνούν ότι
στην παρούσα συµφωνία δεν επηρεάζει εκκρεµείς διαφορές που
υφίστανται ή τυχόν προκύψουν εµπορικής, διοικητικής, αστικής
και ποινικής ευθύνης.
Με λίγα λόγια εµείς -όχι εµείς, εµείς δεν είµαστε κυβέρνηση,
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που την συνέγραψε και όχι το ελληνικό
δηµόσιο, ούτε το Ελεγκτικό Συµβούλιο, ούτε το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους- δώσαµε λεφτά σε ξένη εταιρεία να
συγγράψει τη σύµβαση αυτή και την υπέγραψε η κυβέρνηση του
κ. Σαµαρά, η οποία δίνει πλήρη άφεση αµαρτιών αγνοώντας και
την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία είχε
αποθετική ζηµία 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο ελληνικό δηµόσιο,
δηλαδή στον Έλληνα φορολογούµενο.
Θα επανέρθω µετά την απάντησή σας, που την αναµένω µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να αποκαλύψω το ποιόν του κ. Μπάνου
και να δούµε τελικά αυτήν τη χώρα ποιος την κυβερνάει -δεν
εννοώ για εµάς, ποιος την κυβερνούσε τόσα χρόνια- και ποιο
γρανάζι επιµένει να αποφασίζει και να λειτουργεί υπονοµευτικά
προς αυτήν την Κυβέρνηση και υπέρ των γερµανικών συµφερόντων και είµαι ξεκάθαρος σε αυτό που λέω.
Ερωτάται ο Υπουργός και ερωτάται και το ελληνικό δηµόσιο
εάν αληθεύει ότι η στάση του δικηγόρου του Υπουργείου
Οικονοµικών ήταν αυτή, ότι πήρε το µέρος των επιχειρηµάτων
του γερµανικού δηµοσίου. Αν αληθεύει, πώς ευθυγραµµίζεται
αυτή η στάση µε τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου, όπως
αυτά εκφράζονται από την Κυβέρνησή µας και τον Πρωθυπουργό της χώρας; Και, τρίτον, αν η στάση του δικηγόρου του
Υπουργείου Οικονοµικών δεν εκφράζει τη θέση του Υπουργείου
και της ελληνικής Κυβέρνησης, ποιοι ευθύνονται γι’ αυτήν τη
στάση και πώς σκοπεύει να κινηθεί από εδώ σε πέρα σε παρόµοιες δικαστικές αποφάσεις; Θα έρθουν πάρα πολλές παρόµοιες δικαστικές αποφάσεις στις εξεταστικές για τα µνηµόνια και
πολλές άλλες και θα θέλαµε να ξέρουµε ποια είναι η θέση και η
στάση του ελληνικού δηµοσίου και του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Καµµένο.
Υπενθυµίζω σε όλους και Βουλευτές και Υπουργούς ότι υπάρχει ένας συγκεκριµένος χρόνος. Είναι κατανοητό να υπάρξει µια
ανοχή, αλλά παρακαλώ πολύ να µην υπάρχει παραβίαση και να
µη φέρνετε το Προεδρείο σε δύσκολη θέση.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα
σας φέρω σε δύσκολη θέση, θα είµαι σύντοµος.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η απάντηση
του Νοµικού Συµβούλου για το θέµα που θίξατε.
Σχετικά µε την πρώτη ερώτηση, το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους υποστηρίζει ότι ο νοµικός παραστάτης του δηµοσίου
περιορίστηκε σε ζητήµατα παραδεκτού της άσκησης της αίτησης
ακύρωσης και όχι µε το αν ο συµβιβασµός ήταν δίκαιος ή άδικος,
επωφελής ή µη, ηθικός ή µη.
Σχετικά µε τη δεύτερη και τρίτη ερώτηση, το Νοµικό Συµβού-
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λιο υπερασπίζεται τον εκπρόσωπο του δηµοσίου, λέγοντας πως
ήταν υπηρεσιακό καθήκον του και υποχρέωσή του να αντικρούσει την αίτηση ακύρωσης της συµφωνίας µε τη «SIEMENS» και
αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται ούτε παρέµβαση ούτε καθοδήγηση
εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας στον εκπρόσωπο του δηµοσίου.
Εδώ έχω την επιστολή από τον κ. Χαρλάφτη, ο οποίος λέει:
«για την εκτέλεση της υπηρεσιακής υποχρεώσεώς τους αυτής
ούτε αναζητείται ούτε επιτρέπεται παρέµβαση ή καθοδήγηση εκ
µέρους της πολιτικής ηγεσίας και του αρµόδιου Υπουργείου».
Κοιτάξτε. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι αυτή είναι µια συµφωνία
συµβιβασµού που αποτελεί ντροπή για την Ελλάδα. Το τίµηµα
είναι εξευτελιστικό, δεν συνάδει µε τα ήθη και τα έθιµα µιας
ευρωπαϊκής χώρας. Είναι µια συµφωνία που έδωσε τη δυνατότητα στον κ. Στουρνάρα -αν δεν κάνω λάθος- να υπογράψει αυτή
την άφεση αµαρτιών, δίνει την αίσθηση της υποταγής στο δίκαιο
του ισχυρού, στην ασυδοσία και γενικότερα σε µια θέση της
χώρας, η οποία µόνο ως υποταγή µπορεί να χαρακτηριστεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά δεν έπρεπε να πει ο κ.
Μπάνος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Νικολόπουλε, σας παρακαλώ!
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας είπα,
κύριε Νικολόπουλε, ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα -και σωστά
δεν έχω τη δυνατότητα- να υπαγορεύω στο Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους τι θα πει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό,
όµως, που µπορώ να πω είναι ότι ο νοµικός και ο πολιτικός
χειρισµός της όλης ιστορίας δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε να
είναι εδώ και χρόνια.
Δυστυχέστατα, η εκταµίευση έχει ξεκινήσει, το οποίο
δεσµεύει, ξέρετε, το ελληνικό δηµόσιο σε περίπτωση που
καταγγείλει αυτή τη συµφωνία να επιστρέψει τα χρήµατα στη
«SIEMENS», το οποίο θα ήταν εν µέσω της σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας ιδιαίτερα περίεργο και προκλητικό.
Κοιτάξτε. Αυτό που έχει κάνει η Κυβέρνηση είναι ότι έχει
δηµιουργήσει µια επιτροπή σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, στο
Μαξίµου συγκεκριµένα, για να εξεταστεί η υπόθεση και η
πραγµατική αποζηµίωση του δηµοσίου. Σε τελική ανάλυση,
κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν το ελληνικό δηµόσιο να
εγκαλείται για διαφθορά από εκείνους που συνεισέφεραν στη
συγκάλυψή της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Βαρουφάκη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Στα τρία
λεπτά ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ήσασταν
εξαιρετικός. Ελπίζω και ο κ. Καµµένος να είναι το ίδιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος. Βεβαίως,
η ελπίδα πεθαίνει τελευταία! Κάνω χιούµορ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Καµµιά φορά
πρέπει, όµως, να µην πεθαίνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ,
για την απάντησή σας.
Θεωρώ υποχρέωσή µου προς τους ψηφοφόρους των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τους
ψηφοφόρους κάθε κόµµατος και του ΠΑΣΟΚ που απουσιάζει να
διαβάσω για ένα λεπτό ποιος είναι ο κ. Μπάνος, διότι πρέπει να
ξέρουµε και να ξαναγνωριστούµε σ’ αυτήν την παρτίδα, ποιος
είναι αυτός ο κύριος, ο οποίος πήρε αυτή τη στάση στο εν λόγω
δικαστήριο.
Πρώτον, ο κ. Μπάνος ήταν πολύ γνωστός από τη γνωµοδότηση του υπέρ του κλεισίµατος της ΕΡΤ. Δεύτερον, ο κ.
Μπάνος ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του κ. Γιώργου
Παπακωνσταντίνου, του πρώην Υπουργού Οικονοµικών, και
υπερασπιστής στη δίκη του. Ο κ. Μπάνος πέρασε από τον κ.
Παπακωνσταντίνου σύµβουλος στον κ. Βενιζέλο ως Υπουργός
Οικονοµικών -προσέξτε τη συνωµοσιολογία της ελληνικής
πολιτικής σκηνής- και από τον κ. Βενιζέλο πέρασε στον κ.
Στουρνάρα. Ο κοινός παράγων όλων των Υπουργών Οικονοµικών
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ήταν ο κ. Μπάνος. Ο κ. Μπάνος, µέλος του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, ήταν σύµβουλος για πάρα πολλά χρόνια της κ.
Βάσως Παπανδρέου. Αυτά είναι εξακριβωµένα και διασταυρωµένα.
Είναι εκείνος που συνέγραψε, όπως αποκάλυψε ο «ΒΗΜΑτοδότης» -όχι ο κ. Καµµένος ούτε ο κ. Βαρουφάκης- που στηρίζει
τα µνηµόνια όλα τα νοµοσχέδια από το 2009 έως σήµερα.
Να το επαναλάβω; Ο κ. Μπάνος έχει συγγράψει όλα τα µνηµονιακά νοµοσχέδια από το 2009 έως σήµερα. Να ξαναγνωριστούµε σε αυτήν την χώρα. Το περίφηµο χαράτσι της ΔΕΗ, η
µετενέργεια, οι περικοπές µισθών και συντάξεων φέρουν όλα την
υπογραφή του.
Μαζί µε τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κατήρτισε όλα τα
φορολογικά νοµοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ τους πρώτους δεκαέξι µήνες διακυβέρνησης του
µνηµονίου.
Συνεχίζω ως έκπληξη φαντάζοµαι όλων, αλλά οι αποκαλύψεις
πρέπει να γίνονται σε αυτήν τη Βουλή και να κρατούνται και
Πρακτικά, γιατί µου αρέσει να ξαναγνωρίζοµαι µε πολλούς σε
αυτήν την πατρίδα. Πληροφορούµαι και µένει προς διασταύρωση -δεν θέλω να απαντήσει ο κ. Βαρουφάκης, γιατί είναι
πιθανόν και στα απόρρητα της διαπραγµάτευσης- ότι τον
Φεβρουάριο, όταν δώσαµε τα χαρτιά για να πάρουµε την
παράταση τη δύσκολη -όπως µας είχε παγιδεύσει ο κ. Σαµαράς,
το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά από τον Δεκέµβριο- πήγε ένα
χαρτί ενός υπηρεσιακού παράγοντα στον κ. Τσίπρα, το οποίο
µέσα στα υπόλοιπα χαρτιά ήταν και η υπογραφή µνηµονίου.
Υπάρχει µία φήµη ότι το έβαλε ο συγκεκριµένος υπηρεσιακός
παράγοντας. Θα διερευνηθεί και αυτό.
Κλείνω λέγοντας ότι αυτή η χώρα έχει καταντήσει, όπως λέει
και ο διεθνής όρος, ένα failed state, δηλαδή µια αποτυχηµένη
χώρα. Μας κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το γρανάζι λειτουργεί υπέρ
των δανειστών και πρέπει αυτό το απόστηµα να σπάσει. Υπάρχει
σήψη σ’ αυτήν την πατρίδα, σ’ αυτήν τη χώρα. Πρέπει να σπάσει
το απόστηµα. Ή θα πάρουµε τις τύχες της πατρίδας στα χέρια
µας ή θα συνεχίσουµε να κυλάµε µαζί µε αυτό το κακολαδωµένο
γρανάζι.
Κλείνω µε αυτό. Να θυµίσω ότι αµερικάνικο δικαστήριο έχει
αποκαλύψει ότι η «SIEMENS», η «RAIMENTAL» και άλλες εταιρείες είχαν φοροαπαλλαγές από το γερµανικό δηµόσιο για τις
µίζες που έδιναν, κύριοι συνάδελφοι, σε όλο τον κόσµο. Να το
ξαναπώ. Το γερµανικό δηµόσιο του κ. Βάιντµαν, του κ. Σόιµπλε
και της κ. Μέρκελ έδινε φοροαπαλλαγές σε όλες τις γερµανικές
εταιρίες να «µιζάρουν» όλες τις κυβερνήσεις του κόσµου. Είχαν
και κίνητρο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Καµµένο.
Κύριε Βαρουφάκη, θέλετε τον λόγο;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστώ
πολύ.
Περνάµε, λοιπόν, τώρα στην πέµπτη µε αριθµό 163/28-4-2015
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το θέµα της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισµένα
νησιά του Αιγαίου.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κόνσολα θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
Κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά να αναπτύξετε
την ερώτησή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Δύο; Μειώσαµε τον χρόνο, κυρία
Πρόεδρε; Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά είναι εξαιρετική ευκαιρία σήµερα που
στη συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία µε παρουσία του
Υπουργού διεξάγεται µια πολύ σηµαντική συζήτηση, σχετικά µε
τα θέµατα που αφορούν την οικονοµία της περιοχής αλλά γενικότερα και της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης και µε αφορµή, κύριε
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Υπουργέ, ότι έχει στοχοποιηθεί ευθέως το τουριστικό προϊόν, η
οικονοµία του τουριστικού προϊόντος, αλλά και η οικονοµία στις
νησιωτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το βόρειο
Αιγαίο και µε αφορµή, κύριε Υπουργέ, τις ερωτήσεις µας που
σχετίζονται τόσο µε την υφέρπουσα κυβερνητική πολιτική όσο
και µε τη δηµοσιογραφική φηµολογία για την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ και επίσης την πρόσθετη φορολόγηση στο τουριστικό προϊόν, καταθέτουµε σήµερα τις ερωτήσεις, αφού είχαµε καταθέσει και στις 25 Φεβρουαρίου, 7 Απριλίου, 5 Μαΐου δηλαδή το τελευταίο διάστηµα. Χαίροµαι που είστε
εδώ σήµερα να απαντήσετε συνολικά στις ερωτήσεις αυτές.
Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση µε αφορµή την επιστολή σας προς
το Eurogroup για τις παράλογες εκπτώσεις ή εξαιρέσεις για τις
οποίες κάνει µνεία η επιστολή προς τον Πρόεδρο του Eurogroup.
Στη συνέχεια κάποιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών προκάλεσαν κλίµα ανασφάλειας, αποσταθεροποίησης, αλλά και προβλήµατα γενικότερα στην τουριστική οικονοµία και ιδιαίτερα στη
νησιωτική οικονοµία. Επιπρόσθετα, τώρα τελευταία ακούσαµε
για την επιβολή συγκεκριµένων µέτρων που προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει που θα ακυρώσουν θεσµοθετηµένες πράξεις
στους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ του Αιγαίου, αφού θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητα και θα έχει αρνητικές συνέπειες,
ακόµα και αυτές οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που
προτίθεστε να επιβάλετε.
Θεωρώ υποχρέωσή µου, κύριε Υπουργέ -και θέλω την ανοχή
σας, κυρία Πρόεδρε- σε σχέση µε το ιστορικό πλαίσιο της επιβολής των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ, να καταθέσω στα Πρακτικά σχετική νοµοθεσία από το 1986 αρχόµενη, στη συνέχεια το
1990, το 2000, που συνέβαλαν σ’ αυτό κάποιοι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποί µας από το παρελθόν.
Καταθέτω για παράδειγµα την πρόταση νόµου του κ. Τάσου
Καραµάριου, Βουλευτή Δωδεκανήσου εκείνη την περίοδο, ο
οποίος είχε κάνει µία πρόταση για τους συντελεστές ΦΠΑ. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προτείνει τη θεσµοθέτηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ και επεκτείνεται αυτό το
µέτρο στο βόρειο Αιγαίο το 1990 και στη συνέχεια στις Κυκλάδες
το 2000.
Άραγε εκείνοι οι λόγοι που επιβάλλουν αυτό το θεσµικό πλαίσιο εκλείπουν; Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
δεν εκλείπουν ούτε οι γεωπολιτικοί λόγοι ούτε οι γεωφυσικοί
λόγοι ούτε η γεωγραφική ασυνέχεια, αλλά ούτε και δεκάδες
λόγοι που τεκµηριώνουν την επιβολή αυτών των ιδιαίτερων µειωµένων συντελεστών, κάτι το οποίο επιδεικνύεται και από τις
ερωτήσεις Ευρωβουλευτών που καταθέτω στα Πρακτικά -για τον
ιστορικό του µέλλοντος, αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες
που χρειάζεται να τα µελετήσουν- και µάλιστα απαντήσεις από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
λένε ότι µέχρι σήµερα τα κράτη–µέλη δεν καταργούν αυτήν την
παρέκκλιση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ.
Πρόσθετα θα καταθέσω, επίσης, ότι στη Γερµανία το νησί
Χέλγκολαντ έχει µηδενικούς συντελεστές, στην Ισπανία ένα σύνολο νησιών έχει µηδενικούς συντελεστές, στη Γαλλία, στην Κορσική, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στις Αζόρες, στην Πορτογαλία,
στη Μαδέιρα, σε αποικίες, στη Φινλανδία. Το λέω αυτό ενδεικτικά
γιατί δεν είναι µόνο οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι οι συντελεστές
που οι κυβερνητικοί παράγοντες προτίθενται να καταργήσουν σε
ό,τι αφορά τόσο την επιβολή φόρου στην εστίαση -που γνωρίζετε
πολύ καλά ότι έχει ανακοινωθεί- και κατ’ επέκταση στην επιβολή
φόρου στη διαµονή 3% µε 5%. Δηλαδή ουσιαστικά καταργούνται
de facto οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ. Διπλό κακό.
Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, επειδή σας έχω παρακολουθήσει
πολύ καλά, σέβοµαι απεριόριστα το επιστηµονικό σας υπόβαθρο, οι καταστάσεις σύγκρουσης και συνεργασίας διερµηνεύονται µε τη θεωρία των παιγνίων. Ειλικρινά δεν έχω διάθεση
ειρωνείας, αλλά επιβεβαιώνω τη θέση αυτή, ότι αποτελεί τεκµήριο για τη συζήτησή µας.
Θέλω να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε αυτά τα σηµαντικά µέτρα µε τα οποία de facto στα νησιά του Αιγαίου, στο τουριστικό προϊόν η µεταβολή είναι επί το χείρον και πρέπει να το
τονίσουµε. Πρέπει να αναστείλετε αυτήν την πρόθεση. Διότι σήµερα σε όλη την Ελλάδα για παράδειγµα στην εστίαση ισχύει να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’ - 14 ΜΑΪΟΥ 2015

είναι 9% στα νησιά, 13% σε όλη την Ελλάδα. Αλλά σε µειωµένους
συντελεστές που αφορούν το τουριστικό προϊόν γενικότερα είναι
ζήτηµα επιβίωσης και όχι προνόµιο. Είναι ζήτηµα προϋπόθεσης
ανάπτυξης των επιχειρήσεων και όχι προνόµιο. Οι επιπτώσεις θα
είναι δραµατικές, κύριε Υπουργέ.
Πολύ τηλεγραφικά να σας πω ότι θα υπάρχει µείωση του αριθµού των επισκεπτών. Έχετε δει και σας προτρέπω να δείτε τη µελέτη τόσο του ΣΕΤΕ σε σχέση µε τον αριθµό των κρατήσεων
αυτής της περιόδου, όσο και την επιστολή του Προέδρου του
ΣΕΤΕ προς τον Πρωθυπουργό, αλλά κυρίως τη µελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών και Φορολογικών Μελετών. Εκεί δείχνει µετ’
επιτάσεως τι σηµαίνει να υπάρχει αύξηση σε συντελεστές γενικότερα στο τουριστικό προϊόν. Άρα θα υπάρχει µείωση φορολογικών εσόδων, θα υπάρχει αύξηση της ανεργίας, αλλά κυρίως
θα υπάρχει µια παραβατική φορολογική συµπεριφορά.
Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να επανεξετάσουµε και να
περιορίσουµε αυτές τις προθέσεις και να µην υπάρχει µία παρέµβαση στο βασικότερο πυλώνα της οικονοµίας, που είναι ο
τουρισµός και ιδιαίτερα στους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ στα
νησιά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Αν έχω ερµηνεύσει σωστά, κύριε Κόνσολα, δεν θα κάνετε χρήση της δευτερολογίας σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Αν κρίνετε ότι είναι τόσο ασήµαντο, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι, ίσα ίσα,
κρίνω ότι είναι πολύ σηµαντική η ερώτηση που κάνατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το Προεδρείο ήταν πάρα πολύ
ανεκτικό από το πρωί, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Υπάρχουν δεκατρείς ερωτήσεις, όµως. Αν σε κάθε ερώτηση, κύριε Νικολόπουλε, ξεπερνάµε τον Κανονισµό κατά τριάντα λεπτά, όπως έγινε
µέχρι τώρα, θα τελειώσουµε µάλλον το βράδυ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα, αλλά υπάρχουν και άλλες δουλειές που πρέπει
να γίνουν, κύριε Νικολόπουλε, και πρέπει να υπάρχει και σεβασµός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το νέο Προεδρείο έχει άλλη
αντίληψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Νικολόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ότι έχω ανοχή, αλλά και η ανοχή έχει
κάποια όρια.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης έχει τον
λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κόνσολα, είναι πολύ µεγάλη µου χαρά να απαντήσω στο
ερώτηµά σας. Όπως γενικά, θέλω να δηλώσω, κυρία Πρόεδρε,
ότι είναι πολύ µεγάλη µου χαρά να βρίσκοµαι στο Κοινοβούλιο
και να απαντώ σε ερωτήσεις. Είναι από τις πιο ευχάριστες στιγµές αυτής της δύσκολης δουλειάς, ιδίως σε µία περίοδο που
περνάω τον περισσότερό µου χρόνο στις Βρυξέλλες, όπου ξέρετε είναι µία διαδικασία καθαρά αντικοινοβουλευτική και µία
διαδικασία που προσπαθεί να ακυρώσει το Κοινοβούλιο και όχι
µόνο το δικό µας.
Τώρα, ας έρθουµε στο θέµα. Να είµαστε ξεκάθαροι, γιατί ο
κόσµος των νησιών χρειάζεται καθαρότητα. Πρέπει να είµαστε
απολύτως σύντοµοι και περιεκτικοί. Την περασµένη φορά που
µίλησα για το συγκεκριµένο ζήτηµα είχα δηλώσει ευθαρσώς ότι
δεν πρόκειται στο διάστηµα αυτής της επέκτασης της δανειακής
συµφωνίας να ανεχθούµε οποιαδήποτε αύξηση του ΦΠΑ στα
νησιά. Είχα προχωρήσει και περαιτέρω και είχα πει ότι εν µέσω
καλοκαιρινής περιόδου δεν θα υπάρξει καµµία απολύτως αύξηση. Ισχύει. Δεν θα υπάρξει καµµία απολύτως αλλαγή µέχρι τον
Σεπτέµβριο. Αυτό είναι δεδοµένο.
Πρέπει να σας πω, κύριε Κόνσολα, κάτι που ξέρετε, αλλά θα
ήθελα να το πω και δηµοσίως στο Κοινοβούλιο, ότι έχω δεχθεί
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ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις να υπάρξουν αυξήσεις στο ΦΠΑ των
νήσων -ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις!- σε βαθµό που νοµίζω ότι πρέπει να αναχθεί στη σφαίρα της ψυχιατρικής.
Πηγαίνεις στην Ουάσιγκτον και εκεί που υπάρχουν τόσες χιλιάδες πιο σηµαντικά θέµατα να συζητηθούν, σε πιέζουν για τον
ΦΠΑ στα νησιά ή για τα φαρµακεία. Υπάρχουν κάποια ιδεολογήµατα, κάποιες ιδεοληψίες των θεσµών, που νοµίζω ότι κάποια
στιγµή όταν θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία της διαπραγµάτευσης, καλό θα ήταν να τη συζητήσουµε, για να την αναλύσουµε
να δούµε το γιατί.
Θέλω να σας πω ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εγώ δεν
χάνουµε ευκαιρία να επιχειρηµατολογήσουµε γι’ αυτά που λέγατε εσείς. Ο κ. Τσίπρας ξόδεψε πολύ καιρό µε την κ. Μέρκελ
να τις εξηγεί ποιο ήταν το σκεπτικό για να είναι µειωµένος ο ΦΠΑ
στα νησιά, ότι δεν είναι το ίδιο να µεταφερθούν εµπορεύµατα και
άνθρωποι από το Αµβούργο στη Στουτγάρδη και το ίδιο από τη
Νίσυρο στη Σαντορίνη.
Χρησιµοποιούµε κάθε λογικό επιχείρηµα, χρησιµοποιούµε και
τα παραδείγµατα που αναφέρατε, για παράδειγµα, τις Κανάριες
Νήσους, όπου ο ΦΠΑ είναι 5%, καθώς και άλλα νησιωτικά συµπλέγµατα και τη Σκωτία, που βέβαια δεν είναι στην Ευρωζώνη,
όπου είναι πολύ χαµηλότερος ο ΦΠΑ κ.ο.κ..
Στην ερώτησή σας είπατε ότι έχει µεγάλη ευθύνη η Κυβέρνηση
για την αναστάτωση που δηµιουργείται στον νησιωτικό πληθυσµό. Δεν νοµίζω ότι εµείς είµαστε υπεύθυνοι γι’ αυτό. Εµείς προσπαθούµε παντού και πάντα να λέµε αυτό που σας είπα τώρα. Η
αναστάτωση προκαλείται από την τεράστια πίεση εκ µέρους των
δανειστών, η οποία µεταφέρεται µέσα από τις εφηµερίδες.
Βέβαια, υπάρχουν ζητήµατα. Είναι σκάνδαλο κατ’ εµέ -και νοµίζω θα συµφωνήσετε- το γεγονός ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαµε σχεδόν διπλασιασµό της τουριστικής κίνησης στη Μύκονο
και τη Σαντορίνη και είχαµε µείωση των εσόδων από τον ΦΠΑ.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να το
αποδεχθούµε. Είναι ένα σκάνδαλο αυτό.
Υπάρχουν άλλοι τρόποι, βεβαίως, να αντιµετωπιστεί αυτό, όχι
µε αύξηση του συντελεστή. Αυτό πάει κόντρα σε αυτό που θέλουµε να πετύχουµε. Υπάρχει, για παράδειγµα, η σκέψη για ένα
ανώτατο όριο στις αλλαγές τοις µετρητοίς, ιδίως για τους τουρίστες, κάτι το οποίο θα αυξήσει την εισπραξιµότητα του ΦΠΑ.
Εγώ θα δεσµευτώ σε κάτι αυτή τη στιγµή, γιατί, όπως ξέρετε,
ο ΦΠΑ είναι ένα από τα µεγάλα ακανθώδη ζητήµατα της διαπραγµάτευσης αυτή τη στιγµή που µιλάµε. Δεν είναι κακό να
υπάρχει ένας εναρµονισµός του ΦΠΑ, ένας εξορθολογισµός του
συστήµατος ΦΠΑ. Νοµίζω ότι και η δική σας κυβέρνηση θα το
σκεφτόταν.
Η δέσµευσή µου, όµως, είναι ότι αν υπάρξει αύξηση για τους
κατοίκους των νησιών, θα προβλεφθεί ένα σύστηµα απλό, ηλεκτρονικό, χωρίς να χρειαστεί επισκέψεις σε ΔΥΟ -που έτσι κι αλλιώς δυστυχώς κλείνουν σε πολλά νησιά- µε το οποίο θα γίνεται
επιστροφή της διαφοράς στους κατοίκους των νησιών, αν αυξηθεί και στο πλαίσιο ενός εξορθολογισµού και ενός εναρµονισµένου ΦΠΑ.
Οι νησιώτες δεν θα πληρώσουν περισσότερο ΦΠΑ και θα
υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει απόδοση της οποιασδήποτε αύξησης. Για τη µετά το Σεπτέµβριο εποχή µιλάµε τώρα.
Φέτος δεν θα υπάρξει καµµία διαφορά σε αυτή την τουριστική
σεζόν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Βαρουφάκη.
Θεωρώ προσωπικά ότι είναι πολύ σηµαντική η δέσµευση που
έδωσε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, να υπάρχει τήρηση του χρόνου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επιχαίρω που διαβεβαιώνετε ότι τουλάχιστον
µέχρι τον Σεπτέµβριο δεν θα υπάρξει αύξηση στους συντελεστές
ΦΠΑ στα νησιά. Όµως, δεν άκουσα να διαβεβαιώνετε σε αυτή
την Αίθουσα αν θα επιδιώξει η Κυβέρνηση ή εσείς αύξηση 3%5% στον φόρο διαµονής, δηλαδή στις διανυκτερεύσεις, ή 3%
στην εστίαση, στα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις γενικότερα
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σε όλη τη χώρα. Για µένα θα ήταν πολύ σηµαντικό να ακούγαµε
και αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω τις ευαισθησίες σας για τα θέµατα
της νησιωτικής περιοχής και χαίροµαι που είπατε τα παραδείγµατα από την Ευρώπη, όπου υπάρχουν περιοχές µε µηδενικό
ΦΠΑ σε σχέση µε τον εθνικό χώρο.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θέλω να θυµίσω στην Αίθουσα αυτή γι’
άλλη µια φορά ότι ιδιαίτερα για τα νησιά δεν εκλείπουν οι γεωπολιτικοί και γεωφυσικοί λόγοι, καθώς και οι λόγοι της ασυνέχειας, για τους οποίους επιβλήθηκαν αυτοί οι συντελεστές στο
σύνολό τους. Διότι δεν είναι µόνο ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ
στα νησιά που µας απασχολεί. Είναι η de facto κατάργηση των
µειωµένων συντελεστών, εφόσον επιχειρηθεί η αύξηση των συντελεστών στην εστίαση και τη διαµονή και ιδιαίτερα για µετά τον
Σεπτέµβριο, όπως είπατε.
Πρέπει να µας ξεκαθαρίσετε µετά τον Σεπτέµβριο τι θα γίνει.
Θα αυξηθεί η φορολογία στην εστίαση, η στην διανυκτέρευση;
Οι συντελεστές; Κατανοώ, βεβαίως, την ευαισθησία σας να πείτε
ότι θα υπάρχει µια ηλεκτρονική µεθοδολογία στην επιβολή
φόρου. Δηλαδή, µια νησιώτισσα θα πάει στο ταµείο του σούπερ
µάρκετ να πληρώσει και µετά πώς θα υπάρχει επιστροφή; Πώς
θα υπάρχει επιστροφή ΦΠΑ;
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα είναι αλλού. Πιστεύω ότι είναι
λανθασµένη επιλογή να επιβαρύνουµε µε φόρους τον τουρισµό
µας γενικότερα, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά
της οικονοµίας µας σήµερα σε όλη τη χώρα.
Κάποιοι λένε ότι το πρόβληµα στη χώρα είναι η φοροδιαφυγή
που υπάρχει στα νησιά. Είναι αυτοί που πρέπει να δουν πραγµατικά πώς θα αντιµετωπίσουν αυτό το πρόβληµα. Κάποιοι άλλοι
θεωρούν, επίσης, ότι το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας,
όπως είπατε και εσείς και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, οφείλεται στον τουρισµό και γι’ αυτό τον έχουν στοχοποιήσει γενικότερα.
Είναι λάθος, κύριε Υπουργέ. Η φοροδιαφυγή υπάρχει σε όλη
την Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και δεν είµαστε µόνο εµείς το παράδειγµα. Ως προς τη διαµονή, οι περισσότερες συναλλαγές στα νησιά είναι διαφανείς. Γίνονται µε
συµβόλαια µε τους tour operators.
Αν θέλετε και το πιστεύετε και εσείς -και γι’ αυτό είµαι σίγουρος- να χτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή, µπορούµε να ελέγξουµε
τα καταλύµατα που λειτουργούν χωρίς άδεια, µπορούµε να ελέγξουµε µηχανισµούς για έκδοση αποδείξεων. Όµως, το µέτρο της
υποχρεωτικής χρήσης πιστωτικής κάρτας για συναλλαγές άνω
των 70 ευρώ θεωρώ ότι µάλλον στη σφαίρα της φαντασίας και
του γλαφυρού κινείται.
Τη φοροδιαφυγή µπορούµε να την περιορίσουµε µε τη διαδικασία ελέγχων -έχετε την εµπειρία από το διεθνές περιβάλλονµε φορολογικά κίνητρα και έκπτωση φόρου γι’ αυτόν που χρησιµοποιεί πλαστικό χρήµα. Νοµίζω ότι αντιλαµβανόµαστε όλοι
πόσο σηµαντικό είναι να θωρακίσουµε την τουριστική οικονοµία
σε αυτή τη χρονική συγκυρία.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Κόνσολα, δεν µπορούµε να κάνουµε µια εµπεριστατωµένη συζήτηση
τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί. Κάθε στιγµή είναι µια ρευστή διαπραγµάτευση.
Πρέπει να ξέρετε ότι η ιδιαιτερότητα των νησιών είναι κάτι το
οποίο εµείς το σεβόµαστε και το κουβαλάµε µαζί µας στις Βρυξέλλες, την Ουάσιγκτον, όπου διαπραγµατευόµαστε. Θα πρέπει
να το ξέρετε αυτό. Είµαστε συνεπείς σε αυτή τη δέσµευσής µας,
όποιο και να είναι τελικά το φορολογικό καθεστώς το οποίο θα
επιλεχθεί για τη µετά τον Σεπτέµβριο εποχή.
Δεν θέλω να πολιτικολογήσω τώρα στο πλαίσιο κάποιου διαξιφισµού, αλλά δεν αντέχω, θα το πω. Μας εγκαλείτε ότι δεν κλείνουµε τη διαπραγµάτευση πιο γρήγορα. Και εµείς θέλουµε να
την κλείσουµε γρήγορα. Όταν, όµως, έχουµε τέτοια αγκάθια,
είναι πολύ δύσκολο -µιλάω για εµένα προσωπικά- να υπογράψω
µόνο και µόνο για να κλείσει µια τέτοια συµφωνία, όταν αυτό το
πρόβληµα και άλλα εκατό αποτελούν πληγές για τον τόπο. Γι’
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αυτό κρατάει η διαπραγµάτευση, γιατί διαπραγµατευόµαστε γι’
αυτά τα ζητήµατα. Και αυτό είναι µόνο ένα από τα πολλά, τα
οποία αφορούν αδικίες, αναποτελεσµατικότητες, τη συνέχιση
της κρίσης.
Πιο συγκεκριµένα -και θα κλείσω µε αυτό- αναφερθήκατε στη
διανυκτέρευση. Θα σας πω ότι ποτέ δεν σκεφτήκαµε µια οριζόντια αντιµετώπιση του ζητήµατος. Μιλούσαµε για κάποιες ξενοδοχειακές µονάδες αρκετών αστέρων, όχι των ενοικιαζόµενων
δωµατίων, όχι µονάδων µε ένα ή δύο αστέρια.
Αυτό δεν το αναγγέλλω ότι θα γίνει, αλλά σας λέω ότι στο
πλαίσιο της διαβούλευσης µεταξύ µας του τι προτείνουµε η
σκέψη µας ήταν πάντα να είναι προοδευτική η κλίµακα και να µην
αφορά τους ανθρώπους του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι είναι
πιο ευάλωτοι.
Αναφερθήκατε στο θέµα των µετρητών και της εστίασης, στα
σούπερ µάρκετ, στη νησιώτισσα η οποία πηγαίνει στο µπακάλικο
της γειτονιάς. Αυτό που προσπαθούµε είναι να έχουµε έναν χαµηλό συντελεστή σε όλη τη χώρα, που να είναι πιο χαµηλός από
αυτόν που είναι στα νησιά σήµερα έτσι κι αλλιώς, ώστε να µην
πιάνεται η νησιώτισσα που πηγαίνει στον µπακάλη.
Εάν θέλει να αγοράσει γούνα στη Μύκονο, τότε εµένα δεν µε
πειράζει να πληρώσει υψηλότερο ΦΠΑ. Εάν αγοράσει όχι γούνα,
αλλά ένα αγαθό το οποίο αγοράζεται πιο σπάνια –όχι από αυτά
που αγοράζει στην καθηµερινότητά της- και χρειαστεί εµείς να
της ζητήσουµε να καταχωρίσει την απόδειξη, για να πάρει πίσω
τη διαφορά του ΦΠΑ, έτσι ώστε να σεβαστούµε την ιδιαιτερότητα των νησιών, αυτή είναι µία παραχώρηση που εγώ θα κάνω
για να κλείσω τη συµφωνία πιο γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Επόµενη είναι η έκτη µε αριθµό 150/27-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των πρώην εργαζοµένων
της Αχαϊκής Τράπεζας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Βαρουφάκης.
Καταλαβαίνω τώρα, κύριε Νικολόπουλε -γιατί δεν είχα δει ότι
είστε επόµενος στη σειρά- για ποιον λόγο κάνατε έκκληση στο
Προεδρείο για την ανοχή. Θα έχετε ανοχή, αλλά να µην ξεπεράσουµε τα όρια.
Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, σήµερα είναι
µια «µαύρη» µέρα για τους εργαζόµενους αλλά και τους µερισµατούχους της Αχαΐας και των γύρω νοµών, που πίστεψαν και
ορθά το έκαναν, ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες µπορούσαν να
είναι και να αποτελούν ένα µοχλό ανάπτυξης. Γιατί το λέω αυτό;
Κύριε Υπουργέ, σαν σήµερα, ακριβώς πριν τρία χρόνια -τραγική
ειρωνεία!- έκλεισε η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, µε ό,τι σηµαίνει αυτό. Ο χρόνος δεν επιτρέπει να επεκταθώ. Ήρθαµε σήµερα εδώ, κυρίως, για τους εργαζόµενους.
Είχε υποβληθεί µία τροπολογία και από εµάς, το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα –τότε ακόµα δεν συνεργαζόµουν µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες- από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, από τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΚΕ.
Θα σας καταθέσω τι έλεγε αυτή η τροπολογία. Έλεγε, ότι
έπρεπε να συµβεί, ακριβώς, ό,τι συνέβη µε τη Συνεταιριστική της
Λέσβου, όπου είχαν την τύχη οι εργαζόµενοι –γιατί «είχαν
µπάρµπα στην Κορώνη», όπως γράφει ο τοπικός Τύπος- να µιλούν µε το Μαξίµου, µε τον κ. Σαµαρά –υπάρχουν δηµοσιεύµατακαι να πάνε –όχι όλοι µάλιστα- στην Εθνική Τράπεζα, η οποία κατέστη η διαχειρίστρια τράπεζα.
Δεν έγινε, µήπως, το ίδιο µε την ASPIS BANK; Δεν έγινε το ίδιο
µε την PROTON και µε άλλες;
Ήρθαν οι εργαζόµενοι, λοιπόν, όχι µόνο της Αχαϊκής αλλά και
άλλων τριών συνεταιριστικών τραπεζών και υπέβαλαν αυτό το αίτηµα σε όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς που δούλευαν στην
Πάτρα. Όλοι δεσµεύτηκαν δηµοσίως, κύριε Υπουργέ, ότι θα κάνουν το αυτονόητο. Τρία χρόνια έχουν περάσει από τότε, σαν σήµερα και ακόµα ζητούν αυτό το αυτονόητο.
Κύριε Υπουργέ, όµως, ήθελα να πω ότι αυτά που είπατε εσείς
έχουν απόλυτη σχέση µε όσα αρνείται ο κ. Στουρνάρας να σας
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δώσει, για να φέρετε εδώ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Μιας και συνεχίζεται αυτή η κουβέντα -και φαίνεται ότι εσείς
δεν έχετε ενηµερώσει και προσωπικά τον κ. Ντράγκι- θα ήθελα
να πω, ότι αν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έκανε
σωστά τη δουλειά του, τον έλεγχο στα «θαλασσοδάνεια» των
ΜΜΕ και των άλλων επωνύµων -λες και εµείς είµαστε ανώνυµοι
και έχετε υπ’ όψιν σας τη λίστα της BlackRock, τα 10.600.000.000
που έχουν -ποιοι;- οι δήθεν σπουδαίοι που µας κουνούν το δάχτυλο- τότε θα είχαν την τύχη των συνεταιριστικών τραπεζών οι
συστηµικές τράπεζες.
Μαθαίνω -και θέλω µε την ευκαιρία, αν το ξέρετε, να µας το
πείτε- ότι ο κύριος οικονοµικός εισαγγελέας αξίωσε και ότι οι
τράπεζες, ήδη, δίνουν στον κ. Στουρνάρα εκείνα τα στοιχεία. Και
τώρα, καταλαβαίνω, γιατί ο κ. Στουρνάρας δεν σας τα έδωσε για
να έρθουν στη Βουλή. Γιατί η απάτη εις βάρος του Δηµοσίου έχει
ποινή µέχρι και ισόβια κάθειρξη.
Έγινε κάτι διαφορετικό στο ΤΤ; Ακριβώς το ίδιο δεν έγινε; Γιατί
παραπέµπονται σαράντα του ΤΤ; Για τον ίδιο λόγο.
Γιατί έδωσαν, κυρία Πρόεδρε –νοµίζω ότι είµαστε ίσοι περίπου
στην ηλικία, εσείς είστε µικρότερή µου- από τον κουµπαρά του
ΤΤ –«φασούλι το φασούλι γεµίζει το σακούλι»- σε κάποιους,
ακόµα και για να κάνουν τον Ωνάση, να αγοράσουν την Ολυµπιακή –από το ΤΤ!- και άλλα πολλά.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, µε αφορµή τη
συµπλήρωση τριών χρόνων, θέλουµε τη δέσµευσή σας. Δεν είναι
καινούργιο το αίτηµα, είναι παλιό, είναι ώριµο, το έχουν υιοθετήσει όλοι. Ασφαλώς, δεν έχει ούτε κόστος.
Είναι αποκατάσταση µιας µεγάλης αδικίας, γιατί δεν µπορεί
αυτό να συνέβη στο νησί που εκλέγεται ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί ενδεχοµένως, είχε διαπραγµατευτικά ατού, είχε
πολλά «ράµµατα για τη γούνα» όλων εκείνων που έχουν υπογράψει «θαλασσοδάνεια» και έχουν µια διαδροµή σαν και αυτή που
έχει ο κ. Στουρνάρας.
Θα µου επιτρέψετε να καταθέσω, κυρία Πρόεδρε, στα Πρακτικά, την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και άλλα έγγραφα, µιας και
αυτή λέει ότι τελείωσαν τα ψέµατα και ότι δεν έχει νόηµα το «κυνήγι των µαγισσών», ότι δεν έχει, δηλαδή, νόηµα να υποβάλει την
παραίτησή του ο κ. Στουρνάρας. Ας τα καταθέσουµε, λοιπόν, στα
Πρακτικά, µιας και είπε ο κ. Καµµένος, λίγο πριν, ότι πρέπει να
γνωριζόµαστε σε αυτήν τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Νικολόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Νικολόπουλε, όπως γνωρίζετε, προ του 2012, µε το π.δ.
178/2002, όταν µεταβιβαζόταν µια επιχείρηση, τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις από τις συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας µεταβιβάζονταν στον διάδοχο µε τους όρους εργασίας που προέκυπταν από εκείνες τις υπάρχουσες συµβάσεις.
Όµως, το 2012 µε τον µνηµονιακό νόµο, το ν.4051 είχαµε µία
τροποποίηση στο νοµικό καθεστώς περί πιστωτικών ιδρυµάτων,
έτσι ώστε τα άρθρα 4 και 5 του προεδρικού διατάγµατος στο
οποίο αναφέρθηκα –τα οποία προστάτευαν τους εργαζόµενους
σε περίπτωση µεταβίβασης ή και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων- έπαψαν να ισχύουν. Ήταν άλλη µία µνηµονιακή ασέλγεια
επί των εργαζοµένων.
Ξέρετε ότι το Υπουργείο Οικονοµικών, έχει τη γενική εποπτεία
για τη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αλλά δεν
εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύµατα. Αρµοδιότητα για την εποπτεία
τους έχει αποκλειστικά η Τράπεζα της Ελλάδας.
Με άλλα λόγια, εγώ ως Υπουργός Οικονοµικών, το Υπουργείο
µου, δεν έχουµε την αρµοδιότητα να επεµβαίνουµε στις αποφάσεις των διοικήσεων ούτε να τις ελέγχουµε, σχετικά µε το οποιοδήποτε θέµα, ιδίως µε προσλήψεις και απολύσεις. Το Υπουργείο Οικονοµικών θεσµικά σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία
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της Τράπεζας της Ελλάδας.
Θα ήθελα να προσθέσω ένα σχόλιο. Η ανεξαρτησία λειτουργεί
και από τις δύο κατευθύνσεις. Σε καµµία περίπτωση ως Υπουργός Οικονοµικών δεν πρόκειται να παραβιάσω την ανεξαρτησία
της Τράπεζας της Ελλάδας και να σχολιάσω καν τον τρόπο που
επιτελεί τον έργο της. Όµως, θα έπρεπε αυτό να λειτουργεί και
από την αντίθετη µεριά. Θα έπρεπε και η Τράπεζα της Ελλάδας
να παραµείνει ανεξάρτητη, να σεβαστεί την ανεξαρτησία από τη
δική της µεριά και να µην παρεµβαίνει µε σχόλια για το κυβερνητικό έργο.
Συµπερασµατικά, στην περίπτωση της Αχαϊκής Τράπεζας
έχουµε την εφαρµογή ενός µνηµονιακού νόµου, που ουσιαστικά
«έριξε στην πυρά» τους συγκεκριµένους εργαζόµενους. Το προσωπικό των τραπεζών, το οποίο έχει βρεθεί σε αυτήν τη θέση,
δυστυχώς, δεν µπορεί να καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν έχω δικαίωµα, όπως σας είπα, να παρέµβω σε αυτά τα
θέµατα και ιδίως, όπως είπατε, δεν έχω δυστυχώς τη δυνατότητα
-και δεν θα το κάνω, γιατί θα ήταν θεσµική παραβίαση- να απευθυνθώ στην Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας µε το συγκεκριµένο
αίτηµα.
Βέβαια, το ερώτηµα που πολύ σωστά θέσατε, θέτει ένα συνολικότερο ζήτηµα για τη διολίσθηση που είχαµε από το 2012 προς
ένα κράτος, στο οποίο τελικά κανένας δεν είναι υπεύθυνος για
τις ασέλγειες που έχουν πραγµατοποιηθεί εναντίον των εργαζοµένων. Έχουµε ένα Υπουργείο Οικονοµικών, µία Κυβέρνηση µε
αµέτρητες περιπτώσεις αδικιών και µε δανειστές που στο πλαίσιο
της διαπραγµάτευσης που εξελίσσεται αυτήν τη στιγµή, θέλουν
και άλλες τέτοιες αδικίες.
Σας ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
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 µία µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Μαραθώνα.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να επαναλάβω ότι το Νοέµβριο του
2014, δηλαδή, επί µνηµονίου, απολυµένοι της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Λέσβου και Λήµνου προσελήφθησαν στην Εθνική Τράπεζα, όχι όµως όλοι. Ο τοπικός Τύπος γράφει, ότι είχαν επαφές
µε το περιβάλλον του Πρωθυπουργού του κ. Σαµαρά και ότι έτσι,
τακτοποιήθηκαν.
Τον Απρίλιο του 2012, κατατίθεται τροπολογία στη Βουλή, σχεδόν από το σύνολο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ
και από εµένα και ίσως και από άλλους συναδέλφους, που ας µε
συγχωρέσουν, αν δεν τους θυµάµαι να τους µνηµονεύσω.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν θέλουµε να παρανοµήσετε. Το αντίθετο θέλουµε να κάνετε. Σας λέµε λοιπόν, αν ψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία που
είχε δεσµευθεί στην Πάτρα ο Αντώνης Σαµαράς, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, όλοι οι πολιτικοί Αρχηγοί, αυτοί οι ελάχιστοι εργαζόµενοι
της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Λαµίας, της Πάτρας και άλλων
περιοχών –που είναι ελάχιστοι, όµως- θα έχουν την ίδια τύχη
όλων εκείνων που απορροφήθηκαν όταν κατά καιρούς τα τραπεζικά ιδρύµατα έπαψαν να λειτουργούν, ανεξαρτήτως για ποιους
λόγους.
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, µελετήστε και πάλι την τροπολογία. Φαντάζοµαι, να µην έχετε κρατήσει κι εσείς τον κ. Μπάνο
ακόµα. Μην τη δώσετε στον κ. Μπάνο. Αφήστε, έχει άλλες σοβαρές δουλειές ο κ. Μπάνος. Έχει τη «SIEMENS» και άλλες σοβα-
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ρές δουλειές ο κ. Μπάνος.
Όµως, απορώ πως ο Γιάννης Βαρουφάκης πραγµατικά έρχεται εδώ και λέει «η πολιτική του κράτους είναι αυτή» αλλά ο Μπάνος µπορεί να πηγαίνει και να εκπροσωπεί το κράτος και να
υπερασπίζεται τα συµφέροντα του δηµοσίου, ταυτιζόµενος, όχι
µε τις απόψεις του ελληνικού κράτους. Αυτό, κύριε Υπουργέ µου,
ούτε µε την Κυβέρνηση της Αριστεράς µπορώ να το καταλάβω,
όπως δεν το καταλάβαινα και µε την κυβέρνηση της Δεξιάς.
Αν ψάξετε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα βρείτε, ότι κι όταν
ήµουν Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας έκανα «ουκ ολίγες»
ερωτήσεις γι’ αυτόν, για τον Γιάννη Στουρνάρα, για τον κουµπάρο του τον Παπαντωνίου, για όλη αυτήν την παρέα, που κατά
ένα περίεργο τρόπο όπως ακούσατε πριν, ζει και βασιλεύει.
Μη δώσετε την τροπολογία σε αυτούς. Έχουν σοβαρές δουλειές αυτοί να κάνουν. Δώστε τη σε κάποιον, που µπορεί να καταλάβει τι σηµαίνει να χάνεις τη δουλειά σου. Ο κ. Στουρνάρας
που µας κουνάει το χέρι, τριάντα χρόνια είναι κρατικοδίαιτος, µε
µισθούς που δεν φαντάζεστε, ή µάλλον τους ξέρετε. Κοιτάξτε,
το σηµείωµα που κατέθεσα, για να διαβάσετε τη λαµπρή καριέρα
ενός κρατικοδίαιτου, που µου λέτε, στα χέρια του τώρα, να στείλουµε το µέλλον ανθρώπων, που δεν έχουν να ζήσουν τα παιδιά
τους!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Νικολόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα κοιτάξουµε την τροπολογία. Από την
άλλη µεριά, πρέπει να σας δηλώσω θεσµικά ως Υπουργός Οικονοµικών ότι δεν θα προβώ σε καµµία απολύτως κίνηση, η οποία
να είναι αµφισβητήσιµη θεσµικά.
Όπως είπα προηγουµένως, σέβοµαι απολύτως την ανεξαρτησία τόσο της δικαιοσύνης και του Νοµικού Συµβουλίου, όσο βεβαίως και της Τράπεζας της Ελλάδος. Μπορεί να έχω προσωπικές απόψεις για συγκεκριµένες επιλογές αλλά άλλο είναι οι
προσωπικές απόψεις και άλλο οι θεσµικές παρεµβάσεις. Το γεγονός ότι κάποιοι έκαναν ρουσφέτια κάποτε, δεν θα αποτελέσει
γνώµονα για το τι θα πρέπει να κάνουµε εµείς.
Εγώ αντιµετωπίζω µε µεγάλη συµπάθεια –το γνωρίζετε αυτότους απολυµένους της Αχαϊκής Τράπεζας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και των άλλων.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχουµε
όµως µία ολόκληρη µάζα ανθρώπων που είναι θύµατα της µνηµονιακής καταστροφής των προηγούµενων ετών. Η δική µας η
πολιτική δεν θα είναι αποσπασµατική και δεν θα βασιστεί στο να
αντιµετωπίσουµε κάποιους απ’ αυτούς µε διαφορετικά κριτήρια
από άλλους.
Εάν στο παρελθόν υπήρχαν τροπολογίες ή έγιναν κάποιες
προσλήψεις στη βάση αθέµιτων διαδικασιών, η καλύτερη εκδίκηση της πολιτείας είναι να µην τις επαναλάβει και να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα στο σύνολό του, στοχοποιώντας την κρίση,
η οποία παράγει αυτά τα θύµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Βαρουφάκη και για τη δέσµευση που έχει αναλάβει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής
15 Μαΐου 2015, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 186/5-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Γεωργίου Δηµαρά προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης του µεγάλου ρέµατος της Ραφήνας.
2. Η µε αριθµό 190/5-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (Ε.Κ.) για ισχυρισµούς καλής υγείας στην ετικέτα των ελ-
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ληνικών ελαιόλαδων.
3. Η µε αριθµό 173/30-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τον κίνδυνο δυσφήµησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης
παράνοµων φυτοφαρµάκων.
4. Η µε αριθµό 179/4-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών του Ποταµιού κ. Αλέξανδρου Χατζηδηµητρίου προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την ακύρωση του προγράµµατος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την τρέχουσα
περίοδο.
5. Η µε αριθµό 178/4-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου
προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την προσφυγή στη
δικαιοσύνη των τηλεοπτικών σταθµών για τις αποφάσεις του
Υπουργού Επικρατείας να καταβάλλουν το τέλος χρήσης συχνοτήτων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 181/5-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Δηµητρίου Κοδέλα προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το πιστοποιητικό γνώσεων και την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των
γεωργικών φαρµάκων.
2. Η µε αριθµό 166/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού
µας πλούτου και την ενεργειακή πολιτική.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του
Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1402/1-4-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου
Δηµαρά προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην
ανάρτηση δασικών χαρτών και µέτρα προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων.
2. Η µε αριθµό 546/6-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών
του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά
µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση σε θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας.
3. Η µε αριθµό 1127/26-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Δανέλλη προς τον Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών του Προγράµµατος
«Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον».
4. Η µε αριθµό 176/20-2-2015 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Εµµανουήλ
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την µονάδα βιοµάζας
στη θέση Κοπανάδες στην Π.Ε. Ηρακλείου.
5. Η µε αριθµό 836/16-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 407/3-3-2015 ερώτηση
του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις παραιτήσεις διοικητών νοσοκοµείων.
Επειδή έχουµε παρόµοια επίκαιρη ερώτηση µε το ίδιο περιεχόµενο από το Βουλευτή Λάρισας του Ποταµιού του κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υγείας, που αναφέρεται
σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών µονάδων, προτείνω -σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και µε το άρθρο 131 παράγραφος 4 που λέει ακριβώς «επίκαιρες ερωτήσεις που αναφέρονται στο ίδιο θέµα συζητούνται
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ταυτόχρονα χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώµατα των οµιλητών
ως προς το χρόνο οµιλίας τους»- και µε τη συγκατάθεση του κυρίου Υπουργού να συζητηθούν οι δύο ερωτήσεις µαζί. Αυτό σηµαίνει ότι και οι δύο µπορούν να αναπτύξουν το θέµα αλλά να
δώσουµε τη δυνατότητα στον Υπουργό να απαντήσει ενιαία.
Συµφωνείτε, κύριοι συνάδελφοι;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου):Θα ξεκινήσουµε από τον κ. Κακλαµάνη και θα ακολουθήσει ο κ. Μπαργιώτας.
Κύριε Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αυτή βεβαίως είχε κατατεθεί στις
3 Μαρτίου 2015. Δύο µήνες µετά έρχεται να συζητηθεί. Εγώ την
είχα καταθέσει ως γραπτή, απλή, περιµένοντας την απάντηση.
Θέλω, λοιπόν, σήµερα να έχω πάρα πολύ συγκεκριµένη απάντηση εκ µέρους σας. Για συντοµία χρόνου, είναι γνωστό το νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου επελέγησαν οι διοικητές των
νοσοκοµείων. Επίσης, στον ίδιο νόµο, ευτυχώς, υπάρχει µέσα το
θέµα της αξιολόγησης και της αποδοτικότητας τους και το πότε
ο Υπουργός -επειδή οι διοικητές έχουν τριετή θητεία- µε βάση
την αξιολόγηση και την απόδοση, µπορεί να τους αποπέµψει
χωρίς το ελληνικό δηµόσιο να υποχρεούται να καταβάλει αποζηµιώσεις.
Σήµερα, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Έχετε αποδεχθεί αυτό το
νοµικό πλαίσιο; Εάν το έχετε αποδεχθεί, πρέπει να το πείτε ξεκάθαρα, ώστε να νιώσουν οι συγκεκριµένοι διοικητές -πέραν των
περιπτώσεων που σας είπα λόγω µη απόδοσης κ.λπ.- σίγουροι
ότι θα εξαντλήσουν την τριετία για να µπορούν να λειτουργούν
όπως πρέπει.
Γιατί λέω «όπως πρέπει»; Γιατί οι µισοί πιστεύουν ότι θα τους
βγάλετε και έχουν κατεβάσει τα µολύβια, δεν ξέρουν τι να κάνουν
και οι άλλοι µισοί δείχνουν υπερπατριωτισµό, πιστεύοντας ότι
έτσι θα σας συγκινήσουν, για να τους κρατήσετε. Και το ένα είναι
λάθος που κάνουν, όσοι το κάνουν, και το άλλο είναι λάθος, όσοι
το κάνουν -δεν γνωρίζω.
Θέλω, λοιπόν, σήµερα να µου δώσετε µία ξεκάθαρη απάντηση,
τι θα κάνετε µε τη θητεία των διοικητών. Εάν έχει γίνει αξιολόγηση, θα ήθελα να µας στείλετε στη Βουλή τα πορίσµατα των
αξιολογήσεων, να λάβουµε γνώση και εµείς. Και να απαντήσετε
εάν υπάρχουν, επίσης, τεκµηριωµένοι λόγοι, πέραν της αξιολόγησης της αποδοτικότητας –µπορεί να έχουν κάνει παραπτώµατα κάποιοι διοικητές, δεν το γνωρίζω- που επίσης δικαιούστε
να τους αποπέµψετε ή όχι ή αν προτίθεστε να πάρετε νοµοθετική
πρωτοβουλία, όπως έκανα εγώ το 2004. Έλυσα το θέµα, χωρίς
να υπάρχει καµµία ανάγκη αποζηµίωσης προς το δηµόσιο –φαντάζοµαι, το ενθυµείστε, παρ’ ότι τότε είχατε αντιδράσει και δεν
ψηφίσατε εκείνο το σχέδιο νόµου- και µου δόθηκε, όµως, η ευκαιρία µετά από έξι µήνες, όταν το έκανα αυτό, να κάνω και την
αξιολόγηση. Και ενθυµείστε ότι κράτησα περίπου το 25% των διοικητών που βρήκα, διότι, πράγµατι, ήταν αξιόλογοι διοικητές νοσοκοµείων και συνέχισαν, για να µη σας πω ότι ήταν και από τους
καλύτερους.
Παρακαλώ, λοιπόν, να έχω µία πολύ συγκεκριµένη απάντηση
σε αυτά και στη δευτερολογία –µια και σας βρήκα εδώ- δεν θα
σας πάω σε άλλη ερώτηση που έχω καταθέσει αλλά σε δύο-τρία
επείγοντα θέµατα που πιστεύω ότι ίσως να µην τα γνωρίζετε και
να µπορούµε να δώσουµε λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κακλαµάνη.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ
και εγώ που ήρθατε.
Η ερώτηση εκκρεµεί, ως γραπτή και ως επίκαιρη, επίσης, περίπου από την ίδια ηµεροµηνία απ’ αυτήν που ανέφερε ο κ. Κακλαµάνης.
Ο κ. Κακλαµάνης εν τάχει, περιέγραψε το ν.4052/2012 που
ισχύει σήµερα. Να προσθέσω, απλώς, ότι όντως αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπει. Κι εγώ δεν θα πω ότι η διαδικασία τηρή-
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θηκε στην πρόσληψη των προηγουµένων διοικητών απαρεγκλίτως ή χωρίς κοµµατικές παρεκκλίσεις, ίσα-ίσα. Πάντως, υπάρχει
µια διαδικασία, αυτός είναι ο νόµος που ισχύει. Ο νόµος επιπροσθέτως, προβλέπει αντικατάσταση από µία λίστα αξιολογηθέντων ήδη στελεχών, τα οποία νοµίζω ότι είναι γύρω στα
τετρακόσια, και υποχρεώνει αντικατάσταση των εν ενεργεία διοικητών, σε περίπτωση που κριθούν µετά από αξιολόγηση ως
ακατάλληλοι ή µη επαρκώς εκτελέσαντες τα καθήκοντά τους,
από την υπάρχουσα λίστα. Αυτό είναι το νοµικό πλαίσιο που
υπάρχει.
Έχετε δηλώσει, µεταξύ άλλων και στη Λάρισα στο νοσοκοµείο
που εργαζόµουν µέχρι πρόσφατα, ότι θεωρείτε ότι έχετε δικαίωµα να προσλάβετε τους συνεργάτες σας. Πρόσφατα –δεν
ξέρω αν είναι ακριβές, διορθώστε µε αν δεν είναι- είπατε, επίσης,
ότι οι θέσεις αυτές είναι πολιτικές.
Μαζί µε την σαφή απάντηση που ζήτησε ο κ. Κακλαµάνης για
τον τρόπο που θα γίνει η αντικατάσταση των διοικήσεων στα νοσοκοµεία, βάζω το ερώτηµα, αν θα υπάρξει καινούργιος νόµος
ή αν θα γίνει σεβαστός ο παλιός, γιατί δεν βλέπω άλλη διαδικασία.
Θα ήθελα, επίσης, επί τη ευκαιρία να µου διευκρινίσετε, τι θα
πει «πολιτικές θέσεις», γιατί αυτό που αντιλαµβάνοµαι εγώ ως
χθεσινός πολίτης και αυτό που αντιλαµβάνεται το πανελλήνιο,
είναι ότι πολιτική είναι η θέση αυτουνού που αναλαµβάνει εκ µέρους ενός κοµµατικού µηχανισµού στην ουσία, αµειβόµενος από
το δηµόσιο, να εκτελεί ρουσφέτια, χάρες και να επηρεάζει τη λειτουργία του δηµοσίου προς όφελος ενός κόµµατος. Αυτή είναι
η αντίληψη. Μπορεί να είναι λάθος, µπορεί να έχετε κάτι άλλο
στο µυαλό σας. Έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσω την άποψή
σας επί του θέµατος.
Μια τελευταία ερώτηση, λοιπόν, είναι αυτή. Θα υπάρξει καινούργιος νόµος; Θα υπάρξει επιτέλους σαφής διαδικασία µε
προσόντα, µε προκηρύξεις και σαφή διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε τα προσόντα και τις προκηρύξεις ή θα είναι προσχηµατική, αν υπάρξει προκήρυξη, σαν αυτή του Προέδρου του
ΕΟΠΥΥ πρόσφατα, που χωρίς την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπει ο νόµος µε τα προσόντα, τη διαδικασία
κρίσης και τον τρόπο κρίσης του υποψηφίου, ουσιαστικά είναι
προσχηµατική;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, ενδιαφέρουσες και οι δύο ερωτήσεις δύο πολύ αξιόλογων και καλών συναδέλφων.
Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι ο ρόλος των διοικητών στα
νοσοκοµεία, είναι µια πονεµένη ιστορία. Δυστυχώς, µέχρι σήµερα πρέπει να οµολογήσουµε ότι αυτός ο δεσµός δεν απέδωσε
αυτά που όλοι, οι Υπουργοί όλων των κοµµάτων που πέρασαν
απ’ αυτό το Υπουργείο, προσδοκούσαν για πολλούς κα διάφορους λόγους. Ωστόσο, όµως, όπως πολύ σωστά επισηµάνατε,
υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο.
Πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι αυτό το θεσµικό πλαίσιο, δεν
τηρήθηκε µε τον πιο αξιοκρατικό τρόπο. Έγινε, λοιπόν, µία διαδικασία. Συνεστήθη πρώτον µια επιτροπή, για την οποία υπάρχει
ερώτηµα των υπηρεσιών ότι η σύνθεσή της δεν ήταν και απόλυτα
νοµότυπη. Αλλά δεν µένω εκεί. Έγινε ανακοίνωση και έγινε µία
αξιολόγηση.
Κύριε Κακλαµάνη, απευθύνοµαι σε εσάς, γιατί γνωριζόµαστε
πολλά χρόνια.
Αξιολόγηση και λίστα µε αλφαβητική σειρά εγώ στην πολιτική
µου αλλά και στη νοµική µου διαδροµή, πρώτη φορά έχω δει. Να
το ξεπεράσω και αυτό. Το ότι, δηλαδή, όλοι αυτοί, διακόσιοι άνθρωποι, ήταν ισοϋψείς; Να το ξεπεράσω, όµως, και αυτό.
Και να πάω σε κάτι ακόµη. Αρκετοί άνθρωποι απ’ αυτούς που
είχαν τοποθετηθεί παραιτήθηκαν και τοποθετήθηκαν στη θέση
τους άνθρωποι χωρίς να αντληθούν από τη λίστα. Αυτή είναι η
εικόνα που έχω σήµερα και οφείλω να σας πω. Οι άνθρωποι
αυτοί τοποθετήθηκαν και το θεσµικό πλαίσιο ορίζει ότι έπρεπε
να είχαν γίνει εκθέσεις αξιολόγησης. Δεν έγιναν ποτέ. Ούτε και
για τις συµβάσεις για τις εκθέσεις αξιολόγησης ετηρήθη ο
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νόµος, όπως ορίζει.
Σήµερα, λοιπόν, ήρθε µια νέα Κυβέρνηση µε εντελώς άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Και επειδή µιλάµε και γνωρίζουµε και γνωριζόµαστε όλοι και η δηµοκρατία έχει και κανόνες έχει και θεσµούς, δεν «παραίτησα» κανέναν. Έστειλα µια επιστολή και εζήτησα να τεθούν στη διάθεσή µου οι παραιτήσεις. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είχα κάποιο σκοπό για όλον αυτόν τον κόσµο,
θεωρώντας ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Για όνοµα
του θεού! Άλλωστε και στις ΥΠΕ που υπήρχε ένα άλλο καθεστώς,
έχουν κρατηθεί άνθρωποι που ήταν στις προηγούµενες διοικήσεις.
Η Κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόµα αν θα προχωρήσουµε σε κατάργηση του νόµου. Όµως, έδωσα εντολή σήµερα
στους ΥΠΕάρχες, έστω και καθυστερηµένα, αφού δεν ετηρήθη
η διαδικασία για τις εκθέσεις αξιολόγησης από τους προκατόχους τους, να προχωρήσουν σε εκθέσεις αξιολόγησης. Σας το
διαβεβαιώνω κατηγορηµατικά είτε µε αυτόν τον τρόπο είτε µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, αν τελικά αποφασιστεί να έρθει διάταξη -όπως και εσείς, κύριε Κακλαµάνη, είχατε τότε προχωρήσει- δεν πρόκειται να φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι
η απόφασή µας.
Υπάρχουν άνθρωποι, διοικητές, που πραγµατικά κάνουν πολύ
καλά τη δουλειά τους. Θα µπορούσα, κύριε Κακλαµάνη, να σας
πω και συγκεκριµένους ανθρώπους, των οποίων πραγµατικά εγώ
αναγνωρίζω και δηµόσια τη δουλειά τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Κακλαµάνης, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Υπουργέ, θα σας απαντήσω. Εγώ, πράγµατι, κατήργησα,
όπως ενθυµείστε, τις θέσεις και έφτιαξα έναν άλλο νόµο και είχα
το πολιτικό θάρρος και είπα «Εγώ θα τους βάλω όλους». Υπό
ποια έννοια «εγώ»; Ώστε να ξέρετε εσείς τότε ως Βουλευτής της
αντιπολίτευσης ή οι πολίτες, ότι αν είχα κάνει ρουσφετολογική
τοποθέτηση, εγώ ήµουν ο φταίχτης και άρα µε εµένα θα τα βάζατε. Και βεβαίως, είχα αναλάβει και την ευθύνη απέναντι σε
αυτόν που µε διόρισε Υπουργό, δηλαδή τον τότε Πρωθυπουργό.
Άµα λέω «εγώ», εννοώ ότι εγώ υπέγραφα, δεν υπήρχε συµβούλιο
αλλά ενθυµείστε ότι έκανα interview έξι µήνες. Έφερα ανθρώπους µέχρι κι από το εξωτερικό. Άρα εµένα η ένστασή µου δεν
είναι εκεί.
Άκουσα όµως ότι είπατε -η απάντησή σας µερικώς µε κάλυψεπερί της νοµιµότητας της επιτροπής. Εάν δεν κάνω λάθος, µετείχε σε αυτήν την επιτροπή ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και βγήκε
και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η σειρά των επιτυχόντων. Άκουσα επίσης ότι
είπατε πως παραιτήθηκαν κάποιοι και τοποθετήσατε άλλους που
ήταν εκτός της λίστας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι εγώ.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Πριν από εσάς εννοείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
ήθελα τότε να µου πείτε όχι ονόµατα, για να µην αναφέρουµε
τώρα ονόµατα που δεν είναι παρόντες αλλά σε ποια νοσοκοµεία
ήταν αυτοί που παραιτήθηκαν και µπήκαν άλλα πρόσωπα εκτός
λίστας, γιατί δεν τα γνωρίζω. Πιθανώς να έχετε δίκιο, αλλά δεν
τα γνωρίζω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα σας
τα στείλω στο γραφείο σας.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και
περιµένω σε εύλογο χρονικό διάστηµα να έχετε πάρει την πολιτική απόφαση για το ενδεχόµενο αλλαγής νόµου, όπως είπατε,
και βεβαίως επιµένω ότι πρέπει να φέρετε στη Βουλή, όταν έρθουν και σε εσάς, τις αξιολογήσεις να τις δούµε και εµείς.
Εν τάχει τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ενηµερώσω για
δυο-τρία πράγµατα. Εγώ έχω µία ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως ξέρετε, γιατί εθήτευσα επί είκοσι πέντε χρόνια στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο. Εκεί χειρουργήθηκα µε την περιπέτεια της υγείας µου.
Αυτήν τη στιγµή, το αναισθησιολογικό τµήµα, κύριε Υπουργέ,
είναι µείον έξι άτοµα. Από έντεκα, είναι τώρα µε πέντε αναισθη-
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σιολόγους. Δεν χρειάζεται να αναλύσω τι σηµαίνει αυτό. Γιατί
σας το θέτω; Δεν σας το θέτω για να σας πω «Διορίστε αύριο»,
γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο αλλά τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία
έχουν εξαιρεθεί από τον θεσµό του επικουρικού γιατρού. Νοµίζω
ότι είναι αδικία, ότι πρέπει να φέρετε άµεσα -και νοµίζω ότι οµόφωνα θα το στηρίξει η Βουλή- µία τροπολογία που να µπορείτε
να διορίζετε και στα αµιγώς πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία επικουρικούς γιατρούς. Αυτό, λοιπόν, είναι το ένα θέµα που ήθελα να
σας θέσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας λέω
προκαταβολικά ότι συµφωνώ.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ωραία, χαίροµαι που ακούω ότι συµφωνείτε. Θα το πείτε και στη
δευτερολογία σας.
Το δεύτερο που θέλω να θέσω είναι ότι, επειδή ήµουν ακτινοθεραπευτής, σας λέω ότι πάντα υπήρχε πρόβληµα µε τις ακτινοθεραπείες, κύριε Υπουργέ, µε λίστες αναµονής. Γνωρίζω το πρόβληµα στο Νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας» και ελπίζω να λυθεί, όταν
εγκατασταθούν τα δύο καινούργια µηχανήµατα, τα οποία είναι
δωρεές αλλά δεν πειράζει, µια χαρά είναι κι αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα απαντήσω.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εκείνο που µε ανησυχεί, είναι ότι δεν έχει όµως ακόµα λειτουργήσει το «Κουρκούλειο» και ξέρω ότι υπάρχει ρήτρα µέσα στη
σύµβαση ότι αν δεν λειτουργήσει µέχρι και τον Ιούνιο -που είναι
έτσι τραβηγµένο- θα πρέπει το κράτος να επιστρέψει πίσω στην
οικογένεια Λάτση τα 5 εκατοµµύρια. Παρακαλώ πολύ, δείτε το
προσωπικά, ξεπεράστε τις γραφειοκρατίες και τις αντιπαλότητες
ιατρών. Ακούστε τι σας λέω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πρέπει
αυτό το πράγµα να λειτουργήσει. Είναι χρήσιµο και δεν µπορεί
µόνο µε τη δύναµη γιατρών και προσωπικού από τον «Άγιο
Σάββα». Τώρα µε το επικουρικό προσωπικό δώστε και εκεί µία
έµφαση.
Κλείνω µε ένα θέµα που θα το συζητήσουµε άλλη φορά αλλά
σας το βάζω από σήµερα στο µυαλό σας. Ήταν τραγικό λάθος
αυτό που έκανε ο κ. Λοβέρδος και πήρε από το Υπουργείο Υγείας
το κοµµάτι της πρόνοιας και το πήγε στο Υπουργείο Εργασίας,
τραγικό και επί της ουσίας, τραγικό και οικονοµικά. Διότι εσείς
γνωρίζετε ότι είχε καταγραφεί η ακίνητη περιουσία του πρώην
ΠΙΚΠΑ, στην ουσία του πρόνοιας και είναι µία τεράστια περιουσία, που η αξιοποίησή της είναι σηµαντική. Πρόκειται για κάτι
που έχει πάει στο Υπουργείο Εργασίας και δεν έχει γίνει τίποτα
τώρα, από το 2006 που έφυγα εγώ, τίποτα απολύτως.
Κυρία Πρόεδρε, µιλάµε για ακίνητη περιουσία, που η αξιολόγηση τότε του Υπουργείου Οικονοµικών την ανέβαζε σε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν θα είναι 3 δισεκατοµµύρια τώρα, οι τιµές
έχουν πέσει. Θέλετε να είναι το µισό, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ;
Καταλαβαίνουµε για τι ποσά µιλάµε; Με τα λεφτά που θα εισπράττονταν -όχι εκποίηση, γιατί ήταν κληροδοτήµατα, αξιοποίηση αυτής της περιουσίας- θα µπορούσαν να καλυφθούν όλες
οι ανάγκες της πρόνοιας χωρίς να δίνει το κράτος λεφτά.
Προς τιµήν της η κ. Φωτίου το πήρε χαµπάρι. Εγώ της έστειλα
αυτήν την εργασία αλλά πιστεύω ότι ενδοκυβερνητικά πρέπει να
συνεννοηθείτε και η πρόνοια -εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα
από τον οποιονδήποτε άλλο- πρέπει να επιστρέψει εκεί που είναι
η θέση της, στο Υπουργείο Υγείας και να γίνουν όλα αυτά µέσα
στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Πείτε το όπως θέλετε αλλά να γυρίσει πίσω στη
κοιτίδα της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κακλαµάνη.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Λάρισας του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι όσο πιο σύντοµος γίνεται.
Από ό,τι κατάλαβα, η αντικατάσταση των διοικήσεων των νοσοκοµείων µάλλον αναβάλλεται επί του παρόντος και θα πάει
πίσω, αν κατάλαβα καλά. Ενδεχοµένως, θα µας δοθεί η ευκαιρία
να το ξανασυζητήσουµε και εκτενέστερα ίσως και υπό καλύτερες
συνθήκες. Πάντως, στο µεταξύ, µέχρι να αποφασίσει η Κυβέρ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’ - 14 ΜΑΪΟΥ 2015

νηση τον τρόπο και τον χρόνο, θα ήταν καλό, κύριε Υπουργέ, να
µάθουµε πόσοι διοικητές παραιτήθηκαν πριν, πόσοι διοικητές
υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους µετά την παράκλησή σας και τις
πιέσεις που ασκήθηκαν και διά του Τύπου για να παραιτηθούν,
πόσοι από αυτούς που έχουν µείνει, έχουν αρνητική αξιολόγηση.
Και εγώ θα είχα ιδιαίτερη περιέργεια και θα ζητήσω µε µια ΑΚΕ,
σύντοµα να µου παρασχεθεί, αν υπάρχει, το εργαλείο µε το
οποίο αξιολογήθηκαν. Αυτό που ξέρω, είναι ότι σε όλον τον
κόσµο το «καλός» ή το «κακός» δεν προκύπτει από την εκτίµηση
κάποιου -ενδεχοµένως σωστή- αλλά από κάποιο συγκεκριµένο
αντικειµενικό εργαλείο µέτρησης. Θα ήµουν πολύ περίεργος,
γιατί δεν προβλέπεται από τον νόµο. Φαντάζοµαι ότι το Υπουργείο ενδεχοµένως να έχει κάτι ανάλογο, ένα εργαλείο αξιολόγησης.
Πάντως, θα απευθυνθώ και στον κ. Κακλαµάνη, πολύ φοβάµαι.
Νοµίζω ότι, χωρίς να θέλω να αµφισβητήσω τις καλές προθέσεις
κανενός, ο τρόπος µε τον οποίο γίνονται διαχρονικά οι διορισµοί
των διοικήσεων των νοσοκοµείων δεν λύνει το πρόβληµα, όσο
καλή πρόθεση και να έχει ο Υπουργός και όσο πολύ και να προσέξει. Η κακοδιοίκηση στα δηµόσια νοσοκοµεία, που την ξέρουµε
όλοι και τη ζούµε και οι γιατροί την έχουµε ζήσει καθηµερινά µε
ιστορίες καθηµερινής τρέλας, φέρνει σπατάλη και αναποτελεσµατικότητα. Την κακοδιοίκηση τη φέρνει η κοµµατοκρατία και
την πολεµάνε οι σταθεροί, διαφανείς θεσµοί.
Άρα εµείς θα σας καλέσουµε, αφού µε χαρά ακούω ότι συζητάτε και προβληµατίζεστε στην Κυβέρνηση -και πολύ χαίροµαι
που το κάνετε- για έναν καινούργιο, ενδεχοµένως, νόµο, να φέρετε ένα νόµο που να είναι διαφανής, να προβλέπει σαφείς διαδικασίες επιλογής, προσόντα και διαφανή διαδικασία, γιατί εκεί
ήταν το «κόλπο» -επιτρέψτε µου την έκφραση- από την εποχή του
Παπαδόπουλου και δώθε. Υπήρχαν προσόντα, υπήρχε η προκήρυξη, µόνο που κάποιος είχε ξεχάσει να νοµοθετήσει τη διαδικασία µε την οποία γίνεται η επιλογή και τη διαφάνεια αυτής της
διαδικασίας. Δεν µαθαίναµε ποτέ ποιοι ήταν υποψήφιοι, τι προσόντα είχαν και κανένας δεν είχε δικαίωµα ενστάσεων επί του
συγκεκριµένου. Εκεί είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του συστήµατος
των προκηρύξεων.
Εγώ θα έλεγα -και θα συµφωνήσω µαζί σας- ότι δεν φτάνουν
µόνο τα τυπικά χαρτιά αλλά και η συνεργασιµότητα και το ήθος
και η πολιτική συγγένεια. Αλλά κι αυτό είναι λυµένο, κύριε
Υπουργέ. Υπάρχουν σε όλον τον κόσµο οι διαδικασίες. Μπορείτε
κάλλιστα να κάνετε τη λεγόµενη «shortlist» µε αξιολογικά κριτήρια και να κάνετε µία συνέντευξη για τους πρωτεύσαντες τρεις
ή τέσσερις και να πάρετε µεταξύ αυτών τον πιο συνεργάσιµο ή
τον πιο ταιριαστό. Αυτό είναι κάτι εντελώς δόκιµο και συνηθισµένο σε όλον τον κόσµο.
Θα µου επιτρέψτε όµως να διαφωνήσω µε τη δήλωσή σας, που
ανέφερα προηγούµενως- ότι είναι δικαίωµά σας να επιλέγετε
τους συνεργάτες σας. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της διοίκησης να επιλέγει τους συνεργάτες της ανάµεσα στους καλύτερους και µάλιστα µε σεβασµό προς τον νόµο. Χαίροµαι που
ακούω ότι θα κατεβεί ένας καινούριος νόµος και όπως είπα, εµείς
περιµένουµε ένα νόµο όπως τον περιέγραψα, για να τον στηρίξουµε κιόλας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο Υπουργός Υγείας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, ειλικρινά χαίροµαι, γιατί και από τους δύο αξιόλογους
συναδέλφους κατατέθησαν σκέψεις και προβληµατισµοί χρήσιµοι. Εγώ τουλάχιστον τους θεωρώ πολύ χρήσιµους και το λέω
µε κάθε ειλικρίνεια.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των διοικήσεων, πράγµατι πρέπει να
οµολογήσουµε ότι όλα αυτά τα χρόνια, µε τον α’ ή β’ τρόπο που
επελέγετο κάθε φορά για να γίνεται µία τοποθέτηση, δεν άντεχαν
πολλές φορές και στον πειρασµό τα κόµµατα να επιλέγουν ανθρώπους, που κατά κάποιον τρόπο µπορούσαν να συνεργαστούν
µαζί τους καλύτερα.
Αυτό δεν ήταν το µόνο ζήτηµα που δηµιουργούσε προβλήµατα. Το αποτέλεσµα ήταν εκείνο που δηµιουργούσε τα προβλήµατα, διότι πολλές φορές οι επιλογές, δεν υπηρετούσαν εκείνους
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που πραγµατικά µπορούσαν να συνεισφέρουν σ’ αυτήν την προσπάθεια. Πρέπει, λοιπόν, να σας πω -και νοµίζω ότι αυτό το εισπράττετε και από ανθρώπους που γνωρίζετε- ότι δεν έχω καθόλου εµµονές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν τοποθετηθεί από
άλλες πολιτικές ηγεσίες.
Έχω γυρίσει, κύριε Κακλαµάνη, όλη την Ελλάδα. Έχω κάνει
συγκεντρώσεις σε όλες τις περιφέρειες, όπου ήταν πρώτοι και
καλύτεροι οι διοικητές. Πήραν τον λόγο, συνοµιλώ µε πάρα πολλούς και δεν νοµίζω ότι µπορεί να βρεθεί άνθρωπος που να σας
πει ότι ζήτησε να µε δει και δεν τον έχω δεχθεί. Το λέω, για να είµαστε συνεννοηµένοι. Από τη στιγµή που κατέχουν το θεσµικό
ρόλο, οφείλω να έχω µαζί τους συνεργασία και να τους θεωρώ
συνεργάτες µου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εγώ οµολόγησα
και σας είπα ότι θεωρώ πως θα έπρεπε λόγω αρχής δηµοκρατικής, να είχαν τεθεί οι παραιτήσεις στη διάθεσή µου.
Στις πολύ κρίσιµες και χρήσιµες επισηµάνσεις του προκατόχου µου, του κ. Κακλαµάνη, για το θέµα των επικουρικών στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, θέλω να πω ότι το θεωρώ πάρα πολύ
χρήσιµο. Ίσως δεν προλάβαµε να το βάλουµε, κύριε Κακλαµάνη,
στην τροπολογία που περάσαµε την περασµένη εβδοµάδα για
τους επικουρικούς, όπου µειώσαµε το χρόνο πρόσληψής τους.
Γιατί, ξέρετε, δυστυχώς και εκεί υπήρχε πρόβληµα, διότι θέλαµε
πέντε µήνες για να πάρουµε έναν επικουρικό. Ο επικουρικός ξέρετε ότι έρχεται να καλύψει άµεσες ανάγκες. Μειώσαµε, λοιπόν,
το χρόνο στις είκοσι ηµέρες και αυξήσαµε το χρόνο από ένα σε
δύο, γιατί η εµπειρία έδειχνε ότι στο Αιγαίο, για παράδειγµα,
όπου είχαν προκηρυχθεί πάρα πολλές θέσεις, δεν πήγαινε ο κόσµος για τέτοια ζητήµατα, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές.
Στο ζήτηµα των γιατρών που έρχονται να καλύψουν οι επικουρικοί, κύριε Κακλαµάνη, θέλουµε και τη δική σας βοήθεια, διότι
πρέπει να µειώσουµε το χρόνο τοποθέτησης νέων µόνιµων γιατρών στα νοσοκοµεία. Δεν µπορεί να υπάρχει αυτό το καθεστώς
που ισχύει µέχρι σήµερα, που ξέρετε καλύτερα από εµένα, ότι
για να πάρεις ένα γιατρό, θέλεις ενάµιση χρόνο, µε τις κρίσεις,
µε τις ενστάσεις, µε τις διαδικασίες, µε τις αποφάσεις των γιατρών να παίρνουν µία θέση και µετά να παραιτούνται και να πρέπει να ξεκινήσεις άλλη διαδικασία, για να πάνε σε άλλη θέση που
είχαν κριθεί. Είναι ένα περίεργο καθεστώς χρονοβόρο, το οποίο
αυτήν τη στιγµή πρέπει να ξεπεράσουµε. Θα φέρω το θέµα και
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και πιστεύω ότι θα υπάρξει µία συνδροµή όλων, γιατί τέτοια ζητήµατα δεν πιστεύω ότι
µας χωρίζουν αλλά µας ενώνουν.
Το τρίτο θέµα αφορά τη µονάδα στον «Άγιο Σάββα», το «Κουρκούλειο».
Κύριε Κακλαµάνη, πρέπει όλοι να οµολογήσουµε εδώ ότι
αυτός ο τοµέας έχει πράγµατι –και σας το λέω- πάρα πολύ µεγάλες αδυναµίες. Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει µία προσφορά
του Ιδρύµατος Νιάρχου να ανανεωθούν τα µισά ακτινολογικά µηχανήµατα, υπό τον όρο ότι θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού.
Συνεκάλεσα, κύριε Κακλαµάνη, στην πρώτη σύσκεψη που οργάνωσα στο Υπουργείο, που διήρκησε πέντε ώρες, όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας. Συζητήσαµε τα προβλήµατα και είναι
απαράδεκτο για µία σύγχρονη πολιτεία σ’ αυτό το δύσκολο
τοµέα, στον οποίο αναφερόµαστε όλοι, να υπάρχουν καθυστερήσεις.
Η απόφαση, λοιπόν, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου,
είναι οι πρώτες προσλήψεις, κύριε Κακλαµάνη, να είναι στα ογκολογικά τµήµατα. Μας είπαν, λοιπόν, µετά από εκείνη τη σύσκεψη, ότι χρειαζόµαστε εκατόν είκοσι τρεις γιατρούς, νοσηλευτές και τεχνολόγους. Εγώ δεσµεύοµαι ότι θα υπάρξει αποφασιστική στήριξη αυτών των τοµέων. Οι πρώτες προσλήψεις θα
πάνε σε αυτόν το χώρο, γιατί εδώ πρέπει να δείξουµε αν, πραγµατικά, απηχεί αυτό που λέµε, ότι δηλαδή είµαστε ευαίσθητοι
απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα στην πραγµατικότητα.
Βεβαίως, όσον αφορά τη συγκεκριµένη µονάδα, από τους επικουρικούς θα υπάρξει πλήρης στήριξη για τη λειτουργία της συγκεκριµένης µονάδας, διότι υπάρχουν και οι όροι, όπως πολύ
σωστά επισηµάνατε αλλά και µέσα από το µόνιµο προσωπικό
που θα τοποθετήσουµε, θα στηρίξουµε τη δηµιουργία και τη λειτουργία αυτής της µονάδας.
Σας ευχαριστώ.

3008

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 177/4-5-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εξόφληση των
οφειλόµενων ποσών έναντι νοσηλίων στα προνοιακά ιδρύµατα
της Αχαΐας.
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να
αποφύγω το σχολιασµό. Ξέρετε τι γίνεται µε όλη αυτήν την ιστορία, κυρίως, µε τις ακτινολογικές µονάδες. Δεν λειτουργεί στην
Πάτρα, στον «Άγιο Ανδρέα», για χρόνια, στο πανεπιστηµιακό ή
στο Αγρίνιο, για να θησαυρίζουν κάποιοι γνωστοί, που βγαίνουν
κάθε µέρα και κάνουν και τον εκπρόσωπο και µας κουνούν το δάκτυλο. Δεν µπαίνουν τα ηθικά και τα νόµιµα, ε;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εγώ µίλησα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα για εσάς, κύριε Κακλαµάνη, εγώ µιλώ. Εγώ δεν είπα για εσάς. Εγώ ήθελα να αδράξω την ευκαιρία…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μιλήσατε για τα ακτινολογικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, δεν αναφέροµαι σε αυτά
αλλά σε κάτι άλλο, που να, τον κάνει και χαµογελά τον κ. Κουρουµπλή. Είναι δυνατόν να µην ξέρει ο κ. Κουρουµπλής τι γίνεται
στο Αγρίνιο και να είσαι και Υφυπουργός και να είσαι και εκπρόσωπος του κ. Σαµαρά; Έτσι, και ο διοικητής που διορίστηκε εκεί
πέρα, να µη µπορεί να βάλει σε λειτουργία. Σωστά, κύριε Κουρουµπλή; Καλά τα λέω ή δεν έχετε ακούσει τίποτα εσείς; Δεν
έχετε ακούσει τίποτα.
Σήµερα εδώ, κύριε Υπουργέ, ήρθαµε για ένα θέµα που το ξέρετε. Λέω, ότι ξέρετε για την «Κιβωτό της Αγάπης», ένα προνοιακό ίδρυµα, γιατί από τις πρώτες µέρες και τους είδατε και τους
ακούσατε και τους κερδίσατε, διότι δείξατε και γνώση του προβλήµατος που έχετε αλλά και την ευαισθησία που σας διακρίνει.
Μόνο που τώρα, θα πρέπει –και δυστυχώς εδώ είναι τα δύσκολανα το αποδείξουµε.
Κύριε Υπουργέ, είχα την ατυχία, την πρώτη και τελευταία φορά
που συναντήθηκα µε την τρόικα, µέσα στα ζητούµενά της να
είναι, ακριβώς, ο περιορισµός όλων αυτών των προνοιακών επιδοµάτων, των βοηθηµάτων.
Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι έχω παιδί στο φάσµα του αυτισµού.
Μου ήταν, λοιπόν, εντελώς αδύνατο να ζω αυτήν την κατάσταση
και εγώ ως αρµόδιος να βάλω την υπογραφή µου.
Το είπα, όµως, για να προκαλέσω, τώρα εσάς. Ξέρετε ότι θα
κλείσει η «Κιβωτός της Αγάπης»; Και γιατί θα κλείσει, ενώ έχει
ένα κύµα φιλανθρωπίας; Χρόνια τώρα, από τη Νέα Υόρκη, από
τη Μελβούρνη, από όλους τους αποδήµους Αχαιούς, χρόνια
τώρα, κάθε χρόνο ανελλιπώς, τα δηµοτικά σχολεία, τα γυµνάσια,
µεγάλες εταιρείες της Πάτρας, έχουν εξασφαλίσει τα τροφεία
γι’ αυτά τα παιδιά που τα εγκατέλειψαν οι γονείς τους. Οι περισσότεροι δεν πάνε ποτέ ούτε να τα δούνε. Θέλουν να µη θυµούνται, ότι έχουν ένα τέτοιο παιδί. Εσείς ξέρετε για τι πράγµα µιλάω,
γιατί έχετε εικόνα και γνώση.
Είπατε, ότι θα πάρουν τα οφειλόµενα του Οκτωβρίου, του Νοεµβρίου, του Δεκεµβρίου. Τους είπαν: «Φέρτε ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα». Δεν πλήρωσαν τους εργαζόµενους,
για να µπουν στη ρύθµιση, για να καταθέσουν αυτήν την ενηµερότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δυνατόν, να τους ζητούν
εδώ και τρεις µήνες µονίµως µία καινούργια ενηµερότητα; Τους
λένε: «Φέρτε µας και ξαναφέρτε µας και ξαναφέρτε µας». Έχουν
µείνει πια χωρίς 1 ευρώ, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε, είµαι σίγουρος. Θα σας καταθέσω την επιστολή που την έχετε πάρει,
αλλά είµαι σίγουρος, γιατί έχετε τοποθετηθεί δηµόσια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, τι θα κάνουµε; Τους τρεις µήνες τους παλιούς
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της προηγούµενης χρονιάς, θα τους ξεχάσουν; Ο Τάκης ο Κοντός, ο παλιός µου συνεργάτης, υπεσχέθη, ό,τι υπεσχέθη και σε
σας και δυστυχώς, απεδείχθη, ότι έλεγε ψέµατα. Πλήρωσε ιδιώτες, πλήρωσε ιδιωτικά τέτοια µαγαζιά και δεν πλήρωσε εκεί. Πλήρωσε ένα µήνα. Θα το ανεχθείτε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Νικολόπουλο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, να φτιάξετε τα µικρόφωνα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα δώσω εντολή, κύριε Υπουργέ, ό,τι θέλετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ωραία.
Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζω τον προλαλήσαντα συνάδελφο και
τις ιδιαίτερες πραγµατικές ευαισθησίες του πάνω σε αυτά τα ζητήµατα. Και ξέρει και αυτός, ότι όπως ο ίδιος ζει µια ιδιαιτερότητα στη ζωή του, λόγω του παιδιού, έτσι και εγώ έζησα έξι
χρόνια σε τρία διαφορετικά ιδρύµατα. Άρα, ξέρω καλά τι σηµαίνει προνοιακό ίδρυµα.
Κύριε Νικολόπουλε, ήµουν Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο Υγείας, όταν τότε απειλείτο να κλείσουν όλα αυτά τα ιδρύµατα. Και τότε η βαλτινή µου ευρηµατικότητα, µε οδήγησε στο
να χαρακτηρίσουµε τα κρεβάτια στα ιδρύµατα αυτά ως κρεβάτια
χρονίων παθήσεων και να καθιερώσουµε το νοσήλιο, το οποίο
πραγµατικά έσωσε και τα ιδρύµατα της Εκκλησίας και όλα αυτά
τα προνοιακά ιδρύµατα από την απειλή της κατάρρευσης.
Τώρα, λοιπόν, τους δίνουµε 34 ευρώ νοσήλιο και τους αφαιρεί
το κράτος τα «clowback» -επιβάλλει δηλαδή «clowback» και «rebate» σε αυτά τα ιδρύµατα- όταν όλοι ξέρουµε τα µεγάλα πάρτι
που έγιναν σε αυτόν το χώρο, στο χώρο της υγείας, όταν όλοι
ξέρουµε ότι υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες φαρµάκου µε 300
και 400 εκατοµµύρια ευρώ τζίρο και δεν παρουσιάζουν κέρδη και
κανένας δεν µιλάει. Τα ιδρύµατα, όµως, υφίστανται αυτήν την κατάσταση.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, παρά τις δυσκολίες
–και να το περάσετε αυτό το µήνυµα- θα καταργήσει το «clowback» στα ιδρύµατα της πρόνοιας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Δεν θα σωθεί η Ελλάδα απ’ αυτό το «clowback». Υπάρχουν
άλλες δυνατότητες για να σωθεί η Ελλάδα και πρέπει όλοι µαζί
να το κάνουµε. Γιατί σε αυτήν την Αίθουσα -εγώ το πιστεύω αυτό
που λέω- υπηρετούµε στη συντριπτική πλειοψηφία Βουλευτές
εκλεγµένοι από το λαό, πατριώτες και κυρίως καταγόµαστε –η
συντριπτική πλειοψηφία- από τα ίδια κοινωνικά στρώµατα αυτής
της κοινωνίας που χειµάζεται και δοκιµάζεται.
Έτσι, λοιπόν, παρακολουθώ και παρεµβαίνω σ’ αυτό που είπατε και επισηµάνατε -να είστε βέβαιος- και από τη στιγµή που
ήρθε στα χέρια µου η ερώτηση. Ζητώ συγγνώµη γιατί δεν απάντησα αµέσως αλλά όπως αντιλαµβάνεστε, είµαι σε ένα Υπουργείο, που οι δεκαπέντε ώρες την ηµέρα που είµαι εκεί -και όποιος
µε αναζητήσει θα µε βρει σε αυτές τις ώρες εκεί -δεν επαρκούν
για να αντιµετωπίσεις αυτά τα πολλά και ζέοντα προβλήµατα που
καλείσαι να αντιµετωπίσεις.
Είναι, λοιπόν, ένα ζήτηµα το οποίο το παρακολουθώ και πρέπει
να σας πω ότι δεν θα µείνουµε εκεί. Και οι µονάδες ηµιαυτόνοµης
διαβίωσης θα τύχουν της καλύτερης µεταχείρισης. Θα ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ και θα στηριχθούν από την πολιτεία. Και πρέπει να σας πω ότι µόνο η οικογένεια που ζει το µαρτύριο ενός
παιδιού µε αυτισµό, µε νοητική υστέρηση, είναι οι πιο αψευδείς
µάρτυρες του τι ακριβώς οικονοµικό και κοινωνικό κόστος υφίστανται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος για τρία
λεπτά, για να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
να πω, ότι σήµερα, µε αυτήν την καθαρή τοποθέτηση, ο κ. Κουρουµπλής δικαιώνει την παρουσία του στο Υπουργείο. Ήταν και
είναι εξαιρετικά σηµαντική η εξαγγελία που είπε. Γνωρίζουν οι
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άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτόν το σταυρό. Δεν αναφέροµαι
στους γονείς και στους κηδεµόνες, αναφέροµαι σε όλους εκείνους που µένουν στα διοικητικά συµβούλια και στους εργαζόµενους σ’ αυτά τα ιδρύµατα, όχι τα ιδρύµατα του κράτους ούτε
κάποιες άλλες ιδιωτικές κλινικές.
Ξέρετε πολύ καλά –ο κ. Κουρουµπλής το ξέρει αλλά το λέω,
γιατί παρακολουθούν και αρκετοί συνέλληνες τη συνεδρίασηότι είναι 290 ευρώ ηµερησίως το κόστος νοσηλείας ανά ασθενή.
Υπάρχουν και τέτοιες κλινικές που πληρώνουµε και 140 ευρώ ακούσατε λίγο πριν, πόσο είπε ο κύριος Υπουργός- για κάποια
παιδιά, που µόνο όποιος τα έχει δει, µπορεί να αντιληφθεί, αν
χρειάζεται η αµέριστη συµπαράσταση όλων µας και όχι µόνο
του κράτους.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, µιλήσατε για 34 ευρώ. Ακούστε, λοιπόν,
υπάρχει µια σύµβαση του ΟΓΑ για τα παιδιά που είναι εκεί, που
δεν είναι παιδιά είναι ενήλικες και τους κρατάει η «Κιβωτός της
Αγάπης», γιατί αυτό το κράτος τόσα χρόνια δεν µπόρεσε να κάνει
τίποτε περισσότερο. Πείτε και στους αγαπητούς µου συναδέλφους και συντρόφους σας εκεί ότι τα περισσότερα από αυτά
είναι εκκλησιαστικά ιδρύµατα, που έκαναν κάποιοι παπάδες της
φτωχολογιάς, όπως ο Ιάκωβος Λιαροµάτης, ένας χωλός παπάς,
που έκανε δέκα ιδρύµατα στην Πάτρα, ένα εκ των οποίων είναι
και αυτό. Ε, λοιπόν, για αυτούς είναι 28 ευρώ µόνο την ηµέρα,
κύριε Υπουργέ, και µάλιστα ούτε καταγγέλλουν τη σύµβαση µε
τον ΟΓΑ –το ξέρετε, απλώς σας το υπενθυµίζω- ούτε την αναγνωρίζουν. Σας παρακαλώ, να το δείτε και αυτό, γιατί δηµιουργεί
πολύ σοβαρά προβλήµατα.
Σήµερα, πάντως, τα υπόλοιπα της «Κιβωτού της Αγάπης»,
κυρία Πρόεδρε, είναι στην Τράπεζα Πειραιώς 2.787 ευρώ και
στην Εθνική Τράπεζα 398 ευρώ. Με αυτά καλούνται να εξυπηρετήσουν εξήντα οχτώ έως εβδοµήντα παιδιά για τη δυτική Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν είναι κρατική δοµή
αυτή και γι’ αυτό έχει αγκαλιαστεί, όπως σας είπα λίγο πριν, από
παιδιά του δηµοτικού, του γυµνασίου, του λυκείου.
Δεν έχω, παρά να παρακαλέσω τον Υπουργό να µην επαναληφθεί αυτό που συνέβη, Υπουργέ µου, όταν ήρθαν παραµονή της
εθνικής επετείου στο γραφείο σας και τους είδατε, αντιδράσατε
αµέσως. Δώσατε εντολή. Ο τοπικός Τύπος το έκανε πρώτο θέµα.
Όλες οι εφηµερίδες είπαν: «Να, ο Κουρουµπλής έδωσε λύση».
Και όµως, πληρώθηκαν ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές
κλινικές από τον ΕΟΠΥΥ και δεν πληρώθηκε η «Κιβωτός της Αγάπης», όπως εσείς τότε δηµοσίως είπατε. Γι’ αυτό σας παρακαλώ
πολύ, τώρα που θα γυρίσετε στο Υπουργείο, ας τους ελέγξετε.
Μη µας αφήνουν εκτεθειµένους. Να σας έχει ο Θεός καλά, κύριε
Υπουργέ! Και εκεί που προσκυνάµε το χέρι του Ψυχάρη ή του
Μπόµπολα, δεν πειράζει, εγώ και εσείς ας προσκυνάµε τα οστά
της Αγίας Βαρβάρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Νικολόπουλο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, δεν έχω να συµπληρώσω περισσότερα απ’ αυτά που
είπα. Απλώς θέλω να πω, ότι όλοι µας ως σύγχρονη και πολιτισµένη κοινωνία, πρέπει να υπερασπιζόµαστε µε τον πιο αξιόπιστο
τρόπο το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια όλων εκείνων που λόγω της
ιδιαιτερότητάς τους, δεν µπορούν να την υπερασπιστούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί τώρα η έβδοµη µε αριθµό 115/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
κατάργησης της Ανώνυµης Εταιρείας Συστήµατος Αµοιβών των
Νοσοκοµείων «ΕΣΑΝ Α.Ε.».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Ο Βουλευτής κ. Ζαχαριάς έχει τον λόγο για δύο λεπτά, για να
αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Σεπτέµβριο
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του 2014 συστήθηκε η Ανώνυµη Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών
Νοσοκοµείων παρά τις έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών
φορέων των γιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
των νοσοκοµείων, συλλόγων ασθενών και πολιτικών κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης.
Πού στηρίζονταν οι αντιδράσεις; Στηρίζονταν στο ότι η ΕΣΑΝ
είναι ένα εργαλείο µε νεοφιλελεύθερη συλλογιστική, που στηρίζεται, µε τη σειρά του, στα κλειστά ενοποιηµένα νοσηλεία, τα
ΚΕΝ, που έχουν τη βάση τους στις διαγνωστικά οµοιογενείς µονάδες ασθενειών. Αυτά τα συστήµατα αναλαµβάνουν την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και την κατανοµή της χρηµατοδότησης, την αξιολόγηση, δηλαδή, στα δηµόσια νοσοκοµεία και
στις ιδιωτικές κλινικές ανάλογα µε την παραγωγικότητά τους.
Στον υπολογισµό των συντελεστών κόστους περιλαµβάνεται,
επιπλέον, η µισθοδοσία των γιατρών. Έτσι, οι γιατροί και οι διοικήσεις των νοσοκοµείων επιδιώκουν την προσέλευση ακριβών
και σύντοµης νοσηλείας περιστατικών µε στόχο την επίτευξη µεγαλύτερης χρηµατοδότησης σ’ ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό,
ένα περιβάλλον, που, όπως έλεγε τότε η αιτιολογική έκθεση του
νόµου, συνθέτει εκθέσεις ποιότητας του νοσοκοµείου απ’ όπου
προέρχονται τα δεδοµένα και επιτρέπει στους ασθενείς να συγκρίνουν διάφορα νοσοκοµεία ως προς τις παρεχόµενες θεραπείες τους. Η προοπτική αυτή προωθεί τον ανταγωνισµό µεταξύ
νοσοκοµείων και παράγει καθοριστικό όφελος στον τοµέα υγείας
στο σύνολό τους.
Όµως, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούµε να στηριζόµαστε -κυρίως η δηµόσια υγεία- µόνο στη σχέση κόστους-οφέλους. Πρέπει
να δούµε την ιδιαιτερότητα ιδιωτικών από δηµόσια νοσοκοµεία.
Άρα, το εργαλείο είναι άχρηστο.
Τα δηµόσια νοσοκοµεία σήµερα είναι υπερχρεωµένα. Όµως,
έτσι κι αλλιώς θα είναι πάντα ελλειµµατικά, ακόµη και χωρίς τις
σηµερινές δηµοσιονοµικές συνθήκες, διότι καλούνται να νοσηλεύσουν χρόνια και βαριά περιστατικά. Χρειάζονται νοσοκοµεία
στην περιφέρεια και µικρά κέντρα υγείας, είτε αστικά είτε αγροτικά. Άρα, πάντα η δηµόσια υγεία θα είναι ελλειµµατική.
Από την άλλη µεριά, τα ιδιωτικά νοσοκοµεία µπορούν να προσλαµβάνουν, να επιλέγουν περιστατικά, να επενδύουν µε µια ευλυγισία και πάντα έχουν σκοπό το κέρδος.
Εν πάση περιπτώσει, το εγχείρηµα, η ΕΣΑΝ δηλαδή, επιβαρύνει το κράτος µε έναν προϋπολογισµό για τις λειτουργικές της
ανάγκες ύψους 1 εκατοµµυρίου ευρώ. Και ήδη µε απόφαση του
κ. Βορίδη, τρεις µέρες πριν τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, συστάθηκε το Εποπτικό Συµβούλιο, διορίστηκαν τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου και ήδη µισθοδοτούνται. Και θα κοστίσει
φέτος το Εποπτικό Συµβούλιο 177.000 ευρώ.
Από την άλλη, υπάρχουν προθεσµίες έναρξης εφαρµογής του
συστήµατος. Την 1η Ιουλίου προβλέπεται να αρχίσει η πιλοτική
εφαρµογή και από 1-1-2016 να γενικευθεί η χρήση του συστήµατος σε όλα τα νοσοκοµεία, ιδιωτικά και δηµόσια.
Επειδή, λοιπόν, η υγεία δεν είναι εµπόρευµα και τα νοσοκοµεία
δεν είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που υπακούουν στους νόµους της αγοράς, αλλά είναι δηµόσιες επιχειρήσεις παροχής
υγειονοµικών υπηρεσιών και περίθαλψης όλων των ανθρώπων
που ασθενούν και πρέπει οι άνθρωποι να αντιµετωπίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες τους -δεν είναι απρόσωποι κωδικοί τιµολόγησης- και επειδή η χρηµατοδότηση πρέπει να είναι υπό την
εποπτεία του δηµοσίου και του Υπουργείου Υγείας και όχι να εκχωρείται τελικά σε µία ιδιωτική ανώνυµη εταιρεία, ερωτάσθε:
Θα καταργήσετε, επιτέλους, την ΕΣΑΝ, όπως ήταν η δέσµευση
και του πολιτικού φορέα στον οποίο σήµερα είστε στη διοίκηση,
της Κυβέρνησης και την καταβολή, εν πάση περιπτώσει, της µισθοδοσίας του Εποπτικού Συµβουλίου;
Υπάρχει µία ερώτηση που µπορώ και στη δευτερολογία να
αναπτύξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Στη δευτερολογία σας, κύριε Ζαχαριά, γιατί ξέχασα να βάλω και τον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, η επιλογή της σηµερινής Κυβέρνησης είναι να στηρίξει
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το δηµόσιο χαρακτήρα του συστήµατος υγείας. Και δεν είναι µία
απλή επιλογή που υπηρετεί σκοπιµότητες αλλά µια επιλογή συνειδητή. Διότι εµείς θεωρούµε αναγκαία την ύπαρξη ενός τέτοιου
συστήµατος, ποιοτικά αναβαθµισµένου, ενός συστήµατος που
θα εξασφαλίζει σε όλους τους ανθρώπους πρόσβαση µπροστά
στη ζωή και στον θάνατο, να µην υπάρχουν διακρίσεις, ενός συστήµατος που δεν θα συνδέει την περίθαλψη του ανθρώπου µε
την οικονοµική και την κοινωνική του θέση, ενός συστήµατος µε
στρατηγική την πρόληψη, µε πρωτοβάθµια οργανωµένη περίθαλψη που θα ξεκινάει από τη γειτονιά, ενός συστήµατος που θα
κατοχυρώνει τα δικαιώµατα του ασθενή, ενός συστήµατος που
θα εµπεδώνει στην ψυχή των ανθρώπων το αίσθηµα της ασφάλειας, ότι υπάρχει κοινωνικό κράτος έστω και τώρα, κάτω από
αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα και
η κοινωνία.
Σε τελική ανάλυση, η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι ο πολίτης σ’
αυτές τις στιγµές έχει ανάγκη το οργανωµένο κράτος, όταν, δηλαδή, δυσκολεύεται ο ίδιος να σηκώσει το βάρος αντιµετώπισης
αυτών των προβληµάτων που µπορεί να του τύχουν.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υγείας και η εξαγγελία των τεσσερισήµισι χιλιάδων προσλήψεων είναι συγκεκριµένες επιλογές.
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά, κύριε συνάδελφε, θα έλθει στη
Βουλή ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο, που θα διαµορφώνει τους
όρους και τις συνθήκες, µέσα στις οποίες θα πρέπει να αναπτυχθεί όλο αυτό το σύστηµα.
Εµείς δεν πιστεύουµε ότι η διολίσθηση του συστήµατος αυτού
στον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που
εµείς προσδοκούµε να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η ύπαρξη αυτού του φορέα -δεν ξέρω
ποιας σύλληψης και τι περιεχόµενο είχε αυτή η σύλληψη- δεν
υπηρετεί αυτήν τη στιγµή ένα σύγχρονο, δηµόσιο σύστηµα που
έχει ανάγκη από θεσµούς οι οποίοι να λειτουργούν και όχι να εξυπηρετούν τοποθετήσεις συγκεκριµένων ανθρώπων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το νέο θεσµικό πλαίσιο θα αλλάξει ριζικά.
Εµείς, βεβαίως, δεν είµαστε αντίθετοι στο ότι θα πρέπει να
υπάρχει, κύριε συνάδελφε, σύστηµα κοστολόγησης. Όµως,
αυτοί που συνέλαβαν την ιδέα αυτή, όφειλαν πρωτίστως να έχουν -αν είχαν- εικόνα σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σύστηµα
πληροφορικής.
Ο καλός µου παλιός σύντροφος ο κ. Λοβέρδος, είχε δεσµευθεί
ότι σε ένα χρονικό διάστηµα θα είχε ολοκληρώσει το σύστηµα.
Θα τον καλέσω να έλθει στο Υπουργείο να δει τι έχω παραλάβει
στον τοµέα της πληροφορικής: Συστήµατα τα οποία έχουν πληρωθεί στο 80% και έχουν απενταχθεί από το πρόγραµµα, συστήµατα που δεν «συνοµιλούν» µεταξύ τους.
Ούτε εγώ είµαι ειδικός στα πληροφοριακά συστήµατα. Όµως,
ένα απλό ερώτηµα έθεσα στην ΗΔΙΚΑ: «Συνοµιλούν» όλα αυτά
τα συστήµατα µεταξύ τους και µε την ΗΔΙΚΑ;
Όποιος έχει αµφιβολία, µπορούµε να κάνουµε µία συνάντηση
στο Υπουργείο. Εγώ θα µεταφέρω αυτή την πληροφόρηση και
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, διότι άνοιξα ένα διάλογο
µε την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειµένου να ξέρουν
οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων τι ακριβώς έχει συµβεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι στο νέο αυτό
θεσµικό πλαίσιο θα επαναπροσδιοριστεί όλος αυτός ο θεσµός
που ψηφίστηκε, διότι εµείς θεωρούµε ότι ένας τέτοιος θεσµός
δεν υπηρετεί µε κανέναν τρόπο την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την κοστολόγηση του συστήµατος υγείας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και πριν δώσουµε τον λόγο στον κ. Ζαχαριά, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
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εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου,
καθώς και από το Δηµοτικό Σχολείο Χωραφακίων Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Ζαχαριά, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τελικά άξιζε ίσως τον κόπο να περιµένω τέσσερις εβδοµάδες για την απάντησή σας. Νοµίζω ότι οι Βουλευτές
θα µπορέσουµε να συµβάλουµε στη διαµόρφωση ενός νοµοσχεδίου για τις άµεσες ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και στη διαµόρφωση ενός νοµοσχεδίου που θα περιέχει στοιχεία σχεδιασµού για τη δηµόσια υγεία στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Με αυτό το νοµοσχέδιο, πρέπει να καταργηθεί πια και
αυτό το άχρηστο εργαλείο του συστήµατος αµοιβών των νοσοκοµείων, δηλαδή η ΕΣΑΝ.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια
εργαλεία τιµολόγησης και αξιολόγησης. Ασφαλώς και µπορούν
να χρησιµοποιούνται. Όµως, όλα αυτά, τα KEN-DRG’s, οι οµογενοποιηµένες διαγνώσεις, έχουν περιβληθεί µε έναν τελείως νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα στο σύγχρονο κόσµο. Και η ιστορικότητά τους βέβαια εκεί τα οδήγησε. Έτσι, λοιπόν, το µόνο που δέχονται είναι το περίφηµο δίπολο κόστους-οφέλους, την αποδοτικότητα και την αξιολόγηση µε ένα στρεβλό περιεχόµενο.
Η εµπειρία της εφαρµογής των πρωτοκόλλων µε αυτόν τον
τρόπο έχει οδηγήσει πάρα πολλές φορές σε εξιτήρια σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα, τα οποία ένας Γερµανός σύντροφός
µας τα ονόµασε «αιµατηρά». Από την άλλη µεριά, αυξάνουν τις
χειρουργικές επεµβάσεις και συµπιέζουν τους µισθούς και την
ποιότητα των συνθηκών εργασίας µέσα στα νοσοκοµεία και τις
µονάδες υγείας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να τα χρησιµοποιεί κανείς µε πολλή
περίσκεψη, όπως και άλλα, δηλαδή τα διαγνωστικά πρωτόκολλα,
τα οποία πρέπει να θεσπιστούν σε συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς και πάντως χωρίς να βλάπτουν την καθολική πρόσβαση των ασθενών στα νοσοκοµεία.
Κλείνοντας και ελπίζοντας να καταργηθεί στο επόµενο νοµοσχέδιο που θα έρθει η ΕΣΑΝ, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι
ακόµα και σήµερα τα ΚΕΝ λειτουργούν και αποκλείουν την ισότιµη πρόσβαση -έστω και µε τις σηµερινές συνθήκες- σε µια µεγάλη κατηγορία ανθρώπων, όπως είναι οι πολίτες τρίτων χωρών
και οι µετανάστες που βρίσκονται στη χώρα µας χωρίς χαρτιά,
γιατί τους χρεώνουν µε ένα συντελεστή 2,09 τη νοσηλεία, δηλαδή διπλάσια και τιµή σε σχέση µε αυτά που χρεώνονται οι Έλληνες πολίτες.
Δεδοµένου, λοιπόν, ότι αυτό έχει γίνει µε υπουργική απόφαση,
νοµίζω ότι πάραυτα πρέπει να φέρετε µία καινούργια υπουργική
απόφαση που να καταργεί αυτή τη διάσταση των ΚΕΝ και να καθιερώσετε πια στη χώρα µας την πλήρη πρόσβαση στην υγεία
όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτή -τουλάχιστον στο χώρο
της υγείας, που είναι και ο πιο ευαίσθητος χώρος- και µε τα ίδια
δικαιώµατα, ώστε να υπάρχει ένα καθολικό δικαίωµα για όλους
µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε Ζαχαριά.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, οι επισηµάνσεις που κάνατε είναι σωστές. Ωστόσο,
είναι αναγκαίο όλοι να κατανοήσουµε ότι πρέπει το σύστηµα να
έχει µηχανισµούς ελέγχου και αυτοελέγχου του κόστους, διότι
όλοι ξέρουµε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μέχρι σήµερα όλοι
ήµασταν µάρτυρες των φαινοµένων που ενδηµούσαν και ακόµα
ενδηµούν, διότι δεν υπάρχει σύστηµα παρακολούθησης του κόστους στην πηγή του.
Δουλεύουµε, λοιπόν, ακατάπαυστα για να µπορέσουµε να αναβαθµίσουµε αυτά τα συστήµατα, να µπορέσουµε να προχωρήσουµε τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και να αλλάξουµε το
µοντέλο των ραντεβού, ώστε να µην υφίσταται ο κόσµος αυτό το
κόστος.
Επίσης, προσπαθούµε να ολοκληρώσουµε το σύστηµα πάταξης της απάτης και παράλληλα, θεσµοθετούµε τέσσερις επιτρο-
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πές διαπραγµάτευσης που θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει εδώ
και τρία, τέσσερα χρόνια, από τη στιγµή που είχε στηθεί ο
ΕΟΠΥΥ. Θα είχε γλιτώσει το δηµόσιο πάρα πολλά χρήµατα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι παρά τις δυσκολίες που υφίστανται, υπάρχουν περιθώρια, µε σωστό εξορθολογισµό και των οικονοµικών,
αλλά και του προσωπικού, να µπορέσουµε όλοι µαζί να εργαστούµε και να συνεργαστούµε. Εµείς είµαστε ανοιχτοί. Ξεκινήσαµε µία συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Στο
σηµείο αυτό, µάλιστα, θέλω να ευχαριστήσω τους Βουλευτές
όλων των κοµµάτων που «έβαλαν πλάτη» –ας µου επιτραπεί η έκφραση, κύριε Πρόεδρε- για να βρεθεί µια λύση σ’ αυτό το Γεφύρι
της Άρτας που λέγεται «Διαγωνισµός για τα ασθενοφόρα».
Πολύ σύντοµα θα καταθέσουµε την πρότασή µας για τη φαρµακευτική πολιτική, γιατί θέλουµε να στηρίξουµε την παραγωγή
φαρµάκου στην Ελλάδα. Έτσι, θα δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουµε και την έρευνα σ’ αυτόν τον τοµέα.
Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλές δυνατότητες σε ένα κλίµα συνεννόησης και συνεργασίας. Καλώ, λοιπόν, όλες τις πολιτικές δυνάµεις να συνυπάρξουµε σε µια τέτοια προσπάθεια, γιατί
πιστεύω ότι η υγεία ενώνει τους ανθρώπους. Όταν παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις µας, έχουµε καλοπροαίρετη διάθεση,
είµαι βέβαιος ότι µπορούµε να προσφέρουµε πάρα πολλά. Και
αυτή είναι η ευθύνη του πολιτικού συστήµατος και του πολιτικού
προσωπικού σε αυτήν τη δυσκολία. Είναι πολυτέλεια να πυροβολούµε το σύστηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η ένατη µε αριθµό 106/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Ποταµιού κ. Κυριάκου Χαρακίδη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία (Lockheed Martin) για την
ανακατασκευή των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών P-3B και των
αντιπροτάσεων της Airbus, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα στη δέκατη µε αριθµό 123/20-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Αθανασίου Παπαχριστόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για την
προστασία των πολιτών του Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων στην περιοχή.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαχριστόπουλου θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να είµαι ειλικρινής. Τότε που έγινε η ερώτηση ήταν πράγµατι επίκαιρη. Συζητήθηκε το κοµµάτι το διοικητικό. Το απάντησε ο κ. Βούτσης. Πάρθηκαν ήδη µέτρα. Και αυτήν
τη στιγµή η αποκοµιδή των σκουπιδιών στον Πύργο γίνεται µε
αργούς µεν αλλά µε ρυθµούς τέτοιους που δεν εγκυµονούν πια
κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει
λήξει το θέµα. Δεκατρείς χιλιάδες τόνοι σκουπίδια στοιβαζόντουσαν οκτώ µήνες, κάτι που έγινε πανελλήνια είδηση. Θα το ακούσατε και εσείς!
Σήµερα -γιατί δεν µου αρέσει ούτε να υπερβάλλω ούτε να ενσπείρω πανικό- µίλησα µε τον Ιατρικό Σύλλογο του Πύργου και
κάπως έχει εξοµαλυνθεί, παρότι ένα µεγάλο κοµµάτι έχει µεταφερθεί σε µικρούς δήµους ή σε µικρά χωριά, όπως είναι ο ΑηΓιώργης, η Σαλµώνη και η Ολυµπία. Θέλω να πιστεύω ότι µε τη
ρήση -έτσι τέλειωσε τουλάχιστον η κουβέντα µας µε τον κ. Βούτση- ότι «ο άγιος φοβέρα θέλει», τους κάλεσε, τους πρέσαρε και
κάτι έγινε και το θεωρώ και θετικό που έγινε τότε.
Εµένα απλά υπήρχε η ευαισθησία µου γιατί είχα πάει δύο
φορές στην Αϊτή, Υπουργέ, την πρώτη µε τους σεισµούς και τη
δεύτερη µε πεντακόσιες χιλιάδες κρούσµατα χολέρας. Θυµάµαι
πώς ήταν τότε τα σκουπίδια. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό το
θέµα.
Θέλω µε την επιείκεια του Προεδρείου, όµως, και επειδή έχω
κι ένα µικρό παράπονο από τον Υπουργό, που δεν φταίει όµως
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αυτός, να πω ότι µόνο αντιπολιτευτική διάθεση δεν έχω απέναντί
του, γιατί ξέρω τι ακριβώς τραβάει και τι κάνει, να κάνω µια µικρή
απρέπεια δικιά µου. Είµαι ένας άνθρωπος που ο χώρος της δηµόσιας υγείας ήταν το δεύτερο σπίτι του και συνεχίζει ακόµη να
είναι. Συγχωρήστε µου να σας πω ότι είµαι από τους γιατρούς
που συνεχίζω ακόµα να κάνω κοινωνικό ιατρείο. Δεν είχα ποτέ
ιδιωτικό ιατρείο.
Θέλω να πω ότι το χώρο της υγείας επί τριάντα επτά χρόνια
τον υπηρέτησα µε το δικό µου τρόπο. Ένα κάτι λίγο πρέπει να
ξέρω, λοιπόν, στα δηµόσια νοσοκοµεία. Και µε την ευκαιρία που
ήρθαµε σε επαφή µε τους Γερµανούς συναδέλφους πριν από µερικές µέρες, να θυµίσω ότι το 80% των νοσοκοµείων της Γερµανίας είναι δηµόσια και µόνο ένα 20% είναι ιδιωτικά. Όπως,
επίσης, κάτι ανάλογο συµβαίνει και στην Ολλανδία και θέλω να
πω ότι έχετε παραλάβει ένα θησαυρό παραµεληµένο εδώ και
πολλές δεκαετίες και καλείστε αυτήν τη στιγµή να τον αναστηλώσετε.
Αν µου επιτρέπετε, Υπουργέ, γιατί δεν θα µε δείτε εµένα στους
προθαλάµους των Υπουργείων -έχω την αίσθηση ότι πρέπει να
λειτουργούν θεσµικά οι Βουλευτές και όχι να ζητάνε ρουσφέτιαθέλω να θυµίσω ότι έχετε µπροστά σας πέντε-έξι πράγµατα που
θα έπρεπε να είχαν γίνει χθες.
Ακούω ότι κάνετε µία προσπάθεια για τα εκατόν εξήντα κρεβάτια στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Θέλω να σας θυµίσω
ότι δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από την έλλειψη αυτών των κρεβατιών και όχι µόνο τα εκατόν εξήντα, που
ακούω ότι θα τα δουλέψετε, αλλά έχουµε τα µισά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, συγγνώµη. Να σας ενηµερώσω…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μια µικρή επιείκεια, δεν
έχω µιλήσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφήστε να σας πω.
Σας διέκοψα και θα σας εξηγήσω γιατί.
Έχετε το δικαίωµα τρίλεπτης δευτερολογίας. Επίσης, τα θέµατα που αναφέρεστε βεβαίως είναι σηµαντικότατα, που αφορούν…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ σηµαντικά
και δεν έχω τη δυνατότητα να δω τον Υπουργό. Δεν τον βλέπω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούστε, όµως. Η
ερώτηση για να δούµε το διαδικαστικό…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα ότι δεν είναι πια
επίκαιρη. Εγώ ο ίδιος το αναγνώρισα, Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Την επιείκεια την
έχετε και θα την έχετε, όπως την έχουν όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λέω ότι έχετε δικαίωµα τρίλεπτης δευτερολογίας. Οπότε κάποια από αυτά τα θέµατα που θίγετε µπορείτε κι εκεί να τα αναφέρετε, αν ικανοποιηθείτε από την πρώτη απάντηση του Υπουργού στη βασική
σας ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας θυµίσω, Υπουργέ µου, ότι είναι µερικά πράγµατα
που έπρεπε να γίνουν εχτές. Εγώ δεν δίστασα. Ήµουν από αυτούς που ζήταγαν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση είκοσι
πέντε χρόνια. Αν την έκανε ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Γεωργιάδης, ο
οποιοσδήποτε µου ήταν αδιάφορο. Έπρεπε να γίνει και σωστά
έγινε. Ουρλιάζω επίσης –και συγχωρήστε µου αυτή τη λαϊκή έκφραση- για την ηλεκτρονική µηχανοργάνωση των νοσοκοµείων,
που κι εσείς το είπατε, είκοσι πέντε χρόνια. Έχω ζήσει πολύ τη
Δανία και την Ολλανδία, δύο χώρες -αυτές είναι κατακτήσεις δεκαετιών- όπου οι λέξεις «διαφθορά» και «πάρτι στην υγεία» µε τα
φάρµακα κ.λπ. είναι άγνωστες. Και τα φακελάκια είναι άγνωστα
και πάει λέγοντας.
Θέλω ακόµη να σας πω και να επισηµάνω τώρα που µου δίνεται η ευκαιρία ότι έχετε εκρηκτικό πρόβληµα στο νοσηλευτικό
προσωπικό. Δείτε το. Υπάρχουν εβδοµήντα δύο χιλιάδες γιατροί.
Δώστε κίνητρα να φύγουν από την Αθήνα, γιατί υπάρχει πρόβληµα στα νησιά και στις άγονες περιοχές. Έχετε εκρηκτικό πρόβληµα -καθηµερινό κιόλας- στα επείγοντα περιστατικά των
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νοσοκοµείων που λειτουργούν τώρα που µιλάµε τριτοκοσµικά,
Υπουργέ µου. Σας τα λέω αυτά γιατί είναι από αυτά που θα
έπρεπε να έχουν γίνει χτες. Είναι ζόρικα προβλήµατα στο χώρο
της υγείας.
Και τελειώνοντας και δεν θα χρειαστώ ούτε καν το τρίλεπτο,
κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι οι δοµές στη δηµόσια υγεία
δεν είναι σωστές. Χωρίς να µονοπωλώ την αλήθεια και να διεκδικώ το αλάθητο, αλλά επειδή τα δηµόσια νοσοκοµεία είναι το
δεύτερό µου σπίτι, θέλω να πω ότι τον πρωτεύοντα ρόλο στη διοίκηση των δηµόσιων νοσοκοµείων πρέπει να έχουν οι διοικητές
των νοσοκοµείων.
Οι ΥΠΕ και τη ΔΥΠΕ είναι µια µεγάλη ιστορία που λειτουργεί
µάλλον γραφειοκρατικά, γιατί δεν µπορώ εγώ να ξέρω σαν ΥΠΕάρχης τι ακριβώς γίνεται στη Νίκαια ή στον Ευαγγελισµό ή στον
Ερυθρό. Ο διοικητής πάει έξι ώρα το πρωί και φεύγει έξι ώρα το
απόγευµα. Αυτός είναι υπεύθυνος και καµµιά φορά όχι µόνο κωλυσιεργούν τη σωστή λειτουργία των διοικήσεων των νοσοκοµείων αλλά απορροφούν και προσωπικό που το έχουµε ανάγκη
και στοιχίζουν και οικονοµικά. Είναι ένα θέµα που θα πρέπει να
το δούµε.
Τελειώνοντας, είµαι από αυτούς που πιστεύω ότι η κοµµατοκρατία γενικώς βλάπτει τη δηµόσια διοίκηση, αλλά βλάπτει πολύ
σοβαρά το χώρο της υγείας και µάλιστα της δηµόσιας υγείας και
καλά θα κάνετε να µην βιαστείτε στο να γεµίσετε τις θέσεις των
διοικητών των νοσοκοµείων.
Συµφωνώ, όµως, µαζί σας στο εξής: Όλες αυτές οι διοικήσεις
διορίστηκαν µε κοµµατικά κριτήρια. Έτσι γινόταν. Δεν πιστεύω
ότι διαφωνεί κανείς εδώ µέσα. Έτσι γινόταν και καλό είναι να σταµατήσει να γίνεται. Θα έπρεπε όλοι αυτοί οι διοικητές να σας
έχουν υποβάλει την παραίτηση. Καθυστερήστε το λίγο. Είµαι στη
διάθεσή µας να βρούµε αντικειµενικούς τρόπους διοίκησης των
νοσοκοµείων από αδέκαστους και έµπειρους πολίτες. Είναι αρκετοί τέτοιοι και είναι στο χέρι µας να τους βρούµε, γιατί έχει µεγάλη σηµασία η δηµόσια διοίκηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο, αλλά θα σας παρακαλούσα για κάτι. Βεβαίως τέθηκαν πάρα πολλά ζητήµατα µε την ανοχή του Προεδρείου, το
αναγνωρίζω, αλλά δείτε τώρα, και για να σας διευκολύνω το λέω,
κύριε Κουρουµπλή, δεν µπορεί να απαντήσει ο Υπουργός σε
τόσα καυτά και σηµαντικά ερωτήµατα που βάλατε και απασχολούν το σύστηµα υγείας µέσα σε τοποθετήσεις τριών ή αν θέλετε
έξι λεπτών στο σύνολο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω καµµία απαίτηση. Η ερώτηση έπρεπε να είναι επίκαιρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Βάλατε πέραν της
ερωτήσεως. Θα παρακαλούσα τον Υπουργό να περιοριστεί στην
απάντηση της ερωτήσεως του κ. Παπαχριστόπουλου. Καταγράφηκαν τα ζητήµατα που βάλατε, κύριε Παπαχριστόπουλε, όµως,
κύριε Υπουργέ, θερµή παράκληση σας κάνω. Είναι συνάδελφοι
που περιµένουν ώρες για να µπουν στη σειρά για τις ερωτήσεις
που έχουν καταθέσει.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, ειλικρινά χαίροµαι που απαντώ σε έναν άνθρωπο όπως
τον προλαλήσαντα συνάδελφο Βουλευτή, που αποτελεί διαµάντι
στο χώρο της δηµόσιας υγείας και το εννοώ.
Τώρα σε ό,τι αφορά, κύριε Παπαχριστόπουλε, το θέµα του
Πύργου, δεν είναι ευθύνη καν του Υπουργείου Υγείας. Παρά
ταύτα, όµως, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ο κ.
Μπασκόζος, έχει αναλάβει µία σηµαντική πρωτοβουλία σε συνεννόηση και µε τον κ. Βούτση. Μίλησα προσωπικά εγώ και µε
τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας. Μίλησα και µε τον περιφερειάρχη
και εδώ θα ήθελα να σας πω ένα απλό πράγµα. Εγώ δεν µπορώ
να δεχτώ να υπάρχει δήµαρχος, να υπάρχει ΧΥΤΑ που µπορεί να
παραλάβει αυτά τα σκουπίδια, να υπάρχει δηµόσια απειλή, να
αρνείται να τα παραλάβει, λες και είναι ιδιοκτησία δική του, και
να µην παρεµβαίνει ο εισαγγελέας. Εδώ χρειάζεται ο εισαγγελέας, όταν υπάρχει απειλή δηµόσιου κινδύνου, όπως είναι η περίπτωση της συσσώρευσης αυτών των σκουπιδιών.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι µε όλη την προσπάθεια που έγινε από
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όλους, άρχισε το πρόβληµα να αντιµετωπίζεται. Όµως, νοµίζω
ότι χρειάζεται παρέµβαση ώστε να ανοίξουν οι ΧΥΤΑ της περιοχής.
Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήµατα, εγώ θα σας φωνάξω, κύριε Παπαχριστόπουλε, στο Υπουργείο γιατί είναι πάντα
χρήσιµες οι παρατηρήσεις σας, όλων των ανθρώπων που έχουν
εµπειρία σ’ αυτόν τον χώρο. Πρέπει να είµαστε ανοιχτοί, γιατί κανένας δεν κατέχει τη µοναδική αλήθεια. Και αυτά τα ζητήµατα
πράγµατι εχθές έπρεπε να τα αντιµετωπίσουµε, αλλά έστω και
τώρα νοµίζω ότι είναι ανάγκη να τα αντιµετωπίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό για τη σύντοµη απάντηση και τη συναίνεση στην έκκληση του Προεδρείου.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, ήδη το δηλώσατε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κάνω χρήση καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν ξέρω αν ικανοποιηθήκατε από την απάντηση ή αν θέλετε κάτι για την ερώτηση
που καταθέσατε. Ρωτώ γιατί είµαστε υποχρεωµένοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητώ συγγνώµη για την
κατάχρηση που έγινε. Απλά δεν έχω τη δυνατότητα να µιλάω
συχνά µε τον Υπουργό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Κουρουµπλή, δεν νοµίζω να χρειάζεστε δευτερολογία
επί της ερωτήσεως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Προχωράµε στην
πρώτη µε αριθµό 1365/31-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος–Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων από την ελληνική αγορά.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι είχε γίνει γραπτή αυτή η
ερώτηση µαζί µε τη συνάδελφό µου την κ. Κεφαλογιάννη, πριν
από περίπου ένα µήνα, αλλά από τότε έχουν µεσολαβήσει γεγονότα τα οποία την έχουν καταστήσει, όχι λιγότερο αλλά περισσότερο επίκαιρη.
Μπαίνω κατευθείαν στο θέµα, για να µην χάσω χρόνο και καταθέτω στα Πρακτικά, για την περίπτωση που δεν το ξέρετε, µια
επιστολή από µια πολύ µεγάλη φαρµακευτική εταιρεία, την «FRESENIUS KABI», προς τους φαρµακευτικούς συλλόγους της
χώρα, η οποία λέει τα εξής: «Το γεγονός της αβεβαιότητας που
επικρατεί εκ νέου στην ελληνική οικονοµία και αγορά από τις
αρχές του έτους και η µη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του
επιχειρηµατικού κλίµατος κ.λπ., κ.λπ.» και κυρίως οι µη πληρωµές
από τον ΕΟΠΥΥ, την αναγκάζουν να αποσύρει όλα τα προϊόντα
της από τα ελληνικά νοσοκοµεία τα οποία υπάρχουν και από
άλλες εταιρείες και υπάρχει και µια ολόκληρη λίστα µε φάρµακα
τα οποία απεσύρθησαν ήδη από την ελληνική αγορά λόγω της
µη πληρωµής από τον ΕΟΠΥΥ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε πολύ καλά -και δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας µεταξύ
µας σε αυτό- ότι από την αρχή του έτους ο ΕΟΠΥΥ έχει µείνει
κατά 1.100.000.000 περίπου πίσω στις εισπράξεις των εισφορών
που πρέπει να του αποδώσουν τα ασφαλιστικά ταµεία. Προφανώς η Κυβέρνησή σας τα κρατάει για να πληρώσει τις συντάξεις
που λείπουν από τα ασφαλιστικά ταµεία, όµως µε αυτόν τον
τρόπο έχετε προχωρήσει σε µια ιδιότυπη στάση πληρωµών του
ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, όχι µόνο η «FRESENIUS KABI», της οποίας καταθέτω την
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επιστολή, αλλά και άλλες εταιρείες θα κάνουν το ίδιο. Ήδη µαθαίνω ότι φάρµακα πολύ γνωστά στο ελληνικό κοινό, όπως το
Augmentin παραδείγµατος χάριν, είναι σε πολύ µεγάλη έλλειψη
γιατί η εταιρεία που το παράγει θέλει να µειώσει την έκθεσή της
στην ελληνική αγορά, ακριβώς διότι αυξάνονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις εταιρείες.
Αυτό συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, την ίδια στιγµή που -και θα
ήθελα και µια συγκεκριµένη απάντηση σε αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα- εξοφλήσατε χθες στους φαρµακοποιούς το µήνα Ιανουάριο. Για να µην χάσουν ένα µήνα στην πληρωµή τους, θα
πρέπει να πληρωθούν µέσα στο Μάιο άλλον ένα µήνα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω συγκεκριµένα πότε προβλέπετε να πληρώσετε τους φαρµακοποιούς για το µήνα Φεβρουάριο. Γιατί για να έχουµε την κανονική ροή των πληρωµών, έπρεπε
να είχατε πληρώσει το µήνα Ιανουάριο τον Απρίλιο. Δώσατε το
50% τις πρώτες µέρες του Μαΐου και το υπόλοιπο 50% χθες,
όµως για να οµαλοποιηθεί η ροή των πληρωµών, θα πρέπει να
πληρώσετε µέσα στο Μάιο και το µήνα Φεβρουάριο. Άρα, πρέπει
να πληρωθούν άλλον ένα µήνα για να µην χαθεί η ροή των πληρωµών.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ξέρω αν σκοπεύετε µέσα στο µήνα Μάιο
-και πότε- να πληρώσετε τους φαρµακοποιούς, ώστε να µην
υπάρχει κίνδυνος τα µικρά φαρµακεία να µην µπορούν να αγοράσουν φάρµακα από τις φαρµακευτικές εταιρείες, οι οποίες
λόγω της αναστάτωσης έχουν κόψει την πίστωση από τις εξήντα
στις τριάντα µέρες.
Δεύτερον, θα ήθελα να µου πείτε πότε σκοπεύετε να πάρετε
τα χρήµατα από τα ασφαλιστικά ταµεία, που δεν έχει πάρει ο
ΕΟΠΥΥ, ώστε να οµαλοποιηθεί η κατάσταση των πληρωµών του
ΕΟΠΥΥ προς τρίτους, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος εφοδιασµού της ελληνικής αγοράς φαρµάκων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, δεν θα εκµεταλλευτώ το πρόβληµα της φωνής που
έχει ο καλός συνάδελφος και πρώην Υπουργός, γιατί πραγµατικά
θα µπορούσε η κουβέντα να πάρει άλλες διαστάσεις, αλλά ειλικρινά θα το αποφύγω.
Θέλω λοιπόν να του πω -και το ξέρει- ότι είµαι ένας από τους
δύο πολιτικούς στο δηµόσιο βίο, κύριε Πρόεδρε, που για τέτοιες
συµπεριφορές εταιρειών υπέβαλα µήνυση στον κ. Ντογιάκο. Ο
δεύτερος ήταν ο κ. Θανάσης Γιαννόπουλος. Ως εκ τούτου, θέλω
να του πω ότι εγώ παραµένω εκπρόσωπος του λαού και όχι των
εταιρειών. Και καµµία εταιρεία, ακόµα κι αν υπάρχει οικονοµική
δυσκολία, δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει φάρµακα και να κινδυνέψουν άνθρωποι.
Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, αυτές οι εταιρείες άρπαζαν δηµόσιο
χρήµα επί δέκα χρόνια, έκαναν πάρτι. Κι έρχεστε τώρα εδώ και
αντί να υπερασπίζεστε το δηµόσιο συµφέρον, υπερασπίζεστε τις
εταιρείες που θα φύγουν γιατί δυσκολεύονται να πληρωθούν για
ένα µήνα. Ε, πόσο να κάνει υποµονή κάποιος, όταν ακούει τέτοιου είδους ευρηµατικές ενέργειες συναδέλφων Βουλευτών;
Κάλεσα, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, µόλις µε πήραν από το Φαρµακευτικό Σύλλογο. Και δεν είναι ο λόγος αυτός, κύριε Γεωργιάδη. Αποκρύψατε και πάλι την αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, όπως
κάνετε συνήθως. Διότι έχετε µάθει να λέτε τη µισή αλήθεια. Αυτή
είναι η ιδεολογική σας συγκρότηση.
Κάλεσα, λοιπόν, στο γραφείο µου και τον κ. Αποστολίδη, τον
Πρόεδρο του ΣΦΕΕ και τον κ. Λουράντο -να πάρετε και να ενηµερωθείτε- και έκανα αυστηρότατες παρατηρήσεις στη φαρµακοβιοµηχανία, την πολυεθνική ιδιαίτερα. Ξέρετε γιατί υπάρχει η
τεχνητή έλλειψη; Διότι εκβιάζουν οι φαρµακοβιοµηχανίες τους
φαρµακοποιούς. Δεν είναι αυτό που είπατε εσείς! Τους λένε:
«Θέλετε αυτό το φάρµακο; Μάλιστα. Θα πάρετε και άλλα δέκα
άλλα φάρµακα». Και εκεί ακριβώς υπήρξε κόντρα. Δεν υπάρχει
έλλειψη φαρµάκων. Και όταν θα υπάρξει, θα υπάρξει παρέµβαση
εισαγγελική.
Δεν θα χαριστούµε εµείς σε κανέναν, κύριε Γεωργιάδη, για να
υπάρχει έλλειψη φαρµάκων. Δεν έχουν το δικαίωµα να λειτουρ-
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γούν µε αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει
υπουργική απόφαση, την οποία δεν τηρούσαν ποτέ, ούτε στη
δική σας θητεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι στη µηνυτήρια αναφορά
που έκανα, σας επικαλέστηκα ως µάρτυρα και δεν πήγατε ποτέ.
Λοιπόν µην έρχεστε εδώ κλαυθµηρίζοντας και αγωνιώντας. Εδώ
είµαστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού.
Άµα θέλετε, λοιπόν, θα πάµε σε ένα τέτοιο πνεύµα και θα τους
καταγγείλετε τους κυρίους αυτούς. Να µας πει, κύριε Γεωργιάδη, αυτή η εταιρεία που λέτε, πόσα χρήµατα εισέπραξε τα τελευταία χρόνια και τι φορολογική δήλωση έχει κάνει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ, αν και ανέβηκε λίγο ο τόνος σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι από εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, όχι. Συγγνώµη,
κύριε Γεωργιάδη, θα σας δώσω αµέσως τον λόγο. Ένα µικρό
σχόλιο θέλω να κάνω. Δεν µου αρέσει να σχολιάζω, απλώς
επειδή ο Υπουργός στην αρχή της τοποθέτησής τους είπε ότι
δεν θα εκµεταλλευτεί τη χροιά της φωνής σας και ότι δεν µπορείτε να ανεβάσετε τόνους, ο ίδιος όµως ανέβασε. Θα παρακαλούσα να µην έχουµε υψηλούς τόνους. Υπάρχει ένα ζήτηµα που
ενδεχοµένως είναι στην αντιπαράθεσή σας, αλλά µπορεί να λυθεί
και µε ήπιους τόνους.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι σχέση έχει η συγκεκριµένη απάντηση του κυρίου Υπουργού µε την ερώτηση; Τον ρώτησα πότε σκοπεύει ο ΕΟΠΥΥ να έχει χρήµατα για να αποκαταστήσει τις πληρωµές προς τους παρόχους του. Τι µου απήντησε περίπου; Ότι είµαι όργανο ξένων συµφερόντων.
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, είστε µε τα καλά σας; Εσείς
τι νοµίζετε; Ότι θα αγοράζει το κράτος φάρµακα και δεν θα τα
πληρώνει, επειδή θέλετε εσείς να βαράτε κανόνι; Αν πάτε στον
εισαγγελέα γιατί µια εταιρεία αποσύρει φάρµακα γιατί δεν έχει
πληρωθεί, θα πρέπει να µπείτε εσείς φυλακή που δεν φροντίζετε
να πληρωθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Και αν κάποια εταιρεία έχει
κάνει φοροδιαφυγή, να πάτε στον Υπουργό σας των Οικονοµικών
και βάλει τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ και των άλλων φοροελεγκτικών µηχανισµών και να βάλει πρόστιµα. Έτσι δουλεύουν τα
κράτη. Δεν δουλεύουν µε τον Υπουργό Υγείας να κάνει σόου στη
Βουλή και να λέει πόσο πολεµάει τις πολυεθνικές. Αν έχετε να
κατηγορήσετε µια εταιρεία, λοιπόν, την οποιαδήποτε θέλετε,
βάλτε το Υπουργείο Οικονοµικών να ελέγξει αν έχουν πληρώσει
ή όχι φόρους.
Τι σχέση έχει αυτό, όµως, µε το ότι δεν τους πληρώνετε γιατί
έχετε οδηγήσει τον ΕΟΠΥΥ στα βράχια; Και µετά µου το παίζετε
και προστάτης των φαρµακοποιών;
Σας ρώτησα -και επιµένω να µου πείτε- εάν µέσα στο µήνα
Μάιο θα πάρουν οι φαρµακοποιοί τα χρήµατα που τους χρωστάτε για τον Φεβρουάριο του 2015.
Αντί να φωνάζετε για το ποιανού όργανο συµφερόντων είµαι
εγώ, πείτε µας: Θα πληρωθούν µέχρι 31 Μαΐου, θα πληρωθούν
µέχρι 30 Ιουνίου, δεν θα ξαναπληρωθούν ποτέ.
Αν όµως θέλετε να το πάµε επί προσωπικού, έχω και πολλά
άλλα να σας πω. Από την πρώτη µέρα που αναλάβατε το Υπουργείο σας, αφού το πάµε έτσι, περίπου ανακηρύξατε στα κανάλια
ότι θα µε πάτε εµένα και τον κ. Λυκουρέντζο και τον κ. Βορίδη
στο ειδικό δικαστήριο για τη σύµβαση που έχουµε κάνει µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Σας προκαλώ: Γιατί δεν µας έχετε
πάει ακόµα, κύριε Κουρουµπλή;
Προχθές, στην τηλεόραση στο «MEGA» µου είπατε: «Υπάρχει
και εισαγγελέας». Να µας πάτε στον εισαγγελέα αύριο, κύριε
Κουρουµπλή, αλλιώς να µην παίζετε µε την τιµή και την υπόληψη
των ανθρώπων, γιατί αλλιώς είστε συκοφάντης! Έτσι κάνατε πολιτική καριέρα!
Αν έχετε στοιχεία, να τα πάτε στον εισαγγελέα, αν δεν έχετε
να ζητήσετε συγγνώµη! Και βεβαίως, αν πάτε στον εισαγγελέα
για τη σύµβαση, να πάρουµε µαζί και τον κ. Μπασκόζο τον Γενικό
σας Γραµµατέα, που πήγε και υπέβαλε τα σέβη του στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας στη Γενεύη και είπε πόσο ωραία σύµβαση είναι.
Μια και είπατε για τα συµφέροντα, εγώ δεν θα µπω στον πει-
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ρασµό…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτό
που λέτε, καταθέστε το στη Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
κρατηθείτε για να τοποθετηθείτε µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είστε συκοφάντης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, µη
διακόπτετε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν θέλετε να µας πάτε
στον εισαγγελέα και εµένα και τον κ. Βορίδη και τον κ. Λυκουρέντζο, να µας πάτε, αλλά αν δεν µας πάτε, σταµατήστε τις συκοφαντίες επιτέλους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Καταθέστε το στη Βουλή, θα σας απαντήσω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καταλάβατε; Γιατί έχει
και η αξιοπρέπεια τα όρια της, ξέρετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα σας
απαντήσω, αφού θέλετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τρίτον, γνωριζόµαστε στη
χώρα, κύριε Κουρουµπλή! Το να έρχεστε εσείς και να το παίζετε
ο «πολεµιστής» των φαρµακοβιοµηχανιών, θα πέσει το ταβάνι να
σας πλακώσει και είναι κρίµα. Δεν το συνεχίζω παρα- πάνω.
Οφείλω, όµως να πω -γιατί είχα σκοπό να πάω ήρεµα τη συζήτηση, αλλά µετά από αυτά που έγιναν, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γινόταν- ότι ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί
προχθές όταν είδατε την Επιτροπή Υγείας από το Οµοσπονδιακό
Κοινοβούλιο της Γερµανίας, εξήρατε το γερµανικό σύστηµα
υγείας και δηλώσατε µάλιστα ότι θέλετε και τεχνικές συµβουλές
από το γερµανικό κράτος. Εσείς ο «γερµανοφάγος» που κατηγορούσατε εµάς ότι πήραµε, λέει, τεχνικές συµβουλές από τη
Γερµανία.
Προηγουµένως στην ερώτηση του κ. Ζαχαριά, σας ενηµερώνω, µπας και δεν το ξέρετε, ότι η «ΕΣΑΝ Α.Ε.» -που εγώ δεν
κατάλαβα αν θα την καταργήσετε ή όχι, ενδιαφέροµαι να µάθωείναι προϊόν τεχνικής βοήθειας των Γερµανών.
Άρα, λοιπόν, την ίδια στιγµή ζητάτε από τους Γερµανούς τεχνική βοήθεια για την υγεία και την ίδια στιγµή ακυρώνονται οι
µεταρρυθµίσεις που ήρθαν ως τεχνική βοήθεια από τους Γερµανούς; Αν µου το εξηγήσετε πώς το καταφέρνετε αυτό, πραγµατικά θα σας δώσω συγχαρητήρια.
Τέλος, γιατί θέλω να βγει και κάτι θετικό από εδώ -δεν µου
αρέσει µόνο η σύγκρουση και αυτά τα επί προσωπικού που κάνετε είναι αισχρά και να τα σταµατήσετε επιτέλους- θέλω παρενθετικά να πω για την κριτική που σας έχει ασκηθεί για το θέµα
της εγκυκλίου για το brand στα γενόσηµα, το οποίο ξέρετε και
από τον ηµερήσιο Τύπο και από άλλους. Εγώ θα πω ότι είναι
σωστή η εγκύκλιος που βγάλατε. Ήταν αίτηµα και δικό µου προς
την τρόικα να επιτραπεί οι γιατροί να υποδεικνύουν στα γενόσηµα, που υπάρχουν πολλά διαφορετικά γενόσηµα, ποιο φάρµακο θέλουν να πάρει ο ασθενής τους για να αποκαταστήσουµε
το κλίµα εµπιστοσύνης προς τα γενόσηµα και να δώσουµε την
ευκαιρία να αυξηθεί η διεισδυτικότητα των γενοσήµων.
Εγώ, όµως, δεν θα κάτσω να κάνω βρώµικο παιχνίδι εναντίον
σας και να υιοθετήσω τα δηµοσιεύµατα που σας κατηγορούν γι’
αυτό, αλλά θα σας υποστηρίξω όταν βλέπω ότι έχετε κάνει κάτι
σωστό.
Παρακαλώ, λοιπόν, πολύ να µου πείτε συγκεκριµένα πότε θα
πληρώσετε τους φαρµακοποιούς -όχι να φωνάζετε και να πετάτε
λάσπη- για το µήνα Φεβρουάριο.
Δεύτερον, πότε ο ΕΟΠΥΥ θα πάρει τα χρήµατα που του χρωστούν τα ασφαλιστικά ταµεία, έως σήµερα 1,1 δισεκατοµµύριο
ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, έτσι ώστε να µπορέσει να συνεχίσει
τις πληρωµές του προς τρίτους, ώστε να µην διακινδυνεύσει η
οµαλή λειτουργία του συστήµατος υγείας.
Είναι δική σας ευθύνη να τα πάρετε τα χρήµατα αυτά. Είναι
δική σας ευθύνη να πληρώνετε τους παρόχους και αν κάποιοι
πάροχοι φύγουν από την αγορά, επειδή είναι απλήρωτοι, θα πρέπει να πάτε εσείς στον εισαγγελέα και στη φυλακή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε πο-
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λύ, κύριε Γεωργιάδη.
Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσα να περιοριστούµε στις απαντήσεις επί των ερωτηµάτων που έβαλε µε την ερώτησή του ο κ.
Γεωργιάδης και ας µην ξεφύγει η συζήτηση επί των προσωπικών
που εθίχθησαν και από τις δύο πλευρές. Αυτή είναι έκκληση του
Προεδρείου, περιµένει και άλλος συνάδελφος, είναι περασµένη
και η ώρα. Νοµίζω ότι δεν θα συµβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση
έστω της απάντησης στη συγκεκριµένη ερώτηση.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): «Λαγός
τη φτέρη κούναγε, κακό του κεφαλιού του», λέει ο λαός.
Δεν θα σηκώσω, όµως, τους τόνους, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα
σηκώσω τους τόνους, γιατί πραγµατικά αδικεί τον εαυτό του ο
κ. Γεωργιάδης. Δεν το καταλαβαίνει. Ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργούσαν τα ασφαλιστικά ταµεία σε ό,τι αφορά τις συντάξεις
και στη δική του περίοδο και σε άλλη περίοδο και ως εκ τούτου
τώρα µου θέτει ένα ερώτηµα, το οποίο το θεωρώ και αστείο, ας
µου επιτραπεί η έκφραση.
Πράγµατι υπάρχει προτεραιότητα για τις συντάξεις στη λογική
των ταµείων. Όχι τώρα, όλα τα χρόνια υπήρχε αυτό και σε όλες
τις κυβερνήσεις. Γιατί µου το ρωτάτε;
Αφού θέλετε, λοιπόν, να σας πω για τον ΕΟΠΥΥ, κύριε Γεωργιάδη, ο προϋπολογισµός που ψηφίσατε υπάρχει στα χαρτιά,
είναι ψηφισµένος. Πόσο έπρεπε µε βάση το µνηµόνιο; Εγώ το
είπα στους Γερµανούς. Εγώ έχω το θάρρος, κύριε Γεωργιάδη,
διότι αισθάνοµαι ότι µε ψήφισε ο λαός ο ελληνικός να µιλώ στους
Γερµανούς ίσος προς ίσον. Τους είπα, λοιπόν, ότι µε βάση το
µνηµόνιο έπρεπε ο ΕΟΠΥΥ φέτος να πάρει 1.100 και πήρε κύριε
Γεωργιάδη, όπως ξέρετε, 526. Με βάση το µνηµόνιο, κύριε Γεωργιάδη, έπρεπε να ήταν 6% του ΑΕΠ οι δαπάνες για την υγεία
και εσείς ψηφίσατε 4 και κάτι. Με βάση το µνηµόνιο έπρεπε ο
ΕΟΠΥΥ να παίρνει το 0,6% και πήρε σχεδόν το 3%. Με βάση, λοιπόν, τον προϋπολογισµό του 2014, που υλοποιήσατε ένα µέρος
εσείς, οι δαπάνες για τα νοσοκοµεία ήταν 1,50 και φέτος γράψατε 815.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν σας µίλησα για τα
νοσοκοµεία, για τον ΕΟΠΥΥ σας µιλάω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Την άλλη
φορά θα φέρω τον προϋπολογισµό να τον καταθέσω.
Τώρα σε ό,τι αφορά το θέµα των πληρωµών, κύριε Γεωργιάδη,
µε προβληµατίζεις. Τους έχεις σφάξει τους φαρµακοποιούς και
τώρα λες ότι αγωνιάς γι’ αυτούς; Ενδιαφέρον αυτό. Άρα, αρχίζεις και καταλαβαίνεις το λάθος που έχεις κάνει. Δεν έχουν πρόβληµα οι φαρµακοποιοί, διότι τώρα θα µου είχες καταθέσει εκατό
έγγραφα, είσαι σ’ αυτά αετός. Έχεις κανένα έγγραφο των φαρµακοποιών; Έχουν καλυφθεί οι ανάγκες µε δυσκολία, το αναγνωρίζω, εγώ δεν έµαθα να εξωραΐζω τα πράγµατα, αλλά έχουν
καλυφθεί.
Αν µου επιτρέπεται, να πω και κάποιο ευχάριστο νέο. Για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια ο ΕΟΠΥΥ, κύριε Γεωργιάδη, µε την
προσπάθεια που κάνουµε µε τις Επιτροπές Διαπραγµάτευσης,
που θα µας αφήσουν αρκετά χρήµατα, θα δώσει χρήµατα στα
νοσοκοµεία. Κάνω αυτήν τη στιγµή ανατιµολόγηση των διαγνωστικών πράξεων, κύριε Γεωργιάδη και θα µου αφήσουν 300 εκατοµµύρια. Από αυτές, λοιπόν, τις προσπάθειες που κάνουµε για
πρώτη φορά ο ΕΟΠΥΥ θα δώσει χρήµατα στα νοσοκοµεία. Άρα,
λοιπόν και πάλι δεν έχεις καλή ενηµέρωση.
Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να αναδεικνύουµε
ζητήµατα για τα οποία θα µπορούσαµε να έχουµε µια συνεννόηση, διότι το σύστηµα υγείας έχει ανάγκη τη στήριξη όλων
µας. Ας µην επιλέγουµε αυτό το χώρο ως πεδίο αντιπαράθεσης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η δεύτερη µε αριθµό 1583/6-4-2015 ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ.
Αθανασίου Βαρδαλή προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων του Δήµου Θεσσαλονίκης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε στην τέταρτη και τελευταία µε αριθµό 336/27-
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2-2015 ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου–
Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Χατζησάββα προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου Ελλάδος
από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Κύριε Χατζησάββα, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση αυτή κατατέθηκε πριν από τρεις µήνες περίπου,
δεν απαντήθηκε και γι’ αυτό αναγκαστήκαµε να την ξαναφέρουµε.
Αναγκαστήκαµε, λοιπόν, να τη φέρουµε ως επίκαιρη, αν και
πολλές ερωτήσεις, τις οποίες έχω καταθέσει κι εγώ και η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα προς το Υπουργείο σας, έχουν απαντηθεί
από εσάς. Όταν τυγχάνει να είναι ο κ. Ξανθός δεν µας τις απαντάει. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω τουλάχιστον να µας ενηµερώσετε πότε είστε εσείς να τις στέλνουµε τότε, για να µην
µπαίνουµε σε αυτήν τη διαδικασία.
Μεγάλο πρόβληµα είναι η διακίνηση προϊόντων από τα σύνορα
Ελλάδας- Σκοπίων. Όµως, εκτός από τα προϊόντα, τα οποία είναι
εµπορεύµατα, υπάρχουν και υπηρεσίες ιατρικές, πιο συγκεκριµένα οδοντιατρικές από τις πιο απλές από ένα σφράγισµα µέχρι
τις πιο σύνθετες από εµφυτεύµατα ή και χειρουργεία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι αµφιβόλου ποιότητας. Όπως αποδείχθηκε, είναι επικίνδυνες σε πολλές περιπτώσεις.
Μία περίπτωση είναι αυτή ενός δεκατετράχρονου κοριτσιού που
έκανε εξαγωγή δοντιού στη Γευγελή των Σκοπίων και κατέληξε να
προσπαθούν να τη σώσουν από αιµορραγία µετά από δυο-τρεις
µέρες. Κάποτε καλούσαµε τους Έλληνες µε βάση το πατριωτικό
τους φιλότιµο να µην πάνε να δώσουν τα λεφτά τους εκτός ελληνικής οικονοµίας και εν µέρει το πετυχαίναµε. Τώρα, όµως, µε την
οικονοµική κρίση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, το πρόβληµα
έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Το πρόβληµα αυτήν τη στιγµή είναι το
αν µπορούν να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες στην Ελλάδα, αν
µπορούν στα Σκόπια ή αν δεν θα τις κάνουν καθόλου.
Για παράδειγµα, έρχεται κόσµος από το Κιλκίς, τις γύρω περιοχές και µου λέει: «Θέλω να βάλω ορθοδοντικά σιδεράκια στο
παιδί µου και είναι στο 1/3 της τιµής στα Σκόπια. Δεν είναι το
θέµα αν θα πληρώσω κάτι παραπάνω στην Ελλάδα για να τα
βάλω, είναι αν δεν θα τα βάλω καθόλου, γιατί δεν έχω λεφτά να
τα βάλω».
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προτίθεστε να κάνετε µε δράσεις
ενηµερωτικές προς τους πολίτες για τον κίνδυνο στην υγεία τους
που εγκυµονούν οι επισκέψεις σε τέτοιου είδους κλινικές και ιατρικά κέντρα κι αν θα γίνουν κινήσεις, σε συνεννόηση µε τους
οδοντιατρικούς συλλόγους για να γίνει περιττή η ανάγκη των
υπηρεσιών στα Σκόπια, όπως και στη Βουλγαρία που είναι το ίδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χατζησάββα και για το ότι ήταν ακριβέστατος στο χρόνο.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, κατανοώ την αγωνία του συναδέλφου. Όµως, θέλω να
πω ότι δεν εµπλέκεται άµεσα το Υπουργείο στην επιλογή κάποιου
να πάει στη γειτονική χώρα. Ωστόσο, αναγνωρίζω την ανάγκη
αναβάθµισης των δικών µας υπηρεσιών. Άρα, το ερώτηµα είναι
γιατί πάει ο πολίτης, γιατί έχει δυσκολία οικονοµική και γιατί ενδεχοµένως δεν του προσφέρει το δικό µας σύστηµα αυτές τις
δυνατότητες.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την
ανάγκη για την οργάνωση της κοινωνικής άµυνας της ελληνικής
κοινωνίας σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι το Αιγαίο, η
Θράκη, το Νευροκόπι, το Παρανέστι, η δυτική Μακεδονία, η
Ηγουµενίτσα, ένας σηµαντικός αριθµός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα στελεχώσει αυτές τις παραµεθόριες µονάδες που πραγµατικά πρέπει να εµπεδώνουν το αίσθηµα της
ασφάλειας, ότι υπάρχει ισοπολιτεία σε αυτόν τον τόπο.
Πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι επισκεπτόµενος το Διδυµότειχο, αισθάνθηκα πολύ δύσκολα, να µην πω ότι αισθάνθηκα
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ντροπή για την εγκατάλειψη που έχουν τα κέντρα υγείας της περιοχής. Αυτό θα το αντιµετωπίσουµε µε πολύ αποφασιστικό
τρόπο, για να µπορέσουµε πραγµατικά να στηρίξουµε αυτές τις
περιοχές και να αισθάνεται ο πολίτης σε όλο το µήκος και το πλάτος της πατρίδας ότι υπάρχει σε αυτόν τον τόπο και λειτουργεί
η ισοπολιτεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουρουµπλή.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Χατζησάββας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Κύριε Υπουργέ, φυσικά µιλάµε για
αναβάθµιση των υπηρεσιών στην Ελλάδα για να γίνει περιττός
αυτός ο ιατρικός τουρισµός στις διπλανές χώρες.
Όµως, αυτό δεν θα πρέπει να γίνει µε µία συνεννόηση µε τους
οδοντιατρικούς συλλόγους; Φυσικά θα πρέπει να ασκήσετε και
κάποιες πιέσεις ακόµα και στο Υπουργείο Οικονοµικών εσείς. Δηλαδή σε µια ενδεχόµενη συµφωνία για άνοδο του ΦΠΑ, δεν νοµίζω να δούµε κάτι και στα ιατροφαρµακευτικά ή στις υπηρεσίες
που παρέχονται; Διότι µου λένε οδοντίατροι της περιοχής, οι
οποίοι είναι και καλύτερα εκπαιδευµένοι και παρέχουν καλύτερες
υπηρεσίες, ότι αναγκάζονται να παίρνουν σκευάσµατα, όπου η
τιµή του ενός τεµαχίου εδώ, είναι η τιµή του ενός κιβωτίου στη
Βουλγαρία, για παράδειγµα, που πολλές φορές είναι από ελληνική εταιρεία η οποία έχει µετεγκατασταθεί εκεί.
Το θέµα είναι αν υπάρχει από εσάς η προοπτική για ενηµέρωση. Δεν ξέρω πώς. Με σποτ στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα;
Να καταλάβει ο κόσµος ότι δεν είναι ίδιες οι υπηρεσίες που παρέχονται κι ότι είναι επικίνδυνες για τη δηµόσια υγεία. Αυτό σαν
µία καλή κίνηση. Εδώ αποδείξατε ότι µπορείτε να θεραπεύσετε
τον κ. Γεωργιάδη που όταν ήρθε δεν µπορούσε να µιλήσει και
στο τέλος τραγουδούσε υψηλές νότες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χατζησάββα.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της ενηµέρωσης, εγώ άκουσα
µε προσοχή τον κύριο συνάδελφο. Θα µιλήσω µε τους ιατρικούς
συλλόγους, θα ενηµερώσω τις ΥΠΕ της περιοχής, θα εξαντλήσω
την προσπάθεια ενηµέρωσης, γιατί πραγµατικά ως προς αυτό δεν
πρέπει να νοµίζει ο κόσµος ότι επειδή είναι φθηνό είναι και καλό.
Πρέπει να τύχει µιας ουσιαστικής εµπέδωσης στη συνείδηση του
κόσµου ότι δεν είναι και η καλύτερη λύση η επιλογή αυτή.
Ειλικρινά, θα ενηµερώσω και τους δύο ΥΠΕάρχες της περιοχής και θα ζητήσω να ενηµερώσουν τους ιατρικούς συλλόγους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ολοκληρώσουµε τη συνεδρίαση, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Φερών Έβρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων καθώς επίσης και των αναφορών-ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.07 λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

