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Αθήνα, σήµερα στις 25 Ιουνίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.34’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2015.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 358/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου
Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την παράταση
υποβολής της δήλωσης του επαγγελµατία αγρότη κατ’ εφαρµογή του ν. 4254/2014.
2. Η µε αριθµό 351/15-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.
3. Η µε αριθµό 345/12-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Γεωργίου Γαλέου προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τον κίνδυνο εξαίρεσης των
αγροτών της Κοινότητας Αγίου Δηµητρίου Αργολίδας από το δικαίωµα της εξισωτικής αποζηµίωσης.
4. Η µε αριθµό 339/11-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Ποταµιού κ. Παναγιώτη Καρκατσούλη προς τον
Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέµηση της διαφθοράς,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ενεργειών της Κυβέρνησης για
την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 352/15-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς
τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά µε το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης.
2. Η µε αριθµό 344/12-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις αλλαγές στη διαχείριση των
απορριµµάτων.
3. Η µε αριθµό 347/15-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις τεράστιες παραλείψεις στην κατάσβεση της φωτιάς του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο.
4. Η µε αριθµό 293/2-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις άδειες των τηλεοπτικών σταθµών, τα δάνεια προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
(ΜΜΕ) και την ισότιµη προβολή των κοµµάτων.
5. Η µε αριθµό 334/9-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών του Νοµού Ηλείας για ζηµιές που υπέστησαν οι
καλλιέργειές τους από τα έντονα καιρικά φαινόµενα.
6. Η µε αριθµό 178/4-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικόλαου Νικολόπουλου
προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την προσφυγή στη
δικαιοσύνη των τηλεοπτικών σταθµών για τις αποφάσεις του
Υπουργού Επικρατείας, µε βάση τις οποίες τούς επιβλήθηκαν
αναδροµικά τέλη χρήσης συχνοτήτων.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής).
1. Η µε αριθµό 2601/15-5-2015 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου
Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε «τα πρόστιµα που καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούµενοι και αγρότες
για την κακοδιαχείριση προηγούµενων ετών σε ό,τι αφορά ευρωπαϊκές και κρατικές αγροτικές ενισχύσεις.».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Οι Υπηρεσίες έχουν γκρουπάρει τις επίκαιρες ερωτήσεις, ώστε
να γίνουν ευκολότερα κι έτσι άσχετα από τη σειρά θα ξεκινήσουµε µε την όγδοη υπ’ αριθµό 218/14-5-2015 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Χατζησάββα προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε την υποβάθµιση και την απαξίωση του θεσµού της Εθνοφυλακής.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Ήσυχος, ο οποίος είναι παρών και τον καληµερίζουµε.
Κύριε Χατζησάββα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Να πω βέβαια τώρα ότι γίνεται να συζητείται επίκαιρη ερώτηση
ενάµιση µήνα µετά; Τέλος πάντων, το θέµα είναι επίκαιρο, όποτε
κι αν έρθει προς συζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, ο θεσµός της Εθνοφυλακής είναι θεµελιώδης
για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία και οργάνωση της
άµυνας της χώρας µας και δη των παραµεθορίων περιοχών. Δυστυχώς όµως τα τελευταία χρόνια –κι όταν λέω τελευταία χρόνια
δεν εννοώ τα χρόνια του µνηµονίου, εννοώ τα τελευταία δέκαδεκαπέντε χρόνια– υπάρχει µια γενικότερη αποστρατικοποίηση
και από µονάδες Στρατού στη βόρεια Ελλάδα αλλά και των δυνάµεων Εθνοφυλακής –κάποια τάγµατα Εθνοφυλακής που υπήρχαν εκεί πέρα, κάποιες µονάδες, κάποια φυλάκια–, µε αποτέλεσµα από Σέρρες µέχρι και Καστοριά, Φλώρινα να µην υπάρχει
έστω κι ένα φυλάκιο Εθνοφυλακής αυτήν τη στιγµή, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που µε το µικρότερο κόστος θα µπορούσε
να αποτελέσει ένα σηµείο ελέγχου, τουλάχιστον στα σύνορά
µας.
Τι προτίθεστε να κάνετε γι’ αυτό;
Σκοπεύετε να συνεχίσετε την απαξίωση του θεσµού της Εθνοφυλακής, όπως έκαναν και οι προκάτοχοί σας, προβάλλοντας
την αναγκαιότητα εξοικονόµησης χρηµάτων;
Θα ενισχυθεί η Εθνοφυλακή, ώστε αυτή να καταστεί πάλι ένα
αξιόµαχο και αποτελεσµατικό τµήµα της αµυντικής λειτουργίας
της χώρας;
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να το πετύχετε αυτό;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστώ, διότι
ούτε το δίλεπτο δεν εξαντλήσατε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΣΤΑΣ ΗΣΥΧΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Καληµέρα και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, το ερώτηµά σας για την Εθνοφυλακή δεν θα
έλεγα ότι δεν έχει ουσία και σηµασία. Έχει, όµως, για εµάς ιδιαίτερη αξία να αναφερθούµε στην ιστορική «βεντάλια» των τελευταίων δεκαετιών, διότι αυτός ο θεσµός δεν ήταν και δεν είναι
αυτό που ήταν και δεν µπορεί να είναι αυτό που ήταν τότε.
Η Εθνοφυλακή αποτελεί θεσµό των Ενόπλων Δυνάµεων και για
να ακριβολογήσω συνιστά Ένοπλη Δύναµη του Στρατού Ξηράς,
αριθµώντας ήδη τριάντα χρόνια ύπαρξης. Έχει ενεργή συµµετοχή στην άµυνα και στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, µε µια µεγάλη αλλαγή θεσµικού χαρακτήρα µε
το ν.1295/1982, ο οποίος θέσπισε τη διάλυση και την κατάργηση
–πρέπει να πω εδώ, θετικώς- των Ταγµάτων Εθνοφυλακής Αµύνης, το οποίο ήταν ένα αποµεινάρι της µετεµφυλιακής περιόδου
της χώρας µας, που τόσο ακριβά πλήρωσε ο λαός µας.
Αυτά ήταν τότε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και όχι
όπως είναι σήµερα στις παραµεθόριες περιοχές και στα σύνορα,
δηλαδή κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στον Έβρο
και ήταν στελεχωµένα από άνδρες των δωσιλογικών και ακροδεξιών οργανώσεων, ενώ κύριο µέληµά τους ήταν η εµπέδωση του
εµφυλιακού κλίµατος και της τροµοκρατίας του ελληνικού λαού.
Με τον παραπάνω νόµο, που ήταν ένας νόµος της Μεταπολίτευσης, περάσαµε σε µια άλλη φάση.
Για να µπω όµως στην ουσία, θέλω να σας πω ότι σήµερα ιδιαίτερα επαυξηµένος είναι και ο επιχειρησιακός ρόλος, τόσο στον
ηπειρωτικό χώρο όσο και στα νησιά που ανέφερα πριν, και έχει
συγκεκριµένες ειδικές αποστολές και ειδικά καθήκοντα. Δεν είναι
αυτά που είχε πριν από είκοσι και τριάντα χρόνια. Είναι αρωγοί
των σχηµατισµών, είναι πάντα αρωγοί και συµµετέχουν σε όλες
τις διαδικασίες που έχουµε να αντιµετωπίσουµε στις Ένοπλες
Δυνάµεις, όταν έχουµε φυσικές καταστροφές. Η τελευταία περίπτωση της υπερχείλισης στον Έβρο φέτος τον χειµώνα, αλλά
και της λίµνης Κερκίνης, είναι ένα σηµαντικό συµβάν, κατά το
οποίο µε ανιδιοτέλεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι δούλεψαν δίπλα
στον Στρατό και στους άλλους φορείς των πολιτών, προκειµένου
να αντιµετωπίσουµε αυτές τις φυσικές καταστροφές.
Άρα ο δικός µας στόχος είναι ο εµπλουτισµός, η ανανέωση και
ο εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού αντικειµένου. Σε ό,τι αναφέρατε στα φυλάκια, στα συγκεκριµένα εµείς έχουµε επανδρώσει επαρκώς και µε µονάδες της Όγδοης Μεραρχίας στην
Ήπειρο και σε άλλες περιοχές και, βεβαίως, η αριθµητική µετα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κίνηση έχει γίνει σε εκείνες τις παραµεθόριες περιοχές που εµείς
θεωρούµε και για λόγους βιοπολιτικούς αλλά και ουσιαστικούς
ότι εκεί πρέπει να είναι η κύρια δύναµη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χατζησάββα,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν συµφωνεί και ο κ. Καµµένος µε αυτά που είπατε για το τι αποτελούσε
κάποτε η Εθνοφυλακή και τι αποτελεί τώρα. Μπερδεύτηκα κιόλας, διότι σας ρώτησα για την Εθνοφυλακή και όχι για τη Στρατοχωροφυλακή. Συµφωνούµε ότι πρέπει να αλλάξει ο ρόλος της.
Ας είναι αυτός που είπατε. Δεν µπορεί να είναι στα βάθη των αιώνων ο ίδιος ο ρόλος του Στρατού ή της Εθνοφυλακής. Συµφωνούµε µε αυτό.
Βέβαια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβληµα οικονοµικό, αλλά
κάποια στιγµή µπορεί αυτό το οικονοµικό πρόβληµα να λυθεί.
Ό,τι χάνεις όµως µε τα όπλα δεν µπορείς να το κερδίσεις µετά
µε συµφωνίες. Θα είναι πολύ αργά, κατόπιν εορτής, να πάµε και
να δούµε αν θα έπρεπε να είχαµε οργανώσει την Εθνοφυλακή
µας ή όχι.
Έχουν µειωθεί οι βολές, τα πυροµαχικά. Και όπως ξέρετε τι γίνεται; Δεν είναι αυτό πια το ζητούµενο. Το ζητούµενο είναι ότι ο
εθνοφύλακας χάνει το ενδιαφέρον του, ο οποίος φεύγει από τη
δουλειά του –την οποία πιθανότατα να µην έχει καν, αλλά να ψάχνει για δουλειά- για να πάει µια φορά την Κυριακή να κάνει µετεκπαίδευση ή να κάνει κάποια βολή. Καταλαβαίνετε ότι όταν
απαξιώνεται αυτός ο θεσµός από το κράτος, σιγά σιγά φθίνει και
το ενδιαφέρον του πολίτη ο οποίος συµµετέχει ως εθνοφύλακας,
αµισθί βέβαια, καθώς δεν είναι κάποια έµµισθη θέση.
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τουλάχιστον ας συµφωνήσουµε ότι θα πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες, ώστε να µην
το βλέπει αυτό ο πολίτης ο οποίος καλείται ως κληρωτός να συµµετέχει στην Εθνοφυλακή ως αγγαρεία.
Και να σας πω γιατί το βλέπει έτσι. Εγώ, παραδείγµατος χάριν,
ανήκα στις δυνάµεις Εθνοφυλακής. Με το που εξελέγην Βουλευτής, µε πήραν τηλέφωνο και µου είπαν ότι πλέον δεν µπορώ να
είµαι εθνοφύλακας, γιατί είναι ασυµβίβαστο να είσαι Βουλευτής
και εθνοφύλακας. Θα πρέπει να συµφωνήσουµε τουλάχιστον ότι
θα έπρεπε να είναι το ανάποδο. Θα έπρεπε να είναι αναγκασµένοι όλοι οι Βουλευτές να είναι και εθνοφύλακες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προφανώς, θέλετε να
απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Έχετε τον λόγο.
ΚΩΣΤΑΣ ΗΣΥΧΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Μένω κυριολεκτικά έκπληκτος από αυτήν την πρόταση,
όλοι οι Βουλευτές να είναι εθνοφύλακες. Βέβαια, πάντα πρέπει
να πρωτοπορούµε και πρέπει να απαντάµε πολλές φορές και σε
ζητήµατα τα οποία είναι απόµακρα και όνειρα θερινής νυκτός.
Αυτό που έχει, όµως, ιδιαίτερη σηµασία και επισηµαίνω για
ακόµα µία φορά είναι ότι κατά βάση είναι εθελοντικός θεσµός.
Είναι ελάχιστα τα χρήµατα τα οποία δίδονται. Πρέπει να σας
πω ότι είναι συγκινητικό το γεγονός ότι θυσιάζουν κάποιες ώρες
του πρωινού της Κυριακής οι περισσότεροι εθελοντές, για να
µπορούν να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται στον ελαφρύ οπλισµό
που έχουν.
Ξαναλέω: Ο ρόλος των ειδικών καθηκόντων για τη φύλαξη
καυσίµων, αποθηκών και άλλα, τα οποία δεν µπορώ να πω αυτήν
τη στιγµή, αλλά είµαι στη διάθεσή σας στην Επιτροπή Άµυνας να
απαντήσω συγκεκριµένα –διότι υπάρχει και διαβάθµιση απορρήτου– είναι συγκεκριµένος.
Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι ο ρόλος του Βουλευτή
στο Κοινοβούλιο είναι συγκεκριµένος, ο ρόλος του εθνοφύλακα
είναι συγκεκριµένος, ο ρόλος των Σωµάτων είναι συγκεκριµένος
και σε καµµία περίπτωση δεν µπαίνουν όλα αυτά σ’ ένα πολιτικό
«σέικερ» ακραίου λαϊκισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 338/11-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Ποταµιού κ. Κυριάκου Χαρακίδη
προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου.
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Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αναστάσιος Κουράκης.
Ορίστε, κύριε Χαρακίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είχα υποβάλει την ερώτησή µου στις 26 Μαρτίου και φυσικά µου απαντήσατε έγκαιρα. Σήµερα επιµένω µε την
επίκαιρη ερώτηση, γιατί νοµίζω ότι έτσι πρέπει να κάνω.
Η ερώτησή µου αφορούσε την υπουργική απόφαση η οποία
εκδόθηκε στις 28-2-2014 ως ερµηνευτική της εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο –όχι επί υπουργίας σας, αλλά πολύ νωρίτερα–, που αφορά σεµινάρια, ηµερίδες, δράσεις κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για τα ΚΠΕ. Η εν λόγω εγκύκλιος απαγορεύει τη συµµετοχή ενηλίκων επιµορφούµενων σε εκπαιδευτικές δράσεις των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αν οι
επιµορφούµενοι είναι εκτός της διοικητικής περιφέρειας όπου
ανήκει το ΚΠΕ.
Το Υπουργείο απάντησε, στην έγγραφη απάντησή σας, στη
γραπτή µου ερώτηση που είχα καταθέσει και επικαλείσθε την
υπουργική απόφαση ίδρυσης των ΚΠΕ του 1993, η οποία αναφέρεται σε ενηµέρωση διαφόρων κοινωνικών οµάδων της περιοχής λειτουργίας των ΚΠΕ.
Μου προξενεί κατάπληξη ότι το Υπουργείο δεν γνωρίζει από
ποια υπουργική απόφαση διέπονται πλέον τα ΚΠΕ. Επισηµαίνω
ότι η λειτουργία των ΚΠΕ από 1-8-2011, κατόπιν εξέλιξής τους
σε κέντρα διά βίου µάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία,
διέπονται από τη νεότερη υπουργική απόφαση 83691/1-8-2011.
Σ’ αυτήν την υπουργική απόφαση και συγκεκριµένα στο άρθρο
7 παράγραφος 6 δεν υπάρχει καµµία αναφορά σε γεωγραφικό
περιορισµό των συµµετεχόντων ενηλίκων σε δράσεις και σεµινάρια των ΚΠΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αποτέλεσµα αυτού, όµως, είναι ότι έχετε εκδώσει µία εγκύκλιο
η οποία βασίζεται σε λάθος υπουργική απόφαση, περιορίζοντας
τα σεµινάρια διά βίου µάθησης σε κοινωνικές οµάδες του ιδίου
νοµού και κατ’ επέκταση της περιφέρειας όπου βρίσκεται το
ΚΠΕ.
Η διαχειριστική αρχή, όµως, του Υπουργείου σας έχει διαφορετική άποψη. Λέει, λοιπόν, ότι για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα,
αυτά τα οποία εφαρµόζετε για τα ΚΠΕ, δεν προκύπτει θέµα επιλεξιµότητας δαπανών που αφορούν τη διεξαγωγή τριήµερων σεµιναρίων για ενήλικες που προέρχονται απ’ όλη την Ελλάδα, µε
την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες µετακίνησής τους θα βαρύνουν
τους ίδιους. Άρα µπορούν να γίνουν τα πολυήµερα µε δαπάνες
µετακίνησης των ιδίων.
Ταυτόχρονα, σχετικά µε την απάντηση του Υπουργείου ότι οι
δράσεις διά βίου µάθησης δεν είναι πολυήµερα σεµινάρια αλλά
ηµερίδες ή κάποιες απογευµατινές συναντήσεις ευαισθητοποίησης σε θέµατα περιβάλλοντος, αυτό έρχεται σε αντίθεση τόσο
µε την πράξη δράσης διά βίου µάθησης για το περιβάλλον, το
οποίο συγχρηµατοδοτούν οι δράσεις, όσο και µε τις εγκρίσεις
πολυήµερων σεµιναρίων και δράσεων που δίνονταν µέχρι πρόσφατα από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Έχω εδώ δύο διαφορετικές εγκρίσεις, µία για το ΚΠΕ Παρανεστίου και µία από άλλο
ΚΠΕ, που εσείς δίνετε εγκρίσεις για να γίνονται πολυήµερα σεµινάρια.
Γι’ αυτό ερωτώ –και κλείνω– αν προτίθεστε να ανακαλέσετε
εσείς τη συγκεκριµένη εγκύκλιο που έχει βγάλει προκάτοχός σας
από την προηγούµενη κυβέρνηση, µια εγκύκλιο η οποία έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στις δράσεις των ΚΠΕ και ιδιαίτερα των ΚΠΕ που βρίσκονται σε παραµεθόριους δήµους,
όπως είναι αυτός του Νευροκοπίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιµο συνάδελφο
για την επίκαιρη ερώτησή του και για την ευκαιρία που µου δίνει
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να ξεκαθαρίσω το συγκεκριµένο ζήτηµα που θέτει και το οποίο
αφορά στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου.
Θα ήθελα προκαταβολικά να τονίσω ότι για το Υπουργείο Παιδείας η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα πάρα πολύ κρίσιµο και ουσιαστικό ζήτηµα. Είναι δεδοµένο ότι εγγράφεται στις
προτεραιότητές µας η βούληση για αναβάθµιση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και για την ισχυροποίηση της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό
αντικείµενο.
Επίσης, θα ήθελα µε την ευκαιρία αυτή να τονίσω ότι το έργο
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, κατανοώντας απόλυτα
ότι εγγράφεται σε µια οικολογική παράδοση που έχει αναπτυχθεί
σε µια περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται σε θέµατα οικολογίας και σηµαντικοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό
είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Στο πλαίσιο αυτό η µετάδοση µιας εναλλακτικής οικολογικής
συνείδησης στους µαθητές και γενικότερα στην εκπαιδευτική
κοινότητα αποτελεί ουσιαστικό στόχο και είναι σαφές ότι η περιοχή ιδιαίτερα του Παρανεστίου αποτελεί σηµείο αναφοράς για
ολόκληρη την Ελλάδα. Αναφέροµαι βέβαια και στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέµατα οικολογίας αλλά και στη µετάδοση µιας καλλιεργητικής κουλτούρας βιολογικής και παραδοσιακής γεωργίας που αναπτύσσεται στην περιοχή.
Σε όλο αυτό το πλέγµα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιθυµεί να συµβάλει στη συνέχιση αυτής της παράδοσης, µεταξύ
άλλων και µε την ενίσχυση της λειτουργίας του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της περιοχής.
Εκ προοιµίου, λοιπόν, και για να µην έχουµε παρεξηγήσεις, θα
ήθελα να τονίσω ότι δεν επιθυµούµε κανενός είδους περιορισµό
στη λειτουργία του κέντρου, πέραν βεβαίως των όσων προβλέπονται από το πλαίσιο λειτουργίας του και της στοχοθεσίας που
έχει τεθεί για την εκπαιδευτική του δράση.
Όπως, λοιπόν, αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση
του 2011, η οποία δεν έχει ανακληθεί, δεν έχει αλλάξει, οι δραστηριότητες των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε όλη
την Ελλάδα και όχι µόνο στο συγκεκριµένο κέντρο, εστιάζουν
κατά τα 2/3 σε δράσεις που απευθύνονται κατά προτεραιότητα
στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής εµβέλειάς τους. Το
άλλο 1/3 της δράσης τους αφιερώνεται στην προετοιµασία των
δράσεων αυτών, οι οποίες έχουν ως σηµείο αναφοράς πάντοτε
την εκπαιδευτική κοινότητα.
Σ’ αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τη σχετική εγκύκλιο του Φεβρουαρίου, µε την οποία αποσαφηνίζεται η στόχευση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς των
τοπικών κοινωνιών, µε έµφαση στις περιοχές εµβέλειας στις
οποίες ανήκουν.
Αυτή είναι η λογική της λειτουργίας των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπως προβλέπεται από το υφιστάµενο πλαίσιο. Νοµίζω ότι αυτή είναι και η λογική της χωρικής τους κατανοµής. Άλλωστε η περιοχή εµβέλειας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου περιλαµβάνει όλους τους νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Κατά συνέπεια δεν τίθεται απολύτως κανένα θέµα, κατά την
αντίληψή µας, περιορισµού της λειτουργίας του, όπως δεν τίθεται και κανένα θέµα περιορισµού της λειτουργίας των κέντρων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ολόκληρης της χώρας.
Θα ήθελα εντούτοις να τονίσω ότι ο ρόλος των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν είναι να ενισχύουν την επισκεψιµότητα των πολιτών σε έναν τόπο, αλλά να ευαισθητοποιούν την
εκπαιδευτική κοινότητα των περιοχών εµβέλειάς τους. Φαντάζοµαι ότι σ’ αυτό συµφωνούµε.
Σ’ αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, στις
οποίες θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι ειλικρινά
για τα εύσηµα που δίνετε για τη λειτουργία του Κέντρου Περι-
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βαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, γιατί όντως επιτελεί ένα
πολύ σηµαντικό έργο σε µια δυσπρόσιτη περιοχή. Το αποτέλεσµα αυτού του έργου είναι να έχει αυτή την επισκεψιµότητα την
οποία έχει.
Πρέπει να σας τονίσω ότι η εφαρµογή της επίµαχης εγκυκλίου,
έτσι όπως αναφέρεται, επιµένω ότι είναι λαθεµένη. Και εδώ είναι
η εγκύκλιος η οποία λέει στο άρθρο 6, στοιχείο β’: «σε δράσεις
για τη διά βίου µάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων». Δεν λέει
πουθενά ότι περιορίζει γεωγραφικά τις δράσεις αυτές και πρέπει
να είναι µέσα από τον νοµό.
Το αποτέλεσµα αυτής της εγκυκλίου είναι να έχει περιορίσει
όµως την επισκεψιµότητα, που ενδιαφέρει την περιοχή, πέρα από
το έργο το οποίο που κάνει και το οποίο αναγνωρίζετε και εσείς.
Πρέπει να υπάρχει και επισκεψιµότητα, για να µείνουν κι αυτοί οι
διακόσιοι άνθρωποι που είναι εκεί σε αυτόν τον δήµο. Έχουν µειωθεί οι επιµορφούµενοι κατά χίλιους πεντακόσιους ενήλικες.
Κατ’ επέκταση υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος και στην οικονοµική και την κοινωνική ζωή των κοινωνιών που εδρεύουν τα ΚΠΕ
και ιδιαίτερα το συγκεκριµένο ΚΠΕ.
Δεν είναι ΚΠΕ αστικού τύπου, το είπατε. Είναι σε αυτήν την περιοχή. Είµαι αναγκασµένος να το υπερτονίζω.
Η µείωση της επισκεψιµότητας στο ΚΠΕ Παρανεστίου προκάλεσε τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονοµική ζωή
της παραµεθορίου του Δήµου Παρανεστίου και της Περιφερειακής Ενότητας Δράµας. Να σας πω ότι είναι ο µεγαλύτερος
δήµος της Ελλάδας µε ένα εκατοµµύριο τριάντα επτά χιλιάδες
στρέµµατα, κύριε Πρόεδρε, µε δυόµισι χιλιάδες κατοίκους και
όλοι όσοι είναι εκεί υπερβάλλουν εαυτούς, από τον δήµο, τη δήµαρχο, από το κέντρο, προκειµένου να σταθεί όρθια αυτή η περιοχή, και δίνει ζωή.
Φανταστείτε ότι οι χίλιοι πεντακόσιοι που δεν πήγαν να εκπαιδευτούν είναι οκτώ φορές ο πληθυσµός του Παρανεστίου. Το
λέω για να δώσω το µέγεθος, για να καταλάβετε. Δεν µπορώ να
δώσω κάποιο άλλο στοιχείο. Ειλικρινά, θέλω να µου απαντήσετε:
Έτσι αντιλαµβανόµαστε τα κίνητρα που πρέπει να δώσουµε σε
τέτοιες περιοχές, που πρέπει να ξεπεράσουµε ίσως πολλές
φορές και τους νόµους και τις εγκυκλίους, προκειµένου να τα
ενισχύσουµε;
Αυτές είναι οι πολιτικές ανάπτυξης της εκπαίδευσης, της διά
βίου µάθησης; Εκεί θα τους πάµε. Είπατε για το Πελίτι, προφανώς, για τους σπόρους που παράγονται εκεί, στη συγκεκριµένη
περιοχή και γίνεται η εκπαίδευση. Είναι σπόροι που έρχονται από
πολύ πίσω, από τους παππούδες µας, αρχαίοι σπόροι οι οποίοι
δίνονται µάλιστα στους επισκέπτες εκεί.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, επισηµαίνω όλα αυτά εδώ και µάλιστα
σας λέω ότι για τη λειτουργία αυτού του ΚΠΕ δεν πληρώνει µόνο
το Υπουργείο ή τα προγράµµατα. Ο δήµος, ο οποίος στο σύµφωνο που έχει κάνει µαζί τους, στην προγραµµατική σύµβαση,
είναι υποχρεωµένος να δαπανά 17.000 ευρώ τον χρόνο, δαπανά
30.000 ευρώ τον χρόνο, προκειµένου να υπάρχει αυτό το ΚΠΕ
εκεί, να έρχεται ο κόσµος να γνωρίζει το Παρανέστι και την Περιφερειακή Ενότητα Δράµας, να κάνει περιβαλλοντική εκπαίδευση και ταυτόχρονα, φυσικά τα τριήµερα σεµινάρια να δίνουν
ζωή σε αυτόν τον τόπο.
Παρακαλώ, για να µην πω εκλιπαρώ, να δείτε αυτά τα πράγµατα που αφορούν την παραµεθόριο, επιτέλους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλό είναι να ακούγεται και καµµιά καλή κουβέντα για την αυτοδιοίκηση πού και
πού στην Αίθουσα αυτή.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κουράκης έχει τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρώην δήµαρχος
είµαι. Δεν το λέω, όµως, µόνο γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γι’ αυτό το είπα εγώ.
Ήξερα γιατί το είπα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας µε προσοχή τις παρατηρήσεις του αξιοτίµου συ-
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ναδέλφου, θα ήθελα να υπογραµµίσω και να επαναλάβω ότι το
Υπουργείο Παιδείας έχει ως µοναδικό και απαρέγκλιτο στόχο του
τη στήριξη και αναβάθµιση της λειτουργίας των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχουµε πολλά να κάνουµε ακόµα,
αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Και στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να
εκφράσω δηµοσίως τη διάθεση του Υπουργείου να συνεχίσει να
συζητά διεξοδικά µε όλους τους φορείς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε πράττει από την πρώτη ηµέρα, και να παρεµβαίνει, όπου κρίνεται αναγκαίο, στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης των δοµών αυτών.
Γνωρίζουµε ότι αυτήν τη στιγµή λειτουργεί στη χώρα µας ένα
σηµαντικό πλέγµα δοµών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κι εδώ
θέλω να πω ότι αυτό προφανώς το πλέγµα δεν είναι αποτέλεσµα
της πολιτικής της σηµερινής Κυβέρνησης. Είναι µια πολύχρονη
προσπάθεια που, βεβαίως σε συνεργασία και µε τις τοπικές κοινωνίες, έχει αναβαθµίσει και είναι κόσµηµα πραγµατικά η λειτουργία αυτών των κέντρων.
Προφανώς, εποµένως, επιθυµούµε τη διεύρυνσή του, αλλά και
την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη σύνδεσή τους µε την εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, λοιπόν, µε αυτήν
την αντίληψη, δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση στην αντιµετώπιση
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παρανεστίου
Δράµας. Οι κατευθύνσεις που δίνονται από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου κινούνται αποκλειστικά στους άξονες που προανέφερα κι όπως υπογραµµίστηκε και στην αρχική µου τοποθέτηση,
η λειτουργία των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καλύπτει ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, όπως αυτές περιλαµβάνονται στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας.
Από αυτές τις διοικητικές περιφέρειες άλλες έχουν λιγότερους
κατοίκους, άλλες έχουν περισσότερους κατοίκους. Έτσι είναι τα
πράγµατα. Αυτό υπαγορεύεται από το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κέντρων και δεν µπορούµε να το παραβλέψουµε.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι οφείλουµε να
είµαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που παρέχεται από τα κέντρα. Ο στόχος
τους δεν είναι να προωθήσουν -και θα ήθελα να το επαναλάβω
αυτό- την επισκεψιµότητα µιας πόλης, αλλά να συµβάλλουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία στην περιοχή εµβέλειάς τους.
Θα ήθελα αυτό να γίνει κατανοητό, ώστε να µην συγχέονται οι
εκπαιδευτικοί στόχοι µε τη διάθεση για ενίσχυση της επισκεψιµότητας και της οικονοµίας µιας περιοχής, η οποία είναι βεβαίως
θεµιτή και προβληµατίζει τους κατοίκους. Μπορεί να επιτευχθεί
µε πολλούς άλλους τρόπους, αλλά ο σκοπός των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι πολύ συγκεκριµένος, όσον
αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και την αλλαγή της νοοτροπίας.
Επανέρχοµαι στο σηµείο αυτό, διότι αποτελεί ένα από τα βασικά θέµατα που εγείρετε στη γραπτή ερώτησή σας σε συνέχεια
της οποίας καταθέσατε την επίκαιρη που συζητούµε σήµερα.
Εάν, λοιπόν, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου στόχευε στην προσέλκυση επισκεπτών από άλλα µέρη
της Ελλάδας στην πόλη, τότε ίσως να υπήρχε απόκλιση από τους
εκπαιδευτικούς στόχους.
Φαντάζοµαι ότι δεν υπαινίσσεστε κάτι τέτοιο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Όχι, βέβαια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
Είναι σηµαντικό να συµφωνούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εντούτοις, όπως ορθά αναφέρετε και εσείς, το υφιστάµενο
πλαίσιο δεν απαγορεύει ρητά την όποια δράση που ενδεχοµένως
να υπερβαίνει την περιοχή αρµοδιότητας του κέντρου. Πρέπει
να σας πω ότι στον κατάλογο που έχω για τις δραστηριότητες
του κέντρου αυτήν τη χρονιά, στη δική µας Κυβέρνηση και µετά
την εγκύκλιο που λέτε, διαβάζω ότι τα σχολεία δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που συµµετέχουν είναι από οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός από τη δική σας. Δεν λέω ότι κακώς γίνεται, απλώς
το επισηµαίνω.
Διαβάζω µε τη σειρά, σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
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από τις εξής περιοχές: Πολίχνη, Πολίχνη, Ορεστιάδα, Αµπελόκηποι, Μουδανιά, Μουδανιά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καταθέστε το στα
Πρακτικά, για να µη χάνουµε χρόνο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): …Σέρρες, Κάλυµνος, Γιαννιτσά.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι κάθε άλλο παρά βάζουµε εµπόδια
σε αυτήν την δράση.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Αναστάσιος Κουράκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι στην κατεύθυνση αυτή το
Υπουργείο Παιδείας παραµένει αρωγός στις προσπάθειες του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, όπως και
των άλλων κέντρων. Και εγώ προσωπικά και το Υπουργείο είµαστε στη διάθεσή σας και στη διάθεση όλων των φορέων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για κάθε επεξεργασία που θα
συµβάλει στην προώθηση του έργου τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς, κύριε Κουράκη.
Μπαίνουµε τώρα στον κύκλο ερωτήσεων που θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 357/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Παρακαλώ
να τηρήσετε τον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η ερώτησή µου παραπέµπει στις αδικαιολόγητες παρεµβάσεις και παραλείψεις της διοίκησης της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, όπως και του Υπουργείου. Είναι παρεµβάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης, ενός νοσοκοµείου,
το οποίο εκτός από την κεντρική γεωγραφική θέση που κατέχει
στη περιφέρεια, έχει και τµήµατα υψηλής ειδίκευσης και τριτοβάθµιας περίθαλψης, όπως νευροχειρουργικό, γναθοχειρουργικό, ογκολογικό, παιδοχειρουργικό, παιδοψυχιατρικό, ΜΕΘ,
µονάδα επεµβατικής καρδιολογίας και πλήρες ακτινοδιαγνωστικό, µερικά από τα οποία είναι µοναδικά στην περιφέρεια.
Προ ολίγων ηµερών, λοιπόν, µετακινήθηκε ειδικευµένη ακτινολόγος του νοσοκοµείου σε κέντρο υγείας της Αττικής, χωρίς τη
σύµφωνη γνώµη των επιστηµονικών και διοικητικών οργάνων του
νοσοκοµείου, µε αδικαιολόγητη και βεβιασµένη απόφαση των αντιστοίχων διοικητών των υγειονοµικών περιφερειών.
Το ίδιο διάστηµα έληξε και η θητεία επικουρικού ακτινολόγου
και το τµήµα, που πραγµατικά έχει φρενήρεις ρυθµούς λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των νοσοκοµειακών και εξωτερικών
ασθενών µε υπηρεσίες κλασικής ακτινολογίας, µαστογραφίας,
υπερηχογραφίας, αξονικού και µαγνητικού τοµογράφου και παραµένει τώρα µε δύο ειδικευµένους γιατρούς σε σύνολο έξι οργανικών θέσεων και δεν µπορεί να καλύψει ούτε καν τις εφηµερίες.
Από την άλλη -δυο σκέλη έχει η ερώτηση- το ίδιο διάστηµα ενώ
στο νοσοκοµείο λειτουργούσε Μέση Τεχνική Επαγγελµατική Νοσηλευτική Σχολή από το 1987 που µετετράπη σε ΕΠΑΣ Βοηθών
Νοσηλευτών και ενώ υπήρχε η δυνατότητα, σύµφωνα µε το
ν.4316 του Δεκεµβρίου του 2014, µετατροπής αυτής της σχολής,
όπως και άλλων σαράντα οκτώ σε όλη την Ελλάδα σχολών, σε
δηµόσια ΙΕΚ, εντούτοις το Υπουργείο δεν προχώρησε στην
ίδρυση δηµοσίου ΙΕΚ σε έξι από τις σαράντα οκτώ σχολές σε
όλη την Ελλάδα και στην Τρίπολη.
Από την άλλη, όµως, αυτή η σχολή στην Τρίπολη πληρούσε
όλους τους όρους για να δηµιουργηθεί ένα δηµόσιο ΙΕΚ, όπως
ήταν το ιδιόκτητο κτήριο και µάλιστα σύµφωνα µε τον δωρεοδόχο, την Παναρκαδική Οµοσπονδία Αµερικής, θα έπρεπε να
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είναι οίκος αδελφών το κτήριο που στεγάζονται και τµήµατα του
νοσοκοµείου. Υπήρχε ενδιαφέρον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ερωτώ, τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο γι’ αυτά τα δύο
σκέλη της ερώτησης; Δηλαδή, θα αποκαταστήσει τη λειτουργία
του Ακτινολογικού Τµήµατος; Θα δηµιουργήσει δηµόσιο ΙΕΚ στο
νοσοκοµείο;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, νοµίζω ότι η ανάδειξη αυτών των προβληµάτων είναι µια ευκαιρία να εξηγήσουµε και να κάνουµε και
τις διορθωτικές κινήσεις που χρειάζονται.
Κατ’ αρχάς το Νοσοκοµείο Τρίπολης αναγνωρίζουµε ότι, όντως, είναι ένα νοσοκοµείο αναβαθµισµένο από το επίπεδο του
απλού νοµαρχιακού νοσοκοµείου. Έχει και υπηρεσίες τριτοβάθµιες και περιφερειακού χαρακτήρα υπηρεσίες προφανώς και
είναι ένα νοσοκοµείο το οποίο χρειάζεται ειδική µέριµνα και βεβαίως όχι αποδυνάµωση.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση της µετακίνησης της ακτινολόγου, γνωρίζουµε ότι υπήρχαν σοβαροί οικογενειακοί, κοινωνικοί
λόγοι και επιλέχθηκε αυτή η τρίµηνη µετακίνηση της συγκεκριµένης γιατρού στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας, που έχει αυξηµένη
κίνηση την τουριστική περίοδο, σε συνεργασία των δύο ΥΠΕ, της
1ης και της 6ης ΥΠΕ.
Προφανώς υπήρχε η αίσθηση ότι δεν θα επηρεαστεί σηµαντικά η λειτουργία του τµήµατος, µε το δεδοµένο ότι είχαµε διασφαλίσει την παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών
µέχρι το τέλος του χρόνου. Η συγκεκριµένη γιατρός επέλεξε να
την διακόψει και αυτό δηµιούργησε αυτήν την αναστάτωση, την
παρενέργεια.
Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σε εξέλιξη δύο κρίσεις µονίµων επιµελητών ακτινολόγων για το τµήµα αυτό. Με πρωτοβουλία της
διοίκησης της ΥΠΕ συγκροτήθηκαν τα ΣΚΕΙΟΠΝΙ και η διαβεβαίωση που έχουµε είναι ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα
ολοκληρωθούν οι κρίσεις και στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε
ως Υπουργείο τάχιστα να προχωρήσει ο διορισµός τους.
Και σίγουρα στο πλάνο των προσλήψεων επικουρικών γιατρών, που θα υπάρξει το επόµενο διάστηµα, θα υπάρξει ειδική
µέριµνα γι’ αυτό το τµήµα. Ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον δεν προκηρύσσονται θέσεις. Τα νοσοκοµεία θα υποβάλουν αιτήµατα,
προφανώς αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και τη δέσµευση ότι θα
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν από ίδιους πόρους τους γιατρούς αυτούς.
Έχει απλοποιηθεί η διαδικασία. Συγκροτείται αυτές τις µέρες
ο κατάλογος των επικουρικών γιατρών ανά ειδικότητα. Δίνουµε
την ευκαιρία να δηλώσουν οι επικουρικοί γιατροί δύο ΥΠΕ και
δύο νοµούς. Πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα απλοποιηθεί
πάρα πολύ η διαδικασία και άρα η τοποθέτηση θα είναι γρήγορη
και όχι όπως στο παρελθόν που χρειαζόταν περίπου τέσσερις µε
πέντε µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ούτως ή άλλως σε αυτό το νοσοκοµείο εκκρεµεί η τοποθέτηση
επτά µονίµων γιατρών του ΕΣΥ, πέντε για το Νοσοκοµείο και δύο
για τα Κέντρα Υγείας Δηµητσάνας και Μεγαλόπολης, από παλιές
κρίσεις που ολοκληρώνονται και που έχουµε δεσµευτεί ότι θα
προχωρήσουµε τη διαδικασία τοποθέτησής τους µέσα στο ’15.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για το θέµα της ΕΠΑΣ έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν δική µας παράβλεψη. Το κριτήριο µε το οποίο αποφασίσαµε τη µετατροπή
των υφιστάµενων ΕΠΑΣ σε ΙΕΚ κατεύθυνσης υγείας και πρόνοιας
ήταν η ζήτησή τους από σπουδαστές. Γι’ αυτό από τις σαράντα
οκτώ σχολές κρατήθηκαν οι σαράντα δύο. Για τις άλλες έξι -στις
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οποίες κακώς συµπεριελήφθη το Νοσοκοµείο Τρίπολης- κυρίως
δεν υπήρχε ζήτηση από σπουδαστές.
Θα υπάρξει διορθωτική υπουργική απόφαση, η οποία θα περιλαµβάνει το νοσοκοµείο το δικό σας και θα διασφαλιστεί η λειτουργία αυτής της σχολής, βεβαίως µε άλλους όρους, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι γίνεται γνωστό 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 και, µαθήτριες
και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Ντέµο Γυµνάσιο της Κολωνίας της Γερµανίας.
Η Ελληνική Βουλή σάς καλωσορίζει. Και επειδή γνωρίζω ότι
υπάρχει καθηγητής σας που µιλάει ελληνικά και θα σας τα µεταφράσει, σας λέω ότι σας υποδέχεται µε πολλή αγάπη και σας ζητάµε, γυρνώντας πίσω στην πατρίδα σας, να µεταφέρετε το
µήνυµα ότι ο λαός της Ελλάδος δεν έχει να χωρίσει τίποτα µε
τον λαό της Γερµανίας και τους λαούς της Ευρώπης. Παρά τα
όποια λάθη µπορεί να έχουν γίνει και να γίνονται, σας ζητάµε να
ενώσετε και εσείς τη φωνή σας για µία άλλη Ευρώπη και όχι την
Ευρώπη των κερδοσκόπων και των τραπεζιτών. Με πολλή χαρά
σας υποδεχόµεθα στο Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Ζαχαριά, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που ακούω από εσάς για την επανορθωτική κίνηση του Υπουργείου όσον αφορά την ίδρυση δηµόσιου ΙΕΚ στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης. Και επειδή
πολλά ειπώθηκαν αυτό το διάστηµα στον τοπικό Τύπο και στην
τοπική κοινωνία για ενέργειες πολιτικών παραγόντων, που κατόπιν ενεργειών τους µε τον παλιό τρόπο αποκατέστησαν την κατάσταση, θεωρώ ότι το Υπουργείο αυτονόητα αναγνωρίζει το
λάθος του και προχωρά στην ίδρυση του δηµόσιου ΙΕΚ.
Όσον αφορά τη µετακίνηση της ακτινολόγου και την έλλειψη
γιατρών στο ακτινολογικό τµήµα, θέλω να πω ότι πραγµατικά
τώρα, µέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, αντιµετωπίζει ιδιαίτερο
πρόβληµα µε δύο γιατρούς και πρόβληµα εφηµεριών. Είπατε και είναι πραγµατικά ευχάριστο- για τη συµπλήρωση των δύο
κενών οργανικών θέσεων, που καθυστερούσαν χρόνια βέβαια,
όπως και οι υπόλοιπες επτά στο νοσοκοµείο µας.
Από την άλλη µεριά, πρέπει το Υπουργείο να προχωρήσει και
να ικανοποιήσει το αίτηµα του νοσοκοµείου, της διοίκησης του
νοσοκοµείου και της τοπικής κοινωνίας για την άµεση τοποθέτηση δύο επικουρικών γιατρών. Έχει κατατεθεί το αίτηµα και νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσετε, διότι, όπως ξέρετε, µε την
κίνηση που έχει γίνει τελευταία από την Κυβέρνηση για την πρόσληψη επικουρικών γιατρών, είναι πολύ σύντοµη αυτή η πρόσληψη, ενώ η πρόσληψη µονίµου προσωπικού στα νοσοκοµεία
καθυστερεί έτσι και αλλιώς και όσο γρηγορότερα και να γίνει,
πάντως θέλει ένα οκτάµηνο περίπου διάστηµα, απ’ ό,τι υπολογίζω, στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει υπηρεσία επικουρικών γιατρών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ένα
σχόλιο θα κάνω, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, από τη στιγµή που η διοίκηση του νοσοκοµείου
διαβεβαιώνει ότι µπορεί να καλύψει αυτές τις θέσεις δεν έχουµε
κανέναν λόγο να το αρνηθούµε και πιστεύουµε ότι µε το νέο σύστηµα θα προχωρήσει γρήγορα η κάλυψη.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είµαστε σε ένα σηµείο που το
σύστηµα υγείας έχει οριακότατη στελέχωση παντού. Υπάρχουν
προβλήµατα και στην επαρχία κυρίως, αλλά και στα µεγάλα
αστικά κέντρα. Η κατεύθυνση που έχουµε δώσει και στις υγειονοµικές περιφέρειες είναι να κάνουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, χρησιµοποιώντας και οριακές µετακινήσεις.
Βεβαίως, όταν κινείσαι σε µία λογική εµβαλωµατική ή σε µία
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λογική αντιµετώπισης οξυµένων οικονοµικών, οικογενειακών και
κοινωνικών προβληµάτων, τα οποία και αυτά δεν πρέπει να τα
παραγνωρίζουµε –υπάρχει, δηλαδή, ανθρώπινο δυναµικό σήµερα στο σύστηµα υγείας που αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα, τα οποία πρέπει να τα παίρνει υπ’ όψιν της η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου και να προσπαθεί να διευκολύνει τους
ανθρώπους, καθιστώντας τους στο κάτω-κάτω της γραφής και
περισσότερο αποδοτικούς- όλη αυτή η προσπάθεια να τα συνταιριάξεις όλα αυτά εµπεριέχει και τον κίνδυνο να κάνεις και κινήσεις όχι καλά µελετηµένες ή να υπάρξουν παρενέργειες, οι
οποίες δεν είχαν υπολογιστεί εξαρχής. Όταν προσπαθείς, λοιπόν, σε ένα τέτοιο τοπίο, πλήρως αποδιοργανωµένο, να καλύψεις εκρηκτικές ανάγκες παντού, νοµίζω ότι είναι πολύ δύσκολο
αυτό το εγχείρηµα και αναγνωρίζω ότι ενδεχοµένως κάποιες κινήσεις να µην είχαν την απαραίτητη προεργασία και προετοιµασία, για να υλοποιηθούν.
Πάντως, αυτό που θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε είναι ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει να υπάρξει µία σοβαρή παρέµβαση ενίσχυσης
του δηµόσιου συστήµατος αυτήν την περίοδο, διότι έχει αυξηθεί
η ζήτηση των υπηρεσιών, διότι το προσωπικό είναι ελλειµµατικό
και διότι βεβαίως έχουν περικοπεί δραµατικά οι προϋπολογισµοί
των νοσοκοµείων.
Πιστεύουµε ότι στον βαθµό που αυτές τις µέρες αυτή η
σκληρή και επίπονη διαπραγµάτευση της χώρας µας µε την Ευρώπη ολοκληρωθεί, θα υπάρξει ένα νέο, πιο σαφές και σταθερό
δηµοσιονοµικό πλαίσιο που θα µας επιτρέψει να βάλουµε και να
υλοποιήσουµε αυτές τις προτεραιότητες υπέρ της δηµόσιας περίθαλψης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 349/15-6-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις στις µονάδες τεχνητού νεφρού της Λακωνίας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λίγο νοτιότερα ας µεταφερθούµε τώρα, µετά τη σηµαντική παρέµβαση του συναδέλφου κ. Ζαχαριά και να πάµε στον Νοµό Λακωνίας, όπου και εκεί οι µονάδες υγείας του νοµού παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα. Όπως πολύ καλά θεωρώ ότι γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, εξαιτίας της ειδικότητός του, οι µονάδες υγείας είναι µία αυτοτροφοδοτούµενη και συνεχώς έχουσα
ανάγκη βελτίωσης υπόθεση, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι πρέπει
πάντοτε να παρακολουθείται εκ µέρους της άµεσα υπεύθυνης
γι’ αυτήν, που είναι η ελληνική πολιτεία.
Στοχεύω την επικαιρότητα της ερώτησης στα ζητήµατα των
µονάδων τεχνητού νεφρού, γιατί είναι αυτές οι οποίες φιλοξενούνται στον Νοµό Λακωνίας στις δύο µεγάλες µονάδες υγείας
που έχει ο νοµός, που είναι αυτές της Σπάρτης και των Μολάων,
όπου στη Σπάρτη έχουµε δεκαέξι µηχανήµατα που αφορούν
εξήντα πέντε αιµοκαθαιρόµενους, στους δε Μολάους έχουµε έντεκα µηχανήµατα που αφορούν τριάντα έξι αιµοκαθαιρόµενους.
Τα µηχανήµατα αυτά χαρακτηρίζονται για την παλαιότητά τους,
καθώς επίσης και για την επιβάρυνση, όσον αφορά τον πληθυσµό που θέλει να εξυπηρετηθεί εξαιτίας των θερινών µηνών που,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Πρόεδρε, λόγω της
ειδικότητός σας, ζητούν πάρα πολλοί από τα αστικά κέντρα -κυρίως από την Αθήνα- οι οποίοι θα κατέβουν στα χωριά τους και
στις περιφέρειές τους τώρα το καλοκαίρι, να φιλοξενηθούν στα
αντίστοιχα µηχανήµατα αιµοκάθαρσης, πράγµα που σηµαίνει ότι
επιβαρύνονται µε περαιτέρω πληθυσµό, όταν και για τη Σπάρτη
και για τους Μολάους υπάρχει η δυνατότητα µόνο για δέκα επιπλέον «επισκέπτες» αιµοκαθαιρόµενους σε αυτές τις δύο µονάδες.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να µου πείτε τι σχεδιάζετε
και τι έχετε αποφασίσει σχετικά µε τις µονάδες αιµοκάθαρσης
του Νοµού Λακωνίας, τι προτίθεσθε να κάνετε σχετικά µε την παλαιότητά τους και, εν πάση περιπτώσει, εάν έχετε κάτι να µας
πείτε που θα αφορά περαιτέρω τη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας δύσκολης και σφιχτής καταστάσεως.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς, κύριε Δαβάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, χαίροµαι για την ευαισθησία µε την οποία
προσεγγίζετε το θέµα της φροντίδας των συνανθρώπων µας που
έχουν ανάγκη από συνεχή αιµοκάθαρση. Είναι µία σηµαντική κατηγορία του πληθυσµού που χρειάζεται ειδική µεταχείριση και
µέριµνα.
Ο νοµός σας έχει την τύχη να διαθέτει δύο µονάδες τεχνητού
νεφρού, οι οποίες καλύπτουν έναν πολύ σηµαντικό αριθµό χρονίως αιµοκαθαιρόµενων. Όντως, τα µηχανήµατα τα οποία διαθέτουν οι µονάδες αυτές έχουν υπερβεί το όριο ζωής τους και
υπάρχουν και συνεχείς βλάβες, µε αποτέλεσµα να είναι δύο µηχανήµατα σε εφεδρεία πάντα για το ενδεχόµενο βλάβης και απ’
ό,τι πληροφορούµαι και οι ανάγκες συντήρησης έχουν αυξηµένο
κόστος αυτήν την περίοδο, άρα είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει
να αντιµετωπιστεί.
Ξέρω ότι έγιναν προσπάθειες ένταξης στο ΕΣΠΑ, είχαν βγει
τεχνικά δελτία, δεν τελεσφόρησαν και η προσπάθεια που γίνεται
αυτήν την περίοδο –που έχει ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση- είναι να ενταχθεί στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Έχουν ένα κόστος περίπου 350.000 ευρώ για την ανανέωση είκοσι µηχανηµάτων. Ήδη η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας το
έχει δει το θέµα, έχει ζητήσει τη γνωµοδότηση του ΕΚΑΠΤΥ για
τις προδιαγραφές και πιστεύουµε ότι πρέπει να προχωρήσει
αυτή η υπόθεση. Είναι όντως µία ανάγκη, την οποία πρέπει να
καλύψουµε.
Τώρα, όσον αφορά το θέµα της φιλοξενίας επισκεπτών του
νοµού, το οποίο είναι ένα θέµα που το αντιµετωπίζουν σε όλες
τις µονάδες τεχνητού νεφρού της χώρας -ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, το αντιµετωπίζουν το καλοκαίρι- η διαβεβαίωση
που έχουµε από το νοσοκοµείο και από τους γιατρούς των τµηµάτων αυτών είναι ότι θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις σε συνεννόηση µε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, προσπαθώντας
να καλύψουν όλο το αιτούµενο διάστηµα -µέχρι δηλαδή και δύο
µήνες- για να µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, στις βάρδιες, δηλαδή, που λειτουργούν. Ούτως ή άλλως, τρεις βάρδιες
είναι στο Νοσοκοµείο Σπάρτης και δύο στο Νοσοκοµείο Μολάων.
Γίνεται µία προσπάθεια, ίσως και µε µια οριακή εσωτερική µετακίνηση προσωπικού, να ενισχυθεί και να υπάρξει και τρίτη βάρδια
στο Νοσοκοµείο Μολάων, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν και οι
εξήντα πέντε –συν τριάντα έξι- αιµοκαθαιρόµενοι ασθενείς αυτήν
την περίοδο, συν οι επισκέπτες του νοµού.
Πιστεύω ότι µε καλή διάθεση και προφανώς µε την αυξηµένη
προσφορά και το φιλότιµο του ανθρώπινου δυναµικού θα αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα και για τη φετινή σεζόν, χωρίς
πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στις προσπάθειες της παρούσης διοικήσεως. Ειρήσθω εν παρόδω, µε µία τροπολογία, κύριε
Υπουργέ, τους καθαιρείτε όλους τους διοικητές. Έτσι πληροφορούµεθα. Και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν συνάδει µε εσάς,
αν και δεν σας γνωρίζω καλά, βέβαια, αλλά από ό,τι σας βλέπω
και κοινοβουλευτικά και από τη γενικότερη, θα έλεγα, σύντοµη
πολιτεία σας στο Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι
µε εµπειρία να παύονται. Αυτό θυµίζει παλαιές εποχές κοµµατικών στρατών, οι οποίοι έρχονται σήµερα να επελάσουν κατά του
κράτους πάλι, έχοντας το δέρας της εξουσίας. Θα πρέπει να το
δείτε αυτό.
Και αυτό το λέω σε συνέχεια αυτού που είπατε, όσον αφορά
την παρούσα διοίκηση του Νοσοκοµείου Σπάρτης, που µε πολύ
σηµαντικές προσπάθειες προσπάθησε να καλύψει το ζήτηµα των
ελλείψεων των µονάδων τεχνητού νεφρού. Δηλαδή, προσπάθησε
να το εντάξει στο ΕΣΠΑ, όπως εσείς είπατε –το γνωρίζουµε, αλλά
το είπατε εσείς- και προσπάθησε µετά, µέσω της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, να προχωρήσει στη χρηµατοδότηση αυτών των
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τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ για τα είκοσι νέα µηχανήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι και η εµπειρία της παρούσας διοίκησης
και το νοιάξιµο για τη λύση του προβλήµατος των µονάδων τεχνητού νεφρού είναι µεγάλο.
Νοµίζω ότι πρέπει γνωρίζετε ότι ένας αιµοκαθαιρόµενος στην
ελληνική περιφέρεια δεν είναι ο αιµοκαθαιρόµενος που παίρνει
το ταξί από το Παγκράτι και πηγαίνει στον «Ευαγγελισµό» και
κάνει αιµοκάθαρση. Εκείνος φεύγει από τα αποµακρυσµένα χωριά της Μάνης, από τα αποµακρυσµένα χωριά της Νεάπολης,
από τη βόρεια Λακωνία. Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει ένας τέτοιος
άνθρωπος να είναι συνέχεια σε ένα ταξί ή στο αυτοκίνητο του
συγγενούς ή του φίλου του. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτός είναι ένας
άλλος τύπος αιµοκαθαιροµένου.
Πέραν τούτου, θέλω να προσπαθήσετε, πρώτον, να ξαναδείτε
το ζήτηµα της καθαίρεσης των διοικητών τον µονάδων υγείας.
Δεν µπορεί ο κύριος Υπουργός, ο προϊστάµενός σας, να φέρεται
κατ’ αυτόν τον τρόπο, επαναφέροντας συνθήκες παλαιοκοµµατισµού, όπως έχει γίνει και σε άλλους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης.
Δεύτερον, πρέπει να δούµε λίγο αυτό που είπατε. Θα προχωρήσει στην υπόθεση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
η χρηµατοδότηση αυτών των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων για
καινούργια µηχανήµατα; Πάλι εσείς ο ίδιος είπατε –χρησιµοποιώ
τα λόγια σας- ότι το κόστος συντήρησης αυτών των παλιών µηχανηµάτων που έχουν υπερβεί το όριο είναι πολύ µεγαλύτερο
από το να αγοράσουµε καινούργια. Είναι κοινή λογική. Απλά
πράγµατα.
Τρίτον, πληροφορήθηκα πρόσφατα –και επειδή είστε εγκρατής περί τα υγειονοµικά, θέλω να µου απαντήσετε, παρ’ ότι δεν
ήταν στην ερώτησή µου, αλλά συνάδουν όλα αυτά- ότι η πρωτοβάθµια υγεία έχει πληγεί µε την περικοπή του κόστους δαπανών
κατά 35% των εφηµεριών των γιατρών των κέντρων υγείας. Εµείς
στη Λακωνία -και σε όλη την ελληνική περιφέρεια- έχουµε κέντρα
υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν τους κόβεις το 35% των αποδοχών τους για τις εφηµερίες, πώς θα λειτουργήσουν; Πώς θα βάλουν βενζίνη, για να πάνε στο κέντρο υγείας από ένα χωριό ή
από οπουδήποτε αλλού; Αυτά είναι σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να τα δείτε. Αυτό να το αναθεωρήσετε, κύριε Υπουργέ.
Επίσης, ζητήµατα που αφορούν το ΕΚΑΒ του Νοµού Λακωνίας, σηµειώστε τα. Θα ήθελα µία απάντηση και να µε ενηµερώσετε εγγράφως, πέραν του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Το Κέντρο Υγείας Καστορίου που εγκαινιάσαµε στις 18 Ιανουαρίου –θα µου πείτε ότι ήταν προεκλογική περίοδος, µπορεί να
ενέχει στοιχεία προεκλογικής περιόδου µε ό,τι αυτό σηµαίνειιδρύθηκε µε ΦΕΚ, κύριε Πρόεδρε, σε µία αποµακρυσµένη περιοχή του Νοµού Λακωνίας.
Προχωρήστε το εσείς. Πάρτε τις δάφνες της λειτουργίας του
εσείς. Έχει κάνει ο ελληνικός λαός δαπάνες για µηχανήµατα και
προσωπικό, που πρέπει να το φέρετε, προκειµένου αυτή η περιοχή, που είναι δίπλα στον νέο δρόµο Λεύκτρου-Σπάρτης, ο
οποίος πιστεύω ότι θα λειτουργήσει σύντοµα, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν µια µονάδα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση
αυτοκινητικών δυστυχηµάτων.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης -σηµειώστε το και αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ πρέπει να γίνεται µια επαγωγική και δηµιουργική συζήτηση- υπάρχει
το ζήτηµα της παθολογικής κλινικής του Νοσοκοµείου Σπάρτης.
Είναι η κλινική που, όπως πολύ καλά πρέπει να γνωρίζετε, συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος των ασθενών. Η διευθύντρια
παίρνει σύνταξη. Θα είναι ακέφαλη σε λίγο καιρό η παθολογική.
Υπάρχει τεράστιος πληθυσµός ανθρώπων, οι οποίοι ζητούν συνδροµή της πολιτείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητέ Αθανάσιε,
ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είναι ζητήµατα τα οποία πρέπει να
τα δείτε.
Κλείνω µε την επαναφορά µου: Προχωρήστε στην ΕΠΥ για τις
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες για τις µονάδες τεχνητού νεφρού,
για να ανανεωθούν και να γίνουν καλύτερες.
Ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι να κάνουµε; Λακω-
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νία είναι αυτή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Κύριε συνάδελφε, για να κλείσουµε το ειδικό θέµα που αφορά
τη µονάδα τεχνητού νεφρού, σας λέω ξανά ότι είναι ένας χώρος
ειδικής ανάγκης και αναγκαίας ευαισθησίας και όσον αφορά τις
υποδοµές και όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό.
Ειδικά έχουµε φροντίσει στη ρύθµιση που περάσαµε για τους
επικουρικούς γιατρούς η θητεία τους στις µονάδες τεχνητού νεφρού να είναι τριετής, ακριβώς µε τη λογική να δώσουµε τη δυνατότητα µιας αυξηµένης θητείας και, άρα, µιας διασφάλισης ότι
δεν θα τεθεί σε διακινδύνευση η στελέχωση αυτών των µονάδων.
Θεωρώ ότι σε συνεργασία και µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου θα παρακολουθήσουµε το θέµα για την ένταξη στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Η βούλησή µας είναι αυτό να
γίνει. Προφανώς το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων της χώρας γενικά έχει υποστεί πολύ µεγάλη περικοπή. Όµως, θεωρώ
ότι πρέπει να υπάρξει προτεραιότητα.
Θέσατε επιµέρους θέµατα.
Όσον αφορά το θέµα των εφηµεριών, το κονδύλι των εφηµεριών, αγαπητέ συνάδελφε, προϋπολογίστηκε από την προηγούµενη Κυβέρνηση. Είναι όντως ελλειµµατικό, είναι πολύ µειωµένο
σε σχέση µε πέρσι και, ενδεχοµένως, υπήρξαν και ανισότιµες κατανοµές εντός των ΥΠΕ µε την τάση, απ’ ό,τι διαπιστώνω κι εγώ,
να περικόπτεται πολύ µεγαλύτερο ποσοστό στις µονάδες της
επαρχίας, ιδιαίτερα στα κέντρα υγείας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Η 6η ΥΠΕ 35%.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το
ξέρω.
Αντίστοιχα προβλήµατα αυτήν την περίοδο υπάρχουν και στη
2η ΥΠΕ, που καλύπτει όλο το Αιγαίο και που έχει σοβαρά προβλήµατα. Θα κάνουµε διορθωτικές κινήσεις, προσπαθώντας να
ενισχύσουµε µε ασφαλή τρόπο τη στελέχωση αυτών των κέντρων υγείας.
Αντιλαµβάνεστε, όµως, ότι για να υπάρξει συνολική αναµόρφωση και του προϋπολογισµού του κράτους σε σχέση µε τα νοσοκοµεία και του αντίστοιχου κονδυλίου για τις εφηµερίες των
γιατρών, αυτό θα είναι αποτέλεσµα µιας, όπως είπα και πριν, ευρύτερης διασφάλισης που θα προκύψει από µια νέα συµφωνίαπλαίσιο στις επόµενες µέρες.
Οι ανάγκες είναι τεράστιες στο σύστηµα υγείας. Το έχουµε πει
πάρα πολλές φορές. Αυτήν την περίοδο έχει αυξηθεί 30% η ζήτηση των υπηρεσιών, έχει µειωθεί 30% το ανθρώπινο δυναµικό
και έχουν περικοπεί πάνω από 50% οι λειτουργικές δαπάνες.
Αυτό, όπως αντιλαµβάνεται ο καθένας, οδηγεί σε ένα λειτουργικό µπλακ άουτ. Αυτό το µπλακ άουτ θέλουµε να το αποτρέψουµε µε κάθε τρόπο και µε έκτακτα µέτρα θα προσπαθήσουµε
να διασφαλίσουµε την επιβίωση των δηµόσιων δοµών.
Όσον αφορά το θέµα των διοικητών, το οποίο θέσατε µε έµφαση, νοµίζω ότι το να µας εγκαλείτε για κοµµατισµό αυτήν την
περίοδο θεωρώ ότι προκαλεί λιγάκι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αποδείξτε ότι δεν έχω δίκιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Προκαλεί, κύριε Δαβάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σας προκαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το να
εγκαλείται η σηµερινή Κυβέρνηση από εκπροσώπους, οι οποίοι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Χθες έφεραν την τροπολογία…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Επιτρέψτε µου.
…είναι µέρος ενός πολιτικού συστήµατος, το οποίο έχει βάλει
τη γνωστή σφραγίδα κοµµατισµού και πελατειακών σχέσεων επί
δεκαετίες σ’ αυτήν την χώρα, νοµίζω ότι είναι πρόκληση στην
κοινή νοηµοσύνη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Γι’ αυτό ήρθατε εσείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είχαν
υποχρέωση, επιτρέψτε µου να πω, οι διοικητές όχι µόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε. Το θέµα αυτό θα το αναλύσετε στη συζήτηση στην
Ολοµέλεια. Ολοκληρώστε, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που πρέ-
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πει να πάνε στις επιτροπές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Κατά την άποψή µας, είχαν υποχρέωση οι διοικητές να θέσουν
στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας τις παραιτήσεις τους και να
αξιολογήσει η πολιτική ηγεσία εάν κάποιοι από αυτούς µπορούν
να παραµείνουν στις θέσεις τους.
Αυτό θα κάνουµε και τώρα. Παρ’ ότι η νοµοθετική ρύθµιση θα
µας δίνει τη δυνατότητα να τους απολύσουµε αζηµίως, ενδεχοµένως να υπάρχουν περιπτώσεις -και νοµίζω ότι υπάρχουν- που
µπορούν αξιοποιηθούν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για το Κέντρο Υγείας Καστορίου ξέρετε κάτι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει κρατήσει σηµειώσεις ο κύριος Υπουργός. Νοµίζω ότι δεν λύνονται αυτά στο
πόδι. Καλό θα είναι, κύριε Δαβάκη, να πιείτε έναν καφέ και να τα
πείτε αναλυτικά, γιατί θέσατε πολύ σηµαντικά θέµατα.
Εισερχόµαστε στην τελευταία επίκαιρη ερώτηση για τον κ.
Ξανθό. Είναι η τέταρτη µε αριθµό 337/10-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Ποταµιού κ.
Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τη λειτουργία των Πολυδύναµων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων
του ΚΕΘΕΑ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν µπω
στο θέµα του ΚΕΘΕΑ, θα µου επιτρέψετε να εγκαλέσω και τους
δύο συναδέλφους για το θέµα των διοικητών των νοσοκοµείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη χάνετε τον χρόνο
σας. Τα λέτε µετά. Παρ’ ότι θα έχετε ανοχή και εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρ’ ότι ήταν απαράδεκτος
ο τρόπος µε τον οποίο χειρίστηκαν τις διοικήσεις των νοσοκοµείων οι προηγούµενοι, δεν δικαιολογεί την απαράδεκτη πολιτικά
τροπολογία, η οποία επιτρέπει κυριολεκτικά να διορίσετε τον
«κηπουρό» σας, όπως έλεγαν παλιά για τον βασιλιά.
Δέχοµαι ως ένα σηµείο τις καλές σας προθέσεις, αλλά η διοίκηση δεν ασκείται µε προθέσεις, ασκείται µε θεσµούς. Περιµένουµε να νοµοθετήσετε νοµοσχέδιο µε διαφάνεια προσλήψεων,
για να σας χειροκροτήσουµε.
Όµως, αυτό είναι οπισθοδρόµηση. Είναι πίσω στη δεκαετία
του 1990, πριν από τον νόµο του Παπαδόπουλου. Είναι ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαργιώτα,
µετά θα φωνάζετε ότι δεν έχετε χρόνο για την επίκαιρη ερώτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Θα µου δώσετε ένα λεπτό
από τον χρόνο της δευτερολογίας µου και έτσι θα το καλύψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχετε, βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Θέλω σήµερα, κυρίως, να
εστιάσω σε ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Είναι τα Πολυδύναµα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, µικρά, λίγα αλλά πολύ σηµαντικά, όπως
θα δούµε στη συνέχεια.
Ιδρύθηκαν το 2013 µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για καινοτόµες µονάδες για τη θεραπευτική υποστήριξη ατόµων και των οικογενειών τους που έχουν διπλή διάγνωση: έχουν
κάποιας µορφής εξάρτηση όχι απαραίτητα από τα ναρκωτικά γιατί το ΚΕΘΕΑ προδιαθέτει- και ταυτόχρονα έχουν και ψυχικό
νόσηµα.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού 2007-2013», λοιπόν, αναπτύχθηκε ένα δίκτυο τέτοιων κέντρων. Είναι επτά τον αριθµό, στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, στην πόλη µου τη Λάρισα, στο Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, την Καλαµάτα και τη Μυτιλήνη.
Λειτουργούν έκτοτε, καθώς η αντιµετώπιση τέτοιων ασθενών
είναι προβληµατική πολλές φορές και δύσκολη από τις µονάδες
του συστήµατος υγείας. Τόσο οι χρήστες όσο και οι οικογένειες
έχουν σηµαντικές ανάγκες, οι οποίες αντιµετωπίζονται από ειδικό, εξειδικευµένο προσωπικό.
Περίπου χίλια πεντακόσια άτοµα και οι οικογένειές τους έχουν
αντιµετωπιστεί από τα σαράντα δύο άτοµα που εργάζονται σε
αυτές τις µονάδες και τα οποία εργάζονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, η οποία έχει παραταθεί άπαξ και η οποία εκπνέει,
όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ -είµαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ξέ-
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ρετε και εσείς- τον άλλο µήνα. Στις 21-7-2015 η χρηµατοδότηση
τελειώνει και τα κέντρα αυτά θα κλείσουν ουσιαστικά, εάν δεν
γίνει κάτι.
Το ΚΕΘΕΑ έχει ζητήσει την παράταση της σύµβασης των εργαζοµένων αυτών για οκτώ ακόµα µήνες, µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήµερα, µε τη δαπάνη να βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΚΕΘΕΑ. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό εντός του ΚΕΘΕΑ, χωρίς άλλες δαπάνες.
Η ερώτηση, κύριε Υπουργέ, είναι εάν θα εκδοθεί η πράξη του
υπουργικού συµβουλίου, η οποία απαιτείται για να παραταθούν
για οκτώ µήνες, όπως είπα, οι συµβάσεις των εργαζοµένων στα
Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, καθώς ο χρόνος τελειώνει και µια
δοµή η οποία είναι σηµαντική, κατά τη γνώµη µου, και πρέπει να
διατηρηθεί µε κάποιον τρόπο δυστυχώς θα παύσει να λειτουργεί
και θα χαθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
δεν κρατήθηκε ο χρόνος σας, καθώς υπήρξε σε όλους ανοχή.
Άρα έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, νοµίζω ότι αναδεικνύετε ένα πολύ σηµαντικό
θέµα. Η εξάρτηση είναι ένα σύνθετο φαινόµενο, έχει µια βιολογική, µια ψυχολογική και µια κοινωνική διάσταση. Έχει επιδεινωθεί στη διάρκεια της κρίσης. Και πέραν των ναρκωτικών υπάρχει
αυξηµένη επίπτωση εξαρτήσεων, όπως το αλκοόλ, το διαδίκτυο,
ο τζόγος, αναδυόµενες εξαρτήσεις. Και πραγµατικά η συνεισφορά των δοµών και των φορέων αντιµετώπισης των εξαρτήσεων σε όλο το φάσµα -από την πρόληψη µέχρι τη µείωση της
βλάβης, την υποκατάσταση, τη θεραπεία, την επανένταξη- είναι
πάρα πολύ κρίσιµη και σηµαντική.
Το ΚΕΘΕΑ παίζει έναν κοµβικό ρόλο σ’ αυτή την αλυσίδα.
Αυτές οι επτά δοµές ήταν όντως µια σηµαντική καινοτοµία, διότι
προσπάθησαν να αντιµετωπίσουν και νοµίζω ότι το έχουν κάνει
σε πολύ µεγάλο βαθµό και ποιοτικά και ποσοτικά -έχουν εξυπηρετήσει µόνο το 2014 περίπου χίλιους πεντακόσιους θεραπευόµενους και µέλη οικογενειών τους- αυτό το σύνθετο πρόβληµα
της διπλής διάγνωσης, δηλαδή της συννοσηρότητας εξάρτησης
και ψυχικής νόσου.
Αυτή τη δυνατότητα µέχρι τώρα δεν την είχαν παρά µόνο
δοµές του ΨΝΑ και του ΨΝΘ, το «18 Άνω» και µια αντίστοιχη
δοµή στο ΨΝΘ. Στην υπόλοιπη επαρχία δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα από τους υφιστάµενους φορείς να αντιµετωπιστούν
αυτά τα περιστατικά.
Η συνεισφορά, λοιπόν, είναι αδιαµφισβήτητη. Η πρόθεσή µας
είναι να παραµείνουν σε λειτουργία αυτές οι δοµές, να µην υπάρξει διακοπή στη συνέχεια της φροντίδας των θεραπευοµένων και
αντίθετα να διευρυνθεί, να ενισχυθεί και να αναβαθµιστεί ο
ρόλος τους.
Αυτό το οποίο έχουµε κάνει είναι ότι κατ’ αρχάς διερευνήθηκε
η παράταση του προγράµµατος µέσω ΕΣΠΑ. Δεν υπήρξε αυτή η
δυνατότητα, υπήρξε overbooking στα προγράµµατα. Το ξέρετε
πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν υπήρξε δυνατότητα.
Η λύση, λοιπόν, η οποία επιλέχθηκε σε συνεννόηση µε το
ΚΕΘΕΑ και η οποία θα υλοποιηθεί, είναι να υπάρξει προκήρυξη
οκτάµηνων συµβάσεων µε επιβάρυνση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ΚΕΘΕΑ και µε διαδικασίες που το ΚΕΘΕΑ έχει,
µε βάση τον κανονισµό του, για να δοθεί µια πίστωση χρόνου, να
διασφαλιστεί η παράταση της λειτουργίας και κυρίως να προετοιµαστεί µια µονιµότερη λύση στο πρόβληµα. Αυτό είναι το ένα
θέµα.
Ήδη έχει υπογραφεί από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου το σχετικό αίτηµα. Θα υπογραφεί και από
τους υπόλοιπους, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Αναπληρωτή
Υπουργό. Στη συνέχεια πάει στο Υπουργείο Οικονοµικών και στο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και βγαίνει η ΠΥΣ. Η προσπάθειά
µας είναι αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο σύντοµα, για να µην υπάρξει κανένα πρόβληµα στις ασφυκτικές, ας πούµε, ηµεροµηνίες
οι οποίες υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα θέµα.
Το δεύτερο θέµα, είναι να εντάξουµε τις ανάγκες σε µόνιµο
προσωπικό αορίστου χρόνου του ΚΕΘΕΑ, το οποίο έχει υποστεί
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µια σηµαντική µείωση ανθρώπινου δυναµικού -τα στοιχεία είναι
ότι έχουν αποχωρήσει ενενήντα πέντε εργαζόµενοι τα τελευταία
χρόνια κι έχει να γίνει πρόσληψη µόνιµου προσωπικού από το
2006- στο πρόγραµµα προσλήψεων µόνιµου προσωπικού, το
οποίο θα υπάρξει συνολικά για το σύστηµα υγείας και για την
ψυχική υγεία και για τον τοµέα των εξαρτήσεων. Είµαστε σε συνεννόηση και νοµίζω ότι θα καλύψουµε ένα σηµαντικό µέρος από
τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, θα πρέπει να αναζητήσουµε και τη δυνατότητα
συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης και από το νέο Κοινοτικό
Πλαίσιο µε την κατάλληλη προφανώς προετοιµασία, έτσι ώστε
να διασφαλιστεί ότι οι δοµές αυτές που έχουν αξιοπιστία, που
έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη πολλών εξαρτηµένων ανθρώπων και των οικογενειών τους και που αυτήν την περίοδο αγωνιούν πάρα πολύ και δικαίως για την επιβίωσή τους, αυτές οι
δοµές, λοιπόν, θα ενισχυθούν και θα στηριχθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι για
αυτό που ακούω, γιατί µέχρι και χθες, οι δηµοσιογραφικές πληροφορίες έλεγαν ότι ο κ. Κατρούγκαλος απέφυγε να δεσµευτεί
πάνω στην πρόταση του ΚΕΘΕΑ. Χαίροµαι, λοιπόν, που υιοθετείτε τη λύση που πρότεινε το ΚΕΘΕΑ και ακούω ότι βρίσκεται
στη διαδικασία της συλλογής υπογραφών.
Ξέρετε και εσείς και εγώ ότι είναι επείγον. Όπως είπα και προηγουµένως, έχει λάβει επείγοντα χαρακτήρα.
Λαµβάνω, λοιπόν, την ευκαιρία να επαινέσω και εγώ µε τη
σειρά µου το έργο του ΚΕΘΕΑ και των ειδικών επιτροπών.
Στη Θεσσαλία, απ’ ό,τι γνωρίζω και από τη συνοµιλία µου µε
τους ανθρώπους που τα υποστηρίζουν, είναι το µοναδικό κέντρο
που αντιµετωπίζει άτοµα εξαρτηµένα από τον αλκοολισµό και τις
οικογένειές του, πράγµα το οποίο νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Μίλησα αυτές τις µέρες µε ανθρώπους απ’ όλα τα κέντρα, οι
οποίοι δηλώνουν όλοι οµόφωνα ότι ακόµα και αν απολυθούν,
ακόµα και αν κοπεί η διαδικασία, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν
αυτούς τους ανθρώπους, παρ’ όλο που το ΚΕΘΕΑ, όπως είπε και
ο κύριος Υπουργός, έχει υποστεί σηµαντική καθίζηση του προσωπικού του λόγω των συνθηκών και έχει πολλά λειτουργικά
προβλήµατα, για να µπορέσει να υποστηρίξει τους εξαρτηµένους και τους ανθρώπους µε τους οποίους συνεργάζεται και
υποστηρίζει. Έτσι, ελπίζει κανείς ότι θα συνεχίσει αυτό το πρόγραµµα και χαίροµαι που το ακούω.
Δυστυχώς, όπως ξέρετε, το ΣΕΣ, το καινούργιο ΕΣΠΑ, έχει
ελάχιστα χρήµατα για την υγεία. Είναι ίσως ένα θέµα που πρέπει
να δούµε την αναθεώρησή του. Δεν ξέρω γιατί κατάντησε να έχει
τόσο λίγα χρήµατα για την υγεία. Θα δηµιουργήσει τεράστια
προβλήµατα όχι µόνο στο ΚΕΘΕΑ αλλά και στην προµήθεια εξοπλισµού για την επόµενη πενταετία και αυτό είναι ένα κρίσιµο σηµείο που θα απαντηθεί.
Όπως είπατε και εσείς και το έχουµε πει και άλλες φορές εδώ,
τόσο το ΚΕΘΕΑ όσο και οι άλλες µονάδες του συστήµατος
υγείας, βρίσκονται πραγµατικά σε οριακή κατάσταση.
Εδώ, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ –και χαίροµαι που το ακούει
και ο κ. Κουρουµπλής- θα ήθελα να υπογραµµίσω την ανάγκη
άµεσης δράσης. Εκτός από την τροπολογία που σχολίασα προηγουµένως, όπως τη σχολίασα, οφείλω να υπενθυµίσω και να
υπογραµµίσω ότι το Υπουργείο Υγείας παρά τις πολλές θετικές
εξαγγελίες –µαξιµαλιστικές καµµιά φορά αλλά δεν χάλασε και ο
κόσµος- δεν έχει µέχρι σήµερα νοµοθετήσει για τα τεράστια προβλήµατα της υγείας, δεν έχει φέρει κανένα νοµοσχέδιο και απ’
όσο ξέρω, δεν προβλέπεται να έρθει κανένα τις επόµενες λίγες
εβδοµάδες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, για το θέµα αυτό σας είπα το χρονοδιάγραµµα. Νο-
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µίζω ότι θα αντιµετωπιστεί. Είναι βούλησή µας να δώσουµε λύση.
Το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας είναι το εξής, ότι όλες οι
δοµές και οι φορείς που είχαν σχέση µε το πρόβληµα των εξαρτήσεων, κάνουν µια προσπάθεια αυτήν την περίοδο να αναπτύξουν συµπληρωµατικές δράσεις και να διευρύνουν το πεδίο
παρέµβασής τους. Το ΚΕΘΕΑ, µε αυτά τα ψυχοδιαγνωστικά κέντρα επεκτάθηκε και στο κοµµάτι της ψυχιατρικής συννοσηρότητας. Ο ΟΚΑΝΑ, αντίθετα, αναπτύσσει µονάδες επανένταξης.
Νοµίζω ότι υλοποιείται στην πράξη ένα µοντέλο πιο ολιστικής
προσέγγισης του προβλήµατος των εξαρτήσεων. Πιστεύω ότι ξεπερνάµε και τις παλιότερες αγκυλώσεις, αντιπαραθέσεις και
διαγκωνισµούς που υπήρχαν µεταξύ των φορέων αυτών.
Η πρόθεσή µας είναι να υπάρξει ένα πλαίσιο που να διευκολύνει τη λειτουργική διασύνδεση των δοµών και των υπηρεσιών αντιµετώπισης των εξαρτήσεων σε όλο το φάσµα, όπως είπα πριν,
από την πρόληψη µέχρι την επανένταξη και να υπάρξει συνέργεια, µε στόχο το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσµα για
τον χρήστη.
Αυτή, λοιπόν, είναι η πολιτική µας. Είναι µια πολιτική επιλογή,
που δεν είναι ζήτηµα προσωπικής ευαισθησίας των Υπουργών ή
–ξέρω εγώ- των ανθρώπων της Κυβέρνησης ούτε είναι ζήτηµα
συµπόνοιας απέναντι σε συµπολίτες µας, οι οποίοι όντως είναι
ευάλωτοι και έχουν µια επιπλέον ανάγκη προστασίας και φροντίδας.
Κατά την άποψή µας, είναι µια πολιτική επιλογή που λέει ότι ο
χρήστης και ο εξαρτηµένος, έχουν δικαίωµα σε µια φροντίδα που
θα εµπεριέχει θεραπευτικό πλουραλισµό, θα δίνει τη δυνατότητα
και θα εξατοµικεύει τη φροντίδα, ανάλογα µε τις δυνατότητες
και τις ανάγκες του χρήστη και κυρίως θα διασφαλίζει το δικαίωµά του να θεραπευτεί και να επανενταχθεί κανονικά στην
κοινωνία.
Αυτό είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα κοινωνικής συνοχής για µια
χώρα και για µια κοινωνία και είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα ισοτιµίας
των ανθρώπων και είναι –επιτρέψτε µου να πω- και ένα κρίσιµο
ζήτηµα δηµοκρατίας. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά µιας ευνοµούµενης πολιτείας που θέλει να ανήκει στην Ευρώπη, παρά τα
προβλήµατα που έχουµε αυτήν την περίοδο και το γεγονός ότι
διεκδικούµε, πραγµατικά, µε πάρα πολύ σθεναρό τρόπο ως Κυβέρνηση, την ισότιµη και αξιοπρεπή θέση της χώρας µέσα στα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Τώρα για το θέµα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, στο οποίο
αναφερθήκατε, σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται
νοµοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί. Δεν ξέρω πως θα είναι η λειτουργία των Τµηµάτων της Βουλής το καλοκαίρι. Σίγουρα, όµως,
θα υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεµείς νοµοθετικές ρυθµίσεις, που πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Κυρίως χρειάζεται να ενισχυθεί η προσβασιµότητα των ανθρώπων στο σύστηµα υγείας, η ενίσχυση και η στήριξη των δηµόσιων
δοµών µε ανθρώπινο δυναµικό –και µπορούµε να πάρουµε νοµοθετικές πρωτοβουλίες που να το διευκολύνουν αυτό- και κυρίως, η διαφανής και δηµοκρατική διακυβέρνηση του συστήµατος αυτού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Yπουργού)
Αυτά είναι µέληµά µας και µε αυτόν τον τρόπο απαντώ και
στην αιχµή περί κοµµατοκρατίας. Εµείς θέλουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, τελειώνετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ανοχή δείχνω, µόνο
όταν είναι επί της ουσίας της ερώτησης, όχι για να κάνουµε πολιτική.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ναι,
αλλά το έθεσαν, κύριε Πρόεδρε, και οι δύο συνάδελφοι. Δεν το
έθεσα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απαντήσατε. Συνεχώς θα το απαντάτε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
το έθεσα εγώ. Είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Έχετε ένα
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λεπτό. Ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Απάντησα προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Πριν πάµε στις ερωτήσεις του δεύτερου κύκλου, στις οποίες
θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κουρουµπλής -ο οποίος
προσήλθε και τον καληµερίζω- για τυπικούς λόγους πρέπει να
πω τα εξής:
Η τρίτη µε αριθµό 343/12-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση αναπηρικών συντάξεων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού.
Η πέµπτη µε αριθµό 362/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
επαναπρόσληψη των συµβασιούχων του ΟΑΕΕ, δεν θα συζητηθεί
λόγω αντικειµενικού κωλύµατος του συναδέλφου, επίσης λόγω
κωλύµατος Υπουργού.
Η ενδέκατη µε αριθµό 317/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τη συµφωνία συνεισφοράς ύψους 9.890.500 ευρώ, η οποία αποτελείται από δέκα πυλώνες και αφορά στην εκπόνηση µελετών
για την εφαρµογή του «προγράµµατος υποστήριξης των µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της υγείας», δεν συζητείται λόγω αντικειµενικού κωλύµατος του συναδέλφου που λείπει σε αποστολή στο
εξωτερικό.
Η έκτη µε αριθµό 342/12-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση της ειδικής επετηρίδας του Υπουργείου Υγείας για το διορισµό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεν συζητείται
λόγω αντικειµενικού κωλύµατος του συναδέλφου που λείπει σε
αποστολή στο εξωτερικό.
Η πρώτη µε αριθµό 350/15-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήξη της
µετενέργειας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Η τρίτη µε αριθµό 360/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων
των εργαζοµένων στα µεταλλεία Κασσάνδρας, δεν συζητείται
επίσης λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Η πέµπτη µε αριθµό 328/9-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου
Γεωργαντά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στη ρύθµιση για τα «κόκκινα δάνεια» των αγροτών
στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του Υπουργού.
Η έκτη µε αριθµό 309/2-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Καστοριάς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρίας Αντωνίου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος της συναδέλφου, η οποία νοµίζω ότι
απουσιάζει στο εξωτερικό.
Η δέκατη µε αριθµό 318/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
την αµοιβή και ανάληψη καθηκόντων εκκαθαριστή από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη «Συνεταιριστική Ευβοϊκή Τράπεζα», δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Τέλος, η πρώτη µε αριθµό 2689/19-5-2015 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αθανασίου Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στη βιοµηχανία πλαστικών σωλήνων και
εξαρτηµάτων «ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ» στη Νέα Σάντα της Περιφερειακής
Ενότητας Κιλκίς, δεν συζητείται επίσης λόγω κωλύµατος του
Υπουργού.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό
240/19-5-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρήστου Σιµορέλη προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων.
Κύριε Σιµορέλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και εσάς κύριοι Υπουργοί, που κάνατε σήµερα τον
κόπο να έρθετε εδώ να απαντήσετε στην ερώτησή µου, η οποία
βέβαια γίνεται σε µια στιγµή που η Κυβέρνησή µας, ο Πρωθυπουργός µας διαπραγµατεύεται µε τους δανειστές µας, µέσα σε
απίστευτους εκβιασµούς.
Και τι δεν ζητάνε! Στα Τρίκαλα έχουµε µια παροιµία. Όταν τα
ζητάνε όλα, λέµε «ζητάνε την Άρτα και τα Γιάννενα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα Τρίκαλα τα αφήνετε έξω. Πάτε στην Άρτα και στα Γιάννενα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Οι δανειστές προσπαθούν να προκαλέσουν οικονοµική ασφυξία, έλλειψη ρευστότητας στη χώρα. Η
Κυβέρνηση δίνει –και καλώς- προτεραιότητα στους µισθούς και
στις συντάξεις.
Ένα εξίσου σοβαρό θέµα, όµως, είναι και η φαρµακευτική περίθαλψη των πολιτών και ιδιαίτερα των ασθενέστερων στρωµάτων. Έτσι και στο χώρο του φαρµάκου, έχει προκληθεί οικονοµική ασφυξία ρευστότητας.
Η βιοµηχανία, αρνείται να αναλάβει το µερίδιο ευθύνης που
της αναλογεί στις δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η χώρα και
το οικονοµικό βάρος έχει πέσει µόνο στα φαρµακεία. Η βιοµηχανία, ενώ δίνει δωδεκάµηνη πίστωση στο δηµόσιο, αρνείται µια δίµηνη πίστωση στο χώρο του φαρµάκου, που θα ήταν µια οικονοµική ανάσα για όλους.
Η µη έγκαιρη εξόφληση δαπανών φαρµάκων δηµιουργεί αβεβαιότητα και µεγάλη ανησυχία στους φαρµακοποιούς της χώρας
αλλά και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής εµπορίου και διακίνησης του φαρµάκου. Δηµιουργεί, όµως και µεγάλη ανησυχία
στους ασφαλισµένους, µια και τα φαρµακεία ουσιαστικά, σηκώνουν το βάρος της χρηµατοδότησης της φαρµακευτικής περίθαλψης της χώρας.
Η δυνατότητα πίστωσης προς τον ΕΟΠΥΥ εκ µέρους των φαρµακείων είναι οριακή και έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια περαιτέρω καθυστέρησης αποπληρωµής των δαπανών. Η µη
υπεύθυνη πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία χρηµατοδοτήσεων του ΕΟΠΥΥ, δηµιουργεί ανυπέρβλητα προβλήµατα µε
σφραγισµένες επιταγές και διακοπή της πίστωσης και της εκτέλεσης συνταγών από µεγάλη µερίδα φαρµακοποιών της χώρας.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί εάν αληθεύουν οι πληροφορίες
για µη έγκαιρη πληρωµή των φαρµακείων, όπως γινόταν µέχρι
σήµερα και τι προτίθενται να πράξουν, για να υπάρχει σταθερή
ηµεροµηνία πληρωµής έστω και στις εβδοµήντα ηµέρες που γίνεται ως σήµερα, παρ’ ότι η συµβατική υποχρέωση προβλέπει
σαράντα πέντε ηµέρες.
Τι µέτρα θα πάρουν για να πιεσθεί η βιοµηχανία να αυξήσει
την πίστωση προς το χώρο του φαρµάκου που να συµπίπτει µε
την πληρωµή του ΕΟΠΥΥ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, πραγµατικά είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση
από τον αξιότιµο κύριο συνάδελφο.
Αφορά το φάρµακο ως αγαθό, που πρέπει µια συντεταγµένη
και υπεύθυνη πολιτεία, να εξασφαλίζει την πρόσβασή του σε
όλους χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισµούς. Το φάρµακο γι’
αυτήν την Κυβέρνηση είναι παράλληλα και µια αναπτυξιακή διαδικασία, γιατί αποδείχθηκε από έρευνες ότι είναι ένα συγκριτικό
πλεονέκτηµα που να µπορεί αυτή η χώρα να το αξιοποιήσει και
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να µπορέσει πραγµατικά να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, που
είναι το κρίσιµο και το ζητούµενο σ’ αυτήν την προσπάθεια που
γίνεται σήµερα, ώστε τα παιδιά του λαού µας, τα παιδιά τα σπουδαγµένα, µε µόχθο και κόπο, να µην παίρνουν των οµµατιών τους
και να βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά να βρουν καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, παράγοντας νέο πλούτο που
θα διανέµεται µε δίκαιο τρόπο, ενισχύοντας την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό
το γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση, ανέλαβε την ευθύνη της
χώρας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Νοµίζω ότι κάθε καλόπιστος συνάδελφος και πολίτης το αναγνωρίζει αυτό. Ήδη αντιλαµβανόµαστε σήµερα, µε την προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση στις Βρυξέλλες, πόσο δύσκολα είναι τα πράγµατα.
Παρά ταύτα, πρέπει να οµολογηθεί –κι εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον παριστάµενο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικώνότι µε το νοικοκύρεµα που γίνεται απ’ αυτήν την Κυβέρνηση και
την ιεράρχηση που γίνεται, µπορούµε να πούµε ότι οι πληρωµές
δεν έχουν σταµατήσει.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι αυτήν τη στιγµή έχουµε
την εκκρεµότητα να πληρώσουµε το Μάρτιο. Άρα, δεν υπάρχει
επί της ουσίας καθυστέρηση. Σας διαβεβαιώνω ότι την ερχόµενη
εβδοµάδα θα αρχίσει η καταβολή της εκκρεµότητας του Μαρτίου.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι κάνουµε κάθε προσπάθεια, ώστε να
µην υπάρχουν προβλήµατα εκκρεµοτήτων σ’ αυτόν τον τοµέα,
για να καλύπτονται οι ανάγκες και των φαρµακείων και της βιοµηχανίας.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να πω το
εξής: Η Κυβέρνηση ξεκίνησε µια διαπραγµάτευση µε τη βιοµηχανία. Βέβαια, το λέω αυτό και θα το ακούσει τώρα ο Υπουργός
Οικονοµικών και θα µου κάνει περικοπές. Για πρώτη φορά η διαπραγµάτευση αυτή, αποδίδει 160 εκατοµµύρια ευρώ.
Το ερώτηµα είναι γιατί δεν γινόταν µέχρι τώρα. Αλλάξαµε το
µοντέλο rebate και το κάναµε rebate όγκου.
Τι σηµαίνει rebate όγκου, κύριε Πρόεδρε; Για πρώτη φορά
πληρώνoυν οι πολυεθνικές φαρµακοβιοµηχανίες, γιατί αυτές
έχουν τον πολύ τζίρο. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι ενενήντα οκτώ
φάρµακα έχουν το 70% της δαπάνης. Καταλαβαίνετε, λοιπόν,
που είναι ο µεγάλος τζίρος.
Και αυτές οι βιοµηχανίες, που µέχρι σήµερα κανένας Υπουργός δεν τις έβαλε στο τραπέζι, κύριε Πρόεδρε, διατηρούν ένα
καθεστώς φορολογικού παραδείσου. Και αυτή η Κυβέρνηση
τολµά να ανοίξει και αυτό το θέµα, γιατί θέλουµε, πραγµατικά,
να βάλουµε τα πράγµατα σε µια τάξη. Και ήδη επίκειται συνάντηση του Υπουργείου Οικονοµικών γι’ αυτό το ζήτηµα.
Θέλω να πω δηλαδή ότι προσπαθούµε, ώστε να βάλουµε ένα
νέο διαφανές πλαίσιο στο χώρο της διακίνησης του φαρµάκου.
Και είναι και άλλα να γίνουν. Αυτές τις ηµέρες συζητούµε την
ανατιµολόγηση, για να δούµε πως ακριβώς θα προωθήσουµε τα
πράγµατα, ώστε και ο νόµος να ισχύει και διαφάνεια να υπάρχει,
για να µπορεί, πραγµατικά, το φάρµακο να είναι προσβάσιµο
αγαθό από όλους τους ανθρώπους και σε επίπεδο νοσοκοµείων
και σε επίπεδο φαρµακείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και κλείνω, λέγοντας ότι είναι άξιον απορίας, κύριε Πρόεδρε,
πως προκάτοχες ηγεσίες κατήργησαν τη διάταξη και το 4,5% του
χονδρεµπορικού κέρδους -όταν δεν πωλούσαν οι φαρµακοβιοµηχανίες στις φαρµακαποθήκες αλλά απευθείας στα φαρµακείααντί να πήγαινε στον ΕΟΠΥΥ όπως ίσχυε, πήγαινε στις βιοµηχανίες. Ήταν φτωχές! Ήθελαν ενίσχυση οι φαρµακοβιοµηχανίες,
ιδιαίτερα οι πολυεθνικές!
Αυτό η Κυβέρνηση το ανακάλεσε και εφόσον πωλούνται φάρµακα από τη φαρµακοβιοµηχανία στα φαρµακεία, χωρίς να διέρχονται διαµέσου των φαρµακαποθηκών, το χονδρεµπορικό
κέρδος θα πηγαίνει πλέον στον ΕΟΠΥΥ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο, για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την
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κατανόησή σας και να είστε βέβαιοι ότι σε αυτόν τον αγώνα που
κάνετε, οι φαρµακοποιοί θα είναι µαζί σας.
Απλώς εγώ θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι υπάρχει ένα πρόβληµα µε καθυστερηµένες πληρωµές ειδικά στον Σύλλογο Αττικής, τους φαρµακοποιούς της Αττικής. Εκκρεµεί περίπτωση, που
χρωστά ο ΕΟΠΥΥ από το 2012 πάνω από 20 εκατοµµύρια. Νοµίζω ότι και µε ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων και
Υπουργών, δεν απορροφήθηκαν αυτά τα χρήµατα. Η ερώτησή
µου είναι τι µέλλει γενέσθαι και γι’ αυτό το ποσό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ για τη
συντοµία. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, επειδή απευθυνθήκατε πάρα πολλές φορές
στον Προεδρεύοντα –όχι ότι απαγορεύεται βέβαια- θα ήθελα να
υπενθυµίσω ότι τον πρώτο νόµο περί επιστροφής χρηµάτων επί
του τζίρου των φαρµακοβιοµηχανιών τον είχατε ψηφίσει και
εσείς και µε είχατε βοηθήσει. Ενθυµείστε πότε ψηφίστηκε. Άλλο
πότε εφαρµόστηκε.
Έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, εγώ ευχαριστώ τον συνάδελφο, γιατί µου έδωσε αυτήν
την ευκαιρία να πω ορισµένα πράγµατα που έχουµε ξεκινήσει
στο Υπουργείο Υγείας. Θα ενηµερώσουµε, κύριε συνάδελφε, και
την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, µόλις ολοκληρώσουµε
αυτόν τον κύκλο.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, θα συνδέσουµε το φάρµακο µε την
αρχή του να είναι ένα αγαθό προσβάσιµο από όλους τους πολίτες, χωρίς να το στερείται κανείς. Ήδη ετοιµάσαµε διάταξη µε
τον κ. Ξανθό και θα έρθει στη Βουλή για τα λεγόµενα «στερείται»
φάρµακα, καθώς σήµερα ταλαιπωρούνται οι καρκινοπαθείς
αναγκαζόµενοι να αναζητούν τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. Θα τα
επαναφέρουµε στα νοσοκοµεία, γιατί αυτό απαιτεί ο σεβασµός
της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Διαµορφώνουµε ένα θεσµικό πλαίσιο παροχών σε ό,τι αφορά
τους καρκινοπαθείς, κύριε Πρόεδρε, που δεν έχει να ζηλέψει
καµµία χώρα στην Ευρώπη, παρά τις πολύ µεγάλες δυσκολίες
από τις οποίες διέρχεται η χώρα και την οικονοµική στενότητα.
Και αυτό είναι αποτέλεσµα νοικοκυριού, κύριε Πρόεδρε, που κάνουµε σε αυτόν το χώρο.
Κλείνω, λέγοντας ότι εµείς θέλουµε το φάρµακο να παράγεται
στην Ελλάδα σε ένα µεγάλο ποσοστό.
Καλούµε, λοιπόν, και την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, η
οποία πραγµατικά έχει ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και πρέπει να την στηρίξουµε, αλλά και κάθε βιοµηχανία, κύριε Πρόεδρε,
να έρθει και γι’ αυτό αλλάζουµε και το θεσµικό πλαίσιο των κλινικών µελετών, διότι προσδοκούµε ότι από εκεί θα έρθουν αρκετά χρήµατα. Βεβαίως, όποια εταιρεία µπορεί, να έρθει και να
παράξει. Διότι οφείλουν ιδιαίτερα οι πολυεθνικές, οι οποίες τα
τελευταία δέκα χρόνια έχουν εισπράξει από τη χώρα πάνω από
40 µε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ, να έρθουν και κάποια από τα
φάρµακα που καταναλώνονται στην Ελλάδα να τα παράξουν είτε
να τα συσκευάσουν στην Ελλάδα.
Εµείς θα στηρίξουµε αυτόν τον τοµέα, γιατί θεωρούµε ότι είναι
ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα, γιατί αυτό σηµαίνει
πραγµατική ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στην ένατη µε αριθµό 320/8-6-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού
Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Υγείας, σχετικά «µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από
την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα κέντρα κράτησης».
Διαβάζεται όπως είναι γραµµένη στο χαρτί.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω να παραδεχτώ τη συνέπεια που σας
διακρίνει εις ό,τι αφορά την άσκηση των καθηκόντων σας στα
πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά θα ήθελα να µεταφέρω ένα δίκαιο αίτηµα της Χρυσής Αυγής προς το Υπουργείο
σας και σε εσάς προσωπικά, διότι αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο
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να µην απαντώνται γραπτές ερωτήσεις από τον υφιστάµενο
Υπουργό µε την πρόφαση ότι το τρίτο πολιτικό κόµµα της χώρας
έχει µια δικαστική διαµάχη και ως εκ τούτου, δεν πρέπει να λαµβάνει ενηµέρωση για τρέχοντα ζητήµατα πολιτικής επικαιρότητας και άλλα ζητήµατα τα οποία απασχολούν όχι µόνο τη Χρυσή
Αυγή, αλλά και τους υπόλοιπους Έλληνες.
Το σηµερινό ερώτηµα που αφορά τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα
κέντρα κράτησης ασφαλώς δεν αφορά µόνο το δικό σας Υπουργείο. Θα µπορούσε να κατατεθεί η ερώτηση και σε άλλα συναρµόδια Υπουργεία, όπως στο Προστασίας του Πολίτη, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.ο.κ., αλλά
επειδή είναι πιο ηθικό το ερώτηµα, θα θέλαµε µία απάντηση για
ένα ζήτηµα το οποίο απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία.
Υπενθυµίζω ότι µόλις χθες συζητήθηκε στο νοµοσχέδιο περί
απόδοσης ιθαγένειας ένα ζήτηµα το οποίο αφορά όχι µόνο τον
πολιτικό κόσµο, αλλά και τον ελληνικό λαό, ο οποίος δυστυχώς
βιώνει τραγικές καταστάσεις από το πρόβληµα που διογκώνεται
καθηµερινά, αυτό δηλαδή της αθρόας εισόδου λαθροµεταναστών στη χώρα.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ευθύς εξαρχής ότι επανερχόµαστε
σκόπιµα στο ζήτηµα αυτό και καταθέτουµε ερωτήσεις σχετικές
µε τη λαθροµετανάστευση, αφ’ ενός, διότι είναι ένα µείζον ζήτηµα, αφ’ ετέρου, διότι πιστεύουµε ότι η πολιτεία δεν έχει πράξει
τα δέοντα για να το αντιµετωπίσει. Όταν µιλάω για την πολιτεία,
δεν αναφέροµαι µόνο στην τωρινή συγκυβέρνηση, που εξουσιάζει για περίπου πέντε µήνες, αλλά αναφέροµαι και στις προηγούµενες συγκυβερνήσεις, κυρίως αυτή της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, κόµµατα που για πολλά χρόνια όχι µόνο δεν έλυσαν
το πρόβληµα, αντιθέτως το διόγκωσαν µε τις πολιτικές που ακολούθησαν.
Δεύτερον, για να έρθω και στα ερωτήµατα όπως αυτά καταγράφονται στην επίκαιρη ερώτηση που σας έχει διανεµηθεί και
να επανέλθω αργότερα στη δευτερολογία µου, θα ήθελα να µου
δώσετε µία συγκεκριµένη απάντηση σχετικά µε τα κριτήρια µε
τα οποία αποφασίζετε να απελευθερωθούν λαθροµετανάστες
από τα κέντρα κράτησης.
Αντιλαµβάνοµαι ότι σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Δεν είστε
υποχρεωµένος να υιοθετήσετε την ορολογία. Για εσάς είναι «παράτυποι µετανάστες». Για εµάς είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται
παράνοµα στη χώρα. Θα θέλαµε να ξέρουµε ποια είναι τα κριτήρια ενός κράτους ευνοµίας, όπως χαρακτηρίζεται, να απελευθερώνει ανθρώπους οι οποίοι προκαλούν προβλήµατα στον
κοινωνικό ιστό της χώρας και στη δηµόσια υγεία των Ελλήνων.
Διότι έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο να έχουν επιστρέψει αρρώστιες οι οποίες είχαν εξαφανιστεί από την ελληνική κοινωνία εδώ
και δεκαετίες και ως εκ τούτου, από το συνωστισµό των ανθρώπων αυτών που δεν έχουν κάποιο τόπο διαµονής και αναγκάζονται να µένουν σε πάρκα, σε πλατείες ή οπουδήποτε αλλού,
αντιµετωπίζονται φαινόµενα όπως αυτά της έξαρσης ασθενειών,
όπως είναι η νόσος AIDS, η φυµατίωση, η ηπατίτιδα κ.ο.κ..
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου για τα υπόλοιπα ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, επειδή είµαι εραστής της ελληνικής γλώσσας και νοµίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι µόνο ένας χώρος πολιτικής
διεργασίας, αλλά και καλλιέργειας και της γλώσσας, θα ήθελα
µε όλον τον σεβασµό στον συνάδελφο να πω ότι λαθραίοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Άρα, είναι χρήσιµο να χρησιµοποιούµε τις
καλύτερες δυνατές ορολογίες. Η γλώσσα µας είναι τόσο πλούσια, ικανή να αποτυπώσει και να αποδώσει όλες τις έννοιες. Άρα,
λοιπόν, θεωρώ ότι καλό θα είναι να κάνουµε πιο εύστοχες χρήσεις ορολογιών.
Όσον αφορά το µεταναστευτικό ζήτηµα, αυτό είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Είναι ένα φαινόµενο που γεννά η άγρια εκµετάλλευση λαών και περιοχών. Είναι ένας πλανητικός καπιταλισµός που γεννά όλες αυτές τις αντιθέσεις και αναγκάζει ανθρώπους να αναζητούν ακόµα και µε κίνδυνο της ζωής τους –γιατί η
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πείνα είναι σύµβουλος που οδηγεί τον άνθρωπο σε τέτοιου είδους επιλογές- µία καλύτερη ελπίδα σε µία άλλη περιοχή, όπως
είναι η Ευρώπη.
Η χώρα µας, λοιπόν, αυτή η όµορφη χώρα που βρίσκεται σε
ένα στρατηγικό σηµείο αλλά είναι και ένα ζαφείρι στην ευρύτερη
περιοχή, δυστυχώς είναι σε ένα σηµείο επαφής µε τα προβλήµατα που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου, είναι από τις χώρες που δέχονται αυτήν την
πίεση.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς, ως Κυβέρνηση, στο άτυπο Συµβούλιο
Υπουργών θέσαµε το ζήτηµα της µετανάστευσης µε πολύ µεγάλη ένταση και παρ’ όλο που δεν ήταν στην ηµερήσια διάταξη,
κύριε συνάδελφε, καλέσαµε την Κύπρο, την Ιταλία και τη Μάλτα,
µε τις οποίες πλέον έχει συγκροτηθεί ένα µέτωπο απέναντι στην
αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συστρατευθούν.
Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι σ’ αυτούς τους κατατρεγµένους ανθρώπους. Το πρόβληµα είναι σε εκείνους που γεννούν
τις αιτίες που οδηγούν κάποιον να φεύγει από την πατρίδα του
κατατρεγµένος.
Εδώ, οφείλει η Ευρώπη και η ελληνική Κυβέρνηση –και η σηµερινή- να κάνει αυτό που δεν έκαναν οι προκάτοχες κυβερνήσεις, δηλαδή να καταστήσει σαφές ότι δεν µπορεί η ελληνική
οικονοµία να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Γι’ αυτό συγκροτήσαµε και αυτό το µέτωπο µε τις άλλες χώρες. Ήδη, στο Συµβούλιο Υπουργών του Λουξεµβούργου θέσαµε µαζί µε τις άλλες
τρεις χώρες και πάλι αυτό το ζήτηµα και διεκδικούµε τις απαραίτητες δαπάνες και χρηµατοδοτήσεις, προκειµένου να εξασφαλιστεί φροντίδα υγείας σ’ αυτούς τους ανθρώπους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου, για να
µη βγω εκτός χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν πειράζει, κύριε
Κουρουµπλή. Θα σας δώσω λίγο χρόνο, γιατί νοµίζω ότι το βασικό ερώτηµα ήταν αυτό. Άρα, αν θέλετε, συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Τότε θα συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
Ο κ. Ματθαιόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αν συµφωνούµε σε κάτι, αυτό έχει να κάνει µ’ αυτό που µόλις αναφέρατε,
ότι δηλαδή θα πρέπει να λύσουµε το πρόβληµα εκεί όπου αυτό
εντοπίζεται, στη ρίζα του και ότι εφόσον κάποιοι παράγοντες γεννούν τις αιτίες της λαθροµετανάστευσης, ασφαλώς η Ελλάδα
δεν µπορεί να αποτελέσει θύµα της λαθροµετανάστευσης.
Επαναλαµβάνω ότι εγώ δεν θέλω να υποβαθµίσω την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και τη ζωή τους, αυτών τουλάχιστον που επιζητούν ένα καλύτερο µέλλον στην πατρίδα µας, όσων ελπίζουν
σε ένα καλύτερο µέλλον, διότι γνωρίζετε πολύ καλά –και ας παραδεχθούµε όλοι επιτέλους- ότι οι δείκτες εγκληµατικότητας
έχουν εκτοξευθεί παράλληλα µε την αθρόα είσοδο λαθροµεταναστών.
Αυτό που εγώ καταδεικνύω ως λαθραίο είναι ο τρόπος µετάβασης από µία χώρα που αντιµετωπίζει έναν εµφύλιο πόλεµο, για
παράδειγµα, σε µία άλλη χώρα που διέπεται από ένα Σύνταγµα
των Ελλήνων, το οποίο κατηγορηµατικά και ρητά λέει ότι απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε ανθρώπου χωρίς τις απαραίτητες διαδικασίες. Ξέρετε και ξέρουµε ποιες είναι αυτές.
Από εκεί και πέρα, επειδή µιλήσατε για τις αιτίες που γεννούν
τα προβλήµατα, αυτό που καταδεικνύουµε µε τη σηµερινή ερώτηση είναι ότι δεν θέλουµε ειδικά η συγκυβέρνηση να γίνει η αιτία
για να γεννηθούν περαιτέρω προβλήµατα, διότι το ζήτηµα της
λαθροµετανάστευσης έχει ήδη φθάσει σε οριακό σηµείο. Εάν
σας µεταφέρουν συνάδελφοί σας εικόνες που αντιµετωπίζουν
σήµερα τα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο, στην
ανατολική γραµµή που συνορεύει µε την Τουρκία, θα αντιληφθείτε ότι η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και ότι τα
ζητήµατα που αποτυπώνονται στη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση είναι µεν µεµονωµένα και ισχύουν σε κάποιες περιπτώσεις,
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αλλά περιγράφουν συνολικά ένα πρόβληµα το οποίο πρέπει να
λυθεί άµεσα και αποτελεσµατικά.
Αν δεν λυθεί σήµερα αυτό το ζήτηµα, τα προβλήµατα που θα
γεννηθούν από εδώ και στο εξής τις επόµενες ηµέρες θα είναι
πραγµατικά άλυτα και το κακό θα βρει όλων των πόρτα και όχι
µόνο των ανθρώπων που σήµερα βλέπουν, για παράδειγµα, τη
Λήµνο, τη Χίο, την Κω ή οποιοδήποτε άλλο νησί να βουλιάζει από
καράβια, τα οποία κουβαλούν µετανάστες παράτυπους ή λαθροµετανάστες. Μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, καθώς δεν έχει
πλέον καµµία σηµασία.
Το δεύτερο ερώτηµα αφορά τη σκέψη για την αντιµετώπιση
της κατάστασης στο πλαίσιο της περίφηµης Συνθήκης Δουβλίνο
ΙΙ . Διότι εάν θέλετε να µε πείσετε ότι η Κυβέρνησή σας προσπαθεί ακόµα και µέσα από ένα πρίσµα ανθρωπισµού να λύσει το
συγκεκριµένο ζήτηµα, ας µην ξεχνάµε ότι είναι αντιανθρωπιστικό
να αναγκάζεις έναν άνθρωπο που θέλει να φύγει από την Ελλάδα, να παραµείνει εδώ πέρα επειδή η Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ προβλέπει, µεταξύ άλλων, την απαγόρευση οποιουδήποτε θέλει να
φύγει από τα ελληνικά σύνορα.
Ποιος ανθρωπισµός, λοιπόν, όταν το ίδιο το κράτος υπογράφει
µία Συνθήκη που απαγορεύει την ελεύθερη µετάβαση ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πλέον ελεύθερη βούληση, ελεύθερη έκφραση να πάνε όπου αυτοί επιθυµούν, τη στιγµή που η ίδια η
Ελλάδα -το παραδεχθήκατε και εσείς µόλις πριν από λίγο- δεν
έχει ούτε καν τις απαραίτητες υποδοµές -οικονοµικές, υγειονοµικές, κοινωνικές, ηθικές, όποιες και αν είναι αυτές- για να δεχθεί
όλο αυτό το κύµα των ανθρώπων που έρχονται σήµερα στην Ελλάδα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µιας και αναφέροµαι στο δικό σας Υπουργείο, το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας έχει πλήρως απαξιωθεί από τις προηγούµενες
κυβερνήσεις.
Δεν θα κάνω κριτική στο δικό σας έργο. Είστε µόλις πέντε
µήνες στην Κυβέρνηση. Είναι πολύ µικρός ο χρόνος για να δούµε
τα πρώτα αποτελέσµατα. Αν µη τι άλλο, όµως, ξέρετε πολύ καλά,
µιας και ασχολείστε µε τα ζητήµατα αυτά, ότι το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας έχει απαξιωθεί, δεν έχει τις κατάλληλες υποδοµές για να
εξυπηρετήσει έναν Έλληνα ασθενή, πόσω µάλλον να παρέχει τις
απαραίτητες υπηρεσίες σε ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάν ασθένειες σαν αυτές που περιέγραψα στην πρωτολογία µου. Και δεν
µιλάµε για λίγους στον αριθµό, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες,
οι οποίοι αυξάνονται µέρα µε τη µέρα λόγω του ότι στην Ελλάδα
-έχει γίνει πλέον κατανοητό- όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όλοι είναι
καλοδεχούµενοι. Όµως, αν είσαι Έλληνας και πας σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο, δεν θα απολάβεις όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη δική σου ιθαγένεια, αλλά θα πρέπει να πληρώσεις
το χαράτσι των 5 ευρώ -άµα θυµάστε-, θα πρέπει να πληρώσεις
το φάρµακο, θα πρέπει να πας µε δικιά σου γάζα ή µε δικά σου
παρελκόµενα για να σου παρέχουν τις πρώτες βοήθειες κοκ.
Αυτά, λοιπόν, είναι ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν
µε µία πολιτική βούληση, η οποία -επαναλαµβάνω- πρέπει να έχει
ξεκάθαρο χαρακτήρα, ο οποίος θα εντάσσεται στο πλαίσιο του
Συντάγµατος, της ελληνικής νοµοθεσίας και των νόµων, και όχι
µε ένα πρίσµα ανθρωπισµού που βλάπτει πάντοτε τον Έλληνα
πολίτη και τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, υπάρχουν µερικά ζητήµατα τα οποία όλοι, ανεξαρτήτου πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης, δεν πρέπει να απαξιώνουµε: Ο ελληνισµός είχε πάντοτε µέσα του τον ανθρωπισµό.
Κανένας Έλληνας, κύριε Πρόεδρε, στην πόλη ή στην επαρχία,
αν βρεθεί ένας άνθρωπος δίπλα του πεσµένος, δεν θα αδιαφορήσει, όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες. Ό,τι και να είναι αυτός ο
άνθρωπος. Άρα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προστατεύουµε,
γιατί είναι µια αξία στη στάση µας ως κοινωνία.
Θέλω να θίξω ένα δεύτερο ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι κι εγώ, κύριε συνάδελφε, από τους ανθρώπους που
έχουν πολεµήσει τη Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ, διότι έγινε για να υπη-
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ρετήσει τις κεντρικές χώρες της Ευρώπης και να φορτώσει το
πρόβληµα στις χώρες επαφής. Και αντιλαµβανόµαστε όλοι τι σηµαίνει αυτό. Γι’ αυτό και για εµάς είναι ανοιχτό αυτό το ζήτηµα,
το πώς πρέπει να υπάρξει η κατανοµή των βαρών. Και είναι η
πρώτη Κυβέρνηση στη χώρα που έβαλε µετ’ επιτάσεως, κύριε
συνάδελφε, το ζήτηµα αυτό.
Έτσι, λοιπόν, προέκυψε η τελευταία πρωτοβουλία, µε την
οποία σήµερα θα υπάρξει συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής. Και
εκεί το Υπουργείο Υγείας µε οργανωµένη προσπάθεια και σε συνεργασία µε την Ιταλία, την Κύπρο και την Μάλτα, έθεσε το ζήτηµα. Και είναι πρωτοβουλία ελληνική, κύριε συνάδελφε. Μπορείτε να αναζητήσετε τα πρακτικά του άτυπου Συµβουλίου
Υπουργών για να δείτε ότι ήταν ζήτηµα που δεν ήταν στην ηµερήσια διάταξη. Και το θέσαµε κατ’ απαίτηση και επιµονή, διότι
δεν µπορεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µε όλα αυτά τα προβλήµατα, να βρίσκεται σε συνθήκες προκειµένου να αντιµετωπίσει
και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να αντιµετωπιστούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άρα, έχει ένα κόστος. Το κόστος αυτό δεν µπορεί να το φορτωθεί µόνο η Ελλάδα ή η Ιταλία. Γι’ αυτό ζητήσαµε σε αυτή τη
διαδικασία της µετακίνησης, να ληφθούν υπ’ όψιν οι ευπαθείς
οµάδες, τα παιδιά, οι έγκυες, οι ηλικιωµένοι, οι άνθρωποι που
έχουν προβλήµατα υγείας. Διότι αυτοί οι άνθρωποι ακόµα κι αν
µπαίνουν στη χώρα χωρίς προβλήµατα υγείας, τους τελευταίους
µήνες, τα τελευταία χρόνια έχουν ζήσει κάτω από τόσο κακές
συνθήκες, κύριε Πρόεδρε, που είναι ευάλωτοι σε διάφορες ασθένειες.
Γι’ αυτό ζητάµε από την Ευρώπη να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Και θα τις αναλάβει, κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχει µια Κυβέρνηση, η οποία δεν πάει εκεί για να υπακούσει στις οδηγίες
και τις εντολές, αλλά για να αρθρώνει κάθε φορά λόγο και να
προβάλλει ακριβώς ζητήµατα λογικά. Δεν ζητάµε να κάνουµε τίποτα περισσότερο. Τη λογική ζητάµε.
Σήµερα, λοιπόν, το θέµα της µετανάστευσης είναι ένα ζήτηµα
το οποίο πρέπει να αναλάβει όλη η Ευρώπη και όχι να το αποφεύγει. Και σας πληροφορώ ότι ενώ εισέπραξα αδιαφορία από
τις τοποθετήσεις άλλων Υπουργών κρατών-µελών, στην επόµενη
Σύνοδο είδα ένα ενδιαφέρον στις τοποθετήσεις, γιατί είδαν
πλέον ένα µέτωπο στο Νότο γι’ αυτό το ζήτηµα. Και ήδη, αποφασίσαµε να υπάρχει και ένα σύστηµα πληροφόρησης των τεσσάρων κρατών για το τι γίνεται.
Επίσης, θέλω να πω -για να πάει και ένα µήνυµα παντού- πως
πληροφορούµεθα τώρα τελευταία ότι η πολιτική που θα ασκήσει
η Ιταλία στα θαλάσσια σύνορα, θα οδηγήσει πολλές περιπτώσεις
να προσεγγίσουν την Ελλάδα. Άρα, θα έχουµε ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα.
Αυτά τα ζητήµατα, λοιπόν, χρειάζεται να τα αντιµετωπίσουµε
µε σοβαρότητα, να τα διακινήσουµε και να τα µεταφέρουµε σε
όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Και το κόστος είναι πραγµατικό. Και πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά όχι για να µπούµε στη
λογική να απορρίψουµε αυτούς τους ανθρώπους και να πούµε
ότι δεν τους φροντίζουµε -θα ήταν απάνθρωπο να µπούµε σε µια
τέτοια λογική και δεν θα µπούµε ποτέ- αλλά γιατί η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες, για να µπορέσουµε πραγµατικά να µειώσουµε τις επιπτώσεις ενός τέτοιου προβλήµατος,
που απ’ ό,τι φαίνεται στους καλοκαιρινούς µήνες θα έχει και ένταση, αλλά και έκταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι το µεταναστευτικό είναι
ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα. Θέλω να πω στον κύριο συνάδελφο ότι
η πολιτική που ακολουθείται σε ό,τι αφορά τα κέντρα, στηρίζεται
στο νόµο. Και επειδή ακούω πολλές φορές τον ίδιο να µιλάει για
τη νοµιµότητα, θα ήθελα να του πω ότι µε βάση τη νοµιµότητα
γίνονται όλες αυτές οι πράξεις από το αρµόδιο Υπουργείο για τα
κέντρα φύλαξης αυτών των ανθρώπων.
Κύριε Πρόεδρε, στην τελευταία Σύνοδο Υπουργών καλέσαµε
τον Επίτροπο Υγείας να έρθει στην Ελλάδα και να πάµε στη Μυτιλήνη και τα νησιά. Το ότι υπήρχε αδιαφορία το πιστοποιεί το
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γεγονός ότι ποτέ µέχρι σήµερα οι κυβερνήσεις δεν κάλεσαν τους
κυρίους στην Ευρώπη και τον αρµόδιο Επίτροπο Υγείας να έρθει
να δει την πραγµατικότητα, την προσπάθεια που καταβάλλει το
ελληνικό κράτος και το κόστος που καλείται να πληρώσει για να
απαντήσει σ’ αυτό το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ πολύ, έχετε µιλήσει ήδη έξι λεπτά. Δεν µπορώ να σας
δώσω άλλο χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να είστε καλά, κύριε
Υπουργέ.
Επόµενη και τελευταία για σήµερα επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου είναι η έβδοµη µε αριθµό 348/15-6-2015 του Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη -ο οποίος µας εγκατέλειψε από την Α’ Αθήνα χάρη της µυροβόλου Χίου- προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, σχετικά µε την έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων
της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης–Αποχέτευσης της Νήσου
Χίου (ΔΕΥΑΝΧ).
Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, µε το άρθρο 80 του ν. 4316 που εκδόθηκε την 24η Δεκεµβρίου 2014, η Βουλή των Ελλήνων ρύθµισε
θέµατα ανεξόφλητων οφειλών των Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης–Αποχέτευσης διαφόρων νοµών της Ελλάδας –ένας
εκ των οποίων ήταν και η Χίος- που αφορούν δάνεια που συνάφθηκαν µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Το άρθρο 80 προέβλεπε, πρώτον, τη ρύθµιση αυτών των
χρεών, δεύτερον, τη διαγραφή προστίµων, τρίτον, την άµεση παροχή φορολογικής ενηµερότητας και, τέταρτον, προέβλεψε ότι
µε κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου σας και του
Υπουργείου Εσωτερικών θα ρυθµιστεί κάθε επιπλέον αναγκαίο
ζήτηµα για την υλοποίηση αυτού του άρθρου.
Μετά δηµιουργήθηκε ένα θέµα ερµηνείας, όταν η αρµόδια οικονοµική εφορία της Μυτιλήνης δεν δέχθηκε την έννοια της φορολογικής ενηµερότητας –παρά το γεγονός ότι προβλέπεται
ρητώς, κατά την άποψη εγκρίτων νοµικών, στην παράγραφο 2
του άρθρου 80- και ζήτησε ως προαπαιτούµενο την ύπαρξη
αυτής της ΚΥΑ.
Κατά συνέπεια αυτή η ΚΥΑ κατέστη πλέον επείγουσα.
Στις 18 Φεβρουαρίου η Δηµοτική Επιχείρηση της Νήσου Χίου
έγραψε σε εσάς και στον Υπουργό Εσωτερικών. Στις 3 Απριλίου
κατέθεσα γραπτή ερώτηση και είχατε την ευγένεια κι εσείς και ο
κ. Βούτσης να απαντήσετε ότι είστε στο τέλος της διαδικασίας
έκδοσης αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης. Συγκεκριµένα, στην επιστολή σας αναφέρετε, ότι βρίσκεται στο στάδιο
της επεξεργασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών ως προς την
οριστικοποίηση των οφειλών και τον προσδιορισµό του ορίου
που είναι σε θέση να αποπληρώσει κάθε εταιρεία.
Επειδή φτάσαµε στο τέλος Ιουνίου και επειδή υπάρχει ένα σοβαρό θέµα µε την έλλειψη φορολογικής ενηµερότητας -έχουν
δεσµευτεί οι λογαριασµοί της ΔΕΥΑΝΧ και δεν της επιτρέπουν
να πληρώσει τους προµηθευτές της, ένας εκ των οποίων είναι η
ΔΕΗ και υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί το ρεύµα και κατά συνέπεια, να διακοπεί η υδροδότηση της Χίου- τίθεται το ερώτηµα αν
αυτή η ΚΥΑ, κύριε Υπουργέ, θα εκδοθεί σύντοµα. Ελπίζω ότι η
απάντησή σας θα είναι πως είναι έτοιµη για υπογραφή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Μηταράκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μηταράκη, η ΚΥΑ είναι σχεδόν
έτοιµη να υπογραφεί. Γιατί αργήσαµε; Διότι η Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων σε ένα εξασέλιδο κείµενό της εξέφρασε κάποιες απόψεις, κάποιες παρατηρήσεις και πρέπει να τις λάβουµε
υπ’ όψιν.
Όπως βλέπετε -κι έχετε βέβαια πολύ µεγαλύτερη εµπειρία από
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εµένα- αυτή η γραφειοκρατία η οποία δηµιουργείται µε νόµους
που συχνά δεν είναι απόλυτα ακριβείς, αντανακλάται στην συγκεκριµένη περίπτωση.
Το θέµα που αντιµετωπίζει η Χίος, δεν το αντιµετώπισαν άλλοι
νοµοί και άλλοι δήµοι, γιατί εκεί οι ΔΟΥ δέχθηκαν το γεγονός ότι
θα µπορούσε να αποπληρωθεί αυτό το χρέος από πόρους που
δεν προέρχονταν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως
είναι οι ΚΑΠ. Δηλαδή, υπήρχε οµολογουµένως ένα πρόβληµα ερµηνείας.
Αυτό το πρόβληµα προσπαθούµε να το λύσουµε και να δώσουµε µια ακριβή κοινή υπουργική απόφαση. Θεωρούµε ότι σε
λίγο χρονικό διάστηµα θα λυθεί.
Να υπενθυµίσω, βέβαια, ότι η όλη ιστορία αρχίζει το 1980.
Τότε εγκρίθηκαν αυτά τα δάνεια. Το 2007 η τότε κυβέρνηση
µπήκε σε µια διαδικασία ρυθµίσεων, η οποία προέβλεπε έναν
σαφή τρόπο έτσι ώστε να αποπληρώνονται αυτά τα δάνεια τα
οποία πήραν οι δήµοι, στο πλαίσιο των χρηµάτων που δόθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα πράγµατα περιεπλάκησαν το 2012, όταν έγινε αυτός ο γνωστός λογαριασµός, ο
ΚΑΠ. Δηλαδή, όταν αποφασίστηκε να πληρώνονται οι δήµοι από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εκεί υπήρξε µια εµπλοκή.
Αυτή η εµπλοκή επιδιώχθηκε να λυθεί δύο χρόνια αργότερα, µε
τον συγκεκριµένο νόµο και τώρα βρισκόµαστε στην επίλυση του
προβλήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Χαίροµαι από τη µία που έχει
λυθεί το θέµα για όλες τις ΔΕΥΑ, εκτός από της Χίου. Λυπάµαι
ως Βουλευτής Χίου που έχουµε µείνει το µόνο νησί που αυτήν
τη στιγµή αντιµετωπίζει αυτό το ουσιαστικό πρόβληµα, ένα πρόβληµα που προέρχεται από την ερµηνεία του νόµου.
Κατά την άποψή µας, επαναλαµβάνω, η παράγραφος 2 είναι
ξεκάθαρη, ότι η φορολογική ενηµερότητα είναι άµεση άµα τη δηµοσίευση του νόµου. Δεν το δέχτηκε αυτό το δικαστικό τµήµα
της Μυτιλήνης. Αντιλαµβάνεστε ότι αν προσφύγει η ΔΕΥΑΝΧ στα
δικαστήρια, απλώς θα χάσουµε µερικά χρόνια και δεν θα λύσουµε το πρόβληµα.
Χαίροµαι που έχετε τη διάθεση να το αντιµετωπίσετε, γιατί,
κύριε Υπουργέ, δυστυχώς από τον Ιανουάριο και µετά η νησιωτικότητα αντιµετωπίζει επιπλέον προβλήµατα. Γνωρίζουµε όλοι
ότι ετοιµάζεται ένα διπλό χτύπηµα στο ΦΠΑ στα νησιά, ετοιµάζεται η κατάργηση του µειωµένου συντελεστή, την ίδια στιγµή
που πολλά προϊόντα θα πάνε από χαµηλό συντελεστή στον υψηλότερο. Και για τα νησιά αυτό είναι ένα διπλό χτύπηµα. Και δεν
έχουµε ακούσει µέχρι στιγµής αν υπάρχει µια πρόβλεψη για κάποιο µεταφορικό ισοδύναµο. Είχε πει ο κ. Βαρουφάκης ότι θα
αποπληρώνει το ΦΠΑ πίσω στους κατοίκους; Και να γίνει αυτό,
βέβαια, το πλήγµα για την ανταγωνιστικότητα είναι µεγάλο, γιατί
ο τουρισµός θα αποφύγει τα νησιά που έχουν ένα ακριβότερο
κόστος.
Η Χίος -δεν είναι δικιά σας αρµοδιότητα- έχασε 4 εκατοµµύρια
από το ΕΣΠΑ, έχασε το Ξενόγλωσσο Τµήµα Ναυτιλίας από το
Υπουργείο Παιδείας. Στη Χίο, δυστυχώς, από τον Ιανουάριο
µέχρι σήµερα ακούµε µόνο άσχηµα νέα. Ένα θετικό µήνυµα δεν
έχει έρθει.
Κύριε Υπουργέ, η ολοκλήρωση αυτού του θέµατος, για να βοη-
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θήσει τη ΔΕΥΑΝΧ να συνεχίσει την παροχή νερού, θα είναι ένα
θετικό µήνυµα. Ελπίζω να συµβεί σύντοµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Μηταράκη για την αυτοπειθαρχία εις τον χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
Και επειδή σας έχω ακούσει να δηλώνετε ότι είστε τεχνοκράτης και όχι πολιτικός, γίνετε πιο συγκεκριµένος, παρακαλώ, για
το «είναι σχεδόν έτοιµη η ΚΥΑ». Τι εννοούµε «σχεδόν»;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): «Σχεδόν έτοιµη» σηµαίνει ότι έχουµε πάρει το εξασέλιδο
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και προσπαθούµε
να ενσωµατώσουµε τις παρατηρήσεις, έτσι ώστε να µην υπάρχει
πρόβληµα πλέον κάποιας άλλης ερµηνείας. Αυτό είναι το «σχεδόν». «Σχεδόν» σηµαίνει ότι είµαστε σε µια διαδικασία επεξεργασίας του εξασέλιδου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Χρονικά λέω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θεωρούµε ότι στο επόµενο δεκαπενθήµερο θα έχουµε τελειώσει.
Σε ό,τι αφορά, βέβαια, τις θέσεις για τη διαπραγµάτευση και
τη θέση των νησιών κλπ., δεν είναι ζήτηµα να το κουβεντιάσουµε
τώρα, µιας και η διαπραγµάτευση τρέχει. Μην βλέπουµε, όµως,
το µέρος µιας διαπραγµάτευσης. Ας βλέπουµε το σύνολο µιας
διαπραγµάτευσης.
Ως προς τα θέµατα της ανταγωνιστικότητας, έρχοµαι λίγο στο
παρελθόν µου. Η ανταγωνιστικότητα δεν προσδιορίζεται µόνο
από τις τιµές, αλλά και από την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και προϊόντων. Αν κάπου χάνουµε σε τιµές, µπορούµε να
κερδίσουµε έδαφος σε ποιότητα. Βλέπετε χώρες οι οποίες είναι
πανάκριβες -και δεν είναι πανάκριβες λόγω του ΦΠΑ, αλλά λόγω
της πανάκριβης παροχής υπηρεσιών- να σφύζουν από τουρίστες
και χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ φθηνές, να µην έχουν τουρίστες.
Ως εκ τούτου, το µοναδικό στοιχείο που συνδέεται µε την προσέλκυση των τουριστών, επαναλαµβάνω, δεν είναι οι τιµές, αλλά
υπάρχουν και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες, που πρέπει να
τους λαµβάνουµε κατά νου στην περίπτωση κατά την οποία αντιµετωπίζουµε κάποιο πρόβληµα και µόνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Διακόπτουµε µέχρι τις 13.00’, προκειµένου να συνεχίσουµε σε
ολοµέλεια, σύµφωνα µε χθεσινή απόφαση, µε την ονοµαστική
ψηφοφορία για το σχέδιο νόµου περί ιθαγένειας.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες µου στην Έδρα, τους εργαζόµενους στο ελληνικό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρακαλούνται όλοι και όλες οι κύριοι και οι κυρίες συνάδελφοι να καθίσουν στις θέσεις τους, για να µπορέσουµε να ξεκινήσουµε την ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει περαιωθεί η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νο-

µοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής
αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους
και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους
από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής
πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχική εργασία και άλλες
διατάξεις».
Επί της αρχής του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας υπενθυµίζω την
προβλεπόµενη διαδικασία: Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η ψηφοφορία µε ονοµαστική
κλήση διεξάγεται όταν υποβληθεί αίτηση η οποία υπογράφεται
από το 1/20 του όλου αριθµού των Βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον από δεκαπέντε Βουλευτές. Μετά το πέρας της συζήτησης
του συγκεκριµένου θέµατος, εν προκειµένω της επί της αρχής
συζήτησης για το νοµοσχέδιο, γίνεται η εκφώνηση των ονοµάτων
των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών.
Αν δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός παρόντων Βουλευτών από τους υπογράφοντες, η αίτηση θεωρείται
ότι δεν υπεβλήθη. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο ελάχιστος αριθµός των υπογραφόντων η συνεδρίαση διακόπτεται υποχρεωτικά
και γίνεται σχετική ανακοίνωση στους χώρους του Βουλευτηρίου. Δέκα λεπτά µετά την ανακοίνωση επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση.
Είναι είκοσι πέντε οι Βουλευτές που έχουν υπογράψει. Κάναµε
µία ταχεία ανάγνωση χθες. Αναγιγνώσκεται τώρα ο κατάλογος.
Ο κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης. Παρών.
Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Στύλιος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Μπουκώρος. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Καλαφάτης. Παρών.
Ο κ. Στέφανος Γκίκας. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Παρών.
Ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας. Παρών.
Ο κ. Τιµολέων Κοψαχείλης. Παρών.
Ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν υπήρχε
ούτε µία γυναίκα.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
(Χειροκροτήµατα)
Μέχρι να ξεκινήσει η ονοµαστική ψηφοφορία, για να είµαστε
πιο οργανωµένοι στη διαδικασία, θα έρθει ο Γραµµατέας της
Βουλής κ. Ζάννας εδώ αριστερά. Αν υπάρχουν συνάδελφοι, οι
οποίοι έχουν ανυπέρβλητο κώλυµα και επιθυµούν να προταχθούν, συνυπολογίζοντας ότι αυτό καθυστερεί τη συνολική διαδικασία –άρα παρακαλώ να γίνει µόνο για ανυπέρβλητα κωλύµαταθα ενηµερώνουν τον κ. Ζάννα, που θα κάθεται εδώ.
Εν τω µεταξύ, θα ανέβουν επί του καταλόγου ο κ. Ψυχογιός
από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Διακόπτουµε για δέκα λεπτά για να ξεκινήσει η ονοµαστική ψη-
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φοφορία.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε το δεκάλεπτο και επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί τώρα η ονοµαστική ψηφοφορία που έχει ζητηθεί
επί της αρχής του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά
µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους - µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο
δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος - µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε
σκοπό την εποχική εργασία και άλλες διατάξεις».
Κλήθηκαν ήδη επί του καταλόγου και έχουν καταλάβει τις θέσεις τους στην Έδρα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Ψυχογιός και ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και Γραµµατέας
της Βουλής κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι θα αναγνώσουν
τον κατάλογο κατ’ άρθρο 72, παρ. 5 του Κανονισµού της Βουλής.
Εκεί βρίσκεται στη θέση του κ. Ζάννα, ο έτερος Γραµµατέας
της Βουλής ο κ. Βασίλης Τσίρκας, στον οποίο αν υπάρχει ή προκύψει ανυπέρβλητο κώλυµα, θα το δηλώνετε για να πάµε ταχύτερα. Είναι τρεις συνάδελφοι που έχουν ζητήσει να προηγηθούν.
Κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 72:
Οι δεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής θα λένε «ΝΑΙ».
Οι µη δεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής θα λένε «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή
τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’
του Κανονισµού της Βουλής –έχουµε ήδη είκοσι δύο τέτοιες επιστολές-, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί της
αρχής του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και
θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει συνάδελφος
που δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό σας γνωστοποιώ ότι έχουν περιέλθει
στο Προεδρείο και επιστολές, µε τις οποίες δηλώνεται πρόθεση
ψήφου, οι οποίες δεν προσµετρώνται.
Μας έχει αποστείλει τέτοια επιστολή ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, µε αριθµό πρωτοκόλλου 2554 στις 2506-2015, και µας γνωρίζει ότι επειδή είναι υποχρεωµένος να
απουσιάσει και δεν θα µπορέσει να παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση, παρακαλεί να ενηµερώσουµε το Σώµα ότι στην ονοµαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί τοποθετείται υπέρ.
Ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, µε
επιστολή του, η οποία έχει λάβει αριθµό πρωτοκόλλου 2584 στις
25-06-2015, µας ενηµερώνει ότι λόγω ανυπέρβλητου κωλύµατος
αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Βουλής και στην
ονοµαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στις 25 Ιουνίου 2015
και ότι θα ψήφιζε ΟΧΙ.
Η κ. Σοφία Βούλτεψη µε επιστολή της, η οποία έχει λάβει
αριθµό πρωτοκόλλου 2585 στις 25-06-2015, µας ενηµερώνει ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγω ανυπέρβλητου κωλύµατος αδυνατεί να παρευρεθεί στην
ονοµαστική ψηφοφορία και θα ψήφιζε ΟΧΙ.
Και η κ. Έλενα Ράπτη µε επιστολή της η οποία έχει λάβει
αριθµό πρωτοκόλλου 2587 στις 25-06-2015, µας ενηµερώνει ότι
λόγω ανυπέρβλητου κωλύµατος (ασθένεια) αδυνατεί να παρευρεθεί στην ονοµαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στις 25 Ιουνίου και θα ψήφιζε ΟΧΙ.
Καµµία απ’ αυτές τις επιστολικές γνωστοποιήσεις δεν προσµετράται ως ψήφος, διότι δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις εκείνες
που καταγράφεται και καταχωρίζεται η ψήφος.
Θέλω να πω ότι πιθανότατα έχει γίνει κάποια παραδροµή µε
την επιστολή της κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά που αναφέρεται
σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό. Υποθέτω ότι βρίσκεται
σε αποστολή της Κυβέρνησης στο εξωτερικό. Πάντως, ας διευκρινιστεί για να είµαστε και τύποις εντάξει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ τους κυρίους επί του καταλόγου συναδέλφους, µε δεδοµένο ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και
κηρύσσεται περαιωµένη η ονοµαστική ψηφοφορία, να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων, προκειµένου να ανακοινώσουµε
το αποτέλεσµα.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 267 Βουλευτές.
Επί της αρχής του σχεδίου νόµου:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 172 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 91 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχική εργασία
και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι η επί των
άρθρων συζήτηση θα προγραµµατισθεί για την ερχόµενη εβδοµάδα. Έχουµε αµέσως τώρα Διάσκεψη των Προέδρων, για να το
προγραµµατίσουµε.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.41’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

