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Αθήνα, σήµερα στις 20 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Σάββατο και
ώρα 10.14’ 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.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Κοζάνης.
Καλωσορίσατε στη Βουλή και καλό Σαββατοκύριακο στην
Αθήνα.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Η διαδικασία η οποία σας προτείνω, µετά από συνεννόηση µε
τον Πρόεδρο της Βουλής, είναι η εξής: Παρ’ ότι εχθές είχαµε πει
ότι σήµερα θα µιλήσουν µόνο οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές
και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, επειδή µόνο οι µισοί περίπου συνάδελφοι µπόρεσαν να µιλήσουν χθες, λέω να ξεκινήσουµε, τουλάχιστον µέχρι τις 11.30’, µε συναδέλφους οµιλητές,
µειώνοντας όµως τον χρόνο από επτά λεπτά σε πέντε.
Από εκεί και πέρα, εάν µεν αρχίσουν οι Αρχηγοί –λέω «εάν»,
γιατί ούτε ο Πρόεδρος της Βουλής έχει επίσηµη ενηµέρωση
αυτή τη στιγµή για το αν στις 12.00’ αρχίσουν οι οµιλίες των Αρχηγών- θα παρεµβληθούν οι Αρχηγοί, ως είθισται. Αλλιώς µετά
τις 11.30’ θα περάσουµε στους εισηγητές και ειδικούς αγορητές,
όπως το είχαµε συµφωνήσει εχθές, θα µιλήσουν οι Αρχηγοί και
δύο Υπουργοί, που δεν έχουν µιλήσει -όταν έρθουν, θα κάνουµε
τη συνεννόηση µαζί τους- και µετά τις οµιλίες των Αρχηγών, θα
κλείσει η συνεδρίαση µε τις τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων των κοµµάτων, όπως, επίσης, το είχαµε υποσχεθεί
εχθές. Αν κυρίως οι Αρχηγοί των κοµµάτων µας τηρήσουν το
χρονοδιάγραµµα, το οποίο προβλέπει ο Κανονισµός, θέλω να ελπίζω ότι γύρω στις 16.00’, το αργότερο στις 17.00’, θα έχουµε
τελειώσει µε την ολοκλήρωση της οµιλίας και του τελευταίου Κοι-

νοβουλευτικού Εκπροσώπου.
Εποµένως, έχω τη σύµφωνη γνώµη σας, κατ’ αρχάς, να ξεκινήσουµε µε τους συναδέλφους και στην πορεία, αν χρειαστεί, να
κάνουµε κάποια τροποποίηση της διαδικασίας;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρα, οι πρώτοι συνάδελφοι, οι οποίοι θα µιλήσουν -κι αν κάποιος δεν είναι στην Αίθουσα, παρακαλώ να ειδοποιηθεί- είναι ο κ. Θηβαίος, ο κ.
Πρατσόλης, ο κ. Τσίρκας, στη θέση του κ. Φάµελλου µπαίνει ο κ.
Μηταφίδης –συνεννοήθηκαν µεταξύ τους- µετά ο κ. Σιµορέλης
και ο κ. Κικίλιας. Αυτή είναι η πρώτη εξάδα. Νοµίζω ότι όλη η
πρώτη εξάδα είναι στην Αίθουσα. Άρα µπορούµε να ξεκινήσουµε
µε τον πρώτο συνάδελφο τον κ. Νικόλαο Θηβαίο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει πραγµατικά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
η συζήτηση που έχει γίνει µέχρι τώρα στις επιτροπές αλλά και
στην Ολοµέλεια, κατά την οποία από την πλευρά της Αντιπολίτευσης ο χρόνος που έχει αφιερωθεί για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι σχεδόν µηδενικός.
Έχουµε ακούσει για την Κυβέρνηση ότι είναι ανίκανη, ότι έχει
απέναντι όλους τους εργαζόµενους, ότι αυτή φταίει για τη διόγκωση του προσφυγικού και ίσως και για τον πόλεµο στη Συρία,
για προσπάθειες δηµιουργίας κοµµατικού κράτους και πάει λέγοντας.
Για το νοµοσχέδιο δεν γίνεται ούτε κουβέντα ή µάλλον υπάρχει
µια φανερή προσπάθεια υποβάθµισης, απαξίωσης ενός νοµοσχεδίου που, πέραν ότι ρυθµίζει µια σειρά ζητήµατα σε αντιγραφειοκρατική κατεύθυνση, έχει σαφέστατα ένα θετικό κοινωνικό
πρόσωπο, λύνοντας προβλήµατα στον τοµέα της υγείας, της
µόρφωσης, προς όφελος των ασθενέστερων οικονοµικά στρωµάτων της κοινωνίας.
Για να δούµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ορισµένες αλήθειες και
ορισµένα ψέµατα που προκύπτουν µέσα από αυτόν τον διάλογο
για το νοµοσχέδιο.
Στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, υπήρχε υγειονοµική κάλυψη
για τους ανασφάλιστους; Στα χαρτιά ναι, στην πράξη όχι. Αυτό
το γνωρίζουν όλοι οι ανασφάλιστοι, που αντιµετώπιζαν εµπόδια
γραφειοκρατίας, δικαιολογητικών, προεγκρίσεων από τριµερής
επιτροπές, ιδιαίτερα οι ανασφάλιστοι καρκινοπαθείς.
Σήµερα ο ανασφάλιστος µε ΑΜΚΑ θα έχει πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, καθώς και δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις
στις δηµόσιες δοµές.
Στον τοµέα της δηµόσιας εκπαίδευσης, υπήρχαν τα τελευταία
πέντε χρόνια ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη στήριξη για
τους µαθητές γυµνασίων και λυκείων; Στα χαρτιά ναι, στην πράξη
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όχι. Μέχρι τώρα οι ελάχιστες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας που
γίνονταν ήταν αυτές που προέκυπταν για τη συµπλήρωση του
ωραρίου των µονίµων εκπαιδευτικών.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο διασφαλίζεται η λειτουργία και τα
προγράµµατα της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, καθώς κι ο
τρόπος στελέχωσης και αναπλήρωσης µε ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς. Συγχρόνως, η υπηρεσία των εκπαιδευτικών θα υπολογίζεται ως προϋπηρεσία για την ένταξή τους στους πίνακες
των αναπληρωτών.
Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί συνάδελφοι, χιλιάδες µαθητές
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κυρίως από φτωχά και λαϊκά
στρώµατα, θα έχουν µια επιπλέον στήριξη από το δηµόσιο σχολείο.
Στον χώρο της αυτοδιοίκησης, µε το ν.4093/2012 υπήρχε εµπάργκο στις προσλήψεις σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν ήταν αντικειµενικά τα προβλήµατα. Δεν πάρθηκαν, όµως, καν ελάχιστα µέτρα.
Σήµερα, µε το νοµοσχέδιο αυτό ερχόµαστε να εξαιρέσουµε
τις προσλήψεις και διορισµούς υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Λύνεται έτσι ένα σοβαρό πρόβληµα των
ΟΤΑ, ένα αίτηµα των δηµάρχων, ένα πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι τοπικές κοινωνίες και για το οποίο, πράγµατι, ο λαλίστατος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ δεν άκουσα να λέει
τίποτα.
Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των τριών σηµείων που ανέφερα
αλλά και πολλών άλλων που είναι µέσα στο νοµοσχέδιο, είναι
κάτι το οποίο είναι το στίγµα µας: Η στήριξη του δηµόσιου χαρακτήρα στον τοµέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης τους θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θα µου πει κάποιος: Αυτή είναι η ουσία; Αυτή είναι η ουσία.
Για κάποιους, βέβαια, αυτά είναι ψιλά γράµµατα. Είναι ψιλά
γράµµατα για τους θιασώτες και υπερασπιστές των τρόφιµων
στις διάφορες λίστες. Είναι ψιλά γράµµατα γι’ αυτούς που δεν
έχουν δει ποτέ παιδιά στις τάξεις να τους ζητούν ένα δεύτερο βιβλίο για καλύτερο διάβασµα. Είναι ψιλά γράµµατα για όσους δεν
συναναστρέφονται µε ανθρώπους ανήµπορους να ανταπεξέλθουν στη γραφειοκρατία και στις επιτροπές που επιβάλλουν οι
διάφορες δοµές υγείας.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Είναι βαθιά ταξική η επιλογή
αυτού του νοµοσχεδίου. Έχει πρόσηµο ταξικό, έχει πρόσηµο αριστερό, είναι κοντά στην κοινωνία και γι’ αυτό, µε αυτό το νοµοσχέδιο, πραγµατικά, θα λυθούν µια σειρά ζητήµατα-προβλήµατα
που χρονίζουν εν µέσω κρίσης. Με αυτό το νοµοσχέδιο θα προχωρήσουµε και µε αυτό το νοµοσχέδιο θα στηρίξουµε τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ήσασταν ακριβέστατος.
Ο κ. Πρατσόλης Αναστάσιος έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν νοµοσχέδιο, που
αποτελεί µέρος του παράλληλου προγράµµατος, ξεκινά η υλοποίηση µέτρων της Κυβέρνησης της Αριστεράς, τα οποία ανακουφίζουν σίγουρα τον λαό.
Είναι µέτρα τα οποία δίνουν µια ανάσα σε ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες και σε κοινωνικές οµάδες, οι οποίες διαβιούν στα όρια
της φτώχειας. Και πραγµατικά εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ειλικρινά δεν µπορώ να κατανοήσω εδώ την αρνητική στάση της Αντιπολίτευσης σε ρυθµίσεις που όντως ανακουφίζουν την κοινωνία
και στις θετικές δράσεις που περιλαµβάνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τις θέσεις των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης που συστηµατικά τάσσονται κατά αυτού του νοµοσχεδίου, που προσπαθεί να λύσει έστω και κάποια θέµατα της
ανθρωπιστικής κρίσης, που έχει προκύψει από την πενταετή µνηµονιακή κατάσταση. Το ίδιο, όµως, έπραξαν και για το ενιαίο µισθολόγιο καταψηφίζοντας τις έστω και µικρές αυξήσεις που
δόθηκαν λόγω κατάταξης. Και να σηµειωθεί δε ότι αυτό έγινε
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µετά από πέντε χρόνια συνεχών µειώσεων.
Φαίνεται, λοιπόν, πως δηµιουργεί «αλλεργία» στην Αντιπολίτευση και η όποια ενίσχυση κοινωνικών οµάδων µπορεί να γίνει.
Τόσο πολύ έχουν εθιστεί οι αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης στα σκληρά µνηµονιακά µέτρα, που αδυνατούν να δεχθούν οποιαδήποτε καλή ρύθµιση προς όφελος των πολιτών.
Στο νοµοσχέδιο των 91 άρθρων περιέχονται ρυθµίσεις και θέµατα διαφόρων Υπουργείων τα οποία δίνουν ανάσα στους πολίτες για σειρά ζητηµάτων, που αφορούν την καθηµερινότητά
τους, επιλύοντας ταυτόχρονα χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις της κρατικής µηχανής.
Περνώντας στην ουσία του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραµµατικά σε ορισµένες ρυθµίσεις αυτού και ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν τον χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 4 ενισχύεται η ενεργός συµµετοχή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού στην
εφαρµογή της κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο µε τη
σύσταση και λειτουργία των κέντρων κοινότητας, ήτοι δοµών κοινωφελούς χαρακτήρα και ανθρωπιστικού προορισµού, µε τα
οποία επιδιώκεται η υποδοχή ή η εξυπηρέτηση και διασύνδεση
των ευάλωτων οµάδων πληθυσµού µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στα πέντε χρόνια
λειτουργίας του προκάλεσε αρκετές δυσλειτουργίες και κενά,
όπως, για παράδειγµα, µεταφορές αρµοδιοτήτων χωρίς τους
ανάλογους θεσµοθετηµένους πόρους, οι οποίοι δεν περιήλθαν
στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κεντρική, λοιπόν, εξαγγελία της Κυβέρνησης της Αριστεράς
ήταν και παραµένει η συνολική αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και για τον λόγο αυτό, στο
άρθρο 5 συστήνεται ειδική επιτροπή που θα προχωρήσει σε προτάσεις για την αναθεώρηση, µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής
αυτονοµίας και τον εξορθολογισµό των διαδικασιών.
Με το άρθρο 7 ξεπαγώνουν όλες οι προσλήψεις µόνιµου και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθµού, οι οποίες είχαν παγώσει µε τον ν.4093/2012, το
µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013-2016.
Αυτό δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα στις προσφερόµενες
υπηρεσίες των ΟΤΑ.
Και, δυστυχώς, όλα αυτά η Αντιπολίτευση τα θεωρεί έτσι απλά
µια τακτοποίηση ηµετέρων. Δικαιολογηµένα το λέω αυτό, γιατί
στο λεξιλόγιό της η λέξη «πρόσληψη» δηµιουργεί αλλεργία. Η
µόνη λέξη που υπάρχει είναι η λέξη «απόλυση».
Με το άρθρο 13 δίνεται η δυνατότητα στους δήµους, µετά από
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, να προβαίνουν σε µείωση
των δηµοτικών φόρων ή ακόµα και σε απαλλαγή απ’ αυτούς για
τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες, τους τρίτεκνους, τους
πολύτεκνους, τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους.
Με το άρθρο 23 µε την κατάργηση των ρυθµίσεων, σχετικά µε
την ανάθεση της άσκησης αρµοδιοτήτων του ΦΟΔΣΑ σε άλλα
νοµικά πρόσωπα, επανέρχονται οι αρµοδιότητες όχι µόνο της
υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων αλλά και του
καθορισµού της τιµολογιακής πολιτικής και είσπραξης τελών
στους φορείς πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Όσον αφορά στα τέλη που πρέπει οι δήµοι να πληρώνουν
στους ΦΟΔΣΑ, προβλέπεται ότι εάν εντός µηνός δεν καταβληθεί
στους τελευταίους το ορισµένο ποσό, αυτοί µπορούν να προσφύγουν στον Υπουργό Εσωτερικών, προκειµένου να επιβάλει
στους δήµους ισόποση παρακράτηση από την τακτική χρηµατοδότηση.
Βέβαια, εδώ θα πρέπει να δούµε σε άλλο πιθανό νοµοσχέδιο µια πρόταση που κάνω προς τον Υπουργό Εσωτερικών- και την
τροποποίηση των άρθρων 13 έως 17 του ν.4171/2012 περί υποχρεωτικότητας ενός ΦΟΔΣΑ σε κάθε περιφέρεια.
Θα πω και κάτι ακόµα για τα ΣΔΙΤ, που αναφέρθηκε εδώ για
το εάν είναι υπέρ των πολιτών ή όχι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς θα µεταφέρω στο Σώµα την εµπειρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, όπως ειπώθηκε στην Επιτροπή Περιφερειών.
Σήµερα ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας χρεώνεται τα
απορρίµµατα περίπου 125 ευρώ τον τόνο, µετά από διαπραγµάτευση, αφού στο παρελθόν χρεωνόταν µε 137 ευρώ τον τόνο,
ενώ µια φυσιολογική τιµή είναι µεταξύ 30 ευρώ και 40 ευρώ τον
τόνο. Ποιος, λοιπόν, υπηρετεί συµφέροντα και για ποιους;
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, χωρίς να υποχρεώνονται, να µπορούν να
συνδράµουν σε θέµατα που αφορούν δοµές υγείας.
Πραγµατικά, για µια ακόµα φορά εκπλήσσοµαι από τις αντιδράσεις κάποιων εδώ µέσα αλλά και του λαλίλαστου Προέδρου
της ΚΕΔΕ, που δεν χάνει ευκαιρία για κάθε θέµα να ζητά την παραίτηση της Κυβέρνησης ή Υπουργών αυτής, αδιαφορώντας για
την ουσία της τροπολογίας, η οποία δίνει το δικαίωµα –και το τονίζω για µια ακόµα φορά- χωρίς να υποχρεώνει τους φορείς ΟΤΑ,
να µπορούν να συνδράµουν σε δοµές υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρατσόλη,
ολοκληρώστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό δίνει µια µικρή µόνο γεύση των αλλαγών
και των δοµών, που σκοπεύει να εισαγάγει αυτή η Κυβέρνηση.
Αν θέλετε, δίνει το στίγµα της αριστερής διακυβέρνησης: Αλλαγές και δοµές που συµβάλουν στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας µε κοινωνικό και ταξικό πρόσηµο, στην επανένταξη
όλων όσοι εκτοπίστηκαν από την αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή αλλά και την αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου και
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Κλείνοντας, θέλω να πω και τούτο: Για µας, αγαπητοί συνάδελφοι, για την Κυβέρνηση της Αριστεράς και στις πιο δύσκολες
δηµοσιονοµικά συνθήκες, όπως αυτές που περνάµε σήµερα, στο
επίκεντρο της πολιτικής µας είναι οι άνθρωποι και οι ανάγκες
τους και όχι µόνο οι αριθµοί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Τσίρκας Βασίλειος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πρόγραµµα αυτό, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αποτελεί ένα µεγάλο βήµα στον
σχεδιασµό για την κοινωνική και οικονοµική ανάταξη της χώρας,
µε γνώµονα την κοινωνική δικαιοσύνη.
Διανύουµε τον έκτο µήνα της δεύτερης θητείας της Κυβέρνησης της Αριστεράς και σε αυτούς τους µήνες πετύχαµε µια σειρά
πραγµάτων µέσα στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζουµε, αλλά και µέσα σε ένα εξαιρετικά µεταβλητό και
εύπλαστο διεθνές σκηνικό των τελευταίων µηνών. Όµως, κατορθώσαµε στον φετινό Προϋπολογισµό να βάλουµε έναν φραγµό
στη µείωση των δαπανών για την εκπαίδευση και να αυξήσουµε
τον κοινωνικό προϋπολογισµό κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ. Θέσαµε ως προτεραιότητα την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων, που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Η Κυβέρνηση έδωσε αγώνα για να εξασφαλίσει σηµαντικό δηµοσιονοµικό
χώρο ώστε να ασκήσουµε τη δική µας κοινωνική πολιτική και
τώρα φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου µε κοινωνικό πρόσηµο.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποδεικνύει τη βούλησή µας για µια άλλη
πολιτική, µια πολιτική µε επίκεντρο τον άνθρωπο αλλά και τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού. Δικός µας στόχος είναι
να βαδίσουµε σε ένα δρόµο διαφορετικό από αυτόν που βάδιζαν
τα τελευταία πέντε χρόνια οι προηγούµενες κυβερνήσεις και βύθισαν τη χώρα σε µια άνευ προηγουµένου κοινωνική κρίση.
Οι µάχες που έχουµε να δώσουµε είναι πολλές. Όµως, πέρα
από τις µάχες, που έχει να δώσει αυτή η Κυβέρνηση στο εξωτερικό, η κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία µας υποχρεώνει
να δώσουµε µάχες στο εσωτερικό, ώστε να κρατηθεί η κοινωνία
όρθια.
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Η σηµερινή Κυβέρνηση, λοιπόν, βάζει τέρµα στην αδιαφορία
απέναντι στα έντονα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
χώρα µας. Πρόκειται για διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας, µε τις οποίες επιχειρείται η υπέρβαση παθογενειών και στρεβλώσεων σε πολλούς τοµείς της κοινωνικής
και οικονοµικής ζωής.
Με τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας κατοχυρώνεται το δικαίωµα στην υγειονοµική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών και
των ευπαθών οµάδων. Διασφαλίζεται η πλήρης και ελεύθερη
πρόσβαση σε περίπου δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστους. Με
τον τρόπο αυτό γίνεται, επιτέλους, πράξη η συνταγµατική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει πλήρη και ισότιµο τρόπο απόλαυσης του κοινωνικού δικαιώµατος της υγείας
για όλους τους πολίτες.
Η βασική φιλοσοφία είναι η ελεύθερη πρόσβαση στις δηµόσιες
δοµές υγείας, βάσει του ΑΜΚΑ, για όλους και η πλήρης νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρµακευτική κάλυψή τους. Λαµβάνεται µέριµνα για το µεγαλύτερο µέρος των µεταναστών χωρίς
χαρτιά. Αυτή είναι η δική µας ηθική. Αυτό είναι το δικό µας ηθικό
πλεονέκτηµα, το πλεονέκτηµα της Κυβέρνησης της Αριστεράς
και σε αυτή τη βάση θα κινηθούµε, στη βάση της αλληλεγγύης
και της ισονοµίας.
Υπηρετεί αυτή η διάταξη τον θεµελιώδη στόχο του κοινωνικού
κράτους για καθολική υγειονοµική κάλυψη των κατοίκων της
χώρας, που για πρώτη φορά γίνεται πράξη.
Είναι πολύ σηµαντικές οι ρυθµίσεις, που αφορούν στην ενιαία
αντιµετώπιση του τρόπου προκήρυξης των θέσεων ιατρών του
ΕΣΥ µε τον κεντρικό σχεδιασµό για την κατανοµή του ιατρικού
προσωπικού, για να καλύπτονται τα κενά το συντοµότερο χρονικό διάστηµα, και είναι πολύ σηµαντική, επίσης, η θεσµοθέτηση
κινήτρων για την κάλυψη ιατρικών αναγκών σε άγονες και αποµακρυσµένες περιοχές.
Σηµαντικά είναι και τα µέτρα διευκόλυνσης των κρίσεων των
γιατρών, ώστε να επιταχυνθούν οι προσλήψεις και η διευκόλυνση
διαδικασίας µετατάξεων και µεταθέσεων των γιατρών και του
προσωπικού εντός του ΕΣΥ, που οριοθετούν το αναγκαίο νοµοθετικό πλαίσιο για την κινητικότητα του προσωπικού του ΕΣΥ καταργώντας το ρουσφέτι και το πελατειακό κράτος.
Υπάρχουν οι διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών που µεταξύ
άλλων αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και δίνουν το σήµα της
κατεύθυνσης στην οποία θα κινηθούµε µε γνώµονα την κοινωνική
δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την αλληλεγγύη. Να θυµίσω ότι την
επόµενη εβδοµάδα έρχεται ένα άλλο νοµοσχέδιο για τη δηµόσια
διοίκηση, που θα είναι σήµα κατατεθέν για να σταθεί το κράτος
στα πόδια του µε µια σύγχρονη και αποτελεσµατική διοίκηση καταργώντας το κοµµατικό και πελατειακό κράτος.
Κλείνω, γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υλοποιούµε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις για την ανακούφιση της κοινωνίας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι παρά τη βαθιά
δηµοσιονοµική κρίση και τον ελάχιστο χώρο που διαθέτουµε για
να ασκήσουµε τη δική µας πολιτική, παλεύουµε για να το κάνουµε πράξη.
Όσο, όµως, κι αν κάποιοι προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν αυτή την Κυβέρνηση και να την αποπροσανατολίσουν από
τα πραγµατικά προβλήµατα και τις µεγάλες παρεµβάσεις που
χρειάζεται η κοινωνία, δεν θα τα καταφέρουν. Η Κυβέρνηση αυτή
θα σταθεί όρθια, για να στήσει ένα κράτος πρόνοιας, ένα κράτος
ισονοµίας και δικαιοσύνης. Θα αγωνιστούµε για να µην ξαναγυρίσουν οι ίδιες πολιτικές που κατέστρεψαν το κράτος, άφησαν
πίσω τους µια χώρα διαλυµένη, χωρίς δοµές παιδείας και υγείας
και µια δηµόσια διοίκηση στο χείλος της καταστροφής.
Τώρα που η Κυβέρνηση προχωρά, τώρα που προχωρά το νοµοθετικό µας έργο στην τελευταία πράξη για να τελειώσει η διαπραγµάτευση, να γίνει η πρώτη αξιολόγηση και να προχωρήσουµε
στην ελάφρυνση του χρέους, τώρα που προχωράµε στις µεγάλες
κοινωνικές παρεµβάσεις, κάποιοι θέλουν να µας σταµατήσουν. Για
την Κυβέρνηση της Αριστεράς, όµως, η κοινωνική αλλαγή παραµένει στοίχηµα ανοιχτό και ουσιαστικά το πεδίο όπου θα κριθεί τα
επόµενα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος κ. Μηταφίδης έχει τον λόγο.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, παρά το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που έχουµε
για να αναπτύξουµε τις απόψεις µας, θα ήθελα να επισηµάνω τη
σιωπή ιδιαίτερα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο εξαιρετικό, κατά τη γνώµη µου, κείµενο του Αντικαγκελάριου της
Γερµανίας και Αρχηγού των Σοσιαλδηµοκρατών, του κ. Γκάµπριελ. Δεν ξέρω αν το έγραψε, επειδή έχει τύψεις για την πολιτική που εφάρµοσε µαζί µε την κ. Μέρκελ και σε βάρος της
χώρας, αλλά προειδοποιεί ότι αυτή η πολιτική οδηγεί σε αναίρεση της ιδρυτικής ιδέας της Ευρώπης και βέβαια, το γεγονός
που χρόνια καταγγέλλουµε εδώ, ότι τα χρήµατα που δόθηκαν
στην Ελλάδα πήγαν τα περισσότερα στους δανειστές, ενώ χαρακτηρίζει κυνικές τις απειλές για το κλείσιµο των συνόρων και
τον αποκλεισµό της Ελλάδας από τη Σένγκεν και κάνει µάλιστα
λόγο για προτάσεις που δηλητηριάζουν τον ευρωπαϊκό διάλογο.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που διερωτάται: Πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται τόσα δισεκατοµµύρια προκειµένου να σωθούν οι τράπεζες, αλλά όχι για να σωθούν άνθρωποι;
Τα ίδια περίπου είπε από τη δικιά της την αριστερή σκοπιά και
η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής οµάδας του Die Linke κατά
την πρόσφατη συνεδρίαση στη Γερµανική Βουλή, που σας συνιστώ να την ακούσετε, υπό τα έκπληκτα βλέµµατα του κ. Σόιµπλε,
όπως είδα εκεί στο σχετικό βίντεο.
Θέλω να αναφερθώ σε δύο ζητήµατα, τα οποία πέρασαν απαρατήρητα, επειδή είχα και µία προσωπική σχέση µε αυτά ως αιρετός στο Δήµο Θεσσαλονίκης.
Ξέρετε ότι µε τον κατακερµατισµό των εργασιακών σχέσεων,
µε την καθιέρωση της µερικής απασχόλησης, µε τα ηµεροµίσθια
και τις αποδοχές πείνας φθάσαµε στο απίστευτο σηµείο να
έχουµε ανθρώπους µε συµβάσεις αορίστου χρόνου στην αυτοδιοίκηση, µε µερική απασχόληση, που να µην µπορούν να ζήσουν. Συγκρουστήκαµε χρόνια ολόκληρα. Και για να µην έχετε
απορίες, γιατί µας ψήφισε ο ελληνικός λαός και να πάψετε να
λέτε αυτό το παραµύθι περί εξαπάτησης, εµείς πολεµήσαµε για
αυτά τα ζητήµατα πάρα πολλές, όχι µόνο ώρες, αλλά και µέρες
µέσα στα δικαστήριο, για να εξασφαλίσουµε το δικαίωµα στη
δουλειά. Διότι οι Υπουργοί σας έστελναν προγραφές προσωπικού.
Τώρα, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που δούλευαν, µάλιστα στις
πιο υποβαθµισµένες λειτουργίες της αυτοδιοίκησης, όπως στην
καθαριότητα µε αποδοχές πείνες, µε µερική απασχόληση, µε τετράωρα, ενώ απασχολούνταν περισσότερες ώρες, µπορούν να
γίνουν πλήρους ωραρίου. Πιστεύω ότι οι δήµαρχοι που µας κάνουν άγριο πόλεµο –όχι όλοι ευτυχώς- θα εφαρµόσουν αυτές τις
αποφάσεις.
Επίσης, να σταµατήσουν ορισµένοι από τους επιτρόπους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να σκίζουν την τρίχα στα τέσσερα και να
καταπίνουν την κάµηλο, καθώς είναι η ανάγκη ο φτωχόκοσµος
αυτός να µπορέσει να ζήσει µε αξιοπρέπεια σε αυτές τις συνθήκες.
Θέλω να κλείσω µε το εξής: Για αυτές ακριβώς τις προσπάθειες που κάναµε και τους αγώνες µάς έσυραν στα πειθαρχικά
συµβούλια για να µας καθαιρέσουν, γιατί αρνηθήκαµε –και προς
τιµή τους, το έκαναν και αρκετοί από τους δηµάρχους, µερικοί
από τους οποίους µάλιστα ανήκαν και στην Αντιπολίτευση- να
διαλύσουµε τις υπηρεσίες µας και εφαρµόστηκαν δικαστικές
αποφάσεις.
Δίνουµε, λοιπόν, τώρα τη δυνατότητα -γιατί µας κατηγορεί ο
κ. Πατούλης για παραβίαση της αυτονοµίας της αυτοδιοίκησης,
επειδή δεν τους επιτρέπουµε πια τώρα και νοµοθετικά να κάνουν
πελατειακές σχέσεις µε το φτωχόκοσµο, να τον προσλαµβάνουν
και να τον απολύουν- µε αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων
να εφαρµόζονται οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν εργασιακά ζητήµατα. Χαιρόµαστε πάρα πολύ για αυτό.
Να ξέρετε ότι ο κόσµος αυτός είναι απόλυτα µαζί µας. Αυτό
που λέµε κοµψά παράλληλο πρόγραµµα ήταν ένα εναλλακτικό,
αντίπαλο στο νεοφιλελευθερισµό πρόγραµµα. Διότι, όπως ξέρετε –θα επαναλάβω µία φράση του Τσίπρα- προσπαθούµε να
περάσουµε ένα κάβο µέσα από το µάτι της βελόνας. Εµείς δεν
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το βάλαµε στα πόδια. Δώσαµε αυτήν τη µάχη κι έχουµε σύµµαχό
µας τους πιο φτωχούς αυτού του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Σιµορέλης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ερχόµενος προς τα εδώ, δεν µπορώ να µη σχολιάσω µία
ατάκα ενός λαλίστατου στελέχους της Νέας Δηµοκρατίας, ότι η
Νέα Δηµοκρατία δεν πήρε τη λίστα Μπόγιαρνς, γιατί δεν ήταν –
λέει- λίστα και ήταν ακόµη cd. Τα σχόλια δικά σας.
Επίσης, θα ήθελα να θέσω ακόµη ένα ερώτηµα στους Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των άλλων µέσα από την
εµπειρία µου ως φαρµακοποιός.
Πριν από δύο χρόνια είχα ένα παλληκάρι στο φαρµακείο µου,
ο οποίος έχασε και τη δουλειά του και την ασφάλειά του. Έπρεπε
να πάρει ένα φάρµακο, το οποίο ήταν απαραίτητο για αυτόν και
έπρεπε να το παίρνει κάθε µήνα. Δεν είχε τη δυνατότητα, γιατί
ήταν ανασφάλιστος. Άρα, έπρεπε να τρέχει ή στο Σύλλογο των
Φαρµακοποιών του Νοµού Τρικάλων ή στο κοινωνικό φαρµακείο.
Εγώ ρωτάω τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και των
άλλων κοµµάτων: Να του επιτρέψουµε αυτού του ανθρώπου να
παίρνει το φάρµακο; Ναι ή όχι; Αν του επιτρέψουµε, τότε πρέπει
να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνουµε εδώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συµµετοχή πληρώνει στο φάρµακο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Βεβαίως.
Με µεγάλη χαρά ψηφίζουµε σήµερα ένα προοδευτικό νοµοσχέδιο που στόχο έχει να προωθήσει µέτρα για την ενίσχυση της
δηµόσιας περίθαλψης και την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ.
Με αυτές τις ρυθµίσεις η Κυβέρνηση υλοποιεί τη ρητή δέσµευση προς τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες ότι το παράλληλο
πρόγραµµα για την υγεία, όχι µόνο δεν θα αποσυρθεί, αλλά θα
περάσει πανηγυρικά.
Είναι κοµβικής σηµασίας ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο, που ψηφίζουµε σήµερα, περιλαµβάνεται η υγειονοµική κάλυψη των ανασφάλιστων συµπολιτών µας και των ευπαθών οµάδων,
ανεξάρτητα του νοµικού καθεστώτος, στο οποίο βρίσκονται. Διασφαλίζουµε µε αυτόν τον τρόπο δύο µε δυόµισι εκατοµµύρια
ανασφάλιστους και κάνουµε πράξη τη συνταγµατική µας υποχρέωση για καθολική και ισότιµη πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό
της υγείας.
Έτσι, καταφέρνουµε µε βάση το ΑΜΚΑ για τους εγγεγραµµένους και µη και µε βεβαιώσεις στους µετανάστες χωρίς χαρτιά, σε
συνδυασµό µε την αναβάθµιση όλων των ηλεκτρονικών και διοικητικών συστηµάτων, να ενισχύσουµε την πρόσβαση στις δηµόσιες δοµές υγείας. Έτσι, οι ανασφάλιστοι θα έχουν φαρµακευτική
κάλυψη και θα µπορούν να λαµβάνουν φάρµακα από τα φαρµακεία.
Αυτό το µέτρο καλύπτει όλους εκείνους, που µέχρι τώρα αδυνατούσαν να πάρουν τα φάρµακά τους, καθιστώντας τη φαρµακευτική περίθαλψη ως καθολικό αγαθό.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, που υποβαθµίστηκε σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία χρόνια της κρίσης, είναι πρώτιστης σηµασίας. Μαζί µε την
υλοποίηση της συµφωνίας µέσα από τη σκληρή διαπραγµάτευση
καταφέρνουµε να εξασφαλίσουµε µέτρα, που είναι προς όφελος
των οικονοµικά αδύνατων και όλων εκείνων που χτυπήθηκαν από
την οικονοµική κρίση.
Θα σταθώ, επίσης, και σε άλλες θετικές διατάξεις που µειώνουν τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά κόστη και βελτιώνουν
τις υποδοµές.
Διευκολύνονται οι προσλήψεις και δηµιουργούνται κίνητρα για
τους αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς, ώστε να µη µένουν
κενές θέσεις σε απόµακρές περιοχές της χώρας µας. Είναι πολύ
σηµαντικό µέτρο για τις ακριτικές περιοχές της πατρίδας µας
που έχουν ελλείψεις.
Έχουµε διευκόλυνση των κρίσεων των γιατρών µε δηµιουργία
συµβουλίων ανά ειδικότητα σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια, διευκόλυνση των µεταθέσεων και µετατάξεων µε ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού, διαφανή διαχείριση της λίστας
χειρουργείου για την έγκυρη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτρέ-
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ποντας απαράδεκτες πρακτικές, όπως το «φακελάκι» και αναδιοργάνωση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων των
γιατρών για τη γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Πολύ σηµαντική είναι η σύσταση γραφείων προστασίας δικαιωµάτων ασθενών στα δηµόσια νοσοκοµεία, που θα µπορεί να
συλλέξει καταγγελίες ασθενών για φαινόµενα διαφθοράς. Ο δηµόσιος έλεγχος παράγει τη σωστότερη αξιολόγηση.
Επιπλέον, ανασυγκροτείται το ΕΚΑΒ, ρυθµίζοντας θέµατα του
προσωπικού και αποκατάσταση των ελλείψεων.
Είναι και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με λίγα
λόγια, ψηφίζουµε µία δέσµη µέτρων, που στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση της διοίκησης, την πάταξη της γραφειοκρατίας και
την προστασία των ασθενών και των ανασφάλιστων. Είναι µια
αρχή σε µία προσπάθεια ουσιαστικής επανεκκίνησης της δηµόσιας υγείας.
Με µεγάλη λύπη παρατήρησα ότι από τη στιγµή που ήρθε το
παράλληλο πρόγραµµα στη Βουλή, δεχθήκαµε τεράστια επίθεση
από την Αντιπολίτευση. Τον Δεκέµβρη συνάδελφοι από τη Νέα
Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι αποχώρησαν από την Επιτροπή της Βουλής και έσπευσαν να µας λοιδορήσουν ότι µετατρέψαµε τη διαδικασία του νοµοσχεδίου από επείγουσα σε απλή,
για να υπάρχει περισσότερος χρόνος για διαβούλευση.
Δεν είναι εύκολο να δεχθείτε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι η δηµόσια υγεία, που διαλύσατε σε πέντε χρόνια µνηµονίων, εµείς τη βελτιώνουµε.
Το σύστηµα δεν οδηγήθηκε από µόνο του στην κατάρρευση.
Αυτό έγινε µε την ευθύνη συγκεκριµένων πολιτικών και συγκεκριµένων Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και
σήµερα οι ολετήρες της δηµόσιας υγείας τολµούν να µας κουνούν το δάχτυλο.
Όµως, εδώ υπάρχει µία σηµαντική διαφορά. Η διαφορά αυτή
είναι ότι µε βάση τον νεοφιλελεύθερο δόγµα, που υπηρετεί η Νέα
Δηµοκρατία και έσπευσε να υπερασπιστεί ο κ. Μητσοτάκης, η
υγεία είναι εµπόρευµα και γι’ αυτό δεν µπορεί να είναι δηµόσια
και δεν µπορεί να είναι καθολική.
Εκεί διαφέρουµε ιδεολογικά. Εµείς και στη δυσκολότερη περίοδο για την οικονοµία, τη στιγµή που προσπαθούµε να ανακάµψουµε από ένα κράτος διαλυµένο από τις πολιτικές σας, καταφέρνουµε να περάσουµε αυτήν την τόσο σηµαντική ρύθµιση και
αυτό είναι νίκη, όχι µόνο του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, αλλά και κάθε
πολίτη, που θα επωφεληθεί από την αναβάθµιση στη δηµόσια
υγεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος κ. Βασίλης Κικίλιας έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παράλληλο πρόγραµµα έρχεται ξανά να συζητηθεί στη Ολοµέλεια της Βουλής. Δεν χρειάζεται να συζητήσουµε πώς απεσύρθη και απερρίφθη την
τελευταία φορά. Εγώ δέχοµαι και όλη την καλή πρόθεση των συναδέλφων να αισθανθούν ξανά µέσα τους ότι δεν εφαρµόζουν
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που απορρέουν από ένα µνηµόνιο
που έχουν υπογράψει, αλλά πολιτικές µε αριστερό πρόσηµο οµοίως και η Κυβέρνηση- και να στηρίξουν τους αναξιοπαθούντες και τους έχοντες ανάγκη.
Όµως, κάποιοι από εσάς, κάποιοι συνάδελφοί σας στην προηγούµενη Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ κούναγαν το δάχτυλο για ένα πρόγραµµα ανθρωπιστικής βοήθειας που
προερχόταν από πλεόνασµα και όχι από έλλειµµα, που προερχόταν από συγκεκριµένους κωδικούς ενός τακτοποιηµένου προϋπολογισµού -του πρώτου τακτοποιηµένου πλεονασµατικού
προϋπολογισµού της χώρας µετά από πολλά χρόνια- και το λοιδορούσαν, το κορόιδευαν, προσέβαλαν συναδέλφους και µίλαγαν για ψίχουλα.
Και τώρα, grosso modo, µετά το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης και τα 2 δισεκατοµµύρια, τα οποία είχατε υποσχεθεί, έρχεστε
µε 100 εκατοµµύρια και νοµοθετείτε ουσιαστικά διατάξεις, οι
οποίες ήδη εφαρµόζονται, κύριε Υπουργέ. Η πραγµατικότητα και
η αλήθεια είναι ότι στο κοµµάτι της υγείας η δωρεάν νοσηλεία
εφαρµόζεται σε όλους. Δέχοµαι την ταυτοποίηση, αλλά δεν πρό-
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κειται για κάτι καινούργιο, για κάτι διαφορετικό, για κάτι το οποίο
ξεκινάτε τώρα και το οποίο µας παρουσιάζετε.
Σε κάθε περίπτωση, θα µου επιτρέψετε, επειδή ειπώθηκαν αρκετά από συναδέλφους µέχρι τώρα, ειδικά χθες µέχρι τις 2.00’
τα ξηµερώµατα, να επικεντρωθώ σε κάτι το οποίο εγώ αντιλαµβάνοµαι ως ανθρωπιστική κρίση.
Κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης –και βλέπω ότι και ο κ. Δρίτσας είναι εδώ πέρα- επειδή η ανθρωπιστική κρίση έχει να κάνει
µε όλους, και τους Έλληνες και τους µετανάστες και τους πρόσφυγες και τους ένστολους, κατέθεσα χθες γραπτή ερώτηση.
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε, στο Καστελόριζο ζουν, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, διακόσιοι πενήντα συµπολίτες µας. Κύριε Γιακουµάτο, διακόσιοι πενήντα για χίλιους πρόσφυγες και µετανάστες! Για χίλιους! Εκατό άνθρωποι κάθε µέρα περνάνε σε αυτό
το νησί.
Γνωρίζετε τι είναι το Καστελόριζο; Γνωρίζετε πού βρίσκεται;
Γνωρίζετε ότι είναι κοµβικής σηµασίας για την ελληνική Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη; Γνωρίζετε ότι ανθρωπιστική κρίση είναι
και αυτοί οι διακόσιοι πενήντα συµπολίτες µας, οι συν-Έλληνες
αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε ακριτική περιοχή, τους οποίους
έχουµε εγκαταλείψει µόνους τους;
Γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, ο κ. Τόσκας, ο οποίος ασχολείται
δηµοσίως δεξιά και αριστερά στα κανάλια, τις τελευταίες µέρες,
µε δηµόσιες σχέσεις και λοιπά –τα οποία δεν θέλω να κρίνω- ότι
εκεί υπηρετούν έξι αστυνοµικοί, ότι οι δύο από τους έξι, επειδή
δεν έχουν σπίτι, ζουν στο αστυνοµικό τµήµα, το οποίο στάζει;
Γνωρίζει ο κ. Δρίτσας ότι είναι τέσσερις οι λιµενικοί στο νησί
για χίλιους παράνοµους µετανάστες και πρόσφυγες;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Εσείς δεν γνωρίζετε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Πώς αντιλαµβάνεστε την ανθρωπιστική
κρίση; Υποκρισία! Στα ιδιωτικά κανάλια κάνετε σειρά όλοι απέξω,
για να πάτε να µιλήσετε και υποκρίνεστε περί ανθρωπιστικού
προγράµµατος, όταν στην άκρη της Ελλάδας υπάρχει µία πραγµατική ανθρωπιστική κρίση, την οποία αρνείστε να αντιµετωπίσετε! Αυτή είναι η πραγµατικότητα και η αλήθεια!
Όµως, δεν µπορείτε, κύριε Υπουργέ, να πάτε στο Καστελόριζο,
γιατί δεν έχει µέσο για να πάτε στο Καστελόριζο, γιατί το πλοίο θα
πάει την άλλη βδοµάδα πάλι. Εξηγήστε µου, λοιπόν, στην πιο κοµβική και κρίσιµη στιγµή για την ασφάλεια της χώρας τι κάνετε για
αυτήν την ακριτική περιοχή, πώς διασφαλίζετε τα εθνικά µας συµφέροντα, τι κάνετε για αυτούς τους διακόσιους πενήντα κατοίκους
του νησιού, τι κάνετε για αυτό το πολύ σηµαντικό, µείζον και καίριο
θέµα. Αυτά είναι θέµατα ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα που πρέπει να αντιµετωπίσετε και όχι, δήθεν, µε ποµφόλυγες επικοινωνιακής πολιτικής να ξιφουλκούµε µεταξύ µας για
πράγµατα τα οποία είναι ήσσονος σηµασίας.
Μου φέρνετε εδώ πέρα και µου κραδαίνετε τα θέµατα των καναλιών δεκαπέντε, είκοσι µέρες και τελικά τα αναφέρει αυτό το
νοµοσχέδιο, όταν ξέρουµε και οι δύο –και εµείς και εσείς, κύρια
Αυλωνίτου, το ξέρουµε, αυτή είναι η πραγµατικότητα- ότι είναι
πενιχρά τα ποσά για την ανθρωπιστική κρίση, την οποία αντιµετωπίζει η χώρα. Μην το αναφέρετε, λοιπόν, ως επίτευγµα! Και
δείτε και τα πραγµατικά προβλήµατα!
Περιµένω απαντήσεις από την Κυβέρνηση! Τι θα γίνει µε το
Καστελόριζο; Σήµερα, όχι αύριο, πριν να είναι αργά!
Ξέρετε κάτι, κύριοι Υπουργοί και κύριες και κύριοι συνάδελφοι;
Είναι πολύ µικρά και λίγα αυτά τα οποία συµβαίνουν µε τους
αγρότες, σε σχέση µε αυτά τα οποία θα συµβούν από το σύνολο
του έθνους, αν –ο µη γένοιτο!- συµβεί κάτι στο Καστελόριζο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µετά
τον δέκατο οµιλητή θα σας δώσω τον λόγο, γιατί δεν µιλήσατε
χθες και θα απαντήσετε, για να µη χάνουµε χρόνο τώρα. Το έχω
προγραµµατίσει, θα µιλήσετε κανονικά την ώρα της οµιλίας σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επι-
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κρατείας): Όµως, µέχρι να απαντήσει, σέρνεται επικοινωνιακά η
µη απάντηση της Κυβέρνησης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουίκ, κατ’
αρχάς, τη διαδικασία την καθορίζω εγώ. Έχει καθοριστεί µε οµόφωνη απόφαση της Βουλής. Δεύτερον, µιλάµε τώρα για µετά
από δεκαπέντε λεπτά, δεν µιλάµε για αύριο. Μιλάµε για µετά από
δεκαπέντε λεπτά! Αντιλαµβάνοµαι την ευαισθησία σας, αλλά µιλάµε για καθυστέρηση δεκαπέντε λεπτών, όχι µίας ώρας ή δύο
ωρών!
Η συνάδελφος Ευφροσύνη Καρασαρλίδου έχει τον λόγο.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα. Το σχέδιο νόµου που
συζητάµε σήµερα έχει ιδιαίτερα σηµασία και βαρύτητα. Περιλαµβάνει µέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Περιέχει σειρά θετικών παρεµβάσεων σε καίριους τοµείς του κράτους,
όπως της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και
της δηµόσιας διοίκησης. Πρόκειται για εκκρεµότητες του παρελθόντος. Η υλοποίησή τους είναι µια διαδικασία συγκρουσιακή και
η ψήφισή τους θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισµό της δηµοκρατίας και θα βελτιώσει την καθηµερινότητα των πολιτών. Στόχος
µας είναι να υλοποιηθούν τοµές και µεταρρυθµίσεις µε κοινωνικό
πρόσηµο, να λυθούν χρόνια προβλήµατα.
Πρώτον, ερχόµαστε να ενισχύσουµε και να ανακουφίσουµε
τους ανασφάλιστους συµπολίτες µας, που όλα τα προηγούµενα
χρόνια ουσιαστικά δεν είχαν πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας.
Δεύτερον, καθιερώνεται η λίστα χειρουργείου µέσω της
οποίας αναµένεται να αντιµετωπιστεί καίρια το «φακελάκι» στα
δηµόσια νοσοκοµεία.
Τρίτον, διευκολύνονται οι προσλήψεις και τα κίνητρα στελέχωσης µε στόχο την κάλυψη θέσεων σε νοσοκοµεία και κέντρα
υγείας σε άγονες περιοχές.
Τέταρτον, λαµβάνονται µέτρα διευκόλυνσης των κρίσεων των
γιατρών του ΕΣΥ, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι προσλήψεις.
Πέµπτον, διευκολύνεται η διαδικασία µετατάξεων και µεταθέσεων των γιατρών και του προσωπικού εντός του ΕΣΥ.
Έκτον, ρυθµίζονται οι εφηµερίες των γιατρών και του επιστηµονικού προσωπικού, µε στόχο την ασφαλέστερη εφηµεριακή
κάλυψη των νοσοκοµείων.
Έβδοµον, αναδιοργανώνονται τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συµβούλια των γιατρών του ΕΣΥ για την ταχύτερη διερεύνηση
και διεκπεραίωση των υποθέσεων της διαφθοράς, του χρηµατισµού και διαφόρων άλλων τέτοιων θεµάτων.
Όγδοον, ρυθµίζονται θέµατα του προσωπικού του ΕΚΑΒ.
Ένατον, δηµιουργούνται γραφεία προστασίας δικαιωµάτων
των ασθενών στα δηµόσια νοσοκοµεία.
Και δέκατον, ιδρύεται το Νοσοκοµείο της Θήρας.
Οι παραπάνω ρυθµίσεις µε την αυξηµένη χρηµατοδότηση των
νοσοκοµείων, που προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2016 και τις
προσλήψεις σε ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, θα
έχουν ως αποτέλεσµα την αισθητή βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών υγείας µέσα στο ίδιο το έτος.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι το πρώτο µας βήµα για την υλοποίηση του παράλληλου προγράµµατος και είναι µόνο µία µικρή
γεύση των αλλαγών που σκοπεύουµε να εισάγουµε το επόµενο
διάστηµα.
Όλοι γνωρίζουµε ότι οι πολιτικές των τελευταίων χρόνων επιβάρυναν και αποδιοργάνωσαν πλήρως τις δηµόσιες κοινωνικές
παροχές. Αποδυνάµωσαν εντελώς τα ήδη αδύναµα κοινωνικά
στρώµατα. Θα σας αναφέρω µόνο ένα παράδειγµα από τον
χώρο της υγείας. Μεταξύ του 2005 και του 2009 η δηµόσια δαπάνη για το φάρµακο πέρασε από τα 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ
στα 5,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Απολύτως καµµία νέα πάθηση και
καµµία νέα θεραπεία δεν δικαιολογεί τον διπλασιασµό των δαπανών. Με άλλα λόγια, 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ εκλάπησαν από
τους φορολογούµενους, τροφοδοτώντας το γιγάντιο πρωτογενές έλλειµα των 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ του 2009, το οποίο
µε τη σειρά του οδήγησε στη νεοφιλελεύθερη στροφή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και όταν τη µειώσαµε, συµφωνούσατε;
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Σταµατήστε, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βορίδη.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µιλάµε σήµερα για µια τραγωδία
στον χώρο της υγείας και των κοινωνικών παροχών.
Εδώ πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι, όταν ήµασταν εµείς Αντιπολίτευση, πάντα καταθέταµε θετικές προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης, σε άλλη κατεύθυνση, βέβαια, από αυτή της
τότε Κυβέρνησης. Η Αντιπολίτευση, όµως, σήµερα αναλώνεται
σε ένα άσκοπο και συνεχές «κατηγορώ», που δεν οδηγεί πουθενά.
Από εσάς ζητάµε θετικές εναλλακτικές προτάσεις. Ζητάµε την
ουσιαστική παρουσία της Αντιπολίτευσης. Εξαιτίας όλων όσων
έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες και προσχήµατα. Καλούµαστε όλοι να αναλάβουµε τώρα τις
ευθύνες µας, να υπερβούµε τους εαυτούς µας και τις δυνάµεις
µας, ώστε να βρούµε λύσεις, πέρα από µικροπολιτικές και κοµµατικά συµφέροντα.
Για εµάς έφτασε η ώρα της κοινωνικής και πολιτικής ωριµότητας. Οφείλουµε όλοι, όµως, να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Μέχρι στιγµής, εσείς έχετε επιλέξει τον δρόµο της στείρας
αντιπολίτευσης. Από την αρχή αντιδράτε µε µανία εναντίον του
παρόντος νοµοσχεδίου.
Με αυτό το νοµοσχέδιο δίνεται σε όλους η ευκαιρία για πράξεις ουσίας. Τα µέτρα, για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου, είναι η βάση για το νέο κοινωνικό συµβόλαιο που πρέπει
να συνδιαµορφώσουµε. Είναι ο δρόµος εξόδου από την κρίση,
µε την κοινωνία όµως όρθια, σε µια προοπτική βιώσιµη. Αυτό για
µας σηµαίνει αριστερή πολιτική σε συνθήκες λιτότητας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα, λοιπόν, θα µιλήσει η συνάδελφος κ. Ζωή Λιβανίου, θα διακόψουµε εκεί τη ροή
των συναδέλφων και θα καλέσω στο Βήµα τον Υπουργό, τον κ.
Δρίτσα.
Κυρία Λιβανίου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2010 η ελληνική κοινωνία είναι αντιµέτωπη µε µια πρωτόγνωρη κοινωνική κρίση. Είναι
αντιµέτωπη µε µια άνευ προηγουµένου επίθεση σε βάρος κάθε
έννοιας κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικού κράτους.
Με πρόσχηµα µια οικονοµική κρίση των τραπεζών και του ελληνικού δηµοσίου, που προκάλεσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η χώρα µας έγινε ένα παγκόσµιο
πειραµατικό εργοστάσιο φιλελευθερισµού, ισοπέδωσης των κοινωνικών δικαιωµάτων και φτωχοποίησης της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Οι εταίροι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν από την Ελλάδα
να νοµοθετεί αντίθετα στο σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνικών
κατακτήσεων. Η Ευρώπη πρέπει να βάλει µπροστά τον άνθρωπο
και την κοινωνία. Οφείλει να κάνει την κοινωνική ανάπτυξη το
όχηµα που θα οδηγήσει στην πραγµατική ανάκαµψη.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναδείχτηκε µέσα από τις τάξεις
του ελληνικού λαού για να σταµατήσει τη µνηµονιακή πολιτική.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να ξεπεράσει τα εµπόδια που θέτει η
φιλελεύθερη πλειοψηφία των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Όσα εφαρµόστηκαν έως το 2014 δεν είχαν πρακτικά αποτελέσµατα. Στέρησαν πολύτιµους πόρους από το ελληνικό κράτος.
Στέρησαν πολύτιµες δοµές και συνέβαλαν σε µια ακραία υποχώρηση του κοινωνικού κράτους.
Σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθεί µε νύχια και
µε δόντια να περιορίσει τον κοινωνικό αποκλεισµό, να αποκαταστήσει ακραίες αδικίες, να επαναφέρει µια αίσθηση δικαιοσύνης,
γνωρίζοντας ότι οι δυσκολίες εξακολουθούν να είναι µπροστά
µας.
Καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που δεν προήλθε
από κάποιο συµβούλιο τεχνοκρατών, αλλά από τις πραγµατικές
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, από τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι από τις ανάγκες που περιγράφουν οι αριθµοί. Καταλαβαίνω, λοιπόν, τη δυσκολία να ψηφίσει η Αντιπολίτευση ένα
νοµοσχέδιο αποτέλεσµα των αναγκών που δηµιούργησε στον άνθρωπο η προσήλωση στους αριθµούς.
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Η πρόταση της Κυβέρνησης προσπαθεί να βάλει µια τάξη, να
αποκαταστήσει κακώς κείµενα, να µειώσει τη γραφειοκρατία, να
επεκτείνει την εφαρµογή κάποιων αναγκαίων σήµερα κοινωνικών
παροχών.
Προφανώς, η εφαρµογή αυτής της πολιτικής δεν λύνει το σύνολο των προβληµάτων ούτε αναστρέφει πλήρως τις διαχρονικές
παθογένειες του ελληνικού κοινωνικού κράτους. Δίνει, όµως, ένα
στήριγµα σε ανθρώπους που δεν φέρουν καµία ευθύνη γι’ αυτά
που γίνονται. Οι συνθήκες είναι αυτές που δεν τους επιτρέπουν
να επιβιώσουν µε αξιοπρέπεια. Προφανώς δεν είµαστε ακόµα σε
θέση να ανατρέψουµε πλήρως την εφαρµογή µιας πολιτικής
δήθεν ανάπτυξης, που οδήγησε σε εργαζοµένους χωρίς αξιοπρέπεια, σε µισθούς πείνας και σε εκατοµµύρια ανέργους.
Δεν ανήκω σε καµµία από τις συνηθισµένες κατηγορίες που
γεννούν πολιτικούς ή Βουλευτές. Ανήκω στη µεγάλη πλειοψηφία
του ελληνικού λαού, στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού της
Εύβοιας, που από τη µια µέρα στην άλλη βρέθηκε στην ανεργία.
Το ότι τους τελευταίους µήνες βρίσκοµαι σε αυτήν την Αίθουσα,
δεν αλλάζει αυτό που είµαι. Είναι η προσπάθεια όµως αυτής της
Κυβέρνησης, που ελπίζω ότι θα αλλάξει την πραγµατικότητα
στην οποία θα επιστρέψω και πάλι. Είµαι εδώ για να στηρίξω τις
ελπίδες των συµπολιτών µου.
Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς την ουσία της διαφωνίας της Αντιπολίτευσης στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Διαφωνείτε πραγµατικά στην επέκταση του µέτρου δωρεάν παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος, επιδόµατος σίτισης και στέγασης στους
συµπολίτες µας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Διαφωνείτε µε την προσπάθεια σύστασης Κέντρων Κοινότητας. Διαφωνείτε µε τη βελτίωση του συστήµατος υγειονοµικής κάλυψης
των απόρων και των ανασφάλιστων. Διαφωνείτε µε την εξαίρεση
από τους κανόνες προσλήψεων που θέσατε για τους ΟΤΑ, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαραίτητο προσωπικό,
να λειτουργήσουν αξιόπιστα οι υπηρεσίες και να βελτιωθεί η καθηµερινότητα στους δήµους.
Διαφωνείτε σε πάρα πολλά και επειδή τελειώνει ο χρόνος, θα
τελειώσω και εγώ λέγοντας τα εξής: Ο ελληνικός λαός γνωρίζει,
πολύ καλά, τις αιτίες και τους υπεύθυνους της κρίσης. Όσο και
αν προσπαθείτε να τον πείσετε ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τη σηµερινή κατάσταση, ο ελληνικός λαός θυµάται,
γνωρίζει και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουµε.
Εµπιστεύεται την Κυβέρνηση για να µας οδηγήσει, µέσα από τις
δυσκολίες και τα προβλήµατα, σε µια καλύτερη κοινωνία. Θα έρθουν κι άλλα. Θα ξεπεράσουµε τα προβλήµατα, µε το σύνολο
της κοινωνίας και όχι µόνο µε όσους αντέξουν, όπως είναι το δικό
σας ιδεολόγηµα.
Αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να κλείσω παραφράζοντας τον
µεγάλο µας ποιητή Τάσο Λειβαδίτη: Στο τέλος θα νικήσουµε όλες
τις αντιξοότητες, όχι από τύχη, αλλά από το πάθος µας για κάτι
πιο µακρινό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής, τριάντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και έξι συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Σκαλοχωρίου Λέσβου, της
πολύπαθης και κοινωνικά ευαίσθητης Λέσβου, και από 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Άργους Ορεστικού Καστοριάς, µε την ωραία λίµνη.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Αντί για οκτώ λεπτά, που είναι
ο χρόνος των Υπουργών, προκειµένου να απαντήσετε στον κ. Κικίλια, θα έχετε δέκα λεπτά και µέσα σε αυτόν τον χρόνο θα απαντήσετε και θα τοποθετηθείτε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γιατί έτσι γίνεται,
κύριε Γιακουµάτο. Η ροή διακόπτεται για να µιλήσει ένας Υπουργός. Ευτυχώς σήµερα δεν είναι πολλοί.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Κικίλια, δεν ξέρω γιατί σήµερα, ενώ συνήθως δεν είναι αυτός ο τρόπος που παρουσιάζετε
τα θέµατά σας και αναπτύσσετε τις απόψεις σας, ανεβάσατε
τόσο πολύ τους τόνους για ένα θέµα που όντως έχει ειδική ευαισθησία. Σας έπνιξε το δίκιο; Δεν ξέρω τι ακριβώς συµβαίνει;
Θα σας πω µια πού σύντοµη µικρή ιστοριούλα. Όταν στην προηγούµενη περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εγώ
είχα την ευθύνη και την τιµή να είµαι υπεύθυνος του τοµέα Άµυνας. Δεν υπήρχε ποτέ µα ποτέ ζήτηµα, έστω µικρής βαθµίδας
ευαισθησίας, που η πρώτη µου κίνηση –και όχι µόνος µου, αλλά
σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο του όµµατος- να µην ήταν το να
απευθυνθώ στον αρµόδιο Υπουργό Άµυνας ή στον κάθε αρµόδιο
Υπουργό γι’ αυτά τα θέµατα, να του ζητήσω ενηµέρωση και να
δηλώσω διαθεσιµότητα για συνεργασία ως προς τον χειρισµό
του θέµατος, σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να σας το βεβαιώσει ο
κ. Αβραµόπουλος, µπορεί να σας το βεβαιώσει ο κ. Παναγιωτόπουλος, µπορούν να σας το βεβαιώσουν οι Γενικοί Γραµµατείς
του Υπουργείου Άµυνας και πολλοί άλλοι.
Αυτό σηµαίνει αντιπολίτευση, αυτό σηµαίνει πολιτικό σύστηµα
που λειτουργεί. Το να χρησιµοποιεί κανείς µια ευαίσθητη εξέλιξη
για τόσο προφανείς κοµµατικούς λόγους αντιπαράθεσης, δηµιουργώντας ένα κλίµα κινδύνου, νοµίζω ότι δεν ταιριάζει στη δυνατότητα του ελληνικού λαού να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά
του. Δεν λέω ούτε για το πολιτικό σύστηµα ούτε για την δηµοκρατία.
Εµείς εδώ συµπεριφερόµαστε µε τρόπο που επηρεάζει τις αντιδράσεις τις κοινωνίας. Συγκροτεί ή αποδοµεί…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σε µας τα λέτε αυτά, κύριε Υπουργέ;
Το έχετε κάνει Κούγκι δυόµισι χρόνια τώρα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Μην µε διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σε µας τα λέτε αυτά;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Είναι σοβαρός άνθρωπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κικίλια, αφήστε
να ολοκληρώσει ο Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και οι από εδώ µιλάνε, όταν µιλάµε
εµείς από το Βήµα. Δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα, µε συγχωρείτε,
θα αλλάξετε τη διαδικασία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να τον ακούσουµε, αλλά να κάνουν
όλοι το ίδιο! Σεβασµός σε όλους!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, συγγνώµη, µπορείτε να σταµατήσετε; Δεν σέβεστε όσους δεν έχουν
µιλήσει και ακολουθούν. Σας παρακαλώ, ηρεµήστε! Υπάρχουν
πενήντα συνάδελφοι που περιµένουν. Έτσι θα το πάµε;
Θα έχετε ένα λεπτό επιπλέον, κύριε Υπουργέ. Συνεχίστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν νοµίζω ότι αυτά που λέω πυροδοτούν τίποτα. Αντίθετα, καλώ σε µια οµαλή διαβούλευση και συζήτηση µε αντιπαραθέσεις. Προς τι αυτή η ταραχή; Δεν καταλαβαίνω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι για σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Σε κάθε περίπτωση, επειδή η ελληνική κοινωνία πρέπει ανά πάσα στιγµή να είναι ενήµερη µε έγκυρο τρόπο, κατ’
αρχάς, όπως µπορώ να σας διαβεβαιώσω από τη θέση ευθύνης
που έχω στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ως πολιτικός προϊστάµενος του Λιµενικού Σώµατος, δεν υπάρχει στιγµή της ηµέρας, από
την πρώτη στιγµή που είµαι σε αυτή τη θέση, που να µην έχουµε
ειδική φροντίδα για περιοχές που έχουν ειδική ευαισθησία, και
µέτρα και πρόνοια και συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών,
το Υπουργείο Άµυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
καθηµερινή, και πολιτική και υπηρεσιακή. Μπορώ να σας ενηµερώσω λεπτοµερέστατα γι’ αυτά.
Αυτές τις ηµέρες όντως –τις τελευταίες δύο τρεις ηµέρεςέχουµε µια ειδική κινητικότητα στο Καστελόριζο σχετικά αυξη-
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µένη, σε σχέση µε τη συνήθη πραγµατικότητα. Δεν το αφήσαµε
έτσι. Εχθές το πλοίο πήρε όσους ήταν ταυτοποιηµένοι και πήρε
πάνω από τετρακόσια άτοµα. Είδαµε ότι αυτό δεν αρκεί για τη
συγκυρία αυτή και χρειάζεται ειδική αντιµετώπιση.
Ήδη ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιµενικού Σώµατος και
µάλιστα το νεότευκτο, αυτό που πρόσφατα παραλάβαµε, κατέφθασε σήµερα τα ξηµερώµατα εκεί. Ήδη σε λίγη ώρα καταφθάνει ένα άλλο πλοίο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παραλάβει
διακόσια µε τριακόσια άτοµα τουλάχιστον. Έχουµε ειδική εποπτεία, σε κάθε περίπτωση, κι έχουµε και µια σειρά από άλλες παρεµβάσεις, για τις οποίες θα µου επιτρέψετε να µην αναφερθώ
περαιτέρω.
Με αυτή την ειδική κινητικότητα, χωρίς άλλη ένδειξη ότι συµβαίνει κάτι φοβερό, τα ρεφλέξ µας ήταν άµεσα. Τι άλλο, δηλαδή,
πρέπει να κάνει µια κυβέρνηση µε σοβαρότητα, για να σταθεί σε
αυτά τα ζητήµατα; Πρέπει να φωνάζει; Πρέπει να βγάλει ανακοινώσεις; Πρέπει οι Υπουργοί να λένε: «Εγώ έκανα εκείνο και εγώ
έκανα το άλλο»;
Μπορείτε να ενηµερωθείτε πάρα πολύ καλά. Και να είστε βέβαιος και να είναι βέβαιος και ο ελληνικός λαός ότι οι φύλακες
έχουν γνώση και κανείς –και υπηρεσιακά και πολιτικά- δεν µένει
αδρανής σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Νοµίζω ότι σας κάλυψα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε, αλλά
δεν µε καλύψατε, γιατί το πρόβληµα υπάρχει. Είναι υπαρκτό το
πρόβληµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν σας κάλυψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το νοµοθετικό έργο
δεν είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος. Νοµίζω ότι µια επίκαιρη περίπτωση, για το θέµα αυτό, θα δώσει την ευκαιρία να γίνει πιο
ενδελεχής κουβέντα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Έχει γίνει, κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο να πω; Αν εννοείτε ότι
το προσφυγικό ζήτηµα είναι σε θέση να το λύσει η Κυβέρνησή
µας, η χώρας µας, ο ελληνικός λαός από µόνος του, τότε η εµπειρία της χθεσινής συνόδου κορυφής –για µια ακόµη φορά,
αλλά ενδεικτικά αυτή τη φορά πολύ περισσότερο από άλλεςφαίνεται ότι δεν αποτελούν για εσάς αντικείµενο µελέτης, ενασχόλησης και εξαγωγής συµπερασµάτων.
Έχουµε µια Ευρώπη που αυτή τη στιγµή αποδοµείται, εξαιτίας
του προσφυγικού, οξύνονται οι αντιθέσεις της, δηµιουργούνται
πλέον οριζόντιες κατηγοριοποιήσεις ένθεν κι ένθεν του δηµοκρατικού τόξου, που προσπαθεί µε την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των διεθνών συνθηκών να κρατήσει την ασφάλεια
και τη συνοχή της Ευρώπης –και αυτό πάει οριζόντια σε πολλές
πολιτικές δυνάµεις της Ευρώπης- και µια άλλη Ευρώπη, που
θέλει να αναπτύξει τους ανταγωνισµούς, να κλείσει σύνορα και
να κάνει οτιδήποτε µπορεί που αναφέρεται στις χειρότερες περιόδους της προπολεµικής Ευρώπης των παραµονών του Β’
Παγκοσµίου Πολέµου.
Όλα αυτά δεν τα συνυπολογίζετε; Είναι τόσο αδιάφορα αυτά;
Είναι τόσο µικρής κλίµακας ζητήµατα, ώστε όλη η έµφαση να
είναι στο αν η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει ή δεν φέρνει µετανάστες και πρόσφυγες; Σοβαρολογείτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Αλήθεια λέτε, κύριε Υπουργέ; Στο συγκεκριµένο νησί µε την αποκλειστική οικονοµική ζώνη;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Θα µου απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κικίλια, συγγνώµη…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι να το κάνω εγώ το
«µε συγχωρείτε»; Δεν µιλάµε σήµερα γι’ αυτό. Το νοµοσχέδιο δεν
είναι για το προσφυγικό, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το λέω και για
εσάς, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς εγώ είχα αρµοδιότητα και ευθύνη…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Έχει τροπολογία όµως το νοµοσχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχει τροπολογία για το προσφυγικό. Έχει έξι υπουργείων τροπολογίες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, εγώ είχα αρµοδιότητα και ευθύνη
να µιλήσω για το άρθρο 31 και το άρθρο 32, που είναι δύο άρθρα
του δικού µας Υπουργείου, είναι διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και ακριβώς
εκεί προχωρώ γιατί ο χρόνος τελειώνει.
Το άρθρο 31 ρυθµίζει µια εκκρεµότητα που έχει παραχθεί από
το 2014 και που έχει δηµιουργήσει πάρα πολλά προβλήµατα στη
δυνατότητα της έγκρισης και της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, της ΕΣΑΛ, και τις αποφάσεις της.
Δυστυχώς, µια σειρά αποφάσεων που αναφέρονται σε πολεοδοµικού χαρακτήρα οριοθετήσεις στις χερσαίες λιµενικές ζώνες
εκδίδοντο µε υπουργικές αποφάσεις. Το Συµβούλιο Επικρατείας
έκρινε ότι αυτές είναι θεµελιακές διατάξεις των πολεοδοµικών
ρυθµίσεων και απαιτούν προεδρικό διάταγµα.
Έτσι, µε αυτήν τη ρύθµιση αποκαθιστούµε τη δυνατότητα να
ρυθµιστεί το κύρος όσων αποφάσεων έχουν ήδη εκδοθεί, να πάρουν χαρακτήρα, πραγµατικά, σύµφωνο µε την απόφαση του
Συµβουλίου Επικρατείας και από εδώ και πέρα να οµαλοποιηθεί
η κατάσταση, ώστε σε έναν πολύ σηµαντικό τοµέα, που εξαρτώνται πολλές επενδύσεις, ρυθµίσεις των λιµένων και όλα αυτά,
να έχουµε πρόοδο µετά από αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Το δε άρθρο 32 επίσης ρυθµίζει ένα ζήτηµα επιµέρους, αλλά
ευαίσθητο, το κεφάλαιο ναυτικής εργασίας, το οποίο καταβάλλει
µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου επιδόµατα, βάσει
προγράµµατος, για τους ανέργους ναυτικούς. Ήρθε κάποτε ο
έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και βεβαίωσε ότι
έπρεπε να είχαν παρακρατηθεί και φόροι εισοδήµατος στα επιδόµατα αυτά. Εάν καταλογιστεί αυτό το ποσό στο κεφάλαιο ναυτικής εκπαίδευσης, είναι αδύνατον –µιλάµε για τα έτη 2008-2011
που συνέβησαν αυτά– το κεφάλαιο ναυτικής εργασίας να µπορέσει να αντέξει και να επιτελέσει τον ρόλο του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Με τη ρύθµιση αυτή από εδώ και πέρα –από το 2011 και µετά,
όλα αυτά τρέχουν κανονικά, παρακρατούνται οι φόροι, έχουν
οµαλοποιηθεί– θεωρούνται επιλέξιµες αυτές οι δαπάνες και εποµένως, δεν θα επιβαρυνθεί άλλο το κεφάλαιο ναυτικής εργασίας,
ώστε να παραµένει στοιχειωδώς βιώσιµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε Υπουργέ,
κλείστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν πολλά ζητήµατα, αλλά δυστυχώς προκύπτουν κάθε
τόσο θέµατα που δεν θα έπρεπε να απασχολούν την Αίθουσα
όταν συζητιέται ένα τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο, που πράγµατι
ανοίγει δρόµους για την πέραν της εποπτείας πολιτικής, δηλαδή
για την πραγµατική άσκηση πολιτικής. Και ίσως αυτός είναι και
ο λόγος, που αντιδρά τόσο πολύ η Αντιπολίτευση. Γιατί η Κυβέρνησή µας επιµένει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε να κλείσουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Τελευταία φράση είναι.
Η Κυβέρνησή µας επιµένει να ασκήσει πολιτική και πέραν της
εποπτείας. Και αυτό δεν αρέσει σε πολλούς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος κ.
Λάππας Σπυρίδων έχει τον λόγο.
Η Ευρώπη εχθές ασχολήθηκε είκοσι λεπτά µε το µέγα θέµα,
το µεταναστευτικό, και 80% του χρόνου µε το αν θα µείνει ή θα
φύγει ο κ. Κάµερον. Πού είσαι καηµένε Ντε Γκώλ!
Κύριε Λάππα, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Είναι γεγονός ότι το νοµοσχέδιο που έχει τον τίτλο «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου», παράλληλο πρόγραµµα το ονοµάζουµε εµείς, στοχεύει στην ανακούφιση ευάλω-
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των κοινωνικών οµάδων –αυτό είναι αναµφίβολο- καθώς και στην
επίλυση προβληµάτων, που σχετίζονται µε τη µακρόχρονη οικονοµική κρίση, για την οποία ασφαλώς δεν είµαστε υπεύθυνοι ή
αν θέλετε να είµαστε ειλικρινείς, δεν είµαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Κυβερνάτε σαράντα χρόνια, κυβερνάµε έναν χρόνο. Ας τα
βάλει στη ζυγαριά ο λαός κι ας κρίνει.
Ο πόλεµος που δέχεται το νοµοσχέδιο αυτό από δυνάµεις της
Αντιπολίτευσης, κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας, είναι εύκολα
εξηγήσιµος. Οι δυνάµεις σας –η Νέα Δηµοκρατία µάλιστα έχει
βαρύτατες ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση- προσπαθούν να
εµποδίσουν µε κάθε τρόπο την κοινωνική πολιτική και τη θεσµοθέτηση µέτρων ανακούφισης. Προς όφελος της δικής σας βέβαια πολιτικής τακτικής το κάνετε. Το σοβαρό ζήτηµα, όµως,
είναι ότι η τακτική αυτή ασκείται σε βάρος των πιο αδύναµων,
επιχειρώντας µάλιστα να εµπλέξετε στην υπονόµευση της κοινωνικής πολιτικής και τους δανειστές.
Τι λέει το νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι; Πρώτον, υγειονοµική κάλυψη όλων των ανασφάλιστων πολιτών, ανεξαρτήτως
ιθαγένειας και σωµατικών κριτηρίων. Δεύτερον, µέτρα για την
κάλυψη κενών θέσεων σε νοσοκοµεία και αγροτικά ιατρεία, κατεπείγοντος χαρακτήρα. Διαφανής διαχείριση λίστας χειρουργείων για την έγκαιρη, ασφαλή και χωρίς συναλλαγή –φακελάκια
δηλαδή- εξυπηρέτηση των πολιτών. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η
συλλογική κοινωνική συνείδηση το αξιώνει για πενήντα χρόνια
και δεν το κάνατε ποτέ. Πρώτη φορά επιχειρείται. Ίδρυση Νοσοκοµείου Θήρας –τα έχουν πει οι Υπουργοί. Στήριξη οργανώσεων
µε κοινωνική δραστηριότητα στον τοµέα της αλληλεγγύης. Διασύνδεση ΟΤΑ µε κοινωνικά προγράµµατα. Κοινωνικά τιµολόγια
ΟΤΑ. Ένταξη τριτέκνων στον νόµο περί πολυτέκνων. Ενισχυτική
διδασκαλία.
Τι ακούσαµε εδώ, κύριοι συνάδελφοι και φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας; Ουσιαστικά, θέλετε να µας πείτε ότι εµείς ευθυνόµαστε για την ανεργία του 25%, εµείς για τις εξακόσιες χιλιάδες
επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, εµείς για την κατάρρευση των
δοµών και υπηρεσιών του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα. Εµείς ευθυνόµαστε για όλα αυτά. Εµείς ευθυνόµαστε για
τη θέση της χώρας σε κατάσταση ανάγκης, όπως την όρισε ο
Έρνστ Μπλοχ και ο Τζόρτζιο Αγκάµπεν. Εµείς καταφέραµε σε
έναν χρόνο να καταστρέψουµε ό,τι καλό και ενάρετο φτιάχνατε
και οικοδοµούσατε επί σαράντα χρόνια.
Μόνο που αυτό που εσείς λέτε, το καλό και ενάρετο που οικοδοµείτε, δεν το αντιλήφθηκε ο ελληνικός λαός, που για τρεις συνεχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις σας έδειξε την κόκκινη
κάρτα.
Άκουσα τον κ. Λοβέρδο να λέει ότι εάν είχαµε να επιδείξουµε
κοινωνική ευαισθησία, θα το είχαµε κάνει ήδη έναν χρόνο.
Θεωρώ ότι αυτή η φράση αποτελεί πολιτικό θράσος. Δεν είναι
πολιτική ευαισθησία που σε συνθήκες οικονοµικής, αφόρητης
κρίσης και ασφυξίας σε πολλούς τοµείς πήραµε νοµοθετικές
πρωτοβουλίες έχοντας µέριµνα αποκλειστικά για τους πολλούς,
τους πιο αδύναµους;
Τι να σας θυµίσουµε; Το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης; Για τις εκατό δόσεις; Για την ιθαγένεια;
Για την επέµβασή µας στα σωφρονιστικά καταστήµατα; Για το
σύµφωνο συµβίωσης µαζί µε τις άλλες διατάξεις που είχε; Να
σας πούµε για το παρόν νοµοσχέδιο; Τολµάτε να πείτε ότι το
παρόν νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζει φαινόµενα οικονοµικής και
ανθρωπιστικής κρίσης; Να το πείτε δηµόσια, να το ακούσει ο ελληνικός λαός.
Τι να σας θυµίσουµε ακόµα; Το νοµοσχέδιο που ήδη έρχεται
στη Βουλή την Τρίτη για τη δηµόσια διοίκηση, που προσπαθεί να
εξορθολογήσει δοµές και υπηρεσίες που έχουν καταρρεύσει και
δοµές που προσιδιάζουν σε τριτοκοσµική χώρα; Αυτή ήταν η Ευρώπη που θέλατε εσείς. Είστε, λέει, παθιασµένοι Ευρωπαίοι. Κι
όλα αυτά που δεν είναι τίποτα άλλο παρά είτε υιοθέτηση ευρωπαϊκών οδηγιών είτε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο τα πολεµάτε και
τα πολεµούσατε µε λύσσα. Τόσο Ευρωπαίοι είστε, τόσο πολύ!
Σε όλες τις πρωτοβουλίες µας, λοιπόν, προσβλέπουµε αποκλειστικά στον άνθρωπο, όπως και στο παρόν νοµοσχέδιο, και
στις ανάγκες του.
Τρέµετε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας µήπως
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αυτή η Κυβέρνηση επιτύχει, µήπως ανορθώσει αυτό που λέµε
ανθρωπιστική κρίση και εύχεστε να αποτύχει και η Κυβέρνηση
και η χώρα σε µια σειρά ζητηµάτων.
Άκουσα ακόµα τον κ. Λοβέρδο να λέει γι’ αυτό που είπε ο κ.
Βερναρδάκης, ότι η αυτονόµηση των ΜΜΕ και των µιντιαρχών
συνιστά ένα τροµερό πρόβληµα. Θα σας έλεγα το εξής: Μιλάτε
εσείς για τα ΜΜΕ, αγαπητοί συνάδελφοι; Σας λέµε αυτό που σας
λέει ο Τύπος κάθε µέρα. Δεν µπορείς να οχυρώνεσαι πίσω απ’
το Σύνταγµα και να εγκαλείς για αυταρχισµό δήθεν και δόλιες
µεθοδεύσεις την Κυβέρνηση, ενώ έχεις κακόφηµο παρελθόν και
συµπεριφέρεσαι σήµερα κατάφωρα αντιθεσµικά.
Ποτέ δεν προσήλθατε µε προτάσεις συγκεκριµένες στο ΕΣΡ.
Ανεχθήκατε για πολλά χρόνια την παραβίαση του Συντάγµατος.
Δεν εφαρµόσατε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Δεν εισπράξατε τα οφειλόµενα από τους ιδιοκτήτες των
ΜΜΕ. Επιτρέψατε τη δανειοδότησή τους από τράπεζες, χωρίς
καµµία απολύτως εγγύηση. Εµείς άλλωστε τα πληρώσαµε αυτά.
Δεν ελέγξατε, όπως ήσασταν υποχρεωµένοι από τον νόµο, την
οικονοµική κατάσταση των εµπλεκοµένων και σήµερα µας κουνάτε το δάκτυλο. Ποιοι; Εσείς που είστε υπεύθυνοι για όλα αυτά.
Και η κ. Βούλτεψη εδώ υπερθεµατίζει. Θα της θυµίσω, λοιπόν…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Με θυµήθηκες κι εµένα! Δεν πρόλαβα να
µπω. Πες καληµέρα τουλάχιστον.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Χθες η κ. Βούλτεψη από το Βήµα της
Βουλής είπε ότι το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα µεγάλο ψέµα,
ίσως ένα µικρότερο ψέµα.
Θα της θυµίσω εγώ ότι ο λόγος της αποτελεί ένα τεράστιο
ψέµα σε σχέση µε όσα έλεγε το 2001 στο βιβλίο του Πασαλάρη.
Ακούστε να σας πω τι λέγατε: «Οι πληροφορίες δεν φθάνουν
στον τελικό χρήστη όπως ήταν, αλλά φιλτραρισµένες από τους
χειριστές της πληροφορίας, δηλαδή από τους διαµορφωτές της
κοινής γνώµης. Αυτοί αποφασίζουν τι είναι σηµαντικό και τι όχι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λάππα, κλείστε. Είδατε τι δηµιουργείτε τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τι να πω, κύριε Πρόεδρε; Απαντάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, αλλά είπαµε
ότι ή θα µιλούν οι Βουλευτές ή θα διακόπτουµε επί προσωπικού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Θα το καταθέσω στα Πρακτικά, για
να µην πω τι έλεγε η κ. Βούλτεψη το 2001.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια
του νοµοσχεδίου το θέµα της αποτέφρωσης των νεκρών. Ξέρετε
πολύ καλά τι έχουν κάνει ευρωπαϊκές χώρες. Σας ερωτώ: Και
εδώ είστε Ευρώπη; Από το 1789 καθιερώθηκε στην Ευρώπη, στη
Γαλλία, η αποτέφρωση των νεκρών και πληρέστερα µέχρι το
1887, στη Γερµανία το 1934, στη Βρετανία το 1884. Μέχρι το
1890 όλα τα κράτη είχαν καθιερώσει τη δυνατότητα αποτέφρωσης των νεκρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κλείστε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ, στην Ελλάδα κάποιες πρωτοβουλίες που έγιναν από τον
Μιλτιάδη Έβερτ και από µια οµάδα Βουλευτών τις δεκαετίες
1990 και 2000, τις πολεµήσατε και αυτές µε λύσσα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτή η τοµή που γίνεται για την αποτέφρωση
των νεκρών, κύριε Αθανασίου, είναι τοµή νοµική, συνταγµατική
και πολιτική…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Σάββατο
πρωί-πρωί µη µιλάµε τόσο πολύ για νεκρούς!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Βούλτεψη,
έχετε ένα λεπτό αυστηρά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό για να πω το
εξής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Καταθέτω το σχετικό απόσπασµα, που προανέφερα, για τα Πρακτικά.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδωνας Λάππας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν απόσπασµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καθίστε, κύριε
Λάππα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, µεγάλο πρακτικό!
Ακούστε, σας παρακαλώ. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος συνάδελφος αποδεικνύει ακριβώς αυτό που λέω εγώ, ότι,
αν και ασκώ κριτική στα µέσα ενηµέρωσης, δεν θέλω να κλείσουν.
Αυτή είναι η διαφορά ανάµεσα σε µένα και σε εσάς, κύριε συνάδελφε, ότι εγώ λέω τη γνώµη µου, ασκώ κριτική, αλλά δεν ζητώ
να κλείσουν, επειδή κάνουν όλα αυτά. Αυτή είναι η διαφορά µας.
Να ξέρετε ότι εµείς την πολυφωνία θα την αποκαταστήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε.
Με συνεννόηση, λοιπόν, που έχει γίνει µε την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος στη θέση του κ. Δήµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή δεν υπάρχει πολύς χρόνος, εγώ θα αντιπαρέλθω όλα
τα διαδικαστικά αυτού του νοµοσχεδίου. Ήταν πραγµατικά ο µεγαλύτερος τραγέλαφος µέχρι τώρα -και δεν έχουµε δει λίγα- το
ότι δηλαδή ήρθε στο τέλος του προηγούµενου έτους ως παράλληλο πρόγραµµα, αποσύρθηκαν καµµιά σαρανταριά άρθρα, κάποια πέρασαν µε κάποιες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
ήρθαν κάποια άλλα σε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο πλέον δεν
ήταν παράλληλο πρόγραµµα, αλλά και µέχρι την τελευταία ώρα
έρχονται υπουργικές τροπολογίες επί παντός επιστητού. Σε κάθε
περίπτωση δεν είναι νοµοσχέδιο για τα µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου, αλλά µου θυµίζει περισσότερο νοµοσχέδιο
για µέτρα επιβράδυνσης της κυβερνητικής φθοράς.
Τα επιχειρήµατα των Βουλευτών της Συµπολίτευσης είναι εντυπωσιακά παρόµοια. Σχεδόν αναπτύσσεται ο ίδιος λόγος από
χθες: «Η Αντιπολίτευση αντιδρά, διότι προφανώς δεν θέλει να
βοηθήσει την κοινωνία, ενώ εµείς θέλουµε. Σαράντα χρόνια κυβερνούσαν. Άραγε, τώρα χάλασαν όλα, στον έναν χρόνο που κυβερνούµε εµείς;». Σχεδόν όλοι το λέτε: «Δεχθήκαµε πολύ
πόλεµο, η κοινωνία είναι µαζί µας».
Είναι εύκολο να το λες εδώ, µε την άνεση της Ολοµέλειας, ένα
ωραίο σαββατιάτικο πρωινό, που κανονικά θα έπρεπε πολλοί από
µας να είµαστε στις εκλογικές µας περιφέρειες. Αναρωτιέµαι
τότε ποια θα ήταν η αντιµετώπιση που θα είχατε εσείς, κύριοι της
Κυβέρνησης, από την κοινωνία που σας περιµένει στις εκλογικές
περιφέρειες, άλλο αν η Βουλή µάς έκανε τη χάρη να συζητάµε
εδώ αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγµατα και ενδεχοµένως, θα αλλάζατε τις απόψεις σας.
Ας µιλήσουµε, όµως -για να µπούµε και σε κάποια θέµατα ουσίας- πρώτα γενικά για το κοινωνικό κράτος και να πούµε ότι
ακόµα και στις σκανδιναβικές χώρες, αν υποτεθεί ότι το σκανδιναβικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας είναι το αρτιότερο και αυτό
που καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες, ακόµα και εκεί, στην καθολικότητα ενός δηµοσίου συστήµατος παροχών κοινωνικής
πρόνοιας µε βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης,
όπως ισχύει, ακόµα και εκεί, αυτό το κράτος πρόνοιας στηρίζεται
στην αναδιανοµή του προϊόντος της οικονοµικής ευµάρειας, από
καθεστώς ελεύθερης οικονοµίας.
Το τι θα γίνει µε την αναδιανοµή αυτού του προϊόντος -αν δηλαδή θα κατανεµηθεί σε ένα καθολικό σύστηµα παροχών ή αν
θα πάει σε κάποιες στοχευµένες εισοδηµατικές ενισχύσεις, σε
κάποιες συγκεκριµένες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες- είναι άλλο
ζήτηµα. Σίγουρα, όµως, το κράτος στηρίζεται στο πλεόνασµα
του πλούτου. Επίσης, το κοινωνικό κράτος, µε βάση αυτήν την
παραδοχή, διευρύνεται σε περιόδους άνθησης της οικονοµίας
και συρρικνώνεται σε περιόδους κρίσης και ύφεσης. Αυτές είναι
και οι δυνατότητες που έχουµε να κινηθούµε.
Θυµίζω τι γινόταν στην ελληνική οικονοµία στο τέλος του 2014,
όταν είχαµε µπει οριακά σε ρυθµούς ανάπτυξης. Ξέρετε, οι δείκτες ανεργίας έπεφταν οριακά. Έστω και οριακά, λίγο οριακά.
Έπεφταν, όµως. η «ΕΡΓΑΝΗ» -είναι εδώ ο κ. Βρούτσης- ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποκαλυπτική. Το ισοζύγιο απολύσεων-προσλήψεων τον Ιανουάριο του 2016 ήταν µείον δέκα χιλιάδες. Δέκα χιλιάδες απολύσεις,
παραπάνω προσλήψεις. Πέρυσι τέτοια εποχή, τον Ιανουάριο του
2015 ήταν συν έξι χιλιάδες. Άρα, δεν είναι τα σαράντα χρόνια.
Είναι ένας χρόνος, αυτός ο χρόνος που αντέστρεψε αυτήν την
πορεία οριακά στο τέλος του 2014 προς την καλύτερη κατεύθυνση.
Ποιες θα ήταν, άραγε, οι πρόνοιες, οι δυνατότητες ενός κοινωνικού κράτους σε εποχές συνέχισης της ύφεσης και ποιες θα
ήταν σε εποχές οικονοµικής άνθησης; Εκτός αν το σχέδιο είναι
να καταστεί όλη η Ελλάδα δικαιούχος κάποιας προνοιακής παροχής και να φτωχοποιηθούµε όλοι. Αν αυτό είναι το σχέδιο
πραγµατικά, εδώ πρέπει κανείς να βγάλει το καπέλο κι όχι να
ασκεί αντιπολιτευτική κριτική.
Θα ήθελα να κάνω δύο ειδικά σχόλια επί του νοµοσχεδίου, για
τις διατάξεις που νοµίζω ότι ξεχώρισαν. Σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη των ανασφαλίστων, όπου βάλαµε θέµα κόστους
γιατί τα µέτρα υποτίθεται ότι πρέπει να είναι κοστολογηµένα, δεν
είχαµε καµµία απάντηση εκτός από το ότι το κόστος θα το αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ. Ποιος; Ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος δεν διανύει περίοδο
άνθησης των οικονοµικών του. Είναι υπερχρεωµένος, αλλά καλείται εδώ να αναλάβει ένα επιπλέον φορτίο. Και για τους ανασφάλιστους αλλοδαπούς, πάσης φύσεως, είτε πρόσφυγες, είτε
παράτυπους, είτε παράνοµους -από όλα υπάρχουν και ας µην
µείνουµε εδώ στον προσδιορισµό- άκουσα τον Υπουργό µε ιδιαίτερη άνεση πραγµατικά, να µιλά για υγιείς πληθυσµούς.
Εγώ θα δεχτώ ότι η πλειοψηφία -για πλειοψηφία έκανε λόγο
χθες ο κ. Πολάκης- είναι υγιείς, οπωσδήποτε. Κάποιοι, όµως, θα
δεχτούν κάποια περίθαλψη. Έχουµε κάποια στοιχεία επ’ αυτού;
Έχει πάρει το ΚΕΕΛΠΝΟ εντολή να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους, προκειµένου να έρχεται ο Υπουργός µε βεβαιότητα και να λέει «εντάξει παιδιά, σε αυτό το ποσοστό έχουµε
υγιείς πληθυσµούς»; Εδώ είναι µια αυθαίρετη εκτίµηση, διότι το
διαγνωστικό εργαλείο δεν έχει ενεργοποιηθεί. Πού βασίζεται δηλαδή; Στις γνωµατεύσεις των φιλότιµων Γιατρών του Κόσµου, οι
οποίοι όµως δεν έχουν αυτήν την αρµοδιότητα; Το ΚΕΕΛΠΝΟ
την έχει. Το ΚΕΕΛΠΝΟ περιµένει αυτούς που θα ενισχύσουν τις
τάξεις του, µέσα από τις προσλήψεις που θα κάνετε, εκ των
οποίων όµως οι περισσότεροι θα πάνε να καλύψουν κατεπείγουσες ανάγκες στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Εποµένως, µην έρχεστε εδώ µε τόση άνεση να πείτε «εντάξει,
είσαι ό,τι δηλώσεις», δήλωσε κάποιος υγιής, είναι υγιής. Πρέπει
το κράτος να τα βλέπει αυτά και να είναι σε θέση να µας πει,
βάσει συγκεκριµένων επισήµων στοιχείων, από αρµόδια όργανα,
ότι ισχύουν αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο, πολύ σύντοµο και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας- όσον
αφορά την τροπολογία για την κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών
αναγκών των δοµών υγείας από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, δηλαδή, από τους
δήµους και τις περιφέρειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτον, αυτό αποτελεί
οµολογία αποτυχίας, ότι εσείς δεν µπορείτε, δηλαδή, το κεντρικό
κράτος δεν µπορεί να τις καλύψει και δεύτερον, είναι µετάθεση
ευθυνών στους δήµους και στις περιφέρειες. Γιατί αύριο αυτός
που έχει το κατεπείγον πρόβληµα και δεν µπορεί να βρει λύση
στη δηµόσια δοµή υγείας, στο νοσοκοµείο, θα πάει στον δήµαρχο, διότι τον δήµαρχο ξέρει και εκεί πάει κάθε µέρα. Όχι τόσο
στον περιφερειάρχη, αλλά στον δήµαρχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παναγιωτόπουλε, παρακαλώ κλείστε την οµιλία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω σε δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Αν το ζήτησαν οι περιφέρειες, καλώς το ζήτησαν. Προφανώς
θα αφορά σε κάλυψη κάποιας έκτακτης δαπάνης σε κάποιο αποµονωµένο ιατρείο, είτε σε ορεινή είτε σε νησιωτική περιοχή.
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Καλώς το ζήτησαν. Όµως, εσείς πρέπει να το εξειδικεύσετε στη
διατύπωση της νοµοθετικής ρύθµισης, δηλαδή να πείτε ότι είναι
για αυτό. Άλλως, δηµιουργείται αυτή η σύγχυση και αύριο θα
υπάρξει µια υπέρµετρη πίεση στους βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν αυτήν την ώρα δεν µπορούν να καλύψουν τις ήδη
υφιστάµενες δαπάνες στις κοινωνικές τους δοµές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κυριαζίδης έχει
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µωραίνει ο Κύριος ον βούλεται
απολέσαι. Δύο µέρες τώρα, το άσπρο µαύρο, το µαύρο άσπρο,
µία διαρκής «σολωµονική» µε λίγα λόγια, έτσι ώστε να µας πείσετε για το πόσα καλά έχει το σηµερινό νοµοσχέδιο. Τύφλα να
έχει το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης!
Εάν βεβαίως τα πιστεύετε όλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι µπορεί να το κάνει αποδεκτό αυτό. Αν όµως ειλικρινά έχετε την ψευδαίσθηση ότι ενώ ο κόσµος χάνεται, εσείς εδώ αρµενίζετε, σας
λέω ότι δυστυχώς πήρατε έναν επικίνδυνο δρόµο. Πράγµατι, αν
δεν τα πιστεύετε και, όπως ανέφερε ο συνάδελφος κ. Λάππας
προηγουµένως, αν όσα είπε ήταν για την αξιότιµο πελατεία, γίνεται αντιληπτό. Αν, όµως, τα πιστεύετε, αυτό είναι πάρα πολύ
επικίνδυνο.
Είναι ένα νοµοσχέδιο αγνώστου κόστους, του οποίου τα αποτελέσµατα στο µέλλον θα αποδειχθεί αν µπορούν να εφαρµοστούν. Όλα, δηλαδή, σε µία υπόθεση. Όµως, η πραγµατικότητα
είναι πάρα πολύ σκληρή και η καθηµερινότητα το ίδιο και επιβάλλει συγκεκριµένες λύσεις που δυστυχώς από πλευράς σας δεν
υπάρχουν. Η χώρα εδώ και έναν χρόνο και πλέον είναι σε µια µετέωρη φάση. Υπάρχει αναστολή λειτουργίας της σε κάθε επίπεδο.
Οφείλω να αναφερθώ συγκεκριµένα. Αποσύρθηκαν οι αστυνοµικές δυνάµεις απ’ όπου είχαν να αντιµετωπίσουν ζητήµατα δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Καµµία προσαγωγή από παράνοµους
µετανάστες. Οι λιµενικοί το ίδιο. Αποσύρθηκαν από τους ελέγχους
µέχρι και τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο ανακαλύψατε ότι υπάρχουν σύνορα στη χώρα και αρχίσατε να εφαρµόζετε κάποια µέτρα
και πολλές φορές µόνο σε ό,τι αφορά τις δεσµεύσεις. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις περιπολίες, γιατί οφείλουµε να κάνουµε και την
αναφορά αυτή σε ό,τι αφορά τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια ειδικότερα στο Λεκανοπέδιο, ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας.
Το σχέδιο «ΘΗΣΕΑΣ» αποσύρθηκε. Είναι µόνο στα χαρτιά.
Οφείλω να το αναφέρω αυτό, διότι έχει να κάνει µε την καθηµερινότητα, µε τη διασφάλιση των συµπολιτών µας. Ενώ στα χαρτιά
καταγράφονται περιπολίες, ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας,
αυτές έχουν αποσυρθεί και έχουν διατεθεί µόνο για τη φύλαξή
σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό και επικίνδυνο και οφείλω
να το τονίσω.
Επειδή αναφερθήκατε στον κοµµατισµό, θα πω ότι επικρατεί
άκρατος κοµµατισµός σε ό,τι αφορά και τη µελλοντική λειτουργία
της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής και του Λιµενικού
Σώµατος. Όσοι δεν «προσκύνησαν», βρέθηκαν εκτός. Πέρυσι και
φέτος η διοίκηση της Αστυνοµίας, ανώτατα στελέχη «αποκεφαλίστηκαν». Διακόσιοι είκοσι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωµατικοί βρέθηκαν εκτός, όντας ικανοί, άξιοι, αποδεκτοί από την ελληνική
κοινωνία. Δεν αναφέροµαι µόνο σ’ ένα πρόσωπο που έλαβε δηµοσιότητα αυτές τις µέρες. Ο προϊστάµενος εσωτερικών υποθέσεων,
των Αδιάφθορων, ένας εργάτης της Αστυνοµίας, αποστρατεύθηκε. Το ίδιο συνέβη και σε αξιωµατικούς του πεζοδροµίου µε ιδιαίτερη ικανότητα, επειδή δεν «προσκύνησαν».
Αν είναι αυτή η δική σας λειτουργία ενός κράτους δικαίου, ισονοµίας και αξιοκρατίας, αυτό να το χαίρεστε, όµως δυστυχώς η
πραγµατικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Γιακουµάτος έχει
τον λόγο. Ακολουθούν δύο Αλέξανδροι, ο κ. Τριανταφυλλίδης και
ο κ. Μεϊκόπουλος, µία Αικατερίνη, η κ. Παπανάτσιου και, αν προλάβουµε, και µία δεύτερη Αικατερίνη, η κ. Παπακώστα, πριν ξεκινήσουν οι εισηγητές.
Κύριε Γιακουµάτε, έχετε τον λόγο.

6119

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, λέγεται και λένε ότι επιτυχία για µια κυβέρνηση, για ένα κράτος σε µία ευνοµούµενη πολιτεία, δεν είναι
να προσθέτει ανθρώπους στις λίστες για τις δοµές κοινωνικής
προστασίας, δεν είναι να προσθέτει στα κοινωνικά παντοπωλεία,
στα κοινωνικά φαρµακεία, αλλά να αφαιρεί. Και βλέπω εδώ ότι
είστε περιχαρής που φτάσαµε έναν λαό στο κοινωνικό παντοπωλείο και στο κοινωνικό φαρµακείο. Είναι απλό το πράγµα.
Θέλω να πω ότι δεν είναι τιµή να έχουµε έναν υποστηρικτικό
µηχανισµό, αλλά θα πρέπει το κράτος να φροντίζει οι πολίτες να
πατάνε γερά στα πόδια τους, να έχουν δικαίωµα εργασίας, να
εργάζονται, να έχουν ένα εισόδηµα. Σε αυτά ουδέν νοµοθετείτε!
Έχουµε φτάσει εδώ σε εντελώς στρεβλό πολιτικό σύστηµα.
Έχουµε αφήσει τους πολίτες χωρίς ελάχιστο εισόδηµα, χωρίς
δουλειά. Η µεγαλύτερη τραγωδία που ζει η χώρα σήµερα είναι
αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Και ερχόµαστε εδώ να νοµοθετήσουµε –αλίµονο!- για ένα κοινωνικό παντοπωλείο, για ένα πιάτο
φαΐ.
Και σας το λέει αυτό κάποιος που έχει βιώσει την πείνα τη δεκαετία του ’50-’60. Τότε υπήρχε πραγµατική πείνα. Όµως υπήρχε
προοπτική, υπήρχε ελπίδα. Στο χωριό ο αγρότης, ο εργάτης, ο
επιστήµονας µπορούσε να δουλέψει και να δηµιουργήσει εισόδηµα και αξιοπρέπεια.
Σήµερα, δυστυχώς, στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήµονες, στους εργάτες, δεν υπάρχει καµµιά προοπτική, καµµιά
ελπίδα, παρά του µένει µόνο –έτσι όπως το πάτε- να πάει µε το
δισάκι στο κοινωνικό παντοπωλείο. Αυτό βλέπει σήµερα η ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, σε µια εποχή όπου όλοι
γνωρίζουµε την πραγµατικότητα, µην κάνουµε ότι δεν βλέπουµε
τι συµβαίνει.
Ας επισκεφτείτε ένα νοσοκοµείο, κύριε Υπουργέ -όχι όταν έχει
ετοιµαστεί να σας περιµένει, αλλά ξαφνικά- να δείτε τι ελλείψεις,
τι προβλήµατα υπάρχουν. Υπάρχουν στα νοσοκοµεία, τα οποία
είναι υπό διάλυση σήµερα, γάζες; Υπάρχουν φάρµακα; Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Να µην σας πω ότι για στένωση
αορτής, για να πάρεις το µόσχευµα -το οποίο είναι ακριβό- χρειάζονται επτά µήνες και µέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο ασθενής.
Μπορώ να αναφέρω και άλλα πολλά.
Και έρχεστε τώρα εδώ στο νοµοθέτηµα του 2006 και 2014 της
Νέας Δηµοκρατίας όπου είχαµε καθιερώσει τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, να προσθέσετε και
τους οικονοµικούς µετανάστες. Καλά κάνετε. Δεν µας λέτε,
όµως, µε τα 100 εκατοµµύρια ευρώ που είχαµε προβλέψει εµείς
τότε από το περίσσευµα πού είναι τα παραπάνω λεφτά, κύριε
Υπουργέ; Βρείτε λεφτά. Δηλαδή τι να κάνω; Να προσφέρω όταν
δεν έχω να δώσω; Όταν σήµερα στο Νοσοκοµείο Παίδων πάει
ένα παιδάκι και λένε στη µαµά του «να φέρετε και το φαΐ του παιδιού» ήταν πάει κάποιος στο Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα» -σας λέω
συγκεκριµένα- και του λένε «φέρτε και µαξιλάρια και σεντόνια»,
αυτό δεν σας ανησυχεί;
Αλήθεια, αυτό είναι το όραµα της Αριστεράς; Δηλαδή, εσείς
οραµατιστήκατε να δώσετε ελπίδα στον λαό στα κοινωνικά παντοπωλεία, στα κοινωνικά φαρµακεία; Για αυτό εδώ εργάζεστε και
νοµοθετείτε, για τα συσσίτια;
Εγώ προσωπικά αρνούµαι αυτό το όραµα. Να βράσω αυτήν
την πολιτική και αυτήν την Κυβέρνηση που έχει όραµά της τα κοινωνικά παντοπωλεία! Δεν θέλω να τα απαξιώσω. Προσφέρουν
έργο, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος.
Αντί να νοµοθετούµε και να προβληµατιζόµαστε για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πώς µπορούµε να δούµε τον µακροχρόνια άνεργο, τον νέο άνεργο να εργάζεται, αντί να
µπορούµε να δώσουµε ένα πιάτο φαΐ, δίνουµε αυτά τα κοινωνικά
παντοπωλεία.
Θα σας θυµίσω εδώ -και θα προτείνω να το διαβάσουν οι Βουλευτές- ότι στις αρχές του 20ου αιώνα ο σπουδαίος Νορβηγός
νοµπελίστας Χάµσουν έγραψε -και είναι πολύ επίκαιρο σήµεραένα αριστούργηµα που λέγεται «Η Πείνα». Διαβάστε το, κύριε
Υπουργέ, να καταλάβετε ποια είναι η προσπάθεια του ανθρώπου
ο οποίος ζει µια περίεργη ζωή µε τα µυστήρια της ψυχής σε ένα
κορµί που πεινάει, που µάχεται να επιβιώσει και από την πείνα
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αλλά και για την αξιοπρέπεια.
Για αυτό λέµε ότι η επιστροφή σήµερα σε αυτές τις τακτικές
των παντοπωλείων της φτώχειας, της πείνας, είναι παράνοια και
δεν πιστεύω ότι έχουµε οδηγηθεί όλοι σε µια θεωρία της παράνοιας και ότι ένας ολόκληρος λαός οδηγείται στην παράνοια.
Όσον αφορά τις κοινωνικές δοµές και τις προτάσεις κοινωνικής προστασίας εγώ είµαι υπερήφανος για τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα σας θυµίσω µερικές που κάναµε, όταν πράγµατι εµπνεόµασταν από τέτοια οράµατα. Το «ΛΑΪΚΟ» Νοσοκοµείο, κύριε Ξανθέ,
το έκανε ο Τσαλδάρης δωρεάν για τότε, για εκείνα τα χρόνια της
αστυφιλίας και της πείνας. Φτιάξαµε µε τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο το ΙΚΑ. Φτιάξαµε τον ΟΓΑ. Φτιάξαµε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και τον ΟΑΕΔ.
Αυτή η πολιτική της κοινωνικής Κεντροδεξιάς υπερασπίζεται
και θωρακίζει τον αδύναµο εργαζόµενο, τη µεσαία τάξη. Όραµά
µας δεν είναι να αποδοµήσουµε την κοινωνία, είναι να οικοδοµήσουµε ένα κοινωνικό κράτος µε γερά θεµέλια, που να υπηρετεί
και όχι να καταδυναστεύει τον πολίτη, που να παρέχει στον πολίτη θεµέλια και όχι ψίχουλα ελεηµοσύνης. Αυτό το κράτος ορα-
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µατιζόµαστε, αυτό το κράτος θέλει να κτίσει η Νέα Δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα δώσω για λίγα
λεπτά τον λόγο στον Υπουργό κ. Ξανθός, για να καταθέσει νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να µας πει ποιες τροπολογίες θα κάνει
αποδεκτές ή όχι.
Κύριε Υπουργέ, βασίζοµαι στην ιατρική αλληλεγγύη. Δεν σας
βάζω χρόνο αλλά να είστε σύντοµος, παρακαλώ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Πολύ σύντοµος θα
είµαι.
Θα καταθέσουµε τρεις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Όσον αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες, σε πολύ σύντοµο
χρόνο θα σας πω ποιες γίνονται αποδεκτές. Δεν είµαι ακόµα έτοιµος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κύριος Αλέξανδρος
Τριανταφυλλίδης έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µόνο η αναφορά του γεγονότος για να καταδειχθεί ότι είναι δυο αντίπερα όχθες πολιτικών
οι 2.500 απολυµένοι γιατροί του ΙΚΑ, η κατεδάφιση ουσιαστικά
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από τη µία και η ουσιαστική
-µε το σχέδιο νόµου που συζητούµε- κάλυψη των ανασφάλιστων
οι οποίοι ζητούν τις δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
-για να αντιµετωπίσουν τα ενδεχοµένως µόνιµα και διαρκή προβλήµατα της υγείας τους- αυτό και µόνο θα αρκούσε για να αποτελέσει κοινό σηµείο, κοινό παρονοµαστή υπερψήφισης αυτού
του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου. Τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστοι!
Αναρωτιέµαι, πραγµατικά, πόσο βαθιά ανάλγητος, πόσο βαθιά
αντικοινωνικός πρέπει να είναι κάποιος για να µην προσέρχεται
άµεσα να καλύψει τον πόνο, τη δυστυχία, το άµεσο πρόβληµα
του πολίτη που έχει χάσει τη δουλειά του, που είναι απολυµένος,
είναι άνεργος, είναι άστεγος, για να µπορέσει να έχει πρόσβαση
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στο φάρµακο, για τον ίδιον,
για τον συγγενή του, για τη µάνα του, τον πατέρα του, το παιδί
του. Όλα τα υπερκεράζει η πολιτική τύφλωση! Απόλυτη πολιτική
τύφλωση, βαθιά αναλγησία και ένας υφέρπων ρατσισµός που
φέρνει αυτήν την πτέρυγα να φλερτάρει µε την άλλη πτέρυγα
της άκρας Δεξιάς.
Ρωτούν κάποιοι πού θα βρεθούν τα λεφτά. Από το παράλληλο
πρόγραµµα καταπολέµησης της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Το λέει κάποιος Συριζαίος; Όχι. Ζίγκµαρ Γκάµπριελ: «Η ελληνική
ελίτ λεηλατούσε την Ελλάδα για χρόνια και εµείς απλώς κοιτούσαµε» είπε στις 7 Ιουλίου 2015. Διαβάζω από την εφηµερίδα
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Ξαναλέω: «Η ελληνική ελίτ» -πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, επιχειρηµατίες- «λεηλατούσε την Ελλάδα για χρόνια
και η Ευρώπη απλώς κοιτούσε», δηλαδή, κοινώς, πετούσε χαρταετό, λέει ο Ζίγκµαρ Γκάµπριελ, ο αντικαγκελάριος, ο συνεργάτης της κ. Μέρκελ, όχι ο Συριζαίος.
Αυτό µου ήρθε στο µυαλό καθώς, χθες το βράδυ –και σήµερα
το πρωί δεν υπάρχει πουθενά σαν θέµα-, ανακαλύφθηκε η
«µάχη» που έδιναν κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Το
αποκάλυψε το Προξενείο του Ντίσελντορφ. Το αποκάλυψε η
απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών και η αλληλογραφία που
έρχεται στο προσκήνιο. Δεν ήθελε ο Αντώνης να ψάξει τη λίστα
Μπόργιανς. Γιατί να την ψάξει; Στις 13/8/2009 απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχου. Διαβάζω από το έγκυρο
«www.tovima.gr», όχι κανένα αναρχοκοµµουνιστικό site.
Τίτλος: «Διοχετεύσατε χρήµατα σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ». Χριστοφοράκος.
Είναι η απόφαση του Ειρηνοδικείου, δεν είναι σχόλιο. Λέει έτσι απλά, για να φρεσκάρουµε λίγο τη µνήµη, για να καταλάβουµε τι φοβόταν ο Αντώνης που δεν ήθελε τη λίστα Μπόγιαρνς,
που του την έδινε ο Υπουργός Οικονοµίας, αλλά αυτός δεν την
έπαιρνε τη λίστα Μπόγιαρνς- τα εξής: «Τα χρήµατα θα έπρεπε
να φθάνουν ισότιµα στα ταµεία των κοµµάτων Νέας Δηµοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ και από εκεί, ενδεχοµένως, να µοιραστούν περαιτέρω».
Αυτό διαβάζω από το σκεπτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου του Μονάχου, µε το οποίο καταδικάστηκε ο Χριστοφοράκος για δωροδοκία.
Και λέει παρακάτω: «Για τον σκοπό αυτό, οι δύο ταµίες των
δύο κοµµάτων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, όπως από κοινού είχατε συµφωνήσει» λέει στον Χριστοφοράκο «θα ασκούσαν, ο καθένας επί των
δηµοσίων υπαλλήλων οι οποίοι ανήκαν στο δικό τους κόµµα, την
απαιτούµενη επιρροή, ώστε να παρακινήσουν τους υπαλλήλους
αυτούς να χρησιµοποιούν την κρίση τους περί της απόφασης παραλαβής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε περιπτώσεις αµφιβολίας
να αποφασίζουν υπέρ της εταιρείας –ήταν η «SIEMENS»- ενδεχοµένως κι ενάντια στο καθήκον τους».
Καταθέτω στα Πρακτικά το δηµοσίευµα της 13ης Αυγούστου
2009 από «tovima.gr», που είναι το σύνολο του πρακτικού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
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οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι κάναµε εµείς, όµως; Λέει ο πολίτης: «Εσείς τι κάνατε;»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Για δωροδοκία ή για απόπειρα
δωροδοκίας;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πήραµε τη λίστα Μπόγιαρνς». Τρύφωνας
Αλεξιάδης και ο κ. Παπαγγελόπουλος. Η λίστα που παρέλαβε η
Κυβέρνηση έχει ήδη παραδοθεί στους οικονοµικούς εισαγγελείς
και θα ελεγχθεί µε συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο που ήδη
συντάχθηκε και προχωρά σε υλοποίηση. Αυτοί που υπερασπίστηκαν καταχραστές του δηµοσίου, αυτοί που µε περίσσιο θράσος διεκδικούν ακόµη και τη διαγραφή του χρέους του κόµµατός
τους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Για δωροδοκία ή για απόπειρα
δωροδοκίας; Δεν απαντάτε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Δηλαδή, έφαγαν την κρατική χρηµατοδότηση µέχρι το 2024, έφαγαν τις µίζες της
«SIEMENS» και άφησαν και χρέος 210 εκατοµµύρια.
Το κόµµα, µε σήµα τη χρεοκοπία, που οµολογείται πλέον από
τον ίδιο της τον Πρόεδρο, έφυγε από τη Συγγρού και πήγε σε
βιοτεχνία. Και σε γκαρσονιέρα να πάτε δεν ξοφλάτε τα 210 εκατοµµύρια! Και ο λαός απαιτεί: «Φέρτε πίσω τα δανεικά, τα 210
εκατοµµύρια»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα πάθετε τίποτα και, όπως ακούσατε, έχουµε έλλειψη κλινών.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Μέχρι να φέρετε τα 210
εκατοµµύρια, µέχρι τότε, σιωπή, εξοµολόγηση, µετάνοια και αυτοκριτική!
Είναι αυτοί που ζητούσαν να κλείσουν οι ελληνικές τράπεζες,
για να δικαιωθεί η πολιτική τους. Ποια πολιτική τους; Χρεοκοπία,
µνηµόνια, δίδυµα αδελφάκια γνωστού πατρός και γνωστής µητρός, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Χτυπάτε µαζί µε τα κανάλια της διαπλοκής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Χτυπάτε µε τη φρούδα ελπίδα ότι θα πέσουµε. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι χτυπάτε καρφί. Όσο πιο δυνατά χτυπάτε, τόσο πιο
βαθιά το µπήγετε στο σώµα της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Ο Ψυχάρης πλήρωσε 3,8 εκατοµµύρια, ο Μπόµπολας πλήρωσε 1,8 εκατοµµύρια, ο Παπασταύρου πλήρωσε 3,5 εκατοµµύρια, οι δέκα κλώνοι του Παπασταύρου και του Χριστοφοράκου
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, τελειώστε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε
Πρόεδρε.
Ενάµισι δισεκατοµµύριο δεσµεύτηκε από τα κλεµµένα. Οι νέες
αποκαλύψεις για τη λίστα Μπόγιαρνς πιστοποιούν αυτό που αντιλήφθηκε εδώ και χρόνια ο ελληνικός λαός. Φοβόσασταν τις λίστες, όπως ο διάολος το λιβάνι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, τελειώστε, παρακαλώ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, κλείστε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Είναι οριστικό τίποτα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Το 1963, ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής είχε αναρωτηθεί ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε ξεπεράσει κατά δύο λεπτά τον χρόνο. Κλείστε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Το 2007 ο Κώστας Καραµανλής έθεσε το δίληµµα µε τον λαό
ή µε τους νταβατζήδες;
Το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας δεν ρωτά, δεν έχει διλήµµατα. Με
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τον λαό. Ο λαός κυβερνά, οι πολίτες κυβερνούν. Με τον λαό, για
τον λαό, από τον λαό! Επανατοποθετεί την έννοια της πολιτικής
στο βάθρο που της αξίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτός ο άµοιρος ο
λαός.
Λοιπόν, τον λόγο έχει ο δεύτερος Αλέξανδρος, ο κ. Μεϊκόπουλος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο. Ελπίζω ότι εσείς θα είστε πιο ήρεµος,
στον τόνο εννοώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σίγουρα η επανάληψη είναι
µήτηρ µαθήσεως, αλλά επειδή έχουν αναπαραχθεί πολλάκις και
µε πολύ επαρκή τρόπο όλες οι διατάξεις που αφορούν το εν
λόγω νοµοσχέδιο από τους Βουλευτές της συµπολίτευσης, από
την εισηγήτριά µας, τους Βουλευτές, τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους, νοµίζω θα ήταν κάπως ανιαρή µια ακόµα αναπαραγωγή, οπότε θα µου επιτρέψετε µια λίγο πιο ελεύθερη τοποθέτηση.
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Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή, από εχθές που εισήχθη το
εν λόγω νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια, τις τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης και να πω την αλήθεια έδωσα ιδιαίτερη έµφαση στις
τοποθετήσεις των Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μεϊκόπουλε, µε
συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σας διακόψω για τριάντα δευτερόλεπτα, για να πάρει τον λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Βερναρδάκης, ο
οποίος έχει να καταθέσει στα Πρακτικά κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Υπάρχει µια
νοµοτεχνική βελτίωση που αφορά το άρθρο 18 µε τίτλο «Ρυθµίσεις σχετικά µε τη ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε.». Απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 18. Το καταθέτω για να µοιραστεί στους
συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μεϊκόπουλε,
ξεκινήστε από την αρχή. Έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας, λοιπόν, µε ιδιαίτερη προσοχή και έµφαση τις τοποθετήσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, νοµίζω ότι µπορεί να
καταλήξει κάποιος ασφαλώς σε µία πολύ συγκεκριµένη διαπίστωση: Η απουσία, το έλλειµµα οποιασδήποτε προγραµµατικής
πρότασης αντικαθίσταται από την υπερβολή, τη φωνασκία και τη
στρέβλωση. Δεν έχουµε ακούσει µέχρι στιγµής όχι µία σοβαρή
κριτική αλλά µία ειλικρινή τοποθέτηση, για το αν οι εν λόγω διατάξεις του νοµοσχεδίου παράγουν ένα συγκεκριµένο κοινωνικό
αποτέλεσµα, παρά µόνο ακούµε επιχειρήµατα, τα οποία δεν µπορούν µε τίποτα να αποδώσουν την πραγµατικότητα η οποία απορρέει από αυτό το νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι θλιβερό
και δεν βοηθάει τη δηµόσια συζήτηση για το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Συγκράτησα, επίσης, µία συγκεκριµένη τοποθέτηση από τον
Προεδρεύοντα, κ. Κακλαµάνη χθες, ο οποίος σωστά είπε πως το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας δεν δηµιουργήθηκε ξαφνικά χθες. Υπάρχει
εδώ και χρόνια. Εκείνο, όµως, που θα ήθελα να προσθέσω είναι
ότι οι παθογένειες οι οποίες δηµιουργήθηκαν µέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, οι αιτίες για τη σηµερινή του κατάρρευση έχουν και
ονοµατεπώνυµο και πολύ συγκεκριµένες ευθύνες.
Νοµίζω ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη θα πρέπει κάποια στιγµή να αναλάβουν αυτές
τις ευθύνες. Αυτό, νοµίζω, είναι το σωστό.
Έτσι, λοιπόν, παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία που διανύουµε, µέσα σε αυτήν τη σκόνη που προσπαθεί να δηµιουργήσει η Αντιπολίτευση, υπάρχει κι ένα παράλληλο νοµοθετικό έργο,
το οποίο κάνει το εξής: Προσπαθεί και δηµιουργεί δηµοσιονοµικά
περιθώρια, προκειµένου να µπορέσει να ενισχυθεί αυτό που λέµε
κοινωνικό κράτος. Έτσι, λοιπόν, οι διατάξεις που αφορούν στην
ελεύθερη, δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών, στη
λίστα του χειρουργείου, στην απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη
των ευπαθών οµάδων, νοµίζω ότι είναι διατάξεις οι οποίες αντιµετωπίζουν χρονίζοντα προβλήµατα.
Έτσι, λοιπόν, η κριτική που ασκείτε στην Κυβέρνηση, ότι αυτό
είναι το παράλληλο πρόγραµµα και εδώ σταµατάει, ότι δεν έχει
βάση. Δεν εξαντλείται ο προσανατολισµός µας σε µια πρώτη
δέσµη µέτρων. Αναλόγως µε την οικονοµική συγκυρία, θα προσπαθούµε να δηµιουργούµε δηµοσιονοµικά περιθώρια, προκειµένου να δίνουµε απαντήσεις στις δύσκολες συνθήκες, τις
οποίες περνάει αυτή τη στιγµή ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Θα ήθελα να πω και λίγα λόγια για µια τροπολογία που έχω
καταθέσει, µια πολύ µικρή αναφορά στο παρόν νοµοσχέδιο. Στο
άρθρο 5, της από 24 Δεκεµβρίου 2015 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, ορίζεται η παράταση λειτουργίας των κέντρων ηµερησίας φροντίδας ηλικιωµένων και των κέντρων στήριξης Ροµά
και ευπαθών οµάδων των φορέων των ΟΤΑ µέχρι την 30ή Ιουνίου
2016, καθώς και οι πόροι χρηµατοδότησης για την καταβολή της
µισθοδοσίας του απασχολούµενου προσωπικού.
Ωστόσο, επειδή παρουσιάστηκε µια εµπλοκή από την έλλειψη
αναφοράς και των κέντρων διηµέρευσης ηµερησίας φροντίδας
ΑΜΕΑ, τα οποία είναι µόνο δύο στην Ελλάδα υπό την αιγίδα των
ΟΤΑ -σε Βόλο και Κιλκίς- από την εν λόγω διάταξη. Απαιτείται,
λοιπόν, η συµπλήρωση της διάταξης και η µέριµνα για ένταξη
στις προβλέψεις αυτές και των κέντρων διηµέρευσης ηµερησίας
φροντίδας ΑΜΕΑ, προκειµένου να διασφαλιστεί οµοίως η απρόσκοπτη λειτουργία τους και η συνέχεια παροχής υπηρεσιών σε
ιδιαίτερα ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, όπως είναι τα άτοµα µε
αναπηρίες. Με την παρούσα, λοιπόν, τροπολογία, προτείνουµε
να δοθεί και σε αυτές τις δοµές, στον Βόλο και στο Κιλκίς εξάµηνη παράταση µέχρι την 30ή Ιουνίου 2016.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκληρώνοντας αυτήν τη σύντοµη τοποθέτηση, θέλω να πω το εξής: Είναι δεκτή και επιθυµητή
η κριτική. Ποια κριτική, όµως; Η δηµιουργική, η ποιοτική, εκείνη
η οποία συνεισφέρει στο διάλογο και προωθεί τα θέµατα. Κι αν
θέλετε κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτή η Κυβέρνηση θα κριθεί για τα
αποτελέσµατα που µπορεί να φέρει στο κοινωνικό και στο οικο-
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νοµικό πεδίο και όχι από τις «κουµπαριές» που µπορεί να έχει µε
τη διαπλοκή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία της Βουλής,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Νέας Περάµου Καβάλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η συνάδελφος κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια
µικρή αναφορά στον µήνα Δεκέµβρη, τότε που κάποιοι, είτε
κρυφά είτε φανερά, χαιρόντουσαν για τη µεταφορά της ψήφισης
του νοµοσχεδίου.
Ήρθε, όµως, η ώρα που, όπως είχαµε πει, το νοµοσχέδιο
έφτασε στην Ολοµέλεια και σήµερα εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι
και συναδέλφισσες, θα δούµε ποιος είναι µε ποιον και ποιος θα
ψηφίσει ενάντια σε µέτρα ανακούφισης της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού.
Θα ήθελα, επίσης, να σηµειώσω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο
αίρεται και η κακόβουλη κριτική, όσον αφορά τον προγραµµατισµό της Κυβέρνησης.
Είχαµε τονίσει από τον Σεπτέµβρη και έπειτα πως το παράλληλο πρόγραµµα θα εµπεριέχει µέτρα που θα έχουν διττό ρόλο.
Πρώτον, θα ανακουφίζει κοινωνικές οµάδες, έχοντας σαφές κοινωνικό πρόσηµο και δεύτερον, θα βάζει τους όρους αναδιάρθρωσης συγκεκριµένων αγκυλώσεων, που είτε προϋπήρχαν είτε
δηµιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Έτσι, λοιπόν, όσοι αναρωτιόντουσαν από το πρώτο κιόλας διάστηµα πού είναι και, κυρίως, τι είναι αυτό το παράλληλο πρόγραµµα, παίρνουν σήµερα µία απάντηση, αλλά δεν είναι η πρώτη
και δεν θα είναι και η τελευταία.
Πολύς λόγος έγινε για τους ανασφάλιστους τόσο στις επιτροπές όσο και στον δηµόσιο λόγο. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι,
εµείς δεν ζητάµε ούτε επιδιώκουµε την αναγνώριση γενικά κι αόριστα. Θέλουµε να είµαστε πρακτικοί και χρήσιµοι.
Το γεγονός ότι πλέον στα νοσοκοµεία µας δεν υπάρχει το απαγορευτικό πεντάευρω, αλλά επιπρόσθετα καλύπτονται καθολικά
οι ανασφάλιστοι, ευπαθείς οµάδες, µετανάστες, δείχνουν τη λογική της ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά και τη στόχευση τη Κυβέρνησης να προστατεύσει τον κόσµο που το έχει πραγµατικά
ανάγκη. Και νοµίζω ότι αυτό το καταφέρνουµε καλύπτοντας δυόµισι εκατοµµύρια, περίπου, συµπολίτες µας.
Ταυτόχρονα, επιλύονται και θέµατα τα οποία χρόνιζαν και µάλιστα µε όρους κοινωνικής αλληλεγγύης και ισονοµίας. Προχωράµε στην ίδρυση κέντρων κοινότητας -πρόκειται για τα
λεγόµενα «ΚΕΠ φτωχών», που θα λειτουργούν υπό τους ΟΤΑγια την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων µε κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες.
Με αυτόν τον τρόπο προγραµµατίζεται και ενισχύεται η ενεργή
συµµετοχή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού
στην εφαρµογή της κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
Επίσης, δεν µπορώ να φανταστώ, πραγµατικά, ποιος ή ποια
Βουλευτής θα µπορούσε να καταψηφίσει θέµατα, όπως την παροχή δυνατότητας στους δήµους για απαλλαγή ευάλωτων κοινωνικών οµάδων από δηµοτικούς φόρους και τέλη. Διευρύνουµε
τους δικαιούχους, προσθέτοντας τρίτεκνους, µονογονεϊκές οικογένειες, µακροχρόνια άνεργους και τους δικαιούχους του
νόµου για την ανθρωπιστική κρίση.
Επίσης, τη χρονική επέκταση των παροχών ηλεκτρικό ρεύµα,
σίτιση και στέγαση στους δικαιούχους των µέτρων αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.
Τη διευκόλυνση των διαδικασιών για τον διορισµό γιατρών στο
ΕΣΥ.
Τα κίνητρα για να επιλέξουν οι γιατροί να κάνουν το αγροτικό
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τους σε αποµακρυσµένες περιοχές και άγονα νησιά.
Την ίδρυση του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας.
Τον διορισµό των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 1997, µετά από
είκοσι χρόνια.
Τη δηµιουργία προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας για
τους ανέργους.
Την υποστήριξη νέων επαγγελµατιών µε κοινωνικά τιµολόγια
ΔΕΥΑ.
Τη ρύθµιση θεµάτων προσωπικού των ΟΤΑ σε παραµεθόριες
περιοχές, αλλά και τη δυνατότητα µεταφοράς του προσωπικού
ΑΜΕΑ.
Την επίλυση του ζητήµατος της κατάπτωσης των εγγυητικών
επιστολών σε αγρότες και εργοδότες.
Επιπρόσθετα, µε ρυθµίσεις του Υπουργείου Εργασίας µπαίνει,
επιτέλους, ένας έλεγχος στο πρόγραµµα καταπολέµησης της
ανεργίας.
Ένα ακόµα χαρακτηριστικό το οποίο µας διαφοροποιεί από τις
δικές σας πολιτικές, κύριοι της Αντιπολίτευσης, είναι και η αποκατάσταση των υποστηρικτικών δοµών στη διδασκαλία και στα
σχολεία µας.
Επαναφέρουµε, λοιπόν, την ενισχυτική διδασκαλία που αφορά
στα γυµνάσια, στην πρόσθετη διδασκαλία που αφορά στα λύκεια
και στη διδασκαλία σε ειδικά καταστήµατα κράτησης νέων και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, την κατ’ οίκον διδασκαλία κρατουµένων. Ήδη φέτος ρυθµίζονται µε απόφαση 515 σχολικά κέντρα
ενισχυτικής διδασκαλίας και θα απασχοληθούν 1.023 εκπαιδευτικοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι µόνο
ένα κοµµάτι ενός προγράµµατος που δεν είναι στατικό. Θα συνεχίσει να εµπλουτίζεται και να διαµορφώνεται, σύµφωνα µε τις
ανάγκες των πολιτών. Και το πρόβληµα είναι ότι πρέπει να συναποφασίσουµε µε ποιανού το µέρος είµαστε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα.
Δυστυχώς και µε µεγάλη απογοήτευση, τον Δεκέµβρη σας είδαµε να υιοθετείτε την ίδια επιχειρηµατολογία µε τους θεσµούς
σε ό,τι αφορούσε το τότε παράλληλο πρόγραµµα. Δεν γίνεται
στην αρχή να εγκαλείτε την Κυβέρνηση για ανύπαρκτο παράλληλο πρόγραµµα και όταν έπειτα έρχεται στη Βουλή, να κάνετε
ό,τι µπορείτε, για να µην ψηφιστεί, µε αστείες δικαιολογίες,
καθώς και να µην ψηφίζετε µέτρα ανακούφισης ανέργων, ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα
µέτρα, γιατί πολλές από τις σηµερινές ρυθµίσεις δίνουν λύσεις
σε προβλήµατα που εσείς δηµιουργήσατε. Πολλές από τις σηµερινές ρυθµίσεις έχουν σαφές κοινωνικό και ταξικό πρόσηµο
και αυτό είναι που σας προβληµατίζει. Το στίγµα της δικής µας
πολιτικής θα κριθεί στο τέλος.
Για ένα πράγµα εξακολουθούµε να είµαστε πεισµένοι. Αξίζει
να παλεύουµε για να φέρουµε τις καλύτερες µέρες. Αξίζει να παλεύουµε γι’ αυτούς που δεν είχαν φωνή όλα αυτά τα χρόνια. Αξίζει να παλεύουµε µε τη διαπλοκή και τα µίντια. Αξίζει να
παλεύουµε για τις λίστες των οικονοµικών στοιχείων.
Σας ρωτήσαµε εάν σας κάλεσαν το 2012 να διερευνήσετε τις
λίστες Βεστφαλίας-Ρηνανίας που είχε στα χέρια του ο κ. Μπόργιανς. Μας λέγατε λασπολόγους. Από χθες υπάρχουν επίσηµα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η προηγούµενη κυβέρνηση
αρνήθηκε συνάντηση µε τον κ. Μπόργιανς. Για ποιους λόγους
απορρίψατε προτάσεις για διερεύνηση ενδεχοµένων πηγών εσόδων;
Αξίζει, λοιπόν, να παλεύουµε. Αυτό ξέρουµε να κάνουµε καλά,
να παλεύουµε. Αυτό µάθαµε στην πολιτική µας διαδροµή και δεν
θα σταµατήσουµε µέχρι να τα καταφέρουµε. Να είστε σίγουροι.
Σήµερα ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο που -έστω και λίγο- µεγαλώνει τη χαραµάδα των ρωγµών στις µνηµονιακές πολιτικές. Θα
έχουµε και συνέχεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κυρία Παπανάτσιου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να κάνω
µία ερώτηση στον Υπουργό για την τροπολογία που κατέθεσε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ποιον θέλετε να ρωτήσετε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μιλήστε στο µικρόφωνο παρακαλώ, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για
την παραχώρηση του χρόνου.
Κύριε Υπουργέ, καταθέσατε µία τροπολογία που αφορά το
άρθρο 61. Εκτιµώ ότι επιβεβαιώνει πλήρως τις ανησυχίες και τις
ενστάσεις που διατύπωσαν από χθες οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και εγώ προσωπικά.
Την ώρα που µιλούσα, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν από
κάτω ότι αυτοί οι οποίοι θα µπουν στα νοσοκοµεία –εµείς τους
ονοµάσαµε «κοµισάριους του ΣΥΡΙΖΑ»- θα είναι άµισθοι. Έρχεστε σήµερα µε το συγκεκριµένο κείµενο και λέτε ότι θα χρηµατοδοτηθούν από ευρωπαϊκά χρήµατα.
Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, τα λεφτά δεν πάνε σε ανέργους, δεν
πάνε σε ιατρικό προσωπικό και γιατρούς. Θα ξέρει ο ελληνικός
λαός ότι θα χρηµατοδοτήσετε ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, για να
κάνουν ρουσφέτια και να λύνουν προβλήµατα. Έτσι το αντιλαµβάνοµαι.
Ευχαριστώ.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα! Κύριε Τριανταφυλλίδη, προηγούµενως τα είπατε αναλυτικά.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αξιότιµε, κύριε συνάδελφε, έχουµε εξηγήσει ότι αυτός ο θεσµός, των διαµεσολαβητών και των συντονιστών υπηρεσιών υγείας, είναι ένας θεσµός
ο οποίος υπάρχει σήµερα στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Πάρα
πολλά ευρωπαϊκά ταµεία, για να χρηµατοδοτήσουν δράσεις υποστήριξης των προσφύγων και των µεταναστών, απαιτούν να
υπάρχει αυτό, να υπάρχουν τέτοιου τύπου άνθρωποι που να διευκολύνουν την εξυπηρέτηση και την επικοινωνία µε ευάλωτες
οµάδες.
Πρόσφατα εγκρίθηκε από το ISF, ένα ειδικό ευρωπαϊκό ταµείο,
ένα κονδύλι 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ, µε το οποίο έχουµε προσλάβει µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ εκατόν σαράντα έναν γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες ΕΚΑΒ και τέσσερις διαµεσολαβητές για τα
νησιά του Αιγαίου που θα ενισχύσουν τις δηµόσιες δοµές.
Είναι ένας θεσµός, λοιπόν, που διευκολύνει. Δεν πρόκειται
προφανέστατα για κάποιο µηχανισµό πελατειακών σχέσεων.
Εµείς θα ορίσουµε τη διαδικασία και τα κριτήρια και η χρηµατοδότηση δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λέγατε ότι θα είναι άµισθοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Προσέξτε, άµισθοι
είναι οι συντονιστές των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εργαζόµενοι
του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Οι διαµεσολαβητές είναι πρόσωπα, τα οποία, λόγω ειδικών γνώσεων, µπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία µε ανθρώπους
που έχουν πραγµατικά προβλήµατα αντίληψης και συνεννόησης
µε τις υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Δόθηκαν οι διευκρινίσεις. Νοµίζω ότι υπάρχει κοινό πεδίο διευκρίνισης πάνω στο ζήτηµα, διότι πράγµατι εχθές απασχόλησε
τη συζήτηση. Να είστε καλά!
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου. Είναι
η τελευταία οµιλήτρια εκ των Βουλευτών, από τους ενενήντα
τρεις που είχαν γραφτεί. Δεν θα µιλήσουν, µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, δεκαεννέα συνάδελφοι. Παρ’ όλα αυτά -η λίστα είναι
εδώ µπροστά µου- αν δοθεί η δυνατότητα, έστω και ενδιάµεσα,
στη διαδικασία αργότερα, θα τους φωνάξω, για να µιλήσουν ει
δυνατόν περισσότεροι.
Κυρία Παπακώστα, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έρχοµαι από τα Τίρανα, µαζί µε άλλους
συναδέλφους, και θέλω να πω στην Εθνική Αντιπροσωπεία µία
φράση: Πήραµε τη στήριξη και την αλληλεγγύη και της αλβανικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της µεσογειακής συνέλευσης είκοσι επτά χωρών της Μεσογείου, και την προϋπόθεση της
εφαρµογής Συµφωνίας του Σένγκεν.
Επίσης, πήραµε τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου,
ο οποίος διαπίστωσε ότι ο ελληνισµός έξω από τα σύνορα δια-
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πρέπει και είναι πρώτος στη δράση, αλλά δυστυχώς στο εσωτερικό η διχόνοια διχάζει. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η φανέλα
της Εθνικής Ελλάδος που φορούµε στο εξωτερικό -και ορθώς τη
φορούµε- πράγµατι φέρνει αποτελέσµατα. Όµως, στο εσωτερικό, κύριοι της Κυβέρνησης, που έχετε και τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία, πρέπει να σας πω ότι εδώ ταιριάζει η
φράση «δεν µας αφήνετε να αγιάσουµε».
Και δεν µας αφήνετε να αγιάσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι της
Κυβέρνησης, όσο και αν το επιθυµούµε …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι είναι ζωηροί σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όµως, είναι απ’ όλες τις
πλευρές ζωηροί, απ’ ό,τι βλέπω.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία, για να ακούσουµε
την οµιλήτρια.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όσο και αν θέλουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, να στηρίξουµε -και θα στηρίξουµετις θετικές εκείνες διατάξεις -διότι άλλωστε ήταν η πολιτική µας
και µάλιστα ήταν πολύ πιο γενναία το προηγούµενο διάστηµα,
ως Κυβέρνηση, και οφείλω να γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα
και την καθεµία τι ακριβώς στηρίξαµε και πώς κινηθήκαµε στο
πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας αλλά και σε άλλα Υπουργείαθέλω λίγο να σας δώσω το προφίλ αυτού του νοµοσχεδίου µε
τίτλο: «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» κωδικοποιηµένα, για να καταλάβετε, κυρίως οι συνάδελφοι της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, τι ακριβώς θα ψηφίσετε.
Προσέξτε. Πρώτον, έχουµε ένα πολυνοµοσχέδιο µε επτά, αγαπητοί συνάδελφοι, αρµόδιους Υπουργούς. Δείτε τώρα τις περιπέτειες αυτού του πολυνοµοσχεδίου. Ακόµα και οι διατάξεις οι
οποίες έχουν κατατεθεί από ένα Υπουργείο καλύπτουν ένα πολύ
µεγάλο φάσµα και, δυστυχώς, λυπούµαι να πω ότι είναι και άσχετες µεταξύ τους. Ορισµένες απ’ αυτές είναι γενικού ενδιαφέροντος, άλλες είναι πάρα πολύ εξειδικευµένες. Στην καθοµιλουµένη,
στην πολιτική αγορά τις ονοµάζουµε «φωτογραφικές», δηλαδή
εξυπηρετείτε ηµετέρους. Είναι αυτό που είχα πει στον Υπουργό
κ. Βερναρδάκη, ότι είναι λίγο ως πολύ η φράση που λέγανε
παλιά, οι παλαιοί πολιτικοί –πολιτικάντηδες, για εµένα- «κατόπιν
ενεργειών µας», φωτογραφικές.
Ακούστε τώρα το εξής: Μας είχατε κατηγορήσει, γιατί είχαµε
αποχωρήσει τον Δεκέµβριο. Η απάντηση είναι –άκουσον, άκουσον!- ότι φέρατε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει αυτόν τον φιλόδοξο τίτλο, το οποίο δεν συνοδευόταν από την απαραίτητη
κοστολόγηση, την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
ούτε από την έκθεση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Το
φέρατε, λοιπόν, στη Βουλή των Ελλήνων, θίγοντας και προσβάλλοντας τους συναδέλφους Βουλευτές -και τους Βουλευτές σαςκύριοι της Κυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι της κυβερνητικής
Πλειοψηφίας.
Η περιπέτεια αυτού του νοµοσχεδίου δεν σταµατά εκεί, δυστυχώς. Το νοµοσχέδιο αποσύρεται κατόπιν εντολής της τρόικας,
ακριβώς επειδή δεν ήταν κοστολογηµένο. Στη συνέχεια -η περιπέτεια έχει ιστορικό ακόµα- η Κυβέρνηση αποφασίζει να συνεχιστεί η επεξεργασία στις επιτροπές, έχοντας εντάξει πολλές
διατάξεις στις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και άλλες
στο νοµοσχέδιο για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη δηµόσια
διοίκηση. Όµως, αποσύρθηκαν συνολικά και τριάντα µία διατάξεις.
Χωρίς να κατατεθεί νέο κείµενο, συνεχίστηκαν, αγαπητοί συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας -γιατί η Αντιπολίτευση στο
σύνολό της έχει καταλάβει τι συµβαίνει- οι συνεδριάσεις στις Επιτροπές. Οµολογώ ότι πρόκειται για µία άκρως πρωτότυπη κοινοβουλευτική πρακτική και διαδικασία. Πρέπει να σας πω, επίσης,
ότι κάνατε παράλληλες νοµοθετικές διαδικασίες µε διατάξεις οι
οποίες µεταφέρονται από το ένα νοµοσχέδιο στο άλλο.
Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, έχοντας πλέον και την κοινωνία απέναντι, αποφάσισε να εκτονώσει
τον πανικό και την αµηχανία, ξεσπώντας σε δύο τοµείς: στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο µε νοµοθέτηση πρόχειρη και έωλη -δείτε την
απόφαση κόλαφο του Συµβουλίου της Επικρατείας, διαβάστε
την- και βεβαίως, στο παράλληλο πρόγραµµα ή ό,τι έχει αποµείνει από αυτό, για να είµαστε απολύτως σαφείς.
Συνεπώς, πρόκειται για ακόµα µία επικοινωνιακή έκρηξη της
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Κυβέρνησης για να παρουσιαστεί µια δήθεν φιλολαϊκή πολιτική
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό πρόσωπο, σας λέω, σας θυµίζω είναι πικρή αυτή η ανάµνηση- ότι στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης είχατε υποσχεθεί 2 δισεκατοµµύρια ευρώ για την κοινωνική
προστασία. Το πρόγραµµα κατά της ανθρωπιστικής κρίσης προέβλεπε µόλις 200 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ στον προϋπολογισµό
του 2016 µπήκαν µόλις 99 εκατοµµύρια ευρώ.
Η Νέα Δηµοκρατία, η δική µας παράταξη, είχε το κοινωνικό
µέρισµα των 450 εκατοµµυρίων ευρώ, αγαπητοί συνάδελφοι,
από το πρωτογενές πλεόνασµα µε το οποίο επωφελήθηκαν περισσότερες από τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες, κάτι που κατήργησε η δική σας Κυβέρνηση, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει
πρωτογενές πλεόνασµα.
Τέλος, κύριε Υπουργέ της Υγείας, επιτρέψτε µου να σας πω,
ότι είναι όνειδος σε µια τέτοια εποχή -και εννοώ τη λέξη που σας
απευθύνω- να βάζετε Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα στο Υπουργείο Υγείας. Εάν εσείς από το Υπουργείο Υγείας εγκαινιάζετε
αυτή την πρακτική και σκοπεύουν να την ακολουθήσουν και οι
υπόλοιποι συνάδελφοί σας στο Υπουργικό Συµβούλιο, στην Κυβέρνηση, νοµίζω ότι αυτό µας πάει όχι στον 19ο αιώνα, αλλά πολύ
πιο πίσω ακόµη.
Λυπούµαι, κύριοι συνάδελφοι, γιατί θέλω να πω -και κλείνω,
κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή- ότι υπάρχουν διατάξεις, οι οποίες είναι θετικές, και διατάξεις οι οποίες αφορούν
συνέχεια εκείνων τις οποίες είχαµε δροµολογήσει και για αυτές
υπερθεµατίζω. Για δε όλα τα υπόλοιπα, µπορώ να πω ότι λυπούµαι. Εδώ ταιριάζει η φράση «ώδινεν όρος και έτεκεν µυν».
Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάµε µε τον κύκλο των εισηγητών µε χρόνο οµιλίας οκτώ
λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο, παρακαλώ, για µία διευκρίνηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι εννοείτε διευκρίνηση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα ήθελα να κάνω
µία επισήµανση για κάτι που είπε η κ. Παπακώστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν είναι σωστό. Κρατήστε
το. Είστε ο µόνος Υπουργός που θα κάνει µια δευτερολογία, ένα
κλείσιµο της συζήτησης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Μειώσατε, όµως, µια
θέση Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κρατήστε τα, κύριε Ξανθέ,
παρακαλώ στις σηµειώσεις σας.
Η κ. Τζούφη Μερόπη ξεκινάει τον κύκλο των ειδικών αγορητών
επί των άρθρων. Ο χρόνος οµιλίας είναι οκτώ λεπτά µε µία µικρή
ανοχή για όσους έχουν κάτι επιπλέον να πουν.
Ευχαριστώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα µε πολύ προσοχή τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου και όχι µόνο γιατί αυτό
µου υπαγόρευε ο ειδικός µου ρόλος ως εισηγήτριας, αλλά κυρίως γιατί µε ενδιέφερε να ακούσω τις τοποθετήσεις των συνάδελφων από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για ένα νοµοσχέδιο
που, όπως υποστήριξα και στην πρωτοµιλία µου, είναι κοινωνικά
επιβεβληµένο και αναγκαίο.
Λυπούµαι ειλικρινά για το ότι η αντιπολίτευση όχι µόνο δεν
συµµερίζεται την ίδια άποψη, αλλά επιπλέον προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισµούς, διαστρεβλώσεις, κατακεραύνωσε
ακόµη και διατάξεις που είναι πέρα από προφανές ότι στηρίζουν
και ενισχύουν το κοινωνικό κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις.
Μου είναι πλέον ξεκάθαρο ακούγοντάς σας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να επαναλαµβάνετε τα ίδια και τα ίδια σαθρά επιχειρήµατα -παρά τις ξεκάθαρες απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα- ότι δεν σας ενδιαφέρει να αντιµετωπίσετε µε ειλικρίνεια τα αληθινά σκληρά δεδοµένα που έχουν προκύψει για τη
χώρα µας τα τελευταία χρόνια της σκληρής µνηµονιακής λιτότητας, ούτε και να συναινέσετε για την εν µέρει έστω ανάταξή τους.
Επιβεβαιώνετε στην πραγµατικότητα τη διαφορετική πολιτική
θέση που έχετε, δηλαδή την νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την
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οργάνωση της οικονοµίας και τον ρόλο του κράτους, αυτήν, δηλαδή, της πλήρους απορρύθµισης σε βάρος των κοινωνικών
αναγκών στον άξονα «περισσότερος καπιταλισµός» ή πιο ευγενικά «ελεύθερη οικονοµία και λιγότερο κράτος», ενώ επιπρόσθετα συµπεριφέρεστε σαν να µην κυβερνήσατε ποτέ σε αυτόν
τον τόπο.
Εµείς από την πλευρά µας και παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, µέσα στην ασφυκτική µνηµονιακή δανειακή σύµβαση
σχεδιάζουµε και προσπαθούµε να κάνουµε πράξη µια ολόκληρη
δέσµη παρεµβάσεων, έστω και περιορισµένου βεληνεκούς, γιατροσόφια όπως τα λέτε, ώστε να ανακόψουµε την αντικοινωνική
αυτή απορρύθµιση.
Αποτολµάµε, έστω και δειλά, να νοµοθετούµε κάποιες αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις προς όφελος της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας των δηµόσιων δοµών, ενώ εσείς
συστηµατικά τις απαξιώνατε, αφού προηγουµένως µεθοδικά τις
είχατε οδηγήσει σε πλήρη υποβάθµιση µέσω των απολύσεων, µιλώντας για σπάταλο κράτος, για το οποίο µιλάτε ακόµα και σήµερα, µέσω των περικοπών και βέβαια, της υποχρηµατοδότησης.
Παρ’ όλα αυτά, υποστηρίζετε ότι στις ηµέρες σας όλα είχαν
γίνει µε επιτυχία και το κακό είναι ότι ήρθε αυτός ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ και ανέκοψε τη λαµπρή πορεία της ανόρθωσης της
χώρας. Ειλικρινά αναρωτιέµαι πώς και πότε.
Μπορεί, βέβαια, µε τη βοήθεια και των φιλικών σας µέσων µαζικής ενηµέρωσης να προσπαθείτε να συµπαρασύρετε την κοινωνία στο δικό σας πεδίο διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας,
όµως εκείνη νοµίζω πώς ακόµα και θυµάται και γνωρίζει.
Και έτσι, παρ’ ότι βρίσκεται σήµερα στα όρια των αντοχών της,
δεν θα ξεχάσει ούτε και σήµερα ότι τοποθετήστε αρνητικά στο
παρόν νοµοσχέδιο, που στοχεύει σίγουρα να σταθεροποιήσει
ένα κλυδωνιζόµενο, σχεδόν ετοιµόρροπο σύστηµα που αφορά
ιδιαίτερα το κοινωνικό κράτος.
Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ και στο λαµπρό πόνηµα µε τον τίτλο «Μαύρη Βίβλος για
την υγεία», που εξέδωσε πριν λίγες µέρες η Νέα Δηµοκρατία και
παρέδωσε περήφανος ένας εκ των εισηγητών της στη Βουλή,
προσπαθώντας να µας πείσει ότι όλα κατέρρευσαν στο χώρο της
υγείας στον ένα χρόνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Για να είµαι ειλικρινής, πρέπει να πω πως µε δυσφορία διέτρεξα τα κύρια στοιχεία της εν λόγω έκδοσης και θα µιλήσω κυρίως ως µάχιµη γιατρός του δηµόσιου συστήµατος υγείας για
πάνω από τριάντα χρόνια παρά ως Βουλευτής της Αριστεράς.
Επιπρόσθετα, νοµίζω µε την ίδια δυσφορία υποδέχθηκε το πόνηµα αυτό και το σύνολο των εργαζόµενων, αλλά και των ασθενών, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι µε νύχια και µε δόντια
κράτησαν αυτό το δηµόσιο σύστηµα όρθιο ή προσπάθησαν µε
κόπο να αποτρέψουν την κατεδάφισή του απέναντι στις πολιτικές
που εσείς επιβάλατε.
Και γι’ αυτό, αγαπητή συνάδελφε, κ. Ασηµακοπούλου, που
χθες µου απευθυνθήκατε, κραδαίνοντας υποτιµητικά το νοµοσχέδιό µας, σας απαντώ ότι µπορώ µε αξιοπρέπεια να το παρουσιάσω στους συµπατριώτες µου και στους συναδέλφους µου ως
ένα πρώτο βήµα υλοποίησης της πολιτικής µας στη σωστή κατεύθυνση και θα είναι άνοιξη και ντάλα µεσηµέρι.
Επίσης, να ανταπαντήσω και στο συνάδελφο κ. Στύλιο -που
επέλεξε να µου απευθυνθεί µε ένα τραγούδι µε το µήνυµα για λιγότερα συνθήµατα και πιο πολλή δουλειά- ότι ο τόπος µας είναι
µικρός και η πολιτεία όλων µας γνωστή.
Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συγκυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας που περιέκοψε στο 40% και πάνω
τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΣΥ, υποβάθµισε τη δηµόσια περίθαλψη και διέλυσε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, εγκαλεί και
από χθες στη Βουλή και δηµοσίως, µέσω εµβληµατικών στελεχών
τους, τον Υπουργό Υγείας για την αυξηµένη θνησιµότητα από την
επιδηµία της γρίπης ζητώντας µάλιστα την παραίτησή του.
Να τους θυµίσω, λοιπόν, ότι µε βάση επίσηµα δηµοσιευµένα
επιστηµονικά δεδοµένα την περίοδο 2013-2014 η χώρα µας ήταν
και τότε στην πρώτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όσον αφορά τους θανάτους λόγω γρίπης σε σχέση µε τον πληθυσµό της. Τα περιστατικά που καταγράφονται φέτος µας λυπούν βαθύτατα και είναι αποτέλεσµα πολλών παραγόντων,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξαιρετικώς λοιµογόνου στελέχους, αλλά κυρίως της λειψής εµβολιαστικής κάλυψης του πληθυσµού, όπως και τότε.
Καταλυτικά σε αυτό, έχει συµβάλει και η αρνητική στάση του
κόσµου απέναντι στις εντολές της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας για εµβολιαστική κάλυψη µετά το παλαιότερο φιάσκο
στην πανδηµία της γρίπης του Η1Ν1 µε τις χιλιάδες αδιάθετες
τότε δόσεις στα ψυγεία. Δεν θυµάµαι καλά. Είχατε ζητήσει τότε
παραίτηση Υπουργού ή µήπως κάνω λάθος;
Θα επιφυλαχθώ, παρ’ ότι θα ήθελα να µιλήσω και επί των άρθρων, σε ένα µόνο άρθρο για το οποίο έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση. Πρόκειται για το άρθρο 33 που αναφέρεται στους ανασφάλιστους.
Εδώ και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να
υποστηρίζουν ότι η διάταξη αυτή δεν έχει να προσθέσει τίποτα και
ότι το είχαν λύσει το θέµα. Είναι βέβαιο –και το παραδέχθηκαν κι
αυτοί- ότι προστίθενται δυνατότητες, όπως για παράδειγµα, η δυνατότητα διενέργειας δωρεάν εργαστηριακών εξετάσεων και το
πιο κρίσιµο, η δυνατότητα τακτικών ελέγχων και επανελέγχων σε
επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, ιδιαίτερα κρίσιµο για τους πάσχοντες από χρόνια και ανίατα νοσήµατα. Επίσης, µεριµνά και για το
αυτονόητο, για την κάλυψη των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα
µας λόγω µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μακριά, σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι από εθνικιστικές
κορώνες, αφού αυτό αποτελεί βασική εκπλήρωση των αρχών του
ευρωπαϊκού ανθρωπισµού, ενώ αποτελεί και διεθνή δέσµευση
της χώρας µας.
Δεν έχω δυστυχώς το χρόνο, για να µιλήσω περισσότερο επί
των άρθρων. Έρχοµαι στον επίλογο αυτής της εισήγησής µου.
Το νοµοσχέδιο αυτό µε την πολυσυλλεκτικότητά του µεροληπτεί, πράγµατι, προς όφελος των εργαζοµένων, των καταφρονηµένων και αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση
µε τρόπο ουσιαστικό και πυρηνικά αριστερό, θα µου επιτρέψετε
να πω, απέναντι στη λογική της αφ’ υψηλού φιλανθρωπίας ή εκ
του πλεονάσµατος στην κατεύθυνση της οποίας πριµοδοτεί δυστυχώς ένα σηµαντικό κοµµάτι της Αντιπολίτευσης.
Επίσης, όπως τόνισα και στη χθεσινή µου τοποθέτηση, το παράλληλο πρόγραµµα ούτε καταναλώνεται, ούτε εκπνέει σε αυτό
το νοµοσχέδιο. Θα εκφραστεί και µε πολλά άλλα απαραίτητα νοµοσχέδια που θα ακολουθήσουν, αφού αποτελεί συνολική πολιτική µας ατζέντα µε σκοπό να απαλυνθεί η βαναυσότητα της
σκληρής µνηµονιακής συνθήκης και να µπορέσει να ανοίξει
νέους δρόµους για την ανασυγκρότηση, αλλά και την ανάπτυξη
της ταλαιπωρηµένης κοινωνίας της χώρας µας.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι όσο και αν φωνασκείτε, όσο κι
αν σαµποτάρετε τις νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες, όσο κι αν
παίζετε κάποιες φορές το ρόλο του µαρτυριάρη προς τους δανειστές µας, η ένταση, η σφοδρότητα, το µένος και το βάθος κάποιες φορές αυτής της λυσσαλέας τάσης και τοποθέτησης σας
µας επιβεβαιώνει ότι βαδίζουµε στο σωστό δρόµο. Κι όπως έλεγε
ο Καζαντζάκης, «ο σωστός δρόµος είναι ο ανήφορος», κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Τζούφη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Οικονόµου εκ µέρους της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι
η Κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά δεν χρειάζεται µαρτυριάρηδες
σε σχέση µε την τρόικα. Τα ραντεβού είναι συχνά, πυκνά και
άµεσα στο Χίλτον και τα λέτε οι ίδιοι. Άρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται
να ψάξετε το µαρτυριάρη. Υπάρχει και είστε εσείς οι ίδιοι.
Τον Δεκέµβριο είχε βγει το non paper. Εντάξει, καταλαβαίνω
ότι πρέπει όλοι οι Βουλευτές να συγχρονιστούν σε µία γραµµή
από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε να δείτε αυτό που σας δόθηκε ως κεντρική γραµµή, ποιο βασικό λάθος έχει. Δεν είχαµε
καµµία διάθεση ούτε να χαιρόµαστε, ούτε να λυπόµαστε µε το
πόνηµα που κατασκευάσατε τον Δεκέµβριο.
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Αυτό που είπαµε εµείς, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ συγκεκριµένο: Δεν είχατε κοστολόγηση. Αυτό πέρα κι έξω από το τι σχέση
έχει µε την τρόικα και το αν είστε καλοί µαθητές ή όχι πλέον στη
χώρα και αν είστε πιο τροϊκανοί από τους τροϊκανούς, έχει να
κάνει µε το ότι δεν θα σας επιτρέψουµε πάλι να λέτε ψέµατα
στον κόσµο. Δηλαδή, φιλολαϊκή πολιτική χωρίς κόστος, χωρίς
προϋπολογισµό και χρήµατα, δεν µπορεί να υπάρξει. Αυτό το παραµύθι θα τελειώσει.
Αυτό σας είπαµε τον Δεκέµβριο. Αλλιώς κάντε ό,τι θέλετε. Κυβέρνηση είστε. Ακόµη έχετε τη δεδηλωµένη. Θεωρώ ότι οι 153
είναι ακλόνητοι, έτσι λέτε. Κάνατε σήµερα την ψυχοθεραπεία µεταξύ σας. Δύο µέρες σας ακούµε να τονώνετε εσωτερικά το µέτωπο. Έχετε πολλά να αντιµετωπίσετε και καλά κάνετε. Αυτά
είναι δικά σας θέµατα, δεν αφορούν τον λαό.
Όµως, αυτό το οποίο λέτε, τσάµπα το λέτε. Ξέρετε γιατί; Η
καλή εφηµερίδα που αποτυπώνει της ηµέρας και της εβδοµάδας
το προπαγανδιστικό δελτίο, δηλαδή η «ΑΥΓΗ», βλέπω ότι δεν ενστερνίζεται τον οίστρο σας. Είδα ότι δεν πέρασε στην ατζέντα
και στην πρώτη σελίδα η µάχη για την αντεπίθεση, όχι «στις σαρδέλες» -εγώ δεν είµαι πολύ ποιητικός και τραγουδιστικός, παρ’
όλο που εδώ ο αγαπητός και συµπαθής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την υπόθεση των ποιηµάτων και
πολλοί τον ακολούθησαν, εγώ είµαι της Ιστορίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Πες για τη λίστα Μπόγιαρνς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Πιάνεις µεγάλη
ιστορία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Α, το πιάσατε. Χαίροµαι, συνεννοούµαστε και µε τα µάτια.
Λοιπόν, ακούστε. Επειδή η αντεπίθεση για το φιλολαϊκό πρόσωπο δεν έπιασε, το γυρίσαµε στο τσάµικο, Μπόγιαρνς κ.λπ..
Ακούστε να δείτε. Κατ’ αρχάς, δεν θα διαφηµίσει η καλή εφηµερίδα αυτό το πολύ ωραίο νοµοθέτηµα; Σήµερα δεν βλέπω τίποτα.
Χθες δεν είδα τίποτα. Εχθές γύρισε η ατζέντα. Τι γίνεται; Δεν
έχουµε πεποίθηση ότι αυτό περνάει επικοινωνιακά; Ακούστε να
δείτε, δεν περνάει επικοινωνιακά. Βράζει ο τόπος. Η κοινωνία
είναι στα κάγκελα -σας το είπα και εχθές- όλοι οι παραγωγικοί
φορείς, το παραγωγικό και δηµιουργικό κοµµάτι της χώρας.
Αλλά και εκεί που «χαϊδεύετε», δεν ανταποκρίνονται.
Αυτά τα οποία φέρατε σήµερα και εχθές δεν δείχνουν ενδιαφέρον, έτσι ώστε να µπορεί ο κόσµος να πειστεί. Ξέρετε, σε έναν
προϋπολογισµό 52 δισεκατοµµυρίων, όταν φέρνεις µία νοµοθετική πρωτοβουλία 100 εκατοµµύρια -52 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
µία χρονιά είναι τα έξοδα του κράτους και 100 εκατοµµύρια η κίνηση- δεν µπορείς να την πεις και πολύ σπουδαία και πολύ εντυπωσιακή κίνηση. Είναι λίγα πραγµατάκια τα οποία πρέπει να τα
κάνετε.
Και προσέξτε, γελάµε οι περισσότεροι εδώ πέρα, διότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει µία γραµµή που λέει: «Η Νέα
Δηµοκρατία δεν θέλει τίποτα». Εµείς δεν είπαµε αυτό. Εµείς είπαµε ότι στο επικοινωνιακό χαλί δεν θα προχωρήσουµε πάνω
µαζί. Θα περπατήσετε µόνοι σας και όπου σας βγάλει. Από ό,τι
βλέπω η καλή εφηµερίς –για την «ΑΥΓΗ» µιλάω πάντα- δεν βλέπει
ένα αποτέλεσµα και το γύρισε το έργο: Μπόγιαρνς κ.λπ., αύριο
η µεγάλη, η σπουδαία κίνηση του αρχηγού κ.λπ..
Αυτό, όµως, το θέµα δεν περπατάει. Εδώ λοιπόν, εµείς σας
λέµε κάτι πολύ απλό, ότι έχετε το δικαίωµα να κάνετε ό,τι επικοινωνιακό νοµίζετε. Σήµερα δεν «τσιµπάει» ο κόσµος, για να το πω
απλά, λαϊκά. Δεν υπάρχει αντανάκλαση. Εκτός αν θεωρεί ο καλός
Υπουργός και κατά τα άλλα ….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Πονάει η Μπόγιαρνς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ηρεµήστε. Τι πονάει και τι δεν πονάει, θα κάνουµε αύριο το λογαριασµό.
Ο καλός Υπουργός και συµπαθής σε µένα -πρέπει να το ξέρειδεν είναι το ιστορικό αποτύπωµα εις το κοινωνικό project. Δεν
είναι τίποτα αυτό. Αυτό για το οποίο πρέπει να είστε σίγουροι
είναι ότι απλά αυτές οι διαδικασίες εδώ πέρα που φέρνετε, πραγµατικά δεν αφήνουνε κανένα αποτύπωµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ µη διακόπτετε
τον ειρµό του.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν υπάρχει πρόβληµα. Όπως η
κυβερνητική πολιτική, και η δικιά µου σκέψη έχει τη συνοχή της
µε µία αόρατη κλωστή.
Αυτό το οποίο, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω είναι το εξής:
Επί της αρχής είπαµε «όχι». Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι στο
επικοινωνιακό κοµµάτι δεν θα σας κάνουµε αγάντα. Αυτό νοµίζω
ότι τελείωσε.
Επί των άρθρων –γιατί είναι συζήτηση και επί των άρθρων- στα
πιο πολλά, επειδή είναι τρέχουσας σηµασίας, κύριε Υπουργέ, δεν
έχουµε καµµία αντίρρηση. Τζάµπα κουράζονται οι συνάδελφοι
και ρωτάνε και ρωτάνε ξανά και αναρωτιούνται. Θα τα πούµε, άλλωστε, όταν θα έλθει η ώρα της ψηφοφορίας.
Όµως, δεν πρέπει να µην πω δύο-τρία σχόλια για κάποια
άρθρα, τα οποία έχουν τον συµβολισµό τους. Ήρθε εδώ πέρα η
κυρία Αναπληρώτρια Υπουργός της Εργασίας και µίλησε για τον
ΟΑΕΔ και πώς µοιράζει πλέον τα προγράµµατα. Διαλύεται ο
ΟΑΕΔ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Ήµασταν δίκαιοι. Τελεία. Θα
τα πούµε, όταν θα έλθει η ώρα.
Όταν µιλάµε για το κέντρο κοινότητας, πρέπει να καταλάβουµε
κάτι πολύ απλό. Υπάρχει ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
–σας λέω για την τοπική αυτοδιοίκηση- και υπάρχουν και οι δηµοτικές επιχειρήσεις κοινωνικής πολιτικής. Δεν χρειάζεται άλλο
ένα µαγαζάκι στους δήµους. Τελεία και παύλα! Όχι!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Οικονόµου… (δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτό το συγκεκριµένο, ναι. Θα το
εξηγήσουµε και πολύ καλά, γιατί τα ρουσφέτια πλέον θα αποκαλύπτονται.
Αυτό το οποίο λέµε εµείς για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στον κύριο
Υπουργό µας, στον κ. Κουρουµπλή -και στον κ. Μπαλάφα- είναι
ότι η επιτροπή που στήνει, είναι εκ του περισσού, διότι αυτή η
επιτροπή για εµάς είναι «απλά βάζουµε και τοποθετούµε τους
αγαπητούς µας συµπαθούντες ή κοµµατικά στελέχη». Υπάρχει η
Βουλή, έχει τα όργανά της, έχει τους θεσµούς της, µπορούν να
γίνουν, χωρίς να γίνει αυτό για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που δεν σας
αρέσει κιόλας απ’ ό,τι κατάλαβα.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης είναι ένας θεσµός,
ο οποίος αυτήν τη στιγµή δεν υπήρχε. Τον δηµιουργείτε ξανά.
Ήταν ο παλιός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Έτσι
όπως το βάζετε το θέµα, εµείς δεν θα συµφωνήσουµε. Είναι αυτονόητο.
Για να µη σας ταλαιπωρώ πολύ, όσον αφορά τους διαµεσολαβητές υγείας, το άρθρο 61, κύριε Υπουργέ, δεν θα το ψηφίσουµε,
γιατί καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι πολύ ωραία, εύστοχα ο κ. Βρούτσης µίλησε για κοµµατικούς κοµισάριους. Ακούστε να δείτε.
Μπορεί να µην είναι κοµισάριοι, αλλά είναι άλλος ένας θεσµός ο οποίος, µάλιστα, στη αρχή ισχυριστήκατε ότι θα είναι και άµισθος, δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό- ο οποίος
επιβαρύνει τη λειτουργία, τουλάχιστον του νοσοκοµείου, γιατί
αυτοί οι διαµεσολαβητές δεν µπορώ να καταλάβω γιατί έχουν το
κριτήριο της αθωότητας, όταν θα είναι από εσάς διοριζόµενοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Από τους φορείς.
Στη νοµοτεχνική το λέµε ρητά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Υπάρχουν διαδικασίες, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη. Τα ξέρετε τώρα. Υπάρχουν θεσµοί µέσα
στο ελληνικό κράτος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Το αναφέρουµε
ρητά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εµείς έχουµε τις επιφυλάξεις µας.
Έχουµε το δικαίωµα να έχουµε τις επιφυλάξεις µας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Φυσικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έχουµε τις επιφυλάξεις µας.
Ακούστε. Το παράλληλο πρόγραµµα µάλλον ήταν η χρυσή
εφεδρεία για να αντιµετωπίσει την πλήρη κοινωνική διάλυση του
κράτους µας από τους αγρότες, από τους κοινωνικούς εταίρους
και φορείς της Κυβέρνησης, έτσι όπως τη βιώνει µε δραµατικό
τρόπο ο κ. Τσίπρας. Ήταν προφανώς η εφεδρεία του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αν αυτή η εφεδρεία –και κλείνωήταν να έλθει, θα ερχόταν και θα έπαιζε τον ρόλο της και µέσα
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στη Βουλή και επικοινωνιακά και στην κοινή γνώµη και στο κοινό
και ο κόσµος θα είχε µία αντανάκλαση αυτής της υπόθεσης.
Φοβούµαι, κύριοι –το λέω όχι µε την έννοια ότι χαίροµαι, σώνει
και καλά- ότι θα είναι ως η στρατιά του Μπουζί, που ακόµη έρχεται σ’ ένα παλιό Βατερλό, το οποίο δεν απεφεύχθη. Ο αυτοκράτορας ακόµη την περιµένει αυτήν τη στρατιά. Κι εσείς φοβάµαι
ότι θα περιµένετε αυτήν εδώ πέρα την έλευση της εφεδρείας,
που θα γυρίσει το κλίµα. Το κλίµα δεν γυρνάει µ’ αυτές τις πρόχειρες, χαµηλού επιπέδου και καθαρά επικοινωνιακές πολιτικές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Οικονόµου.
Ο κ. Αϊβατίδης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Από τη Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου -Χρυσή Αυγή. Αυτός είναι ο τίτλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Το παραλείψατε εκ παραδροµής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αλίµονο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από την τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής
Αµύνης. Είναι µία πραξικοπηµατική τροπολογία, η οποία καταστρατηγεί τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής των Δηµοσίων
Συµβάσεων. Ως µεθόδευση αποτελεί µία νοµοθετική πράξη η
οποία είναι κατακριτέα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση το Σώµα
να αποφύγει την υπερψήφισή της.
Η δεύτερη υπουργική τροπολογία, που αφορά τα θέµατα των
Μονάδων Αποτέφρωσης Οστών, Νεκρών και Διαχείρισης της Τέφρας, συνολικά, µαζί µε τα σχετικά άρθρα του νοµοσχεδίου, αντιβαίνει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και επιχειρεί ουσιαστικά να
πλήξει βάναυσα έναν από τους βασικούς πυλώνες του έθνους, την
ορθόδοξη πίστη και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Περνώ σε ορισµένα από τα άρθρα του προς ψήφιση νοµοσχεδίου.
Καταψηφίζουµε ανεπιφύλακτα το άρθρο 3, γιατί ουσιαστικά
αφορά τις επιχορηγήσεις των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Όσον αφορά στο άρθρο 5 θα δηλώσουµε «παρών», υπό την
έννοια του ότι υπάρχει η αναγκαιότητα κάποιων διορθώσεων
στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και αποκατάστασης αδικιών.
Τα άρθρα 14 και 15 θα τα καταψηφίσουµε. Αφορούν την αποτέφρωση.
Στο άρθρο 19, περί ένταξης των τρίτεκνων οικογενειών στη µοριοδότηση, θα ψηφίσουµε «ναι», όπως και στο άρθρο 22, περί
χορήγησης επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
στους εργαζόµενους στα στερεά απόβλητα.
Το µείζον και πολυσυζητηµένο άρθρο 33 θα το καταψηφίσουµε, διότι ουσιαστικά ευνοεί το µεταναστευτικό κύµα, το οποίο
θα πνίξει την Ελλάδα οσονούπω.
Το άρθρο 38 θα το υπερψηφίσουµε, θα ψηφίσουµε «ναι».
Αφορά την κατάταξη και µισθολογική αποκατάσταση των ιατρών
που µεταφέρθηκαν ή µετατάχτηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ
στον κλάδο ιατρών του ΕΣΥ.
Στο άρθρο 41, που αφορά στο νοσοκοµείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και το ΚΕΕΛΠΝΟ, λέµε «όχι», θα το καταψηφίσουµε.
Το άρθρο 42, που αφορά τις ρυθµίσεις εφηµεριών των ιατρών,
θα το υπερψηφίσουµε, όπως και το άρθρο 44 για τους ιατρούς
της Υπηρεσίας Υπαίθρου.
Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 45 που αφορά τους γιατρούς
ΑµεΑ.
Για τα θέµατα του ΕΚΑΒ θα ψηφίσουµε «παρών». Θα ήθελα
απλώς να κάνω µία παρατήρηση, όσον αφορά τα ιδιωτικά ασθενοφόρα.
Θα ήταν προτιµότερο, κύριε Υπουργέ, να υπάρχουν δύο διασώστες, όπως και στο ΕΚΑΒ.
Θα ήθελα, επίσης, να απαντηθεί ένα πολύ απλό ερώτηµα:
Ποιοι θα ελέγχουν, ποιοι θα βεβαιώνουν τις παραβάσεις όσον
αφορά τα διακριτικά σήµατα των ιδιωτικών ασθενοφόρων; Δηλαδή, αν προσοµοιάζει το ιδιωτικό ασθενοφόρο µε αυτό του
ΕΚΑΒ, ποιος θα βεβαιώνει αυτήν την παράβαση και ποια θα είναι
η ποινή;
Όσον αφορά στη λίστα χειρουργείου, πιστεύω ότι είναι ένα
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άρθρο που έχει τεθεί στο νοµοσχέδιο για λόγους εντυπώσεων.
Είναι αδύνατον ο ιατρός να έχει ενορατικές ικανότητες, έτσι
ώστε να προβλέπει κάποια επιπλοκή σε κάποια νόσο και να χρονοπροσδιορίζει επακριβώς, µε ηµεροµηνία, το πότε µπορεί κάποιος να χειρουργηθεί. Δεν είναι υπεράνθρωπος ο ιατρός. Είστε
ιατρός και το ξέρετε.
Όσον αφορά τώρα στο Γενικό Νοσοκοµείο της Θήρας, θα ψηφίσουµε «παρών». Είναι µία ανώνυµος εταιρεία που έχει έσοδα
από πολλαπλές πηγές. Και επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιοι στην Αίθουσα αυτή να κατηγορούν την Εκκλησία, να ενθυµίσω µόνο ότι το οικόπεδο στο οποίο έχει χτιστεί το εν λόγω
Νοσοκοµείο είναι δωρεά της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ηµεροβιγλίου Θήρας.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ σε κάποια δεδοµένα που πρέπει να
προσµετρηθούν.
Η ύφεση το έτος 2015 ανήλθε στο 0,7%. Το 0,17% του ΑΕΠ
της χώρας µας αφορά στις ανάγκες του µεταναστευτικού προβλήµατος, περίπου 300 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν έχουµε την πολυτέλεια αυτό το 0,17% να γίνει 0,3%, 0,4%, όπως έχει γίνει σε
άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Ολλανδία.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ σε χθεσινή οµολογία του Αναπληρωτή Υπουργού Αµύνης, του κ. Βίτσα. Ο κ. Βίτσας οµολόγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνηση έχει µια διεθνική δράση, έναν
διεθνιστικό ρόλο. Θα πω ότι αυτός ο διεθνιστικός ρόλος αντιβαίνει το εθνικό συµφέρον. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ΝΑΤΟϊκή
παρουσία πλέον στο Αιγαίο.
Όσον αφορά το κόστος νοσηλείας των απρόσκλητων εισερχόµενων µαζικά στη χώρα µας, θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγµα στο Σώµα: Αρκετοί συνάδελφοι είναι γιατροί και
γνωρίζουν ότι η θεραπεία της φυµατίωσης για ένα άτοµο µπορεί
να ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ ή τα 3.000 ευρώ ή και τα 5.000 ευρώ.
Αν είναι ανθεκτική φυµατίωση µπορεί να φτάσει ακόµα και τις
100.000 ευρώ. Έχουµε την πολυτέλεια να συνδράµουµε στην
υγεία ανθρώπων οι οποίοι έρχονται µε φυµατίωση; Και είναι
πάρα πολλοί. Κατέθεσα χθες σχετικά έγγραφα που αφορούν τα
στατιστικά και τον επιπολασµό φυµατίωσης του πληθυσµού.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο από το
«THE LANCET» όπου µπορείτε να δείτε και το κόστος θεραπείας
της φυµατίωσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αϊβατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χθες έγινα µάρτυς ενός θλιβερού περιστατικού. Είδα ο παριστάµενος Πρόεδρος της Βουλής να κατακεραυνώνει -όπως
αυτός νοµίζει- τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και είναι θλιβερό γιατί δεν µπορούσα ποτέ να διανοηθώ –είµαι νέος Βουλευτής- ότι ένας αριστερός, εµµέσως, πλην σαφώς, στηρίζει τα
ΝΑΤΟϊκά συµφέροντα και εµµέσως τα συµφέροντα της Τουρκίας
στην Ελλάδα.
Η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί µέχρι τέλους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αϊβατίδη. Άνευ σχολίων για το τελευταίο.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ έχει τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, όµως, εµένα ένα σχόλιο, γιατί και εχθές ήρθα σε αντιπαράθεση µαζί σας µε την έννοια ότι ζητούσα περισσότερο
χρόνο.
Θα ήθελα να πω ότι σε σύγκριση µε ένα προηγούµενο καθεστώς Προεδρείου σήµερα έχουµε µία καλύτερη τάξη ως προς
ορισµένα στοιχεία στη Βουλή, που µόνο δηµοκρατικά δεν θα
µπορούσε να τα πει κανείς.
Επί της αρχής θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν µπω στα άρθρα.
Ακούσαµε πριν από λίγο τον Προεδρεύοντα κ. Κακλαµάνη να
εγκαλεί τους Βουλευτές να µην ασχολούµαστε στις οµιλίες µας
µε το προσφυγικό. Πώς να µην πάµε στο προσφυγικό; Εµείς,
όπως θα ακούσετε, θα ψηφίσουµε τα περισσότερα άρθρα του
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νοµοσχεδίου. Αναρωτιέµαι, όµως, είναι δυνατόν να έρχονται
µέχρι την τελευταία στιγµή τροπολογίες, όχι µία και δύο, αλλά
ορυµαγδός τροπολογιών, κύριε Πρόεδρε; Αυτό σας αφαιρεί
κάθε δικαίωµα ως Αντιπολίτευση µεθαύριο –γιατί στη Δηµοκρατία υπάρχει εναλλαγή- να κάνετε τη φασαρία που κάνατε. Μέχρι
τελευταία στιγµή φέρνετε τροπολογίες!
Η τροπολογία για τη δυνατότητα του Υπουργείου Αµύνης κατά
παρέκκλιση κάθε νοµοθεσίας να διεξάγει διαγωνισµούς, µόνο
ερωτηµατικά µπορεί να εγείρει. Και εγείρει ερωτηµατικά, διότι
ξέρετε πολύ καλά ότι µπορούσατε να είχατε προβλέψει εδώ και
µήνες αυτό που θα γινόταν, δηλαδή τις προσφυγικές ροές και
την ανάγκη η χώρα να τηρήσει τις δεσµεύσεις και για τα hot
spots και για όλα. Το ισχύον νοµικό πλαίσιο επιτρέπει και γρήγορες διαδικασίες και πρόχειρους διαγωνισµούς και µεγάλες δυνατότητες να κάνετε τους διαγωνισµούς που πρέπει να κάνετε,
αλλά και να τους κάνετε µε τρόπο διαφανή και µε τρόπο που να
επιτρέπει τον ανταγωνισµό. Εσείς, όµως, φέρνετε αυτή την κατάπτυστη τροπολογία τελευταία στιγµή για να καλύψετε τι;
Η απόφαση που λήφθηκε εχθές στη Σύνοδο Κορυφής, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ήταν µία και µόνη. Μέχρι τις 6 Μαρτίου
έχουµε µία παράταση στο ζήτηµα των συνόρων. Μπορεί το Grexit
να αποµακρύνθηκε εχθές µε την απόφαση της Συνόδου Κορυφής,
αλλά το προσφυγικό δεν ελύθη. Παράταση πήραµε και µόνο!
Βεβαίως, συνέβη και κάτι άλλο. Συνέβη η µεταστροφή. Είχαµε
τον µπουρλοτιέρη κ. Τσίπρα -Αρχηγό κάποτε του ΣΥΡΙΖΑ και όχι
ακόµη Πρωθυπουργό- να λέει «go back, madame Merkel, go
back, madame Merkel». Και έτρεµαν οι αγορές! Δεν χρειάζονταν
καν νταούλια ξέρετε. Με το «go back, madame Merkel» κάτω οι
αγορές, κάτω η Ευρώπη! Άλλαζαν όλα. Μπουρλοτιέρης ο κύριος
Πρωθυπουργός τότε!
Σήµερα το ρεπορτάζ τι λέει; Μας δείχνει έναν Πρωθυπουργό
που αντί να λέει «Go back, madame Merkel», ξέρετε τι λέει; Λέει:
«Madame Merkel, please send back the troika, send back the
troika». Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός! Χαρείτε τον!
Σήµερα ο Πρωθυπουργός καλεί εναγωνίως την τρόικα να γυρίσει, αφού έπαιξε εν ου παικτοίς. Και τώρα έχει απέναντι και τον
κόσµο και την τρόικα και τους Ευρωπαίους. Όλον τον κόσµο έχει
απέναντι. Δυστυχώς! Μετά µας λέτε ότι σαµποτάρουµε εµείς
αυτό το νοµοσχέδιο.
Και µπαίνω στο νοµοσχέδιο.
Γιατί το σαµποτάρουµε αλήθεια; Επειδή ψηφίζουµε τα άρθρα
του ή επειδή δεν πέφτουµε στην παγίδα σας, να λέµε ωραία
λόγια; Είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει και κάποια θετικά άρθρα
και µικροδιευθετήσεις, αλλά δεν είναι ούτε παράλληλο ούτε πρόγραµµα ούτε τίποτε άλλο.
Έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε, για τη συντοµία του χρόνου, να επισηµάνω µόνο τις ενστάσεις, τις επιφυλάξεις ή τις τροποποιήσεις
που προτείνουµε για να µπορέσουµε να ψηφίσουµε άρθρα.
Πάω στο άρθρο 3 για τις επιχορηγήσεις των µη κυβερνητικών
οργανώσεων. Για να ψηφίσουµε εµείς αυτήν τη διάταξη, θέλουµε
διασφάλιση ότι η διάταξη αυτή δεν θα αφορά τις τοπικές ΜΚΟ.
Και αν πιστεύετε στην αποκέντρωση, πρέπει τη ρύθµιση που
φέρνετε σήµερα για το κενό νόµου, να την προσδιορίσετε για
εκείνες τις ΜΚΟ που έχουν εθνική εµβέλεια και τουλάχιστον τέσσερα ως πέντε παραρτήµατα.
Πάω στο άρθρο 13. Το άρθρο 13, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, έχουµε κάθε διάθεση να το ψηφίσουµε. Όµως, επειδή πιστεύω ότι κι εσείς θέλετε να διασφαλίσετε ότι οι δήµοι και
γενικότερα όλοι -οι δηµοτικοί άρχοντες, οι τοπικοί άρχοντες- δεν
θα κάνουν παιχνίδι σε βάρος των απόρων, προτείνω να βάλουµε
κριτήρια: Πρώτον, κάποιος να είναι δικαιούχος της Κάρτας Αλληλεγγύης. εναλλακτικά να είναι δικαιούχος του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος ή τρίτον, να είναι δικαιούχος που
προγράµµατος ΤΕΒΑ. Εάν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται, βεβαίως τότε να υπάρξει και η δυνατότητα να απαλλαγούν από τα τιµολόγια.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 21. Έχουµε µια επιφύλαξη εδώ και
θέλουµε περισσότερες διευκρινίσεις γιατί έχουµε αυτό τώρα και
πώς προέκυψε µόνο για τον συγκεκριµένο νοµό.
Και πηγαίνω τώρα στο άρθρο 33, για το οποίο έχει γίνει πολύ
µεγάλη κουβέντα. Θα το ψηφίσουµε, αλλά θέλουµε να σας επι-
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σηµάνουµε κάτι για να βοηθήσουµε, διότι µπορεί να διαφωνούµε
πολιτικά, αλλά εµείς δεν θα κάνουµε τη µηδενιστική αντιπολίτευση που κάνατε εσείς όταν ήσασταν Αντιπολίτευση.
Κύριε Υπουργέ της Υγείας, προσέξτε. Επειδή στην τελευταία
παράγραφο αυτού του άρθρου λέτε ότι µε την έκδοση του νόµου
καταργούνται τα βιβλιάρια απορίας, το σωστότερο θα ήταν να
λέτε µε την έκδοση της δικής σας Υπουργικής Απόφασης. Διότι
αν συµβεί οτιδήποτε και καθυστερήσει µία Κοινή Υπουργική Απόφαση, τότε οι πολίτες θα µείνουν ακάλυπτοι. Θα µου πείτε ότι
την έχετε έτοιµη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Έτοιµη είναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, εµείς σας προτείνουµε αυτό για το άρθρο 33. Και εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο και µε τι διάθεση το λέµε.
Δείτε τώρα το εξής: Όσον αφορά την ιστορία µε την επιτροπή
των επιστηµονικά υπευθύνων των Κέντρων Υγείας -το άρθρο 47µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που φέρατε, κύριε Υπουργέ, εµείς
είµαστε σύµφωνοι. Σας το επισηµάναµε στην επιτροπή. Και αυτό,
λοιπόν, θα το ψηφίσουµε.
Όµως, εδώ θέλω να επισηµάνω στον κύριο Υπουργό της
Υγείας δύο τροπολογίες που έχουµε καταθέσει ως Δηµοκρατική
Συµπαράταξη.
Η µία τροπολογία αφορά το ιατρικό προσωπικό των Μονάδων
ΠΕΔΥ. Πρέπει και αυτοί που κάνουν συντονιστικό έργο να έχουν,
αντίστοιχα µε τους συναδέλφους τους του ΕΣΥ, το επίδοµα ευθύνης. Αυτή είναι η µία τροπολογία.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά την ίδια περίπτωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω την ανοχή σας για λίγο, γιατί είναι επιµέρους θέµατα που νοµίζω ότι θα βελτιώσουν.
Η τροπολογία αυτή αφορά το επίσηµο ωράριο των γιατρών και
νοσοκοµειακών γιατρών στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, να είναι
αντίστοιχο µε αυτό του ΕΣΥ, δηλαδή επτάωρο, συνεχές, πρωινό
και πενθήµερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά το επίδοµα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, µε το οποίο συµφωνούµε, θέλω να σας θυµίσω τη δική
σας ερώτηση από 21-11-2013 -θα την καταθέσω στα Πρακτικά για
να την πάρετε- µε την οποία ζητούσατε αυτό το επίδοµα να δοθεί
και στους φυσιοθεραπευτές. Και είχατε δικαίωµα τότε να το πείτε
ως Αντιπολίτευση. Εγώ το υποστηρίζω αυτό. Έχουν δίκιο οι φυσιοθεραπευτές. Μπορείτε να το δείτε; Παρακαλώ θερµά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, σε ένα µε δύο λεπτά τελειώνω.
Θέλω να σας πω για το άρθρο 61. Κοιτάξτε, το άρθρο 60 µε
το οποίο αντικαθιστάτε το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη στα νοσοκοµεία, υπήρχε ήδη από το 2010. Θέλετε να το µετονοµάσετε;
Δεν πειράζει, βαφτίσια, το ίδιο είναι. Όµως, ως προς το άρθρο
61 για τους διαµεσολαβητές, επιτρέψτε µου να σας πω -και είναι
εδώ πρώην Υπουργοί Υγείας από διαφορετικά κόµµατα- ότι µέχρι
τώρα ο θεσµός του διαµεσολαβητή αφορούσε -και µόνο- την
ξένη γλώσσα. Δηλαδή, οι συνάνθρωποί µας που ήταν είτε µετανάστες είτε πρόσφυγες και δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα
είχαν τη δυνατότητα διαµεσολάβησης.
Αυτό που πάτε να κάνετε τώρα µε το άρθρο 61 δεν είναι αυτό
το πράγµα, εκτός αν µου πείτε το αντίθετο και το αλλάξετε. Δεν
πάτε σε διαµεσολαβητές για τη γλώσσα, οι οποίοι διαµεσολαβητές για τη γλώσσα είναι πάρα πολύ χρήσιµοι και πρέπει να βρείτε
και χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ και δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Εσείς πάτε να κάνετε ένα παρασύστηµα µέσα στο ΕΣΥ,
όπου να λειτουργούν διαµεσολαβητές για ποιο λόγο; Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αν ένας Πακιστανός ή Ινδός ή οποιασδήποτε
άλλης εθνικότητας συνάνθρωπος έχει πρόβληµα, να έχει δυνατότητα µετάφρασης. Ο άνθρωπος µε αναπηρία, ο άνθρωπος ο
οποίος είναι άπορος ή έχει άλλο πρόβληµα, ένας συµπολίτης
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Ροµά, γιατί πρέπει να έχει διαµεσολαβητή; Τι ρόλο θα παίξει
αυτός ο διαµεσολαβητής;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, λοιπόν, θεωρώ,
κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει να πάµε σε αυτήν τη λύση, η
οποία εκτός των άλλων διαφοροποιεί και κάνει δύο κατηγορίες
τους συµπολίτες µας. Ελπίζω ότι θα µπορέσετε να λάβετε υπ’
όψιν σας αυτές τις βελτιώσεις που προτείναµε, διότι πραγµατικά
έχουµε κάθε διάθεση επιµέρους ρυθµίσεις να τις ψηφίσουµε.
Τελειώνω, λέγοντας το εξής: Ωραία! Το φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο. Εµείς θα ψηφίσουµε αρκετά άρθρα. Σας δείχνουµε και
την καλή µας πίστη. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβληµα της
χώρας χωρίς µεγάλη συναίνεση. Τα πολύ µεγάλα προβλήµατα
δεν λύνονται έτσι. Και επειδή αυτή η µεγάλη συναίνεση έτεινε να
δηµιουργηθεί τον Ιούλιο και είχατε τη στήριξη πάρα πολλών Βουλευτών για να µη φύγει η χώρα από το ευρώ, αυτήν τη συναίνεση
φάνηκε ότι δεν µπορείτε να την οικοδοµήσετε. Και δυστυχώς,
τώρα εισπράττετε τα επίχειρα των πράξεών σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
Ο συνάδελφος από το ΚΚΕ κ. Ιωάννης Δελής έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν παραµερίσει κανείς από τη χθεσινή, αλλά και τη σηµερινή συνεδρίαση κάποιους ανούσιους δικοµµατικούς καβγάδες, παλαιάς µάλιστα κοπής, ή δεν σταθεί στον
ελάχιστα κρυµµένο ρατσιστικό λόγο ορισµένων Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας και θελήσει να ψάξει την ουσία της χθεσινής
και της σηµερινής συζήτησης για το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε, τότε εύκολα θα διακρίνει και τα κύρια χαρακτηριστικά της.
Από τη µία, Υπουργοί και Βουλευτές της Συγκυβέρνησης κάνουν µία αγωνιώδη προσπάθεια να εξωραΐσουν την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιούν, να την παρουσιάσουν ως φιλολαϊκή,
συγκρινόµενοι µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Από την άλλη,
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψάχνουν το
συγχωροχάρτι της δικής τους διακυβέρνησης, πατώντας και
αξιοποιώντας την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, βέβαια, συνεχίζει στην ίδια ρότα µε τη δική τους. Και να οι κορώνες,
να οι αντιλογίες, να οι αντιπαραθέσεις! Για ποιον λόγο άραγε;
Μήπως αυτήν τη φασαρία την κάνετε για τίποτα µεγάλες παροχές στον λαό; Μήπως τσακώνεστε για να πάρει πίσω ο λαός
ορισµένα έστω από αυτά τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις του
που του πήρατε, και συνεχίζετε να του παίρνετε, στη διάρκεια
της κρίσης; Όχι βέβαια! Τόση φασαρία κάνετε εδώ µέσα, τσακώνεστε τόσο πολύ για τόσο λίγα ψίχουλα. Αφήστε που αρκετά
από αυτά είναι και δηλητηριώδη. Για τον λιτό βίο του λαού άλλωστε φροντίζετε όλοι σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία
για να ακούγεται καλά ο οµιλητής. Όσοι θέλετε να µιλήσετε έξω.
Κύριε Κεγκέρογλου, κυρία Χριστοφιλοπούλου, κυρία Φωτίου
παρακαλώ ό,τι θέµατα έχετε, να τα διευκρινίσετε έξω. Ακούγεται
θόρυβος. Ευχαριστώ.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Για τον λιτό βίο του λαού, λοιπόν, φροντίζετε την ώρα που τα δίνετε όλα στο κεφάλαιο, στους µεγάλους
επιχειρηµατικούς οµίλους!
Αυτή η αντιπαράθεση η οποία εξελίσσεται µεταξύ σας, είναι
αλήθεια ότι σας βολεύει πάρα πολύ. Για τον λαό, όµως, είναι επικίνδυνη. Τι του λέτε ουσιαστικά όλοι εσείς που στηρίξατε το τελευταίο -προς το παρόν, γιατί µε τη διευθέτηση του χρέους, µετά
την αξιολόγηση, φαίνεται ότι έρχεται και το επόµενο µνηµόνιοµνηµόνιο; Του λέτε να συνηθίσει να ζει µε τη φτώχεια, µε την κόλαση της ανεργίας, να µην διεκδικεί και, βέβαια, να θυσιάζεται
αγόγγυστα για την ανάπτυξη των κερδών του κεφαλαίου.
Στη φτώχεια, λοιπόν, εκπαιδεύετε τον λαό. Παραιτηµένο τον
θέλετε, υποταγµένο στην πολιτική του κεφαλαίου, την οποία όλοι
σας υπηρετείτε.
Ταυτόχρονα και παράλληλα, όλοι εσείς ψηφίζετε το µνηµόνιο,
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τα µνηµόνια. Φέρνατε και φέρνετε τα αντιλαϊκά µέτρα µε το τσουβάλι. Φορτώνετε συνέχεια µε νέα βάρη τις λαϊκές οικογένειες.
Τσακίζετε τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις τους, κατακτήσεις
ιστορικές για τις οποίες πάλεψε σκληρά ο λαός, όπως είναι για
παράδειγµα το ασφαλιστικό.
Και όλα αυτά γιατί; Για να σωθεί η χώρα; Επειδή µας τα επιβάλουν; Γιατί δεν λέτε την αλήθεια; Όλα, µα όλα, τα αντιλαϊκά
µέτρα, είτε των µνηµονίων είτε τα πριν από αυτά, είναι οι απαιτήσεις των καπιταλιστών, για να δουλεύει η µηχανή της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, η µηχανή των κερδών τους. Γι’ αυτό
σας στηρίζουν και σας εµπιστεύονται και τα κλειδιά της εξουσίας
τους. Και να τα προνόµια, να τα κίνητρα, να οι επιδοτήσεις για
το κεφάλαιο και τους επιχειρηµατικούς οµίλους! Πάνω από όλα
η ανταγωνιστικότητα! Μα, αυτή ακριβώς είναι και η αιτία της
φτώχειας του λαού. Η ίδια σας η πολιτική δηµιουργεί τη φτώχεια.
Δεν πέφτει από τον ουρανό. Και κοροϊδεύετε τον λαό πως τάχα
θα την αντιµετωπίσετε. Πώς, δηλαδή, θα το κάνετε αυτό; Θα τετραγωνίσετε τον κύκλο;
Κοιτάξτε, ή µε το κεφάλαιο θα είστε ή µε τους εργάτες και τον
λαό. Και µε τους δύο δεν γίνεται, ούτε ποτέ µπόρεσε να γίνει.
Και εσείς, σαν έτοιµοι από καιρό, οι σηµερινοί, και από πάντα οι
προηγούµενοι, διαλέξατε να είστε µε το κεφάλαιο.
Είπε χθες ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο τίτλος του νοµοσχεδίου αδικεί το περιεχόµενό του. Και, όµως, αν το διαβάσει κανείς προσεκτικά, θα δει ότι αυτός ο τίτλος είναι απόλυτα
συµβατός. Ίσως, µάλιστα, θα ήταν και πιο εύστοχος αν λεγόταν
«παράλληλο µνηµόνιο», αφού πολλές από τις διατάξεις του υπηρετούν την αντιλαϊκή στρατηγική είτε ανοιχτά είτε συγκαλυµµένα.
Ας δούµε λίγο, για παράδειγµα, την πολυδιαφηµισµένη καθολική πρόσβαση στη δηµόσια υγεία, για την οποία γίνεται τόσος
θόρυβος. Προσέξτε, «πρόσβαση» και όχι δικαίωµα στην υγεία και
δωρεάν παροχές. Αν θέλατε πραγµατικά την καθολική υγειονοµική κάλυψη, θα είχατε κάνει δεκτή, κύριοι της Κυβέρνησης, τη
σχετική τροπολογία που κατέθεσε προχθές το κόµµα µας για τη
δηµόσια και δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη και υπηρεσίες πρόνοιας, ώστε να παρέχονται σε όλον τον
λαό, αποκλειστικά από το κράτος, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, δωρεάν. Μας χρειάστηκαν λίγες γραµµές για να το γράψουµε αυτό κι όχι σαράντα άρθρα στο µισό νοµοσχέδιο, όπως
κάνετε εσείς.
Βλέπετε, όµως, ότι αυτή η αποκλειστικά και δωρεάν υγεία,
κρατική, δεν χωράει στην πολιτική σας, στο σύστηµα της βαρβαρότητας που υπηρετείτε. Κατ’ αρχάς, ο ίδιος ο Υπουργός χθες
στην οµιλία του παραδέχτηκε πως δεν είναι και τόσο καθολική,
αν και θα το ήθελε, είπε.
Το κύριο για µας είναι ποιος αναλαµβάνει αυτήν τη δαπάνη.
Μήπως το κράτος και ο προϋπολογισµός του, φορολογώντας το
κεφάλαιο για να έχει την υγειά του ο λαός; Όχι, βέβαια. Αυτά ούτε
να τα διανοηθείτε. Πάλι ο λαός πληρώνει µέσω του ΕΟΠΥΥ, που
τον χρηµατοδοτεί µε τις εισφορές του υπέρ της υγείας, γι’ αυτό
και συνέχεια τις αυξάνετε. Βάζετε τους λιγότερο φτωχούς να πληρώνουν για τους εξαθλιωµένους κι αυτό εσείς το λέτε αλληλεγγύη.
Είναι ντροπή εδώ µέσα να µιλάτε για την καθολική υγειονοµική
κάλυψη, όταν χτες ακόµα, µε τροπολογία που καταθέσατε, αφαιρέσατε από το πρώτο άρθρο του νοµοσχεδίου την παράγραφο 10
που προέβλεπε την πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη, ξέρετε
ποιων; Των εργαζόµενων στα πεντάµηνα της εργασιακής περιπλάνησης και της ανακύκλωσης της ανεργίας, των ωφελούµενων,
όπως τους λέτε, των πιο ευάλωτων εργαζόµενων που δουλεύουν
για 400 ευρώ. Και ύστερα µιλάτε και για ταξικό πρόσηµο.
Ξέρετε βέβαια κι εσείς πολύ καλά ότι ο καπιταλισµός στην εξέλιξή του την αντιδραστική δεν αναγνωρίζει κοινωνικά αγαθά. Όλα
µα όλα τα αντιµετωπίζει σαν εµπορεύµατα, ακόµα και την υγεία
και την παιδεία. Αυτό όχι µόνο το έχετε αποδεχτεί, µα το ενισχύετε και µε κάθε τρόπο.
Το νοσοκοµείο της Σαντορίνης, για το οποίο δεχτήκατε χτες
και πολλά επαινετικά σχόλια από Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι, το αποδεικνύει. Νοσοκοµείο επιχείρηση, που θα δουλεύει
αυτοχρηµατοδοτούµενο, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για τους εργαζόµενους και τους ασθενείς, θα είναι βιώσιµο και ανταγωνιστικό και
απλησίαστο για τον λαό. Να ποιος είναι ο πιλότος της πολιτικής
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σας στην υγεία. Έτσι θέλετε να δουλεύουν όλα τα νοσοκοµεία.
Έτσι υπαγορεύει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην ίδια λογική και στρατηγική κινείται και το άρθρο 90, που
βάζει τους δήµους να επιχορηγούν τα νοσοκοµεία της περιοχής
τους, αφού πρώτα χαρατσώσουν τους δηµότες τους. Να το αποσύρετε τώρα, κύριε Υπουργέ.
Κλείνοντας, σχετικά µε τον Υπουργό Παιδείας τώρα και τη χθεσινή του τοποθέτηση, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ισχύει ακόµα η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου Αρσένη, που ποινικοποιεί τους
µαθητικούς αγώνες, τα γνωστά µαθητοδικεία. Είναι έκθετη και
υπόλογη η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Υπουργός προσωπικά που
τη διατηρεί. Γιατί –και θέλουµε να µας το πείτε- ενώ το αρχικό
νοµοσχέδιο περιείχε την κατάργησή της, στην τελική του µορφή,
αφαιρέθηκε αυτή η διάταξη κι έτσι παραµένει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Να κάνετε δεκτή τώρα την πρόταση του ΚΚΕ
για την άµεση απόσυρσή της.
Όσο για την αντισταθµιστική εκπαίδευση που περιγράφετε στο
άρθρο 26, πολύ καθυστερηµένα ξεκινάει η ενισχυτική -φτάνουµε
σιγά, σιγά στο τέλος της χρονιάς- και όχι κατά σχολείο, όπως θα
έπρεπε, χωρίς πρόσθετη διδακτική στήριξη στα λύκεια, µε σχολικά κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας που θα συγκεντρώνουν παιδιά από άλλα σχολεία των γύρω περιοχών. Και πώς θα πηγαίνουν
οι µαθητές σε αυτά από µακρινά σχολεία και χωρίς µάλιστα καµµιά πρόβλεψη για τη µετακίνησή τους; Για να µην πούµε ότι θα
δουλεύουν µε προσωρινούς εκπαιδευτικούς, µε προσωρινούς
αναπληρωτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για την ειδική αγωγή και το άρθρο 84, το οποίο πρέπει να
φύγει έτσι όπως είναι, ο Υπουργός υπερασπίστηκε χτες την κατάργηση, ουσιαστικά, των τµηµάτων ένταξης. Υπερασπίστηκε
την ευρωενωσιακή στρατηγική της συµπερίληψης, ξιφουλκώντας
κατά της γκετοποίησης και του στιγµατισµού, λέει, των παιδιών
µε µαθησιακές δυσκολίες ή µε αναπηρία µικρή ή µεγάλη. Παρέλειψε, βέβαια, εδώ να µας πει ότι η θεωρία της συµπερίληψης
υπηρετεί τον στόχο µείωσης των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση, που είναι κεντρικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Δελή, ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δυο ερωτήµατα µόνο για τον κύριο Υπουργό. Τα παιδιά που
δεν µπορούν να ακολουθήσουν τους µαθησιακούς ρυθµούς της
τάξης τους αισθάνονται καλύτερα; Δεν στιγµατίζονται; Και τέλος
πάντων ποιος αποφασίζει, ποιος υπαγορεύει για το αν θα υπάρχουν ειδικές δοµές εκπαίδευσης και τµήµατα ένταξης; Οι πολιτικοί, ο Υπουργός ή η επιστήµη που απαντάει στις ανάγκες αυτών
των παιδιών; Τα τµήµατα ένταξης, κύριε Υπουργέ, στα οποία φοιτούν χιλιάδες παιδιά, για κάποιες ώρες το καθένα ανάλογα µε
τις ανάγκες του, δεν αποτελεί γκετοποίηση. Είναι δικαίωµα, είναι
ανάγκη για κάθε µαθητή µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. Γι’
αυτό και σας καλούµε να αποσύρετε το άρθρο 84.
Θα γίνουµε πιο συγκεκριµένοι για τα υπόλοιπα άρθρα στην ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Δελή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα επτά µέλη από τον
Επιµορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ηρακλείου Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαργιώτας από το Ποτάµι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σας. Σήµερα είναι µία µέρα στην οποία υπάρχουν
και καλά νέα. Ασυνήθιστο για την πολιτική συγκυρία της χώρας.
Δεν βγαίνουµε από την Σένγκεν, τουλάχιστον µέχρι τις 6 Μαρτίου. Αυτό µάθαµε σήµερα το πρωί. Κάποιοι πανηγυρίζουν γι’
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αυτό και κάποιοι λένε ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή,
µεταξύ άλλων πολλών, να πανηγυρίσει για τη µεγάλη επιτυχία, η
οποία συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι ένα θέµα που άνοιξε,
αν θέλετε, µε την ανυπαρξία πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνει µε µια
παρ’ ολίγον καταστροφή και όχι καταστροφή.
Όπως και να το κάνει κανείς, αυτήν τη φορά τα καταφέραµε
καλύτερα απ’ ό,τι µε την περίφηµη διαπραγµάτευση και τα capital controls που κατέληξαν σε ολική καταστροφή. Αφήστε που
υπάρχουν και προσπάθειες στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να
πειστούµε πως υπήρξε και µεγάλη ελληνική επιτυχία στη διαπραγµάτευση. Μάλιστα, ακούµε ότι οι ευρωσοσιαλιστές είναι
πάρα πολύ ευχαριστηµένοι από τη στάση της Ελλάδας. Καλό
είναι αυτό. Πραγµατικά καλό και το εννοώ.
Καλώς ήλθατε, λοιπόν, στην πολύπλοκη, κύριοι συνάδελφοι,
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, στην οποία η Μέρκελ µπορεί να
είναι και φίλος και εχθρός -ανάλογα το θέµα που συζητάµε και
τη συγκυρία- όπου οι Εγγλέζοι, οι Βρετανοί µπορεί να είναι και
εντός και εκτός και επί τα αυτά της ευρωπαϊκής κοινότητας και
όπου οι Έλληνες πολιτικοί, οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι πολιτικοί γενικότερα µπορεί να είναι και γερµανοτσολιάδες και γερµανοφάγοι, αναλόγως µε την κατάσταση που επικρατεί και τα
συµφέροντα της χώρας. Ας ελπίσουµε, λοιπόν, πως εδώ θάβεται
οριστικά ο αντιµνηµονιακός λαϊκισµός του άσπρου-µαύρου, ο
οποίος κόστισε στην Ελλάδα µεταξύ άλλων και τα capital controls
και πολλά άλλα που ανέφερα προηγουµένως.
Θα επανέλθω στο νοµοσχέδιο. Άκουσα πολλούς χθες και τον
Υπουργό, µεταξύ των άλλων, να µιλάνε για τοµή στην υγεία. Να
λένε, δηλαδή, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και οι ρυθµίσεις
του είναι µια τοµή στην υγεία και µάλιστα µε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο αποδεικνύει ένα αριστερό πολιτικό σχέδιο για την υγεία.
Πολύ φοβάµαι ότι είτε υποτιµάτε, είτε δεν αντιλαµβάνεστε πραγµατικά το βάθος, την έκταση και την πολυπλοκότητα της κρίσης
και του προβλήµατος, όχι µόνο της υγείας, αλλά και του ασφαλιστικού, γιατί βρίσκονται σε αλληλένδετη σχέση και αλληλοεπηρεάζονται.
Ο αξιότιµος κύριος Υπουργός της Υγείας έκανε µια γενική ιδεολογική πολιτική τοποθέτηση περί Αριστεράς, δικαιοσύνης, οραµάτων, ισότητας κ.λπ. .Σε αυτές τις τοποθετήσεις επανέρχονται,
θα µου επιτρέψετε την παρατήρηση, συστηµατικά ορισµένες
κατά συνθήκη πλάνες. Δεν θα τις πω ψεύδη, κατά τη γνώµη µου
είναι πλάνες.
Η πρώτη είναι η διαρκής σύγχυση της φιλανθρωπίας και της
διαχείρισης της προσόδου µε τη θέσπιση, αν θέλετε, κοινωνικά
δίκαιων και µόνιµων λύσεων που αναδιανέµουν το εισόδηµα υπέρ
των αδυνάτων. Είναι άλλο πράγµα αυτό και άλλο πράγµα η φιλανθρωπία ή η διανοµή χρηµάτων από τον κρατικό κορβανά.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αριστερή πολιτική το να χαρατσώνεις όλους τους συνταξιούχους οριζόντια, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, µε 6% για την υγεία και ταυτόχρονα απ’ αυτά τα
χρήµατα να καλύπτεις τους πάντες ως ανασφάλιστους και τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές, τους πάντες. Δεν είναι πολιτική
ισότητας και ισονοµίας αυτό. Είναι λαϊκισµός, είναι πολιτική ισοπέδωσης και εµπέδωσης των ανισοτήτων.
Δεν είναι αριστερή πολιτική η απορρύθµιση του ασφαλιστικού
συστήµατος. Έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός. Δεν είναι εδώ τώρα.
Τα συστήµατα είναι όντως µεικτά από τις ασφαλιστικές εισφορές
και τον προϋπολογισµό και είναι τέτοια γιατί προσπαθούν να
είναι δίκαια και για να είναι δίκαια, βάζουν κριτήρια, ακριβώς
αυτό που δεν έχει η συγκεκριµένη ρύθµιση για τους ανασφάλιστους. Δεν έχει κριτήρια και δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς
κριτήρια, γι’ αυτό, αφού θα κάνετε την προπαγάνδα περί κάλυψης των πάντων, όταν και αν φέρετε τις υπουργικές αποφάσεις
οι οποίες προβλέπονται για να λειτουργήσει, και κριτήρια θα
υπάρχουν και περιορισµοί.
Τι θα κάνετε στην ουσία; Καµµία µεγάλη µεταρρύθµιση, καµµία
µεγάλη αλλαγή. Βελτίωση ενδεχοµένως -και θα είναι ευπρόσδεκτη- του υφιστάµενου προνοιακού συστήµατος, το οποίο έτσι κι
αλλιώς καλύπτει πολύ µεγάλο µέρος των δυόµισι εκατοµµυρίων
ανασφάλιστων, οι οποίοι ακούµε ότι θα καλυφθούν µε εκατό µόλις
εκατοµµύρια. Ενδιαφέρον. Αφού υπάρχει τόσο µεγάλη ευκολία
στον υπολογισµό του κόστους, γιατί δεν το λέτε και στο Γενικό
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Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο έχει µαύρα µεσάνυχτα και δηλώνει αδυναµία; Γιατί δεν πάει κάποιος από το Υπουργείο Υγείας,
στο οποίο φαίνεται ότι υπολογίζουν πολύ εύκολα τα κόστη, να ενηµερώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να έχουµε µια έκθεση η οποία προβλέπει το κόστος αναλυτικά; Θυµίζω ότι η
πρόχειρη έκθεση που κατατέθηκε πριν τα Χριστούγεννα µαζί µε
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο λέει ότι δεν είναι δυνατό να προϋπολογιστεί το κόστος της συγκεκριµένης ρύθµισης.
Ακούω συχνά από τον κύριο Υπουργό και από άλλους µία αγαπηµένη φράση. Μιλάει για την τάση να µεροληπτεί υπέρ του δηµοσίου δωρεάν συστήµατος υγείας. Εδώ υπάρχει άλλη µια κατά
συνθήκη πλάνη, η κακή συνήθεια να συγχέεται η έννοια του κρατικού, αυτού που ανήκει στο κράτος, και του δηµοσίου, που είναι
δύο πράγµατα εντελώς µα εντελώς διαφορετικά. Το δηµόσιο
αγαθό και η κρατική περιουσία είναι διαφορετικά πράγµατα.
Μιλάτε πάντα για το κρατικό και όχι για το δηµόσιο. Υπάρχει και
ένα θεµελιώδες ψέµα, ότι είναι δωρεάν. Το τζάµπα πέθανε εδώ
και πολλά χρόνια, το ξέρουν όλοι όσοι δουλεύουν στην πραγµατική οικονοµία και η δηµόσια περίθαλψη δεν είναι δωρεάν. Πληρώνεται, έχει κόστος, το οποίο καλύπτεται από τις ασφαλιστικές
εισφορές και τους φόρους. Πληρώνεται από το υστέρηµα, αν θέλετε, της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι µ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργούν το κοινωνικό κράτος και δίκτυα κοινωνικής προστασίας
υπέρ των αδυνάτων. Κοστίζει χρήµατα, κοστίζει κόπο και ακριβώς
επειδή δεν είναι δωρεάν, ακριβώς επειδή έχει κοινωνικό κόστος,
έχει κόστος για την κοινωνία, κανείς δεν δικαιούται να µεροληπτεί
για κανέναν λόγο και πολύ περισσότερο για ιδεοληπτικούς λόγους, για ιδεοληψίες και κωλύµατα.
Το κριτήριο δεν µπορεί να είναι άλλο παρά η µεγιστοποίηση
της συλλογικής επένδυσης. Η αποτελεσµατικότητα και η σχέση
κόστους - αποτελεσµατικότητας οφείλει να είναι το κριτήριο και
όχι ιδεοληπτικές αντιλήψεις περί κρατισµού ή «δηµοσίου» συστήµατος. Δεν κτίζεις ένα σύστηµα σώνει και καλά κρατικό. Δεν µπορεί να είναι αυτός ο στόχος. Κτίζεις ένα σύστηµα σώνει και καλά
αποτελεσµατικό, ό,τι και να είναι αυτό, δηµόσιο, καλυπτόµενο
από τις δηµόσιες δαπάνες, από τον δηµόσιο προϋπολογισµό και
τις εισφορές, αλλά κρατικό.
Ακούω ότι δεν υπάρχει καµία διάθεση για συγχωνεύσεις και
αναδιοργάνωση. Αυτό σηµαίνει πρακτικά µε την υφιστάµενη κατάσταση ότι ενώ κόπτεστε υπέρ ενός δηµοσίου-κρατικού συστήµατος, στην ουσία καταδικάζετε τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα
κρατικά ιδρύµατα σε κατάρρευση, για τον απλούστατο λόγο ότι
δεν υπάρχουν τα κονδύλια για να στηριχθούν στον κατακερµατισµό και στην έκταση που έχουν σήµερα. Δεν έχετε καν λεφτά για
τα σπασµένα τζάµια και για το πετρέλαιο των κέντρων υγείας. Γι’
αυτό απευθύνεστε στους ΟΤΑ, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά.Προφανώς, δεν µπορεί να συντηρηθεί το σύστηµα και θα καρτερεύσει, αν δεν υπάρξει µεταρρύθµιση. Αυτή είναι η αλήθεια.
Για να ξαναγυρίσω στην αρχή και να τελειώσω κοντά στον
χρόνο µου, το νοµοσχέδιο µε τίποτα δεν είναι τοµή. Είναι κυρίως
κατάθεση της αµηχανίας και η αναγνώριση του αδιεξόδου µιας
πολιτικής κρατικίστικης που αντιλαµβάνεται το πρόβληµα του συστήµατος υγείας ως έλλειµα επένδυσης περαιτέρω χρηµάτων.
Δεν ήταν ποτέ αυτό το πρόβληµα του συστήµατος υγείας, δεν
ήταν ποτέ µόνο αυτό το πρόβληµα του συστήµατος. Ήταν πρόβληµα αποδοτικότητας, σχέσης κόστους – απόδοσης, αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών, ρύθµισης κ.λπ..
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κάνει µερεµέτια και µάλιστα συν
τεχνιακά, επικεντρωµένα κυρίως στα δίκαια πολλές φορές αιτήµατα ή εκκρεµότητες των νοσηλευτών και των επαγγελµατιών
υγείας. Όµως το σύστηµα δεν κτίζεται για τους επαγγελµατίες
υγείας, δεν κτίζεται για τους εργαζόµενους. Κτίζεται µε τους εργαζόµενους για τους ασθενείς. Και για τους ασθενείς σε αυτό το
νοµοσχέδιο δεν υπάρχει σχεδόν καµµία ούτε καν έµµεση αναφορά.
Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα επτά Υπουργεία που συµµετέχουν
στο πάρτι των τροπολογιών, που συνεχίζεται και σε αυτό το πολυσύνθετο παλίµψηστο τροπολογιών, συνεχίζουν το γνωστό,
αυτό που έκαναν όλοι οι προηγούµενοι και το κάνετε και εσείς
µε τον ίδιο τρόπο και µε µεγαλύτερη ένταση: Διορισµούς, ρουσφέτια, επέκταση του πελατειακού κράτους, καινούργιες επιτρο-
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πές, διορισµούς από εδώ, διορισµούς από εκεί και τελευταία
στιγµή και νύχτα µερικές προβληµατικότατες -για να µην πω µυρωδάτες- τροπολογίες, από τις οποίες θα σχολιάσω µόλις δύο,
κύριε Πρόεδρε, και θα τελειώσω όπως είναι η τροπολογία περί
προσφυγικού.
Πολύ αριστερό το να αναλάβει ο στρατός το προσφυγικό επί
της αρχής. Πολύ αριστερό! Είναι εντελώς λογικό από µια αριστερή κυβέρνηση να αναθέτει στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
να διεκπεραιώσει το πρόβληµα του προσφυγικού µε απευθείας
αναθέσεις και µάλιστα µε τον συγκεκριµένο Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, µε τα συγκεκριµένα πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που έχει, που πολύ απέχουν από τα δικά σας –τουλάχιστον
έτσι µας λέτε.
Θα το ψηφίσετε, κύριοι συνάδελφοι; Θα αναθέσετε στο
στρατό τη διεκπεραίωση του προσφυγικού; Θα παραχωρήσετε
σε µια –κατά τη δική σας πάγια αντίληψη και διορθώστε µε αν
κάνω λάθος- αντιδραστική εξ ορισµού δοµή να διεκπεραιώσει το
προσφυγικό και µε τα χαρακτηριστικά που έχει σήµερα και µε
απευθείας αναθέσεις το συγκεκριµένο Υπουργείο µε την παράδοση που έχει; Αυτή είναι η αριστερή πολιτική; Έτσι γίνεται η
αριστερή πολιτική;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συντοµεύετε, κύριε Μπαργιώτα, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Μία κουβέντα θα πω για τον
διαµεσολαβητή υγείας.
Με την εξαίρεση αυτού που είπε η κ. Χριστοφιλοπούλου για
τους διερµηνείς, δεν χρειάζονται καινούργιες δοµές. Ως γιατρός
εκ των έσω χαµπάρι δεν είχα πάρει τόσα χρόνια ότι υπάρχουν
διάφοροι έµµισθοι διαµεσολαβητές –και εγώ δεν ξέρω τι- αναλυτές, κ.λπ. στα νοσοκοµεία που δούλευα. Δεν χρειαζόµαστε και
άλλες έµµισθες δοµές. Κοινωνική υπηρεσία που να λειτουργεί
χρειάζονται τα νοσοκοµεία γι’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα της
διασύνδεσης των φτωχών µε την κοινωνία και τα νοσοκοµεία η
οποία υπάρχει, δεν λειτουργεί, έχει ελλείψεις και πρέπει να αναβαθµιστεί. Αλλά, βλέπετε, οι προσλήψεις εκεί γίνονται µέσω
ΑΣΕΠ και είναι λίγο προβληµατικές.
Έχω µια τελευταία ερώτηση και θα κλείσω –καταχράστηκα τον
χρόνο- για τα περίφηµα 24 εκατοµµύρια ευρώ των διαγνωστικών.
Αν είναι όντως οφειλές που έχουν βεβαιωθεί το 2014 για συγκεκριµένες ιατρικές πράξεις από συγκεκριµένα ιατρικά κέντρα, που
δεν το ξέρω και το ρωτώ, θα ήθελα να µάθω µε µια λογική έσπασαν και διανέµονται σε περισσότερους δικαιούχους –σε τρίτους
δηλαδή- και µε ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των υπολοίπων
έναντι κάποιων άλλων. Κοινώς, γιατί στις κλινικές και όχι στα κέντρα αποκατάστασης; Αν υπάρχουν χρήµατα να διανεµηθούν. Οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου και του Υπουργείου είναι
τεράστιες. Ή είναι 24 εκατοµµύρια ευρώ που είναι προϋπολογισµένα για κάποιους συγκεκριµένους -που δεν ξέρω αν µπορούν
ή πρέπει να τα πάρουν, αυτό είναι άλλη κουβέντα- ή είναι 24 εκατοµµύρια που περισσεύουν και πάνε να καλύψουν ληξιπρόθεσµα
χρέη, οπότε πρέπει να µάθουµε πώς και γιατί διανέµονται µε τον
συγκεκριµένο τρόπο.
Σας ευχαριστώ και συγγνώµη για τον χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Μπαργιώτα.
Υπάρχει µια ελαστικότητα, απ’ ό,τι είδατε, στους χρόνους για
τους εισηγητές, γιατί η ίδια η φύση του νοµοσχεδίου µε τα πολλά
θέµατα και τα πολλά άρθρα δίνει το έδαφος και κάνουν συγκεκριµένες τοποθετήσεις οι περισσότεροι εξ αυτών γι’ αυτά τα
άρθρα ή και υποδείξεις κ.λπ.. Δηλαδή είναι ουσιαστική η συζήτηση που γίνεται.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω και να υπενθυµίσω το τέλος µιας, κατά τη
γνώµη µου, ιστορικής ταινίας του Θοδωρή Μαραγκού, το «Μάθε
παιδί µου γράµµατα», όπου ο πολύ συµπαθής ηθοποιός και παιδί
µε ειδικές ανάγκες –έτσι τέλειωνε το έργο- ο Νίκος Καλογερόπουλος, την ώρα που ο πατέρας του, ο συµβιβασµένος εκπαιδευτικός, ο αξέχαστος Βασίλης Διαµαντόπουλος, έλεγε ψέµατα
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στο δικαστήριο, είπε την ιστορική κουβέντα: «Την αλήθεια, ρε».
Έτσι τέλειωνε το έργο.
Γιατί το λέω; Πρόσφατα είδαµε µια δηµοσκόπηση της MRB,
µια εταιρεία που δίνει 3,5 µε 4 µονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ
στη Νέα Δηµοκρατία. Δεν έχω κανέναν λόγο να την αµφισβητήσω. Θέλω όµως να θυµίσω ότι η συγκεκριµένη εταιρεία στις 3
Ιουλίου του 2015 έδινε 49,8% στο «όχι» και «50,2%» στο «ναι». Το
τελικό αποτέλεσµα το ξέρετε. Ήταν 61,31% για το «όχι» και
«38,69%» για το «ναι». Και ξέρουµε πολύ καλά ότι αν τότε η ιστορία της παρένθεσης είχε πιάσει τόπο, θα είχε επηρεαστεί όλο το
πολιτικό σύστηµα γιατί µε ένα «ναι» αυτή η Κυβέρνηση δεν θα
είχε λόγο ύπαρξης.
Κλείνω την παρένθεση αυτή για να θυµίσω το εξής: Σήµερα
βρίσκονται στους δρόµους πράγµατι πάρα πολλές επαγγελµατικές οµάδες. Κοινωνικές οµάδες θα έλεγα εγώ. Όχι όλες και όχι
ογκωδώς όλες. Εδώ µπαίνει, λοιπόν, ένα ερώτηµα. Πρέπει να το
λύσει ο ιστορικός µετά από χρόνια ή εµείς τώρα, σήµερα; Ποιο
είναι το ψέµα και ποια η αλήθεια; Ποια είναι η πραγµατικότητα
και ποια είναι η υπερβολή;
Ακούω συχνά εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα, λες και οι εκλογές του
Σεπτεµβρίου είναι αόρατες, δεν έγιναν ποτέ, επίκληση πολλών
υπερβολών, πράγµατι, στις εκλογές του Ιανουαρίου, για τις
οποίες και αυτοκριτική έχει γίνει και πολλοί έχουµε παραδεχθεί
–και εγώ πρώτος- ότι ναι, άγνοια κινδύνου υπήρχε, λάθος επιλογές έγιναν. Δεν είναι κακό να το λέµε. Κατά περίεργο τρόπο
όµως, ενώ µεσολάβησαν εκλογές τον Σεπτέµβριο, που είναι µια
κορυφαία πολιτική εκδήλωση, αυτές αποσιωπούνται. Εκεί δεν
λέχθηκε καµµία υπερβολή, ξέρετε. Υπάρχει µια κουραστική, θα
έλεγα, επίµονη προσπάθεια σ’ αυτή την Αίθουσα, όλα τα δεινά
της χώρας να αποδοθούν στον χρόνο που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Εγώ θα γίνω συνήγορος του διαβόλου και θα πω: Γιατί στις
δηµοσκοπήσεις, που κάνουν τόσες περιττές κι απίστευτες ερωτήσεις, δεν κάνουν δυο-τρεις ερωτήσεις όπως: «Τι πιστεύετε, ρε
παιδιά; Για την καταστροφή της χώρας φταίει πράγµατι ο χρόνος;». Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ φταίνε που έφευγαν τα δισεκατοµµύρια νύχτα, αφορολόγητα στην ξένη, στους λογαριασµούς της
Ελβετίας; Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ φταίνε για τα θαλασσοδάνεια
των τραπεζών; Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ φταίνε που κάτω από τη
µύτη του συστήµατος έφευγαν εκατοµµύρια και δισεκατοµµύρια
χωρίς καµία εγγύηση; Οι τραπεζίτες αυτοί είναι υπόδικοι σήµερα
και θα µπορούσα να πω τα ονόµατά τους –δεν έχω µάθει να χτυπάω κάποιον που είναι κάτω- αλλά δεν χρειάζεται. Και για την
Proton Bank και για την «Ασπίς Πρόνοια» και για το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο και για τη First Business Bank και για την Αγροτική
Τράπεζα.
Ποιος έπαιρνε τα έργα επί είκοσι χρόνια; Ποιοι ήταν αυτοί;
Πώς διασπάθιζε η τότε εξουσία το δηµόσιο χρήµα; Να γίνει µια
πραγµατική ανάλυση. Πώς έγινε το πάρτι των Ολυµπιακών Αγώνων; Θέλω να πω ότι εγώ ήµουν απ’ αυτούς που ήθελαν να γίνουν
Ολυµπιακοί Αγώνες. Ένα κόµµα δεν ήθελε τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Να
λέµε τις αλήθειες.
Και από 4 δισεκατοµµύρια, έφτασε τα 40 µε απευθείας αναθέσεις. Και ποιοι ήταν οι χωµένοι µέσα; Τι έγινε στο πάρτι του Χρηµατιστηρίου; Να δούµε αν πράγµατι είναι αξιόπιστη η επιχειρηµατολογία ότι στον έναν χρόνο καταστράφηκε η χώρα. Εγώ να πω
ότι κάναµε λάθη. Να το ξαναπώ. Καταστράφηκε η χώρα στον έναν
χρόνο; Γιατί βλέπω µια µονότονη κουραστική προσπάθεια από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση που ψήφισε τον Ιούλιο την τρίτη συµφωνία, κατά τη γνώµη µου, «µνηµόνιο», κατά πολλούς. Θριαµβολόγησε κανένας γι’ αυτήν τη συµφωνία; Είδατε να βγαίνει κανείς
και να λέει «ναι, είµαι ευχαριστηµένος»;
Απλά, ο Έλληνας πολίτης εµπιστεύτηκε µια Κυβέρνηση που
δεν έβαλε, δεν βάζει και δεν πρόκειται να βάλει το χέρι στο µέλι,
φίλες και φίλοι, συνάδελφοι. Ξαναλέω, πρέπει να πληροφορηθούν αυτοί που είναι στα µπλόκα αυτήν τη στιγµή, τους οποίους
σέβοµαι απολύτως, για το ποιος έβαλε το χέρι στο µέλι, ποιος
έκανε αδύναµο κρίκο τη χώρα, ποιος έφτασε τη χώρα εδώ.
Ποιος; Το θέλω τώρα απαντηµένο. Γιατί ακούω συνέχεια ένα µονότονο µη πειστικό επιχείρηµα. Ένα κοµµάτι, δυστυχώς, του πολιτικού προσωπικού, µε µερικούς επιχειρηµατίες, µε µερικούς
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τραπεζίτες και τρεις- τέσσερις καναλάρχες διοικούσε τη χώρα.
Η απάντηση για µένα είναι ξεκάθαρη: Αδύναµο κρίκο και συνεπώς να δέχεται αποφάσεις που δεν την εκφράζουν, την έκαναν
σαράντα χρόνια διακυβέρνησης. Όσοι είναι υπεύθυνοι, αν είµαι
κι εγώ, ναι, να πάρουµε την ευθύνη. Παρένθεση ήταν. Και το δηµοψήφισµα δείχνει µε πόση επιµονή, µε πόση απίστευτη λύσσα,
γιατί αν εκείνη την ηµέρα η δηµοσκόπηση της MRB ή τα κανάλια
έλεγαν «ναι, το κατάφεραν» θα είχε φύγει αυτή η Κυβέρνηση.
Δεν θα µαθαίναµε ποτέ για τις λίστες, δεν θα µαθαίναµε ποτέ για
τους υπόδικους. Σας τα είπε ο φίλος µου ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, πριν.
Έρχοµαι στο προκείµενο για όση ώρα µου αποµένει, κύριε
Πρόεδρε, που δεν θέλω να την καταναλώσω.
Ακούω µε προσοχή εδώ και από τις επιτροπές…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω δύο λεπτά ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε, κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσα τον εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι πάτε να βάλετε στο άρθρο 61
µεσολαβητές, πάλι ίντριγκα, να διορίσετε κανέναν δικό σας και
κάτι τέτοια. Αν πράγµατι είναι έτσι, θα συµφωνήσω µαζί του.
Θέλω να ρωτήσω, όµως, γιατί εγώ είµαι από χωριό. Δεν έµαθε
ότι στα χωριά υπάρχουν ηλικιωµένοι µε γεροντική άνοια; Δεν
άκουσε ποτέ ότι υπάρχουν σε καροτσάκια άνθρωποι, δεν έµαθε
ότι υπάρχουν ψυχικά ασθενείς; Δεν έµαθε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να κάνουν µια αίτηση στο κέντρο που φτιάχνει η κ. Φωτίου, επειδή δεν µπορούν;
Και πάντα υπάρχει ένας καλός Σαµαρείτης -στο χωριό ήµουν δηµοτικός σύµβουλος και τα είχαµε αυτά τα προβλήµατα- που µεσολαβούσε αν ήθελε, όµως. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει,
λοιπόν, θεσµοθετηµένα κάποιο άτοµο που να µεσολαβεί στην πολιτεία για τα στοιχειώδη δικαιώµατα;
Και ελάτε µαζί, κύριε Βρούτση, να θωρακίσουµε την αξιοπιστία
αυτών των ατόµων. Μαζί σας θα είµαι. Δεν θέλω να διοριστούν
κοµµατικά. Όχι. Εσείς να τους υποδείξετε.
Ακούω για το άρθρο 4 απίστευτα πράγµατα. «Δεν θα το ψηφίσουµε». Δεκατρείς περιφερειάρχες, λοιπόν, το ζητάνε. Είναι
οκτακόσιες νέες θέσεις εργασίας στους δήµους. Δεκατρείς περιφέρειες το θέλουν, ακόµα και ο Τατούλης, που είναι δικός σας,
που είναι στην Πελοπόννησο, για την περιφέρειά του το θέλει,
µε κάποιες εντάσεις. Πού αντιδράτε; Σε τι; Στα δύο άρθρα;
Είµαι από αυτούς που λέω ότι κάθε χρόνο χάνονται δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι. Και στο άρθρο 51 και στο άρθρο 74 δίνεται η
δυνατότητα να επανδρωθούν οι µονάδες εντατικής θεραπείας.
Ξαναλέω: Τι είναι αυτά που δεν ψηφίζετε; Τι είναι αυτά που σας
«µυρίζουν»;
Και ξαναλέω και τελειώνω, σχετικά µε το άρθρο 33. Δεν είπα
ότι λύθηκε το θέµα, ούτε ο Υπουργός το είπε. Είναι µια προσπάθεια για τα 3 εκατοµµύρια που κληρονοµήσαµε ανασφάλιστους.
Κληρονοµήσαµε ανασφάλιστους, συνάδελφοι! Δεν τους κάναµε
εµείς! Κοιτάξτε τα νούµερα τον Ιανουάριο. Το 26% στην ανεργία
το βρήκαµε. Την ανεργία τη βρήκαµε.
Θέλουµε ή όχι, λοιπόν, σε κοινωνικό καθαρά επίπεδο µια στοιχειώδη βελτίωση; Εγώ δεν είπα ότι λύνονται τα πάντα. Δεν θέλω
να ξαναµιλήσω για τις λίστες του χειρουργείου. Πολλά µπορούν
να γίνουν. Δεν µπορώ να καταλάβω σε καµµία περίπτωση –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε κι ευχαριστώ για την κατανόησή σας- την
άρνηση για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Λέω ξανά, πεδίο δόξης λαµπρό τουλάχιστον εδώ. Όχι άλλη µικροψυχία, όχι άλλος αντιπολιτευτικός λόγος. Δεν κάνουµε συµψηφισµό λαθών, επειδή εµείς κάναµε λάθη. Το λέω, το παραδέχοµαι. Θα τα συµψηφίζουµε εσαεί. Δεν πρέπει κάποτε να σταµατήσει; Όσοι άκουσαν την οµιλία µου δεν είχα κανένα δισταγµό
να πω καλές κουβέντες για τον τρόπο που αντιµετώπισε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το προσφυγικό και θα το
κάνω και στο µέλλον. Υπάρχουν πράγµατα που µας ενώνουν. Αυτό
το νοµοσχέδιο έπρεπε να µας ενώσει.
Ευχαριστώ πολύ κι ευχαριστώ και για την κατανόησή σας,
κύριε Πρόεδρε.
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(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Θα µιλήσει ο κ. Λοβέρδος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, γιατί υπάρχει κάποια σοβαρή υποχρέωση εκτός Κοινοβουλίου, ύστερα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΚΚΕ και θα κλείσει ο κ. Γεωργιάδης τον κύκλο των εισηγητών. Μετά θα µιλήσει ο Υπουργός κ. Κουρουµπλής.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές όσοι µιλούν στην Αίθουσα αυτή, χρησιµοποιώντας πάρα πολλές φορές
το πρώτο ενικό πρόσωπο και αυτόν τον φιλοκατήγορο λόγο, καλά
θα κάνουν όταν αναφέρονται σε αριθµούς, έναν χρόνο κυβερνητικοί Βουλευτές, να κοιτούν τις εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους. Οι βαριές και µεγάλες κουβέντες µε ανακριβείς
αριθµούς και µε ταπεινωτικό, ιταµό και φιλοκατήγορο λόγο δεν
περνούν πια σε κανέναν. Εδώ είµαστε µπροστά σε κρίσιµες στιγµές και αποφάσεις και πρέπει να είµαστε πάρα πολύ συγκεκριµένοι. Με ανοιχτά µέτωπα που δεν κλείνουν, όπως είπα και χθες και
µε τη «βαρουφακιάδα» νούµερο 2 των εκκρεµοτήτων να είναι πάλι,
για δεύτερη φορά, ο δρόµος για τη χώρα το 2016 µε τις αναβολές
που κρατούν την ιδιωτική οικονοµία σε εκκρεµότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροµαι στους
είκοσι που κατέθεσαν πριν από εβδοµάδες µια ερώτηση προς
τον κ. Κοτζιά, ζητώντας του να πει επί Υπουργίας Βενιζέλου –
έγραψαν οι συνάδελφοι- τι δεν έκανε ο κ. Κούρκουλας σε σχέση
µε τη λίστα Μπόργκενς, θέµα που και σήµερα η «ΑΥΓΗ» το έχει
ως πρώτο θέµα.
Δύο φορές ζητήσαµε από τους συναδέλφους να σκεφτούν ότι
στις ηµεροµηνίες που αναφέρουν δεν ήταν Υπουργός ο κ. Βενιζέλος, κάνουν λάθος και δεύτερον να ζητήσουν συγγνώµη από
τον κ. Κούρκουλα γιατί ο κ. Κούρκουλας ουδέποτε είδε ή δέχθηκε επιστολή ή επικοινώνησε µε τον Υπουργό Οικονοµικών του
συγκεκριµένου κρατιδίου.
Σήµερα η εφηµερίδα «ΑΥΓΗ» το κάνει θέµα. Το γεγονός ότι
όσα αφορούν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αληθή δεν τους απασχολεί και
ζητώ από τους συναδέλφους να µην απορούν µε τέτοιου είδους
ιταµά κείµενα, γιατί µπορώ κι εγώ να απορήσω αν κάποιος απ’
αυτούς εχθές το βράδυ ενέχεται σε κάποια απόπειρα δολοφονίας. Κι εγώ απορώ. Μου λέει ότι δεν ενέχεται και το θέµα τελειώνει.
Όταν το θέµα, όµως, παίρνει µια δηµοσιότητα δεν είναι απαράδεκτα πράγµατα αυτά; Ζητώ και αξιώνω –όπως αξιώνουµε
όλοι οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης- σεβασµό
στην παράταξή µας, σεβασµό στις θυσίες της, σεβασµό σε ό,τι
έχει προσφέρει. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα µε λάσπη να αφήνει
υποψίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Πάµε παρακάτω, στο σχέδιο νόµου. Θέλω να προτάξω συµφωνίες σε θέµατα που αφορούν τον κεντρικό κορµό του σχεδίου
νόµου και το Υπουργείο Υγείας. Αναφέροµαι στο άρθρο 56 για τις
µεταµοσχεύσεις. Θέλω να πω στον κύριο Υπουργό να συµπεριλάβει στις δικές του αναφορές ποιος είναι ο αριθµός των µεταµοσχεύσεων σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είχα δώσει πολύ µεγάλη µάχη για να ανεβάσω τον
αριθµό αυτόν. Έκτοτε, τα πράγµατα δεν είναι σε γνώση του ελληνικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ τον Υπουργό να δώσει τα δεδοµένα του.
Και να ρωτήσω και τους δύο Υπουργούς αν οι ίδιοι και οι Γενικοί Γραµµατείς του Υπουργείου είναι δωρητές οργάνων σώµατος. Έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία να είναι δωρητές. Εγώ
είµαι δωρητής. Έχω παρακαλέσει το Κοινοβούλιο χίλιες φορές,
ως Υπουργός και ως Βουλευτής, έχω ζητήσει όλοι οι συνάδελφοι
να προσφερθούν και θέλω να ρωτήσω αν οι Υπουργοί που φέρνουν τη διάταξη, την οποία ψηφίζουµε, είναι οι ίδιοι δωρητές.
Θέλω να συµφωνήσω –και το λέω ενδεικτικά, γιατί η κ. Χριστοφιλοπούλου θα δώσει αναλυτικό κατάλογο µε τις διατάξεις µε
τις οποίες συµφωνούµε- µε το άρθρο 45, για τα άτοµα µε αναπηρία.
Να συµφωνήσω στις παρεµβάσεις του Υπουργείου Παιδείας,
του κ. Φίλη και της κ. Αναγνωστοπούλου, για το άρθρο 29, που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αίρει αδικίες και βαρβαρότητες και για τις παρεµβάσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Εδώ, όµως, θέλω να κάνω µία επισήµανση στον κύριο Υπουργό
και στην κυρία Υπουργό που µίλησε χθες. Όταν µιλούσε, της είπα
από κάτω ότι πράγµατι, η κλήρωση είναι µια άδικη –συµφωνούσα
µαζί της- διαδικασία. Πολλές φορές, όµως, προτιµούµε κάτι που
είναι µεν άδικο, αλλά είναι αδιάβλητο, σε µια χώρα που πάσχει
από έλλειψη διαφάνειας και πάσχει διαχρονικά. Όσο υπάρχει το
ελληνικό κράτος έχει τέτοια προβλήµατα.
Αναρωτιέµαι: Η κατάργηση της κλήρωσης γίνεται µε τη συνείδηση ότι ο νέος τρόπος επιλογής, κύριε Υπουργέ, κυρία
Υπουργέ, θα είναι ασφαλής; Γιατί, αν το µεταφέρετε σε υπουργικές αποφάσεις, θα µπερδευτείτε κι εσείς.
Δείτε τι είναι το καλύτερο, για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και
για το θέµα και για όσους ενδιαφέρονται. Άκουσα µε ενδιαφέρον
αυτό που είπατε ότι υπάρχει µικρότερος αριθµός ενδιαφεροµένων. Δεν το γνώριζα. Εν πάση περιπτώσει, ο αριθµός των ενδιαφεροµένων µπορεί να καλυφθεί; Αν µπορεί να καλυφθεί, η
επόµενη χρονιά βγαίνει. Αν δεν µπορεί να καλυφθεί και πρέπει
να υπάρξουν αποκλεισµοί, θα πρέπει ο τρόπος που θα βρείτε να
γίνει γνωστός στην Εθνική Αντιπροσωπεία και να είναι πάρα πολύ
σαφής και δίκαιος.
Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, και για τις πανελλήνιες έχουµε αντιρρήσεις. Και αυτός δεν είναι ένας θεσµός υγιής. Είναι, όµως,
αδιάβλητος και ως τέτοιον τον κρατάµε. Κανείς Υπουργός Παιδείας δεν θα διακινδυνεύσει να κάνει µια αλλαγή που την πιστεύει, αλλά που στην πράξη θα αποδειχθεί ότι είναι διαβλητή.
Το αδιάβλητο έχει βοηθήσει αυτός ο αναχρονιστικός θεσµός των
πανελληνίων να παραµένει θεσµός για τόσες δεκαετίες.
Κύριε Βίτσα, µετά τη συζήτηση που είχαµε χθες και την αντιπαράθεση και τη σύγκρουση και τη συζήτηση που είχαµε µετά,
προσπάθησα να εξειδικεύσω την πρότασή µου. Η τροπολογία
σας, όπως είπα και χθες, θα σας εµπλέξει προσωπικά ή µάλλον
όποιον υπογράψει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν ένας Υπουργός πιστεύει
στο δίκαιο αυτού που κάνει και ειδικά όταν έχει σχέση έστω και
µε 1 ευρώ, κάνει αυτό που πιστεύει και δεν φοβάται. Αν δεν σκέφτεται, όµως, τι µπορεί να πάθει µετά ως απλός Βουλευτής ή ως
ιδιώτης αν κάποιος ξυπνήσει σαν κι αυτούς που επί πέντε χρόνια
γυρνοβολάγανε εδώ στις ρούγες και λέγανε όσα δηµαγωγικά λέγανε και πουν «αυτός είναι ένας κλέφτης» και έναv site το ακολουθήσει αυτό -για ένα χιλιάρικο σας λέω εγώ- θα υποστείτε
ταπεινώσεις που δεν τις χρωστάτε σε κανέναν. Κι επειδή ήσασταν γνωστό πρόσωπο και πριν εκλεγείτε Βουλευτής, εγώ θα
έλεγα ότι δεν προστατεύεστε.
Αντί για τη διαδικασία αυτή, σας υποδεικνύω -και είναι στην
κρίση σας- εκείνο που σας φωνάζαµε µε τον κ. Κεγκέρογλου και
χθες, δηλαδή ότι υπάρχει νόµιµη διαδικασία δηµοσίων συµβάσεων, για τα hot spots εν προκειµένω, συµφωνία-πλαίσιο, που
επιτρέπει να γίνονται προµήθειες γρήγορα, αµέσως δηλαδή, και
µε τρόπο ευέλικτο. Και αυτή η διαδικασία προβλέπεται από το
άρθρο 4, του ν.4155/2013. Να το προτιµήσετε, γιατί αυτή η τροπολογία, την οποία θα καταψηφίσουµε, και µάλιστα µε δύναµη
και ένταση, σας εκθέτει και σας θέτει σε πάρα πολλούς κινδύνους.
Το τελευταίο µου επιχείρηµα αφορά ειδική διάταξη -επιφυλάσσοµαι στην εξέλιξη της διαδικασίας, αν χρειαστεί και µε την άδεια
του Προεδρείου, για τις πολλές τροπολογίες να πούµε µια κουβέντα ακόµη- σε ό,τι αφορά το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, έχω παρακολουθήσει
πάρα πολλές φορές, χωρίς να είµαι ειδικός ή να το έχω χειριστεί,
τις αντιπαραθέσεις µε το Υπουργείο Εργασίας, τη συγκεκριµένη
Υπουργό, που είναι και ευέξαπτη και µε συναδέλφους από την
Αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, δεν βγαίνει άκρη έτσι. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι
ο θεσµός του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος είναι θεσµόςπλαίσιο. Δεν είναι µόνο η οικονοµική ενίσχυση. Όπως είπε χθες
στην οµιλία του ο κ. Κεγκέρογλου, συµπεριλαµβάνει ζητήµατα
επανένταξης στην αγορά εργασίας µε συµµετοχή σε προγράµµατα, που µάλιστα εάν ο ενδιαφερόµενος που εντοπιστεί και κληθεί να προσφέρει εργασία, αρνηθεί, βγαίνει και εκτός
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προγράµµατος.
Επίσης, εµπεριέχει µια σειρά κοινωνικές παροχές, όπως λόγου
χάριν η συµπερίληψή του στο κοινωνικό τιµολόγιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µία δέσµη την οποία ξεκινήσαµε σε δεκατρείς δήµους. Η
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την σταµάτησε και τώρα προσπαθεί µε
διασπασµένες, επιµέρους και, θα έλεγα, τις περισσότερες φορές
αποσπασµατικές ρυθµίσεις, που θα –θα!- παράσχουν κάποια
βοήθεια στους αδύναµους, να αντικαταστήσει έναν θεσµό που
τον πολέµησε, χωρίς να έχουµε καταλάβει και γιατί. Ίσως από
στείρα αντιπολιτευτική διάθεση.
Να είστε, λοιπόν, συνειδότες, όταν υπερασπίζεστε κάτι και κάτι
κρίνετε. Εάν πράγµατι αυτός ο θεσµός του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος είναι ο κατάλληλος και αφού µε την πίεση της
τρόικας -που δεν θέλατε- τον βάλατε στο τρίτο, αχρείαστο, µνηµόνιο, να κοιτάξετε µήπως µπορέσετε τώρα να τον αξιοποιήσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι.
Για την οικονοµία της συζήτησης και την ουσία της όµως,
έχουν ζητήσει τον λόγο για µία τοποθέτηση για ένα λεπτό σε
σχέση µε δύο αναφορές του προλαλήσαντος οµιλητού, ο κ. Καραγιαννίδης µεν εκ µέρους των Βουλευτών για τους οποίους ειπώθηκε πως έκαναν µία ιταµή τοποθέτηση ως προς το έγγραφο
Μπόργιανς –για την ουσία δηλαδή, για να διευκρινιστεί- και ο
Υπουργός κ. Βίτσας δε σε σχέση µε το θέµα που ετέθη. Να δοθούν οι διευκρινίσεις και να προχωρήσουµε τη συζήτηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγιαννίδης επ’ ολίγον.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Συνεχίζεται µία συγκεκριµένη επίθεση εναντίον των Βουλευτών που υπέγραψαν αυτή την ερώτηση.
Είναι περίεργο βέβαια ότι µετά την απάντηση που υπάρχει από
χθες από το Υπουργείο Εξωτερικών, επιµένουν στην ίδια λογική.
Δεν πρόκειται να ζητήσουµε καµµία συγγνώµη και για έναν και
µόνο λόγο. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών θέτει τους
κυρίους που µας κατηγορούν στο να ζητήσουν συγγνώµη.
Εξηγούµαι. Στις 8-10-2012 τηλεγράφηµα του πρόξενου από το
Ντίσελντορφ µε θέµα: Πρόσκληση Υπουργού Οικονοµικών Βόρειας Ρηνανίας σε υπογράφοντα –δηλαδή στον πρόξενο- προκειµένου να συζητήσει θέµα οικονοµικής κρίσεως και cd µε
στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Δηλαδή, ο κ. Κούρκουλας,
που ήταν Υφυπουργός Εξωτερικών από τον Οκτώβριο του 2012,
γνωρίζει.
Και το δεύτερο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι λέει ο άνθρωπος; Δεν ήταν ο Βενιζέλος. Ήταν ο κ. Αβραµόπουλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Λοβέρδο σάς άκουσα.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, προστατεύστε µε από τις φωνασκίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ντροπή σας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Την ντροπή τη µοιράζει ο καθένας όπως τον βολεύει.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ! Ένα λεπτό να
διευκρινιστούν τα θέµατα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ντροπή σου. Αίσχος!
Κύριε Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Γιατί φωνάζετε; Παρακαλώ
σταµατήστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Φαντάζοµαι ότι οι συνάδελφοι
σέβονται τον διάλογο.
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Συνεχίζω.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ντροπή σου. Λασπολόγε. Κάτσε κάτω!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Να καταγραφούν αυτά που λέει
η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου,
παρακαλώ πολύ, σταµατήστε. Να µη γράφονται στα Πρακτικά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου,
σας παρακαλώ. Ηρεµήστε. Σταµατήστε τώρα.
Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη, για ένα λεπτό χωρίς χαρακτηρισµούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Συνεχίζω.
Υπάρχει βέβαια το πιο σηµαντικό απ’ όλα, που είναι το τηλεγράφηµα του προξένου προς τον κ. Μαυραγάνη, που λέει το
εξής: Στη συνέχεια τηλεφωνικών οδηγιών που έλαβα από τον κ.
Μπούρα απέρριψα ευγενικά προς τον Υπουργό των Οικονοµικών
της Βόρειας Ρηνανίας την πρότασή του.
Και εδώ θέλω να πω τούτο: Η συγκυβέρνηση εκείνη είχε ενιαίο
χαρακτήρα. Εάν οι συνάδελφοι διατείνονται …
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τις φωνασκίες!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Αν οι συνάδελφοι διατείνονται
ότι ο κ. Κούρκουλας είναι κλητήρας στο Υπουργείο Εξωτερικών
και δεν γνωρίζει τι έκανε ο κ. Αβραµόπουλος να µας το πουν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου,
τι έχετε πάθει;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θέλετε να σας ανακαλέσω
στην τάξη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Αν τελείωσαν οι κραυγαλέοι χαρακτηρισµοί, θα τελειώσω µε τούτο: Ο κ. Κούρκουλας ήταν Υφυπουργός Εξωτερικών. Αν παραδέχονται ότι στο Υπουργείο
Εξωτερικών ο κ. Κούρκουλας δεν γνώριζε τι έκανε ο κ. Αβραµόπουλος, καταλαβαίνετε τι εξωτερική πολιτική είχαµε τα τρία αυτά
χρόνια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ένα λεπτό θα κάνετε. Περιµένετε να ακούσετε και τον κ. Βίτσα µήπως θέλετε να ενηµερωθείτε και για το άλλο θέµα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου,
σας παρακαλώ πολύ! Περιµένετε ένα λεπτό! Μα, δεν είναι δυνατόν!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην εκτίθεστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μην απαντάτε, σας παρακαλώ.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας παρακαλώ! Με αναγκάζετε και λέω
ονόµατα! Σας παρακαλώ πολύ! Έχουµε ολόκληρη διαδικασία
µπροστά µας. Θα µιλήσει ο κ. Βίτσας, θα ακολουθήσει η διευκρίνιση που ζήτησε ο κ. Λοβέρδος και θα προχωρήσουµε µε τον κ.
Κουτσούµπα.
Σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε και τη συνολική οικονοµία
της συζήτησης και την ουσία όσων λέγονται.
Κύριε Βίτσα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κατ’ αρχάς, αντιπαρέρχοµαι την άποψη που ακούστηκε ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι εξ ορισµού αντιδραστική
δοµή του κράτους. Την αντιπαρέρχοµαι. Είναι µία άποψη. Εάν ο
λαός αποφασίσει στην αντίστοιχη άποψη να δώσει δυνατότητα,
φαντάζοµαι θα το κάνει πράξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Εσείς το είπατε, όχι εγώ.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Και ο Προυντόν µπορεί να το έλεγε.
Επειδή εµένα µε ενδιαφέρει η τροπολογία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας να ψηφιστεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία, γιατί αφορά ένα θέµα που µας απασχολεί όλους, εξήγησα
και χθες και επαναλαµβάνω και σήµερα το εξής: Εµείς έχουµε
φτιάξει ως Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έναν ολοκληρωµένο προϋπολογισµό µε οροφή. Είπα και νούµερα. Προσπαθούµε µέσα
σε αυτόν τον προϋπολογισµό, παίρνοντας υπ’ όψιν την εµπειρία
των συναρµόδιων Υπουργείων, την εµπειρία τη δική µας, την εµπειρία των ξένων οργανισµών, της Ύπατης Αρµοστείας κ.λπ. να
προβλέψουµε τα πάντα. Όλα αυτά –ας πούµε τα πάντα- θα έχουν
διαγωνιστικές -τέτοιες ή άλλες- διαδικασίες.
Όµως, υπάρχει -και γι’ αυτό ανέφερα και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- η πιθανότητα του απρόβλεπτου εν κρίσει –επειδή
κάναµε χθες µαθηµατικά, µην κάνουµε σήµερα γραµµατική- το
οποίο δεν µπορώ να πω ποιο είναι. Συγχρόνως, προσπάθησα στην
κατ’ ιδίαν συζήτηση να εξηγήσω γιατί αυτό γίνεται.
Ευελπιστώ ότι αυτή η διαδικασία δεν θα ακολουθηθεί καθόλου, της κατ’ ανάθεσης, αλλά ως δυνατότητα την διεκδικώ, µε
την έννοια ότι πάντοτε όσοι έχουν κάνει έναν προϋπολογισµό,
όπως οι µηχανικοί που αναλαµβάνουν ένα έργο, στο τέλος βάζουν κάποια απρόβλεπτα, τα οποία συνήθως είναι ένα 10% περίπου -δεν λέω ότι αυτό θα είναι- και αυτό πρέπει να το κάνουµε.
Έχουµε υπολογίσει, αν κάνουµε πρόχειρους διαγωνισµούς,
ακόµα και τις διαδικασίες…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό είναι το θέµα. Και επειδή είµαι υπερασπιστής -το γνωρίζετε- των διαγωνιστικών διαδικασιών και των πρόχειρων και των
γενικών και των νόµιµων κ.λπ., θα πρέπει να συµφωνήσουµε …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Από τον Δεκέµβριο είναι οι διαχειριστικές αρχές. Τώρα τις θυµηθήκατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε Κυριαζίδη, αν εσείς είστε προφήτης και µπορείτε
να προβλέπετε και τα απρόβλεπτα, είναι άλλης επιστήµης το
θέµα.
Λέω, λοιπόν, ότι τα ζητήµατα των διαγωνιστικών διαδικασιών,
των οποίων είµαι φανατικός υποστηρικτής κι ελπίζω ότι είµαστε
όλοι εδώ πέρα, θα πρέπει να έχουν και διαφάνεια και αιτιολογία
και µία σειρά από άλλα πράγµατα. Γιατί µην ξεχνάµε ότι σήµερα
πρώην πολιτικοί βρίσκονται φυλακή ή είναι καταδικασµένοι, παρά
το γεγονός ότι έχουν κάνει διαγωνιστικές διαδικασίες. Έχουν
κάνει διαγωνιστικές διαδικασίες και έχει αποδειχτεί ότι έχουν
πάρει και µίζες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ε, καταργήστε τις κι αυτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Λέω, λοιπόν, ότι είµαι υποστηρικτής αυτών των δεδοµένων. Έχει σηµασία, κυρία Βούλτεψη, και ποιος είναι αυτός που
τις κάνει.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό φοβόµαστε κι εµείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Έτσι δεν είναι; Έχει σηµασία και ποιος είναι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι! Εσείς είστε. Ξέρουµε ποιος είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Και από την παράταξή σας -όχι από εσάς- έχουν γίνει
και τέτοια.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Επειδή ξέρουµε, γι’ αυτό φοβόµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βίτσα, µην ανοίγετε
θέµατα. Κλείσαµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ ότι είναι να
οµιλήσει ο Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Οπότε,
πρέπει να την κλείσουµε αυτή τη συζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, έκανα και κάναµε ό,τι µπορούσαµε. Σας υποδείξαµε και συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Αξιοποιήσαµε την εµπειρία
µας. Δεν το δέχεστε. Με τας ευχάς µας. Ελπίζω να µην έχετε εµπλοκές.
Θυµίζω, όµως, και σας παρακαλώ να κάνετε µια αντιπαραβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του τρόπου που επιχειρηµατολογούµε σε τέτοιου είδους ευαίσθητα θέµατα και του τρόπου που επιχειρηµατολογούσε ο
Υπουργός, που είναι επικεφαλής του Υπουργείου για αντίστοιχα
θέµατα άλλες εποχές. Ένα το κρατούµενο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Καραγιαννίδη, να µην το συνεχίσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, αλλά να µε αφήνετε να
µιλάω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ θα ήθελα να έχετε το θάρρος και
την πολιτική ευθύτητα και ευθιξία να έχετε ζητήσει συγγνώµη.
Δεν το κάνατε. Δικαίωµά σας. θα σας κρίνουν οι πολίτες.
Ωστόσο, σας λέω µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καραγιαννίδη, παρακαλώ. Όλοι κρίνονται. Είναι αυτονόητα αυτά. Άρα, µην το επισηµαίνετε, κύριε Καραγιαννίδη. Ο οµιλών, όµως, έχει δικαίωµα να
το επαναλαµβάνει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Με διέκοπτε, όµως, όταν µιλούσα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας το λέω µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο. Αφού δεν δέχεστε να ζητήσετε συγγνώµη, ενώ είστε
πολιτικός, που κάνατε λάθος αναφορά στο όνοµα το Υπουργού
Εξωτερικών εκείνης της εποχής, που θεωρείτε ωσάν να µην είστε
ένα χρόνο κυβερνητικός Βουλευτής, ότι εφόσον κάτι ξέρει το διπλωµατικό Γραφείο ενός Υπουργού, το ξέρουν οι Υφυπουργοί,
οι Γενικοί Γραµµατείς και όλοι οι Βουλευτές της πλειοψηφίας, κι
εφόσον κάνατε λάθος στην αναφορά του ονόµατος του Υφυπουργού που είχε σχέση µε εκείνη την αλληλογραφία του 20122013 –πότε λέτε- αφού, λοιπόν, όλα αυτά τα κάνατε λάθος -και
το λέει η εφηµερίδα σας σήµερα ότι τα κάνατε λάθος- και δεν
έχετε την ευθιξία να ζητήσετε συγγνώµη, σας λέω ένα πράγµα
και µε αυτό τελειώνω και δεν επανέρχοµαι. Δυο φορές έχω µιλήσει στην Εθνική Αντιπροσωπεία και σήµερα είναι η τρίτη.
Δεν θα σας επιτρέψουµε -σε κανέναν από εσάς- να κάνετε το
πλιάτσικο που κάνατε επί τέσσερα χρόνια στην παράταξή µας.
Το κάνετε επίτηδες. Ξέρετε ποιος είναι ο υπεύθυνος που κατά
τη γνώµη σας έχει κάνει κάτι κακό και επιλέγετε να αφορά σε
εµάς. Τέλος αυτά, κύριοι και κυρίες. Από εδώ και πέρα θα βλέπετε τις δυνάµεις σας να µειώνονται. Τέλος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Λοβέρδο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ ησυχία! Τέλος, τέλος!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αρκετά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου,
παρακαλώ. Μη µε αναγκάζετε να µιλάω ονοµαστικά για συναδέλφους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ σταµατήστε όλοι!
Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Πρέπει να βγει από την πρίζα.
Δεν γίνεται!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν βγαίνω από την
πρίζα για εσάς, ποτέ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε!
Κυρία Χριστοφιλοπούλου µε συγχωρείτε, τι πράγµα είναι αυτό,
όλο το µεσηµέρι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Εντάξει, ό,τι ήταν το πήραν τώρα τα τηλεοπτικά κανάλια. Το σόου
είναι γνωστό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Φοβάµαι πως είναι έτσι.
Ελάτε, κύριε Κουτσούµπα. Να είστε καλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, κάθε φορά που θέλετε να
περάσετε ένα νέο πακέτο αντιλαϊκών πολιτικών εµφανίζεται και
ένα επικοινωνιακό -ας το πούµε- πυροτέχνηµα, για να παραπλανήσετε τον λαό.
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Αυτό το διάστηµα έχετε κάµποσες αντιλαϊκές επιλογές στα
σκαριά: ασφαλιστικό, φορολογικό, αντιµετώπιση αγροτικών, εργατικών και λοιπών κινητοποιήσεων και µαζί µε αυτά ΝΑΤΟ στο
Αιγαίο, προσφυγικό και µεταναστευτικό. Αυτή τη φορά το πυροτέχνηµα λέγεται «παράλληλο πρόγραµµα», το οποίο αξιοποιείτε
για να περάσετε την εντύπωση στον λαό µας ότι δήθεν µέσα στο
δύσκολο και ασφυκτικό κλίµα των δικών σας επιλογών µπορείτε
και παίρνετε και κάποια φιλολαϊκά µέτρα.
Όµως «άνθρακες ο θησαυρός» για µία ακόµα φορά. Αυτά τα
µέτρα είναι διάφορες διευθετήσεις και ρυθµίσεις, οι περισσότερες γραφειοκρατικού τύπου, όπως και οι Υπουργοί σας και Βουλευτές σας οµολογούν σε συνεντεύξεις τους και λοιπά. Πολύ
περισσότερο, οι διευθετήσεις και οι ρυθµίσεις δεν είναι καν φιλολαϊκές, αλλά φιλοεπιχειρηµατικές, που οδηγούν σε παραπέρα
ιδιωτικοποίηση, εµπορευµατοποίηση του συστήµατος υγείας.
Η λειτουργία, για παράδειγµα, του Νοσοκοµείου της Σαντορίνης µε τέτοια κριτήρια το αποδεικνύει. Κι όλα αυτά σε µία περίοδο, µάλιστα, που η πολιτική σας έχει επιδεινώσει όλη τη ζωή
των λαϊκών οικογενειών. Χρειάζεται αρκετό θράσος για να µιλάτε
για ανακούφιση, όταν έχετε συµφωνήσει ότι τουλάχιστον µέχρι
το 2018 στις ήδη πετσοκοµµένες κρατικές δαπάνες για την υγεία
δεν θα βρεθεί ούτε πεντάρα παραπάνω. Το ίδιο κάνετε και για τα
φάρµακα, ενώ στην πρόνοια έπεσε µαχαίρι, κόβοντας τη χρηµατοδότηση στο 50%.
Για τους ανασφάλιστους βαφτίζετε το κρέας ψάρι και τους δίνετε το δικαίωµα να πληρώνουν συµµετοχή, όπως και οι ασφαλισµένοι. Εδώ και αυτοί που δουλεύουν δεν µπορούν να πληρώσουν
για την υγεία τους, για τις εξετάσεις τους και για τα φάρµακά
τους, που κόβονται από τον ΕΟΠΥΥ και από τα υπόλοιπα ταµεία.
Πώς θα πληρώνουν οι άνεργοι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες,
οι επαγγελµατίες που φυτοζωούν, όταν επιστηµονικές µελέτες δείχνουν ότι το 22% του πληθυσµού δεν µπορεί να πάει ούτε στις δηµόσιες µονάδες υγείας λόγω κόστους; Το 25% µειώνει τις
δαπάνες για ρεύµα, για φαγητό, για να πληρώσει το αυξηµένο κόστος των φαρµάκων. Για παράδειγµα, οι καρδιοπαθείς που αναγκάστηκαν να κόψουν τα φάρµακά τους αυξήθηκαν από 13%, που
ήταν το 2014, στο 16,5% το 2015.
Αλήθεια, είναι αριστερή, φιλολαϊκή πολιτική να βάζετε τους δήµους και τις περιφέρειες µε λεφτά των δηµοτών, µε επιπλέον δηλαδή τέλη και φόρους, να πληρώνουν για να λειτουργήσουν τα
νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας, να σιτίσουν και να στεγάσουν
τους αγροτικούς γιατρούς και να ανοίγετε το Νοσοκοµείο-επιχείρηση της Σαντορίνης -ή σε άλλα νησιά αύριο-, που θα χρηµατοδοτείται από νέα τέλη και φόρους στους δήµους; Αντί να
προσλάβετε ειδικευµένους διασώστες για τα ασθενοφόρα των
κέντρων υγείας, βάζετε υπαλλήλους των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης να τα λειτουργούν, λες και δεν θα µεταφέρουν
ασθενείς, αλλά οποιοδήποτε προϊόν.
Είναι τόσο αριστερή η πολιτική σας, που οδηγήσατε τη Νέα
Δηµοκρατία σε διαµαρτυρία, µάλιστα µε τη «µαύρη βίβλο» που
εξέδωσε, γιατί της κλέψατε το δικό της πρόγραµµα και γιατί δεν
υλοποιείτε τις προηγούµενες διακηρύξεις σας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Η πολιτική σας αποτελεί συνέχεια της µαύρης, αντιλαϊκής πολιτικής
που ακολούθησαν οι προηγούµενοι, η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ. Είστε άξιοι διαχειριστές των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων. Γι’ αυτό, όλοι αυτοί που τα µιλήσατε και τα
συµφωνήσατε και υπογράψατε το τρίτο µνηµόνιο σας κάνουν
κριτική να επιταχύνετε την αντιλαϊκή περπατησιά σας.
Αν πραγµατικά θέλατε να ασκήσετε µία πολιτική έξω από τις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των µνηµονίων, που θα
ανακούφιζε πραγµατικά τα λαϊκά στρώµατα, θα ψηφίζατε την
τροπολογία του ΚΚΕ για τους ανασφάλιστους, που λέει τουλάχιστον αυτοί να έχουν πλήρη ιατρική, φαρµακευτική, νοσηλευτική
περίθαλψη δωρεάν, χωρίς καµµία συµµετοχή και πληρωµή. Θα
ψηφίζατε τις τροπολογίες για παροχή δωρεάν γεύµατος σε
όλους τους µαθητές, για δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
σε όσους διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, για την κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρµανσης, στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Αρκετά
πληρώνει ο λαός σε άµεσους και έµµεσους φόρους, εισφορές
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και διάφορα άλλα.
Όµως, δεν το κάνετε, γιατί η αγάπη σας για τον λαό τελείωσε
εκεί που άρχισε η αγάπη σας για το µεγάλο κεφάλαιο. Και όλα
αυτά δείχνουν τα περιορισµένα περιθώρια που έχει και η σηµερινή Κυβέρνηση να ελιχθεί και απέναντι στον λαό, στην προσπάθειά της να υπηρετήσει τις επείγουσες και αδιαπραγµάτευτες
για κάθε κυβέρνηση ανάγκες του κεφαλαίου και σε συνθήκες µάλιστα που η οικονοµία δυσκολεύεται πολύ να ανακάµψει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση
έχει επιλέξει την τακτική «καρότο και µαστίγιο», για να περάσει
την πολιτική της και τα µέτρα αξιολόγησης. Από τη µία µεριά
έχουµε λόγια ευαισθησίας προς τον λαό, µέτρα δήθεν ανακούφισης, προσκλήσεις σε προσχηµατικούς διαλόγους και από την
άλλη αυταρχισµό, απαγορεύσεις, συκοφαντίες, όπως αυτές που
έχετε εκτοξεύσει το τελευταίο διάστηµα σωρηδόν σε βάρος των
αγροτών στα µπλόκα και σε άλλα τµήµατα του λαού µας που κινητοποιούνται, που αυτή τη στιγµή αγωνίζονται και είναι στον
δρόµο εξαιτίας ακριβώς της πολιτικής σας.
Καλείτε σε διαλόγους-απάτη, την ίδια στιγµή που δεν λέτε κουβέντα για τα αιτήµατα που σας έχουν καταθέσει οι αγρότες,
όπως για το αφορολόγητο, για παράδειγµα, στα 12.000 ευρώ,
για να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο – όπως οι εφοπλιστές– ή
για να έχουν αύριο φτηνό ρεύµα –όπως οι βιοµήχανοι, που είναι
στοιχειώδη, προκειµένου αυτοί οι άνθρωποι να µπορέσουν να
επιβιώσουν και να µην αφανιστούν.
Το γεγονός ότι δεν λέτε απολύτως τίποτα πάνω σε όλα αυτά,
ότι δεν αποσύρετε την αντιασφαλιστική σας πρόταση-έκτρωµα,
το γεγονός ότι έχετε κάνει σηµαία το ζήτηµα του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη, που είναι το εργαλείο για να πεταχτούν, πέραν των
άλλων, εκτός παραγωγής οι µικροί και οι µεσαίοι αγρότες και να
συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγες µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, δείχνει τι και ποιους υπηρετείτε.
Μιλάτε για βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό και
ουσιαστικά το µόνο που αλλάζετε είναι η µεταβατικότητα των µέτρων, δηλαδή το αν αυτά θα υλοποιηθούν σε ένα, σε δυο ή σε
τρία χρόνια.
Σας το λέµε για µια ακόµη φορά, όπως το φωνάζει όλος ο κόσµος και οι εργάτες και οι υπάλληλοι και οι αυτοαπασχολούµενοι
και οι µισθωτοί, οι άλλοι επιστήµονες, οι αγρότες που είναι στον
δρόµο: το αντιασφαλιστικό σχέδιο είναι λαιµητόµος. Οι αγώνες
που έγιναν είναι µόνο η αρχή. Έχουµε δρόµο ακόµη µπροστά µας
και οι εργαζόµενοι θα κλιµακώσουν την πάλη τους και µε τη σαρανταοκτάωρη πανελλαδική απεργία, όταν έρθει -αν έρθει- στη
Βουλή, κι αν χρειαστεί και µε άλλες µορφές, για να τα διεκδικήσουν.
Ο λαός έχει πλέον πλούσια, πολύτιµη πείρα και µπορεί να καταλάβει ότι αυτά που του λέτε, ότι δήθεν η αξιολόγηση είναι ο τελευταίος κάβος και µετά υπάρχει φως στον ορίζοντα, ακριβώς
δηλαδή ό,τι του έλεγαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, είναι
µόνο αέρας κοπανιστός. Κάθε αξιολόγηση θα συνοδεύεται και µε
νέα, σκληρότερα µέτρα, µέτρα µόνιµα, όχι προσωρινά, ενώ ήδη
έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα µέτρα που χρειάζονται την αµέσως επόµενη περίοδο, εργασιακά και δηµοσιονοµικά µέτρα, για
να υπάρχει πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% το 2018 και πάει λέγοντας.
Την ίδια στιγµή προχωράτε στις ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών
τοµέων της οικονοµίας. Προχθές ήµουν στη «ΛΑΡΚΟ», µια από
τις ναυαρχίδες του ορυκτού πλούτου µας. Σας προειδοποιούµε:
Μην τολµήσετε να πειράξετε τους εργαζόµενους της «ΛΑΡΚΟ»
µε απειλές για µειώσεις προσωπικού, ξεκινώντας δήθεν από τους
εργολαβικούς πρώτα, τη στιγµή που πρέπει να γίνουν και νέες
προσλήψεις. Μην τολµήσετε να πειράξετε δικαιώµατα, εισοδήµατα κατακτηµένα µε ποταµούς αίµατος και θυσιών πολύχρονων
αγώνων.
Δεν µπορείτε να κρύβεστε πίσω από αναφορές ότι η παγκόσµια οικονοµία αγκοµαχά, ότι οι εκτιµήσεις µιλάνε για την πιθανότητα νέας, πιθανόν πιο βαθιάς, και συγχρονισµένης κρίσης, σε
µια περίοδο που ανταγωνισµοί ανάµεσα σε ισχυρές καπιταλιστικές οικονοµίες οξύνονται επικίνδυνα.
Όλα τα παραπάνω, που ισχύουν βεβαίως, επιβεβαιώνουν την
ανάγκη ο αγώνας του λαού να στρέψει τα πυρά του στον βασικό
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αντίπαλο, που είναι η ίδια η οικονοµία και εξουσία του κεφαλαίου,
οι ιµπεριαλιστικές ενώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα κόµµατα που υπηρετούν αυτόν τον δρόµο.
Αυτός ο δρόµος, εν έτει 2016, όχι µόνο δεν µπορεί να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για µία αξιοπρεπή ζωή, αλλά στέλνει τους
εργαζοµένους στη δουλειά µέχρι τα βαθιά γεράµατα για ένα επίδοµα των 384 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κανένας επικοινωνιακός αντιπερισπασµός δεν µπορεί να κρύψει ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
κλιµακώνει την επίθεση σε βάρος του λαού σε όλα τα µέτωπα,
και στο µέτωπο της εσωτερικής πολιτικής και στο µέτωπο της
ονοµαζόµενης εξωτερικής πολιτικής. Συνεχίζει την πολιτική προηγούµενων κυβερνήσεων, της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, σε όλα τα επίπεδα.
Είναι πολύ σηµαντικό σήµερα να αντιληφθεί ο λαός µας ότι
αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο και η εσωτερική και η
εξωτερική πολιτική. Το ένα αποτελεί συνέχεια του άλλου. Μια κυβέρνηση, η οποία υπηρετεί τα συµφέροντα, τα κέρδη του κεφαλαίου, που παίρνει µέτρα σε βάρος του δικού της λαού,
θυσιάζοντας τα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα, είναι απόλυτα λογικό
και επόµενο να συµµετέχει και σε επεµβάσεις και σε ιµπεριαλιστικούς πολέµους, σε τυχοδιωκτισµούς, µε όποιο πρόσχηµα και
αν εξαπολύονται σε βάρος των λαών.
Το λέµε αυτό, γιατί µε πρόσχηµα το προσφυγικό ετοιµάζεται
ο νέος γύρος επεµβάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής
και η Κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες που αποδέχτηκε την εµπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, γιατί αυτή η εµπλοκή όχι µόνο δεν
λύνει το προσφυγικό, µεταναστευτικό πρόβληµα, αλλά αντίθετα
το οξύνει. Η ανάµειξη του ΝΑΤΟ ενισχύει τη στρατιωτική δράση
και τις ενέργειες της Τουρκίας και στη βόρεια Συρία, οδηγεί στην
κλιµάκωση του πολέµου και άρα σε περισσότερους ξεριζωµένους και περισσότερους πρόσφυγες.
Είναι τόσο απλό. Η εµπλοκή του ΝΑΤΟ οξύνει τους ανταγωνισµούς ανάµεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία, που εκδηλώνονται και
µε τη συγκέντρωση πολεµικών µέσων στην περιοχή και, φυσικά,
µεγαλώνει τους κινδύνους από µία τέτοια αντιπαράθεση και
οπωσδήποτε αποθρασύνει, ενισχύει την τούρκικη επιθετικότητα,
την προκλητικότητα της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας, αφού ως γνωστόν το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρει σοβαρότατες ευθύνες για
την εξέλιξη αυτού του προβλήµατος. Παρ’ όλα τα λόγια συµπάθειας προς τους πρόσφυγες, συµµετέχει ενεργά στους σχεδιασµούς αυτούς για το προσφυγικό-µεταναστευτικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψήφισε και πανηγύρισε για αποφάσεις
που οδηγούν σε µαζικό εγκλωβισµό προσφύγων, µεταναστών
στην Ελλάδα και στο ανοιγοκλείσιµο της κάνουλας, σύµφωνα µε
τις ανάγκες µόνο του µεγάλου κεφαλαίου, της Ευρώπης σε
φθηνά εργατικά χέρια.
Αυτές τις ανάγκες εξυπηρετεί το πρόγραµµα µετεγκατάστασης ενός µηδαµινού αριθµού προσφύγων από Ελλάδα, Ιταλία σε
άλλα κράτη-µέλη, τα hot spots διαλογής των συγκεκριµένων προσφύγων.
Οι αντιθέσεις µεταξύ κρατών-µελών και για τη διαχείριση του
προσφυγικού, που έχουν οξυνθεί το τελευταίο διάστηµα, µε κλείσιµο συνόρων, Σένγκεν κ.λπ., οφείλονται στο διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης και διάρθρωσης της οικονοµίας µεταξύ των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τον λαό σε επαγρύπνηση, σε πάλη ενάντια σ’ αυτά τα σχέδια στην περιοχή, ενάντια
στο ΝΑΤΟ και οποιαδήποτε συµµετοχή της Ελλάδας σε επεµβάσεις και πολέµους, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους µηχανισµούς της -είτε λέγεται Σένγκεν, είτε FRONTEX, είτε
Κανονισµός Δουβλίνου- για απευθείας µεταφορά προσφύγων,
µεταναστών από τις χώρες πρώτης υποδοχής και τα νησιά στα
κράτη τελικού προορισµού της, σε αντίθεση µε τα hot spots ή
κέντρα µετεγκατάστασης- διαλογής και στην ουσία εγκλωβισµού
τους εδώ, για ανθρώπινους και αξιοπρεπείς χώρους προσωρινής
φιλοξενίας µε ευθύνη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και χωρίς την παρουσία των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Και µιας και η κουβέντα είναι για τους πρόσφυγες, δεν πρέπει
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να ξεχνάµε και τους Έλληνες πρόσφυγες, µέσα στην ίδια τους
τη χώρα. Με πόνο ψυχής µού έλεγαν οι κάτοικοι της Ποντοκώµης
του Νοµού Κοζάνης –όπως και άλλων κοινοτήτων, της Μαυροπηγής, του Κοµάνου, άλλων χωριών εκεί– ότι οδηγούνται σε υποχρεωτική µετεγκατάσταση, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί και τα
στοιχειώδη ακόµα σε υποδοµές, έτσι ώστε να παραµείνουν στα
χωριά τους. Ποντιακής καταγωγής στην πλειοψηφία τους, οι κάτοικοι αυτοί ρίζωσαν µετά την προσφυγιά της δεκαετίας του
1920 εκεί, σε αυτά τα µέρη, και τώρα πάλι ξεσπιτώνονται, χωρίς
να εξασφαλίζονται –ξαναλέω- τουλάχιστον οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη ζωή των χωριών τους, τα οποία έφτιαξαν µε
πολύ πόνο και ιδρώτα.
Πρέπει να παρθούν και γι’ αυτό και για άλλα προβλήµατα συγκεκριµένα µέτρα. Βεβαίως, θα σας καταθέσουµε και ξεχωριστές
κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις µας στο επόµενο διάστηµα.
Έτσι και αλλιώς –για να ολοκληρώνω- στον δρόµο της πάλης
για ανατροπή του συστήµατος που προκαλεί πολέµους και φτώχεια, πρόσφυγες και µετανάστες βρίσκεται η λύση για τον λαό
και τη χώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Κουτσούµπα.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μάρδας για ένα λεπτό, για να τοποθετηθεί για µία τροπολογία.
Εν συνέχεια θα πάρει τον λόγο η κ. Φωτίου, σχετικά µε µια νοµοτεχνική βελτίωση, και θα ακολουθήσει στο Βήµα ο κ. Μάριος
Γεωργιάδης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, και
εγώ θέλω να µιλήσω για κάποιες βουλευτικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Μάρδα,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κυρίες
και κύριοι, αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 243
και ειδικό 47, η οποία σχετίζεται µε τη νοµιµοποίηση κάποιων δαπανών που έλαβαν χώρα όλο το 2013, 2014, 2015. Είναι δαπάνες
280.000 ευρώ, οι οποίες έγιναν και ανακοινώθηκαν µεταγενέστερα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αυτή είναι η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πρόκειται
για νοµοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόµου που συζητάµε.
Αφορά το άρθρο 4, δηλαδή τα κέντρα κοινότητας.
Επειδή ακούσαµε όλα όσα λέτε, ότι πάµε να φτιάξουµε µαγαζιά µέσα στους δήµους και να βάλουµε δικούς µας ανθρώπους,
υπενθυµίζω ότι τα κέντρα κοινότητας θα στελεχωθούν από τα
ΕΣΠΑ, έχουν µπει στα ΕΣΠΑ και θα στελεχωθούν µε τις διαδικασίες των ΕΣΠΑ.
Όµως, επειδή η παρατήρηση που κάνατε, ότι έτσι και αλλιώς
πρέπει να είναι συνδεδεµένα µε τις κοινωνικές υπηρεσίες του
δήµου, είναι σωστή και αυτή είναι η σκέψη µας, γίνεται ως εξής:
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 µετά τη
φράση «τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού» προστίθεται η φράση
«σε συνεργασία µε την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία». Άρα δεν είναι
κανένα µαγαζί, είναι µέσα στον δήµο και είναι σε συνεργασία µε
την Κοινωνική Υπηρεσία του δήµου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι επιχειρήµατα εδώ,
κυρία Φωτίου.
Ευχαριστώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Υπάρχει και
άλλη µία νοµοτεχνική βελτίωση, κύριε Πρόεδρε. Στο στοιχείο δ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 –πάλι στο ίδιο άρθρο- µετά τη
φράση «κοινωνικοί ξενώνες αστέγων» προστίθεται η φράση
«συµβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας για γυναίκες-θύµατα βίας».
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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(ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Γεωργιάδη, τον τελευταίο εκ των
εισηγητών, από την Ένωση Κεντρώων, θα ήθελα να σας πω ότι
θα υπάρξει µία λίστα µε όλες τις τροπολογίες, η οποία θα δοθεί
στους υπευθύνους, στους εισηγητές, στους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους, έτσι ώστε πολύ εύκολα στο τέλος να πάµε στην
ψηφοφορία, βεβαίως σε σχέση µε την ψήφιση κατ’ αρχήν του νοµοσχεδίου από όλα τα κόµµατα, αλλά και σε σχέση µε την ψήφιση των τροπολογιών, για να διευκολυνθεί η διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγκυκλοπαίδεια είναι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τα υπόλοιπα, κύριε Οικονόµου, τα είπατε δις.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα, πλέον!
Επειδή βλέπουµε πάρα πολλές τροπολογίες –οµολογουµένως
υπεράριθµες- και αλλαγές που έρχονται, θα αφήσω τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο σε λίγη ώρα που θα µιλήσει να σχολιάσει επ’ αυτών.
Επειδή χθες έθιξα θέµατα τόσο οικονοµικού όσο και κοινωνικού χαρακτήρα, σήµερα θα ήθελα να αφιερώσω τον χρόνο µου
στον κρισιµότερο ίσως πολιτικό τοµέα, αυτόν της παιδείας. Και
γιατί είναι ο κρισιµότερος; Διότι από αυτόν ξεκινάνε όλα, και η
οικονοµία και η εξωτερική πολιτική αλλά και η εσωτερική διοίκηση.
Και δεν θα µιλήσω για την παιδεία γενικά. Θα είµαι συγκεκριµένος και θα µιλήσω για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία
είναι η µεγαλύτερη εκπαιδευτική πληγή των τελευταίων δεκαετιών.
Το καλύτερο, λοιπόν, ελληνικό πανεπιστήµιο αυτήν τη στιγµή
βρίσκεται σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις από την τριακοσιοστή
θέση και κάτω. Μας περνάνε δηλαδή στη λίστα πολλά κινεζικά,
ινδικά, αργεντίνικα, µεξικάνικα, νοτιοαφρικανικά, λιβανέζικα, καζάκικα, τσέχικα, κολοµβιανά, µαλαισιανά, ταϋλανδέζικα πανεπιστήµια. Μας περνούν δηλαδή στην κατάταξη πολλές χώρες, οι
οποίες και µικρότερο εκπαιδευτικό προϋπολογισµό έχουν από
εµάς και γεωγραφικά αποκλεισµένες είναι – και εννοώ ότι δεν
έχουν ισχυρές συµµαχίες, όπως εµείς µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα αναφέρω χαρακτηριστικά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, το οποίο είναι στην τριακοσιοστή πρώτη θέση, το Αριστοτέλειο στην τετρακοσιοστή πεντηκοστή ένατη. Καταθέτω στα
Πρακτικά σχετικές πηγές των όσων λέω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι διεθνείς κατατάξεις ελέγχουν πολύπλευρα το κάθε ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυµα του κόσµου, δηλαδή το επίπεδο παραγόµενης έρευνας, τον δείκτη ικανοποίησης των εγχώριων και αλλοδαπών σπουδαστών αλλά και τη γενικότερη ακαδηµαϊκή φήµη.
Και δεν είναι νέο φαινόµενο αυτό. Το ελληνικό πανεπιστήµιο ευτελίστηκε και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις µέχρι τώρα,
για να µη γελιόµαστε. Δεν είναι, δηλαδή, δικό σας δηµιούργηµα.
Να τα λέµε όλα.
Το κύριο επιχείρηµά σας αυτή τη στιγµή είναι ότι οι Έλληνες
πτυχιούχοι διαπρέπουν στο εξωτερικό, επειδή αναγκαστικά
έχουν αποκτήσει ταλέντα «πεζοναυτών», για να επιβιώσουν ακαδηµαϊκά και ερευνητικά µέσα στις αντιξοότητες του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος. Όχι, δηλαδή, επειδή τα πανεπιστήµιά µας σήµερα είναι υψηλού επιπέδου, αλλά ακριβώς για τον
αντίθετο λόγο.
Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο ΔΟΑΤΑΠ πριν από λίγες ηµέρες ανακοινώνει: Πρακτική άσκηση η οποία ενσωµατώνεται σε πρόγραµµα σπουδών οµοταγών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης της αλλοδαπής πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί
στη χώρα στην οποία απονέµεται ο τίτλος.
Και σας ερωτώ: Πιστεύετε ότι αυτή η διεθνής αποµόνωση σε
ακαδηµαϊκό επίπεδο θα συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας
του πανεπιστηµίου και του κλάδου σπουδών της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν κάποιος, για παράδειγµα, σας φέρει ένα πτυχίο από την Οξφόρδη, το Κέµπριτζ, το Χάρβαρντ, εσείς επιµένετε να τον περάσετε από τις βασάνους που έχετε σκοπό να τον περάσετε για να
αναγνωρίσετε το πτυχίο του, ένα πτυχίο που θεωρείται βάσει
όλων των διεθνών κατατάξεων –δυστυχώς- εκατό φορές καλύτερο από το οποιοδήποτε αντίστοιχο µπορεί να πάρει από τη δική
µας χώρα; Επιµένετε σε αυτή την άποψη; Σκοπεύετε να κάνετε
ακόµη πιο δύσκολη τη ζωή των Ελλήνων πτυχιούχων του εξωτερικού, που έρχονται στην Ελλάδα για να βοηθήσουν τη χώρα µας
να αναπτυχθεί;
Σε όλα τα αξιόπιστα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του κόσµου ο φοιτητής έχει δικαίωµα, για παράδειγµα, να εκπληρώσει εν µέρει τις
πτυχιακές του υποχρεώσεις και να εκπονήσει τη διπλωµατική του
ή την πρακτική του σε άλλο ΑΕΙ ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα
ή χώρα. Αρκετοί µάλιστα Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού έρχονται εδώ για να συνεχίσουν τις σπουδές και την πρακτική τους
άσκηση.
Προφανώς, όµως, αυτό δεν σας αρέσει και µε αυτό που κάνετε
δεν θα καταφέρετε να σπουδάσει ο Έλληνας σε µια υποδεέστερη σχολή. Θα καταφέρετε να τον κάνετε να µείνει για πάντα
στο εξωτερικό και στην τελική ίσως αυτό θέλετε να κάνετε και
πραγµατικά να µη θέλετε οι εργαζόµενοι να εισέρχονται στη
χώρα µας και να βοηθάνε.
Η επιστηµονική κοινότητα έχει διεθνή διάσταση. Μάλιστα η
ύπαρξη και µόνο του ΔΟΑΤΑΠ εν Ελλάδι και το δυσχερές περιβάλλον αναγνώρισης τίτλων που έχουν αποκτηθεί ακόµη και από
τα πιο αξιόπιστα πανεπιστήµια της αλλοδαπής, µας στοχοποιεί
διεθνώς και εκτός των άλλων γίνεται και αντικείµενο διαρκών
προστίµων για τη χώρα µας. Ενώ δηλαδή στα λόγια θέλετε διαπολιτισµική σύγκλιση, στην πράξη κάνετε τελείως το αντίθετο.
Ας αφήσουµε, όµως, την παραδοσιακή µορφή εκπαίδευσης
και ας περάσουµε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φέρνετε
στο τρέχον νοµοσχέδιο µια τροπολογία, η οποία περνάει όλες
τις αρµοδιότητες της αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Ονοµάζετε τον νέο αυτόν οργανισµό που σχηµατίζεται
Κέντρο Πιστοποίησης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ο οποίος
µάλιστα είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε το Υπουργείο.
Αυτή η τροπολογία προφανώς σχετίζεται µε το κύριο σώµα
του νοµοσχεδίου, στο οποίο προβλέπεται ότι το ΕΑΠ δύναται να
δηµιουργήσει παραρτήµατα εντός της ελληνικής επικράτειας,
κατόπιν βέβαια καταβολής διδάκτρων.
Τι βλέπουµε εδώ; Τι σηµαίνει στην πράξη ο σχεδιασµός της
τροπολογίας και του συγκεκριµένου εδαφίου του νοµοσχεδίου;
Ότι υπάρχει σαφέστατα µια τάση κρατισµού και ρουσφετολογικής διαχείρισης και για την ανώτατη εκπαίδευση. Όταν θέτετε
το ΕΑΠ, το οποίο µάλιστα έχει και δίδακτρα, µονοπώλιο στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, δεν µπορούµε παρά να µιλάµε για
πρακτικές Βόρειας Κορέας για την Ελλάδα.
Επί της ουσίας, ορίζετε το Ανοικτό Πανεπιστήµιο και κατ’ επέκταση το ελληνικό κράτος ως µοναδικό πάροχο εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και όχι µόνο αυτό, αλλά και µοναδικό αξιολογητή
του συνόλου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Και στην τελική,
τόσο µεγάλη εµπιστοσύνη έχετε στο ΕΑΠ, ώστε θέλετε να αξιολογήσετε διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύµατα εγνωσµένου κύρους;
Είναι εντελώς αδικαιολόγητη η εν λόγω αυτοπεποίθησή σας.
Τέλος, θα αναφερθώ στα δηµόσια ΙΕΚ, στα οποία καταδεικνύεται το µέγεθος της διαχειριστικής σας ανεπάρκειας. Εκεί παρατηρείται το εξής φαινόµενο: Στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού προηγούνται οι µόνιµα διορισµένοι καθηγητές
στο δηµόσιο έναντι των ανέργων, µε µέγιστο διαθέσιµο ωρών δέκα
ώρες την εβδοµάδα.
Και ερωτώ εσάς, που έχετε υποτιθέµενη ευαισθησία για τους
ανέργους: Σε µια χώρα µε 25% ανεργία, επιτρέπεται να δίνονται
δύο θέσεις εργασίας σε κάποιους προνοµιούχους, οι οποίοι προφανώς σχετίζονται εν µέρει µε την εκλογική σας πελατεία; Ένα
ακόµη παράδειγµα πολυθεσίας, που ταλανίζει τη χώρα µας τα
τελευταία χρόνια.
Δώστε προσοχή και σε έναν άλλο τραγέλαφο. Από το 2017 θα
είναι υποχρεωτική για την πρόσληψη στα δηµόσια ΙΕΚ η λεγόµενη «πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων». Για να αποκτηθεί δηλαδή η πιστοποίηση, καταβάλλεται κυµαινόµενο ποσό περί τα
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120 ευρώ στον ΕΟΠΠΕΠ από τον Μάιο του 2014. Παρ’ όλα αυτά,
εξετάσεις πιστοποίησης έδωσαν ελάχιστοι το καλοκαίρι του
2015, οι οποίοι βέβαια και προηγούνται για πρόσληψη έναντι των
υποψηφίων, καθώς είναι πιστοποιηµένοι. Όµως, όλοι πλήρωσαν
και, λόγω της δικής σας ανεπάρκειας σας να διεξάγετε εξετάσεις, δεν έχουν εξεταστεί.
Καταθέτω και ένα σχετικό άρθρο, µε µια καταγγελία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό, λοιπόν, το κράτος-απατεώνας εµάς στην Ένωση Κεντρώων δεν µας αντιπροσωπεύει. Επιθυµούµε άµεση απάντηση
σε όλες αυτές τις πτυχές που θέσαµε και όχι τόσο για εµάς, αλλά
περισσότερο για τον κόσµο, που παρακολουθεί και αγωνιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα ακόµη λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω.
Οι προτάσεις µας είναι απλές: αναβάθµιση των δηµοσίων πανεπιστηµίων και αξιολόγηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, ανεξαρτήτως
εθνικότητας. Μεθοδολογίες αξιολόγησης υπάρχουν πάρα πολλές και είναι έτοιµες και το γνωρίζετε αυτό. Ενδιαφέρον δεν βλέπουµε από πλευράς σας, γιατί φοβάστε το πολιτικό κόστος.
Αφού θαυµάζετε τόσο πολύ το αγγλικό πρότυπο, σας προσκαλούµε να το πλησιάσετε. Δεν σας εµποδίζει κανείς. Τόσο τα κονδύλια του ΕΛΚΕ όσο και ο ετήσιος προϋπολογισµός φτάνουν και
περισσεύουν για µια χώρα µε πληθυσµό και εργασιακό δυναµικό
όπως η δική µας.
Δεν θα µπορούσε, για παράδειγµα, η χώρα µας να γίνει ένα
διεθνές κέντρο θεωρητικών σπουδών; Είµαστε γνωστοί παγκοσµίως ως οι εφευρέτες της φιλοσοφίας και της επιστήµης. Σταµατήστε να διορίζετε τους αρεστούς σας στα πανεπιστήµια.
Αναβαθµίστε τα υλικοτεχνικά. Απαλλαχτείτε από αγκυλώσεις περασµένων αιώνων και υποδεχτείτε τον 21ο αιώνα. Μη µας βυθίζετε άλλο στον Μεσαίωνα.
Θα κλείσω τη σηµερινή µου οµιλία µε ένα απόσπασµα από το
µυθιστόρηµα «Το όνοµα του ρόδου» του Ουµπέρτο Έκο, ο
οποίος έφυγε από τη ζωή εχθές, σε ηλικία ογδόντα τεσσάρων
ετών, γεγονός που αποτελεί σίγουρα µεγάλη απώλεια για την
παγκόσµια φιλοσοφία και λογοτεχνία.
Αναφέρει, λοιπόν: «Η διαδικασία της µάθησης δεν περιλαµβάνει µόνο τι πρέπει ή τι δεν µπορούµε να πράξουµε, αλλά και τι
θα µπορούσαµε να αποφύγουµε να πράξουµε.». Με λίγα λόγια,
αγαπητοί συνάδελφοι, αν το εκπαιδευτικό µας σύστηµα τις τελευταίες δεκαετίες ήταν καλύτερο, λογικά δεν θα ήσασταν Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή.
Σήµερα η χώρα χρειάζεται καθαρές λύσεις, που να περιλαµβάνουν τη δικαιοσύνη και την προοπτική. Λυπούµαστε, κυρίες και
κύριοι, αλλά η Ένωση Κεντρώων καταψηφίζει το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Γεωργιάδη.
Επιτρέψτε µου, κύριε Γεωργιάδη, για την εγκυρότητα των
στοιχείων και όχι της άποψης–προς Θεού- να πω ότι η λίστα που
καταθέσατε µε τα πανεπιστήµια δεν είναι η λίστα των πεντακοσίων πανεπιστηµίων, αλλά είναι η λίστα των είκοσι χιλιάδων, που
είναι δηµόσια και ιδιωτικά.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κι εκεί η κατάταξη η οποία
δίνεται και αν την αντιστοιχήσετε µε τις λίστες των πεντακοσίων
ή άλλες πιο έγκυρες, λιγότερο ή περισσότερο, λίστες, έχουν θετικό πρόσηµο, κύριε Γεωργιάδη. Κρατήστε το αυτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι ψηλά, αλλά αναλογιστείτε τα
υπόλοιπα πανεπιστήµια που είναι χαµηλότερα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει. Είναι σωστό να διευκρινίζονται τα πράγµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, επ’ αυτού δεν θα µιλήσετε, κύριε Φίλη, σας παρακαλώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Διευκρινίσεις θέλουµε να δώσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν έχει διευκρινίσεις, δεν απαντάτε
στους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, δεν θα δοθούν διευκρινίσεις.
Ο κ. Ξανθός κάτι ήθελε να πει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Μετά τον κ. Κουρουµπλή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, µετά τον κ. Κουρουµπλή. Και η κ. Αντωνοπούλου κάτι θα διευκρινίσει επίσης για
κάτι που ειπώθηκε. Τα των πανεπιστηµίων διευκρινίστηκαν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χρήσιµο σε στιγµές ουσιαστικές να θυµόµαστε και λίγο τους αρχαίους ηµών προγόνους, οι οποίοι έδωσαν
πολύ µεγάλες και κρίσιµες απαντήσεις σε πολύ µεγάλα και ενδιαφέροντα ερωτήµατα.
Έλεγαν, λοιπόν: «Το νικάν σαυτόν πασών των νικών η αρίστη.».
Παρακολουθώντας, λοιπόν, τα τεκταινόµενα στο Κοινοβούλιο,
στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου που συζητούµε, διαπιστώνει κανείς
πραγµατικά ότι κυριαρχεί το παρακράτος της µιζέριας και της
έλλειψης µέτρου απέναντι σε µια σειρά παρεµβάσεων, που κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί πως είναι ό,τι καλύτερο θα µπορούσε ή απαιτούν οι ανάγκες να γίνει.
Όµως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το τι ακριβώς συµβαίνει στη
χώρα, η Κυβέρνηση, εξαντλώντας τα περιθώρια διαπραγµάτευσης σε ένα καθεστώς που γνωρίζετε όλοι πού βρισκόµαστε,
έφερε ένα σχέδιο νόµου που το σύνολο των διατάξεών του δεν
είναι καθόλου γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν επιχειρεί δηλαδή να λύσει γραφειοκρατικά ζητήµατα, αλλά ουσιαστικά ζητήµατα.
Άκουσα, λοιπόν, αναφορές για τα ζητήµατα της υγείας. Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχετε την εντύπωση ότι δεν µας ακούει
και δεν µας βλέπει κανείς; Δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός σε ποια
κατάσταση παραλάβαµε το σύστηµα της υγείας; Θαρρείτε πως
έχει ο ελληνικός λαός µνήµη χρυσόψαρου; Έναν χρόνο κάτω
από συγκεκριµένες συνθήκες επιχειρείται µια συνολική και συλλογική προσπάθεια να κρατήσουµε το σύστηµα όρθιο και ακούµε
εδώ άρρητα ρήµατα και από παρατάξεις που πραγµατικά σέβοµαι την ιστορία τους και το µέτρο στον λόγο τους, ότι εδώ θέλουµε να ιδιωτικοποιήσουµε την υγεία.
Είναι ιδιωτικό το Νοσοκοµείο στη Σαντορίνη, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αυτό που επιχειρείται τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Η ανώνυµη εταιρεία τι είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είναι τραγικό λάθος να αναφέρεται τόσο απλά και τόσο εύκολα. Το αν ο δήµος έχει αποφασίσει από το τέλος του τελεφερίκ να συνδράµει την προσπάθεια,
αυτό είναι άλλο ζήτηµα. Άλλωστε, ο δήµος δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα προβλήµατα, έχουν
γίνει σηµαντικές παρεµβάσεις και στη στελέχωση και στην αποκατάσταση των χρεών των νοσοκοµείων. Βεβαίως, υπάρχουν
πολύ µεγάλα προβλήµατα. Όµως, ευθύνεται η σηµερινή Κυβέρνηση για το κατάντηµα της υγείας; Ευθύνεται αυτή η Κυβέρνηση
για το πάρτι των δισεκατοµµυρίων που έγινε στο φάρµακο και
δεν µιλούσατε, κανείς, οι περισσότεροι;
Δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, αλλά ξέρετε ότι
ήµουν σε Κοινοβουλευτική Οµάδα και ζητούσα να παραπεµφθούν συγκεκριµένοι άνθρωποι στον εισαγγελέα και κοροϊδεύατε. Και έρχεστε τώρα και µιλάτε ανώδυνα και ανέξοδα για
την υγεία. Θέλετε να ανοίξουµε αυτή τη συζήτηση; Μπορούµε
να την ανοίξουµε, για να δούµε ακριβώς τι έγινε µε το πάρτι της
υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήµουν κάποτε Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο Υγείας και ειδοποιήθηκα ότι δύο Έλληνες
σε ευρωπαϊκή χώρα, επειδή δεν είχαν ασφάλιση, δεν τους δέχ-
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θηκαν στα νοσοκοµεία και πέθαναν. Έχετε δει ποτέ –και αυτό
αφορά όλους µας, δεν αφορά µόνο τη σηµερινή Κυβέρνηση,
αφορά όλες τις κυβερνήσεις– στην Ελλάδα όλα αυτά τα δύσκολα
χρόνια να αφήσαµε ως Έλληνες κάποιον άνθρωπο, όποιος και
αν ήταν αυτός, να πεθάνει στον δρόµο, χωρίς να του προσφέρουµε περίθαλψη; Και αυτό σας λέω ότι αφορά όλους και όλες
τις κυβερνήσεις.
Γιατί πρέπει δηλαδή στον βωµό της µικρόψυχης και κοντόφθαλµης πολιτικής να κατεδαφίζουµε τα πάντα σε αυτόν τον
τόπο; Να γίνεται κριτική, βεβαίως, σκληρή και αυστηρή, αλλά όχι
ισοπέδωση. Αυτή δεν οδηγεί πουθενά τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το νοµοσχέδιο έχουµε
καταθέσει µια σειρά διατάξεων για το Υπουργείο Εσωτερικών.
Για τα άρθρα 5 και 24 θα µιλήσω στο τέλος της οµιλίας µου. Θα
αναφερθώ λίγο στα ενδιάµεσα άρθρα.
Διαφωνεί κανείς µε το άρθρο 7; Το άρθρο 7, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης στελεχών στον
χώρο των ανταποδοτικών των δήµων. Είναι µια ξεκάθαρη απάντηση σε όσες αστειότητες ακούγονται, ότι εµείς θέλαµε να δώσουµε στον ιδιωτικό τοµέα την καθαριότητα των δήµων. Είναι µια
ξεκάθαρη απάντηση, γιατί ακριβώς ανατρέπουµε δεσµεύσεις
που είχατε πάρει σε προηγούµενα µεσοπρόθεσµα, για να µην
υπάρχουν προσλήψεις σε αυτόν τον χώρο. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης αυτής της Κυβέρνησης, για να στηρίξει ακριβώς τον ευαίσθητο χώρο της ποιότητας ζωής, της
καθαριότητας, για να µπορούν οι δήµοι να οργανωθούν καλύτερα.
Και δεν κάνουµε µόνο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε
συνεννόηση µε την ΚΕΔΕ διαπραγµατευόµαστε αυτή τη στιγµή
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υπάρξει µια χρηµατοδότηση για την αγορά σηµαντικού αριθµού απορριµµατοφόρων, που έχει ανάγκη ο χώρος.
Στο άρθρο 8, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνονται ρυθµίσεις
ευνοϊκές για ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, για τα ΑΜΕΑ.
Στο άρθρο 9 γίνονται ρυθµίσεις που δίνουν τη δυνατότητα να
ερωτώνται οι δήµαρχοι, όταν θα γίνονται µετακινήσεις στους περιφερειακούς δήµους.
Τα άρθρα 10, 11, 12 και 13, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
διατάξεις ευνοϊκές, ουσιαστικές. Ελπίζω να τις ψηφίσετε όλοι,
γιατί πραγµατικά αφορούν σοβαρά θέµατα. Παραδείγµατος
χάριν, στο άρθρο 12 υπάρχουν ρυθµίσεις για ανθρώπους που δικαιούνται στέγασης. Έχουν πάρει οικόπεδα και δεν τους δίνεται
η δυνατότητα να αποκαταστήσουν αυτή τη διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, έχετε δύο
λεπτά ακόµη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, θέλω λίγο
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε δύο λεπτά επιπλέον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μόνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι. Ξέρετε από αυτά.
Έχετε µεγάλη εµπειρία εσείς. Δεν υπάρχει θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Στο άρθρο 13 δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης του εύρους όλων των ευπαθών οµάδων, που
έχουν να κάνουν µε το κοινωνικό τιµολόγιο και µε τις ατέλειες
που µπορεί να προσφέρει ο δήµος.
Εδώ συµφωνώ µε µια παρατήρηση του κ. Κεγκέρογλου, ότι
όλοι αυτοί θα πρέπει να είναι πολίτες που υπάγονται στην κάρτα
σίτισης, στο εγγυηµένο εισόδηµα και στο ΤΕΒΑ.
Το άρθρο 19 αφορά , κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τριτέκνους, που τους υπάγουµε στον ν.2643.
Το άρθρο 22 επεκτείνει το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και
στους ανθρώπους που εργάζονται στη Φυλή. Ελπίζω το ΚΚΕ να
ψηφίσει το άρθρο αυτό.
Φτάνουµε στο άρθρο 24, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
άκουσα έναν συνάδελφό µου από τη Νέα Δηµοκρατία να λέει ότι
δεν το ψηφίζει. Τι είναι το άρθρο 24, κυρίες και κύριοι συνάδελ-
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φοι; Δεν το ψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία, γιατί δεν µπορεί να απογαλακτιστεί από τη σχέση της µε το κράτος, από το κοµµατικό
κράτος.
Αυτή η Κυβέρνηση, διά του προκατόχου µου Υπουργού, που
είχε το πολιτικό θάρρος και το κουράγιο –και γνωρίζετε στον
χώρο της αυτοδιοίκησης πώς είναι τα πράγµατα από πλευράς
πολιτικών τοποθετήσεων-, ενώ έχει όλη την άνεση, χωρίς να της
πει κανείς να τοποθετήσει πολιτικά δικά της στελέχη στις επτά
αποκεντρωµένες διοικήσεις –διότι αυτό γινόταν όλα τα χρόνια-,
αυτή η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι έκανε; Τι
έκανε; Επέλεξε έναν διαφανέστατο τρόπο, που θα γίνει µέσα από
το ΑΣΕΠ, για να τοποθετηθούν υψηλόβαθµα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης. Και αυτό πώς το λέτε; Κοµµατισµό; Για να καταλάβω, διότι αρχίζω να έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω και καλά
ελληνικά µε αυτά που ακούω. Έχουν χάσει οι λέξεις τις σηµασίες
τους.
Όσον αφορά το άρθρο 5, που αφορά τη νέα προσπάθεια για
την αποκέντρωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ελέγχει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ κανέναν θεσµό, είτε στον Α’ βαθµό είτε στον Β’
βαθµό. Όλοι, λοιπόν, οι φορείς αυτού του χώρου υποστηρίζουν
µε τεκµηριωµένο τρόπο την ανάγκη, καθότι η εφαρµογή όλων
αυτών των θεσµών, που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν για την
αποκέντρωση, παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήµατα λειτουργικότητας, φαλκιδεύει την αναπτυξιακή διαδικασία, υπονοµεύει ουσιαστικά µε τη γραφειοκρατία τις αλληλοεπικαλύψεις
αρµοδιοτήτων, τις συναρµοδιότητες, κάθε δηµιουργική προσπάθεια.
Και επιχειρούµε, λοιπόν, συνιστούµε µια επιτροπή εικοσιπενταµελή, στην οποία θα συµµετέχουν και η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ.
Παρ’ όλο ότι µε τους θεσµούς αυτούς πολιτικά δεν έχουµε καµµία σχέση ουσιαστική, καλλιεργήσαµε ένα κλίµα εµπιστοσύνης,
συνεργασίας. Γιατί αυτό απαιτεί το όφελος του τόπου αυτή τη
στιγµή, να ξεπεράσουµε ιδιαιτερότητες και εµµονές και να αντιµετωπίσουµε συλλογικά και συνολικά µεγάλα ζητήµατα, όπως
είναι η αποκέντρωση, µια αποκέντρωση που θα αποφύγει τον πειρασµό της υπερσυγκέντρωσης. Θα είναι µια αποκέντρωση µε
αµεσοδηµοκρατικούς θεσµούς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ,
κλείνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): …πραγµατική δηµοκρατία, µε
απελευθέρωση δυνάµεων, µε ένα επιτελικό κράτος, απελευθερωµένο από τη λογική της διαχειριστικής εξουσίας και µε πολυεπίπεδη εξουσία, µε αρµοδιότητες όµως και µε πόρους στην
αυτοδιοίκηση του Α’ και του Β’ βαθµού.
Υπάρχουν και ένα-δυο τροπολογίες. Κύριε Πρόεδρε, θα
κλείσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαµε µια τροπολογία που αφορά τη δυνατότητα, αφού εκπαιδευτούν πυροσβέστες και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν υπάρχει
περιθώριο, να οδηγούν τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας. Μιλάµε για τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας. Και για να µην
µπερδεύουµε τα πράγµατα, είναι άλλο πράγµα τα ασθενοφόρα
των κέντρων υγείας και άλλο του ΕΚΑΒ. Να οδηγούν τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαφωνείτε; Όταν ανεβαίνουµε
στο Βήµα της Βουλής, πρέπει να είµαστε διαβασµένοι. Ρωτήστε,
λοιπόν, άλλες χώρες εάν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Ρωτήστε
και πείτε µας εδώ ότι δεν υπάρχει.
Και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντιλήφθηκα µια µεγάλη σκόνη να σηκώνεται, για ένα θέµα που δεν
έχει καµµία αξία. Πρώτον, όσον αφορά τους περιφερειάρχες –
εκτός κι αν εκπροσωπείτε και τους περιφερειάρχες και τους υποκαθιστάτε–, αν θέλετε, να σας πω ονόµατα. Θέλετε να σας πω
τον κ. Μπακογιάννη, θέλετε να σας πω άλλους περιφερειάρχες…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κουρουµπλή, παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): ...οι οποίοι άνθρωποι έχουν πει
κι έχουν στηρίξει ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση το µέτρο;
Άλλωστε, έχει τόσους όρους και τόσους περιορισµούς. Η δε Α’
βαθµού τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρεται στην πρωτοβάθµια
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φροντίδα υγείας. Όλοι δεν λέµε ότι κάποτε θα πρέπει να συνυπάρξει αυτός ο βαθµός υγείας σε αγαστή και άµεση συνεργασία
µε την τοπική αυτοδιοίκηση;
Νοµίζω, λοιπόν, ότι υπάρχει υπερβολή, έλλειψη µέτρου, στείρα
αντιπολίτευση σε µια Κυβέρνηση, η οποία θα αναλάβει τις ευθύνες της όταν στο τέλος της τετραετίας θα έλθει ο ελληνικός λαός
να την κρίνει. Αν, λοιπόν, τώρα προσπαθείτε σε περίοδο δύσκολη, κατά την οποία η πολιτική σταθερότητα κρίνεται από
όλους κρίσιµη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ
πολύ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μιλάτε δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αφήστε τον, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σε µια περίοδο κρίσιµη για την
πατρίδα, επιχειρεί να κρατήσει όρθια τη χώρα, µια χώρα που ζει
τρεις µεγάλες κρίσεις, το προσφυγικό, την ανθρωπιστική κρίση
και την οικονοµική κρίση. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τι γίνεται στην ευρύτερη…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
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ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τελείωσε ο χρόνος του κύριου Υπουργού.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Πρόεδρος κόµµατος είναι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ο χρόνος ισχύει για όλους, και για εµάς
και για εσάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Βλέπετε, λοιπόν, ότι ενώ υπάρχουν αυτές οι µεγάλες δοκιµασίες για τον λαό, στην ευρύτερη
περιοχή εξελίσσονται δραµατικές καταστάσεις. Χρειάζεται, λοιπόν, αυτήν την περίοδο από όλους µας να υπάρξει ένα µέτρο.
Υπάρχει χρόνος. Θα βρεθεί ο χρόνος, όταν θα έλθει η αξιολόγηση και θα έλθει και η ρύθµιση του χρέους. Από εκεί και πέρα,
έχετε όλο το περιθώριο να κάνετε όποια κριτική και όποια αντιπολίτευση θέλετε.
Καταθέτω και µια διευκρινιστική νοµοτεχνική βελτίωση στο
άρθρο 24, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει µια διόρθωση παραγράφων,
που έχουν καταγραφεί. Να µοιραστεί, παρακαλώ, στους κυρίους
συναδέλφους.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα έξι µαθήτριες και
µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Αντωνοπούλου για να διευκρινίσει κάτι. Στη
συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο κ. Ξανθός, ο οποίος επίσης θα
ήθελε να διευκρινίσει κάτι.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε προηγουµένως τον κ. Δελή από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος να λέει ότι είναι ντροπή όταν µόλις εχθές, µε
τροπολογία που καταθέσαµε, αφαιρέσαµε από το πρώτο άρθρο
του νοµοσχεδίου την παράγραφο 10, το οποίο προέβλεπε την
πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη των εργαζοµένων στα πεντάµηνα που πληρώνονται 400 ευρώ. Να διευκρινίσω, λοιπόν, σε τι
οφείλεται η παρεξήγηση και να σας απαντήσουµε. Φυσικά δεν
θα µπορούσαµε να περάσουµε από την πίσω πόρτα µια τόσο σηµαντική διάταξη. Αυτή η κατηγορία είναι πάρα πολύ βαριά. Να
εξηγήσω, όµως, τι ακριβώς έχει γίνει.
Η παρεξήγηση δηµιουργήθηκε διότι κατέθεσα χθες µία νοµοτεχνική βελτίωση, στην οποία αναφέρεται ακριβώς ότι απαλείφεται η παράγραφος 10 του άρθρου 1, η οποία είχε ως εξής: «οι
ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑ µε
πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη». Αυτό το βγάζουµε. Γιατί;
Διότι διαπιστώσαµε ότι βάζοντας αυτήν τη διατύπωση δεν θα
µπορούσαν τα έννοµα συµφέροντα των µηχανικών µόνο, τα
οποία είναι σε άλλο ταµείο, να εξυπηρετούνται.
Να πω, λοιπόν, ότι βάσει της διατύπωσης του ν. 4255 όλα αυτά
τα δικαιώµατα ίσχυαν και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Άρα
δεν αφαιρέσαµε τα εργασιακά δικαιώµατα ούτε τα συνταξιοδοτικά. Πεντάµηνα δεν υπάρχουν. Είναι οκτάµηνα από εδώ και
πέρα. Δεν πληρώνονται 400 ευρώ αλλά 751 ευρώ που όµως,
όταν αφαιρέσουµε τις εισφορές στα ταµεία, καταλήγουν να είναι
495,6 ευρώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κυρία
Αντωνοπούλου. Καλό είναι να διευκρινίζονται τουλάχιστον τα
στοιχεία, έτσι ώστε στο τέλος της συνεδρίασης, όταν τα κόµµατα
τοποθετηθούν στα άρθρα, να έχουν πλήρη γνώση και να είναι
όλα αποσαφηνισµένα.
Κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο για µια διευκρίνιση και ύστερα
τον λόγο θα έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι διευκρίνιση,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να παρουσιάσω έξι βουλευτικές τροπολογίες από
το σύνολο των τριάντα µίας που κατατέθηκαν. Παρ’ ότι πάρα
πολλές ρυθµίζουν σηµαντικά προβλήµατα και θα µπορούσα να
τις κάνω δεκτές…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Βουλευτικές; Του ΣΥΡΙΖΑ ή και
άλλων;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Βουλευτικές. Συνολικά ήταν τριάντα µία. Αυτές που έχω αποδεχθεί είναι Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κοστολογηµένες;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κοστολογηµένες,
µην ανησυχείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Από ποιον;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην παρεµβαίνετε από κάτω. Δόθηκαν όλες οι διευκρινίσεις.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Υπάρχουν αρκετές
τροπολογίες που θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτές. Θα τις
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δούµε. Έχουµε µία ευχέρεια τις αµέσως επόµενες µέρες, επειδή
θα υπάρχουν δύο νοµοσχέδια και του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και του Υπουργείου Οικονοµικών. Όσες από
αυτές έχουν δηµοσιονοµικό κόστος µπορούµε να τις επεξεργαστούµε καλύτερα και, σε συνεννόηση µε τα συναρµόδια Υπουργεία, να κατατεθούν στο αµέσως επόµενο διάστηµα.
Από αυτές οι έξι τροπολογίες, λοιπόν, που κάνουµε δεκτές
είναι οι εξής: Η πρώτη είναι η µε γενικό αριθµό 215 και ειδικό 35,
η οποία δίνει τη δυνατότητα στους διοικητές των ΥΠΕ να ανακατανέµουν κονδύλια. Αυτό υπήρχε στον ν.4316. Μεταξύ των νοσοκοµείων µόνο, έλεγε ο ν.4316. Εµείς δίνουµε τη δυνατότητα
ανακατανοµής κονδυλίων για εφηµερίες και υπερωρίες προσωπικού και µεταξύ των υπόλοιπων δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας που εποπτεύονται από την ΥΠΕ, διότι πολλές φορές έχει
φανεί ότι υπάρχει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Χωρίς αιτιολόγηση, κύριε
Υπουργέ. Ήταν σαφές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Επίσης, νοµιµοποιεί
κάποιες µετακινήσεις που παρατάθηκαν µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου.
Αυτή είναι η πρώτη τροπολογία.
Η δεύτερη είναι η µε γενικό αριθµό 238 και ειδικό 45. Αυτή
αφορά την πρόσληψη επικουρικών γιατρών, στην οποία επίσης
κάνουµε µία αλλαγή. Αυτή ουσιαστικά διευκολύνει την κάλυψη
των θέσεων µε επικουρικούς γιατρούς, αποκεντρώνοντας τη διαχείριση της ηλεκτρονικής λίστας στις περιφέρειες, δίνοντας τη
δυνατότητα στον διοικητή και όχι στον Υπουργό να διορίζει και –
τρίτον- δίνοντας τη δυνατότητα στον γιατρό να επιλέγει δύο νοµούς και όχι της ίδιας ΥΠΕ. Άρα του δίνουµε µία δυνατότητα να
ξέρει ότι περίπου είναι προσδιορισµένο το φάσµα των νοσοκοµείων, στο οποίο µπορεί να τοποθετηθεί, ενώ πριν υπήρχε η δυνατότητα δύο υγειονοµικών περιφερειών. Αυτή είναι η δεύτερη.
Η τρίτη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 196 και ειδικό 16,
η οποία δίνει τη δυνατότητα να υπογράφονται ατοµικές συµβάσεις καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης για τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας. Αυτό υπήρχε από µία νοµοθετική ρύθµιση
του προηγούµενου εξαµήνου, από έναν νόµο του κ. Κατρούγκαλου. Δεν υπήρχε η ρητή αναφορά ότι αφορά και τις υπηρεσίες
υγείας. Παρ’ότι είχε επιχειρηθεί σε κάποιες περιπτώσεις, δηµιούργησαν προβλήµατα οι επίτροποι για να ελέγξουν τα εντάλµατα και αυτό τώρα µε αυτόν τον τρόπο το κατοχυρώνουµε
επίσηµα.
Υπάρχει επίσης µία τροπολογία που αφορά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): H τέταρτη είναι αυτή, κύριε
Υπουργέ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Η τέταρτη, µάλιστα.
Είναι η µε γενικό αριθµό 198 και ειδικό 18, η οποία δίνει τη δυνατότητα να εξαιρούνται από την ανάρτηση στο Παρατηρητήριο
Τιµών κάποιες τιµές που προσφέρονται και που είναι πολύ χαµηλές. Έχει παρατηρηθεί ένα φαινόµενο, κατά το οποίο διάφοροι
προµηθευτές προσφέρουν πολύ χαµηλές τιµές, οι οποίες στη
συνέχεια δεσµεύουν όλη την αγορά, µε αποτέλεσµα οι υπόλοιποι
προµηθευτές να µην µπορούν να προµηθεύσουν τα νοσοκοµεία
και να υπάρχουν οι γνωστές ελλείψεις ακόµα και σε φθηνό υγειονοµικό υλικό. Νοµίζουµε ότι δίνει µία ευελιξία µέσα από µία τριµελή επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει εάν πρέπει να αναρτηθεί
η τιµή αυτή ή όχι, όταν υπάρχει µία απόκλιση 20% από τον µέσο
όρο από τις τιµές της προηγούµενης περιόδου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: To 20% από τις τιµές του παρατηρητηρίου;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Από την τελευταία
τιµή. Αν υπάρχει µεγαλύτερη απόκλιση, πάνω από 20%, να υπάρχει η δυνατότητα να µην αναρτηθεί, διότι έχουµε αυτήν την εικόνα, στην οποία προµηθευτές σε διάφορα µέρη της χώρας
δίνουν πάρα πολύ χαµηλές τιµές και επειδή είναι υπό χρεοκοπία,
θέλουν να διώξουν το εµπόρευµά τους.
Επίσης, άλλη µία τροπολογία, η µε γενικό αριθµό 249 και ειδικό 51 γίνεται δεκτή, η οποία ρυθµίζει το rebate της φαρµακοβιοµηχανίας των προηγούµενων χρόνων µε τη δυνατότητα να
υπάρξουν τέσσερις δόσεις µέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι µια
διευκόλυνση σε µία περίοδο που η φαρµακοβιοµηχανία έχει
όντως υποστεί µία σηµαντική µείωση τιµών από τις ρυθµίσεις της
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προηγούµενης περιόδου. Δίνουµε µία δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ
να έχει µια είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών της φαρµακοβιοµηχανίας προς τον ΕΟΠΠΥ, µέσω του rebate.
Τέλος, είναι και µια τροπολογία, η µε γενικό αριθµό 211 και ειδικό 31, η οποία δίνει τη δυνατότητα επισκευής ασθενοφόρων
των νοσοκοµείων σε νησιωτικές περιοχές, στον τόπο που υπάρχει η δοµή και το ασθενοφόρο, και όχι να είναι υποχρεωτικό να
µεταβαίνουν σε άλλα νησιά ή στη διοίκηση της ΥΠΕ, στον Πειραιά δηλαδή, όπου υπάρχουν πιστοποιηµένα γραφεία κίνησης.
Είναι µια απλή διαδικασία διευκόλυνσης το να γίνεται η επισκευή
του ασθενοφόρου από φορείς του δηµοσίου που έχουν τη δυνατότητα αυτή στα νησιά όπου βρίσκονται τα ασθενοφόρα. Αυτές
είναι οι τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
δεν µπορώ να µην ξεκινήσω σχολιάζοντας τις πρακτικές νοµοθέτησης που έχει υιοθετήσει η κυβερνητική πλειοψηφία τους τελευταίους µήνες. Δεκαοκτώ υπουργικές τροπολογίες και µία
δέκατη ένατη, η οποία κατατέθηκε από το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας και µάλιστα δίνει τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση, διεξαγωγής διαγωνισµών σχετικά µε την τροφοδοσία των hot spots.
Τριάντα τρεις βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες δεν συζητούνται και γίνονται αποδεκτές από την κυβερνητική πλειοψηφία,
χωρίς να υπάρχει η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι, κύριε Πρόεδρε!
Θυµάµαι τη δριµεία κριτική, η οποία ασκείτο από την τότε αντιπολίτευση, όταν εµείς υιοθετούσαµε τέτοιες πρακτικές, ουδέποτε όµως στην ένταση που τις παρατηρούµε τους τελευταίους
µήνες. Θα σας παρακαλούσα πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε, να παρέµβετε µε την ιδιότητά σας, έτσι ώστε επιτέλους η Βουλή να
νοµοθετεί όπως ορίζει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής
και να δίνεται επαρκής χρόνος τουλάχιστον στην Αντιπολίτευση
να µπορεί να εκφέρει τεκµηριωµένη άποψη επί των υπουργικών
και βουλευτικών τροπολογιών, που καταθέτει η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου, πριν µπω στον
πυρήνα του νοµοσχεδίου, να κάνω κάποιες σύντοµες παρατηρήσεις σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό - µεταναστευτικό ζήτηµα, το οποίο βρέθηκε στον πυρήνα των
συζητήσεων, που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις τελευταίες
µέρες.
Όπως γνωρίζετε, χθες και προχθές και εγώ και ο κ. Τσίπρας
βρεθήκαµε στις Βρυξέλλες. Εγώ προσωπικά ως Αρχηγός της Αντιπολίτευσης έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι µου για να αποκτήσει η χώρα, πάλι, µια ισχυρή φωνή και να ξεφύγει από την
απραξία και κυρίως τη µοιρολατρία των κλειστών συνόρων που
δυστυχώς, χωρίς λόγο και αιτία, κάποιοι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης προανήγγειλαν.
Πήρα µέρος στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόµµατος. Κράτησα µία εθνική στάση ευθύνης. Έκανα αυτό το
οποίο επιτάσσουν οι δύσκολες µέρες που περνάει η πατρίδα
µας. Δεν επέλεξα να εµπλέξω αυτό το εθνικό ζήτηµα στη µυλόπετρα της κοµµατικής αντιπαράθεσης. Αυτό ήταν επιβεβληµένο
να κάνω και αυτό έκανα. Και το έκανα και για έναν πρόσθετο
λόγο ακόµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές: διότι διαπίστωσα, για
άλλη µια φορά, ότι δυστυχώς η διεθνής εικόνα της χώρας είναι
στο ναδίρ. Και εγώ µε τον τρόπο µου, µε τις όποιες δυνάµεις έχω,
αγωνίζοµαι να αποκαταστήσω την αξιοπιστία της πατρίδας µας,
την οποία δυστυχώς ο κ. Τσίπρας έχει βαρύτατα τραυµατίσει.
Η χώρα µας, δυστυχώς, σήµερα είναι αποµονωµένη. Αντιµετωπίζεται µε καχυποψία. Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση καθυστέρησε απελπιστικά να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το
προσφυγικό - µεταναστευτικό πρόβληµα. Η ίδια καθυστέρησε να
τηρήσει τις συµφωνίες, που η ίδια η Κυβέρνηση συµφώνησε µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόλις τις τελευταίες εβδοµάδες βλέπουµε, ευτυχώς, µια αξιοσηµείωτη πρόοδο στην κατασκευή των hot spots. Η Κυβέρνηση
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οδηγήθηκε τελικά στην αποδοχή της εµπλοκής του ΝΑΤΟ στο
Αιγαίο, χωρίς αυτό να τύχει αντικείµενο συζήτησης στην Εθνική
Αντιπροσωπεία. Αυτή η εξέλιξη θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί, πλην όµως σήµερα που συζητάµε είναι µια εξέλιξη που είναι
απαραίτητη γιατί χρειαζόµαστε κάθε µέσο στη διάθεσή µας για
να ανασχέσουµε τις ροές αυτές. Αποµένουν όµως αρκετά επιχειρησιακά ζητήµατα, τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν.
Σε όλες τις συναντήσεις που είχα στην Ευρώπη απαίτησα από
τους Ευρωπαίους συνοµιλητές µας να ασκηθεί µεγαλύτερη
πίεση στην Τουρκία, ώστε να τερµατιστεί επιτέλους η παράνοµη
και απάνθρωπη πρακτική µεταφοράς ανθρώπων από την ενδοχώρα της Τουρκίας στις ακτές της Τουρκίας και µετά στα ελληνικά νησιά. Ζήτησα, επίσης, επιτακτικά και από τους Ευρωπαίους
εταίρους µας να είναι κι αυτοί εντάξει στις υποχρεώσεις που
έχουν αναλάβει απέναντι στη χώρα µας. Δεν είναι δυνατόν, τόνισα, κάθε µέρα να µπαίνουν στην Ελλάδα χιλιάδες πρόσφυγες
και παράτυποι µετανάστες και η Ευρώπη, σε δύο µήνες, να µην
έχει καταφέρει να µετεγκαταστήσει παραπάνω από πεντακόσιους πρόσφυγες.
Ο αγώνας αυτός, για την υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων,
θα συνεχιστεί και από µέρους µας µε µεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, µακριά –το τονίζω και πάλι- από µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες. Πρέπει να αποτραπούν δυσάρεστες, ενδεχοµένως τραγικές, εξελίξεις για τη χώρα µας.
Τι καταφέραµε; Κερδίσαµε µόλις δεκαπέντε µέρες. Δώσαµε
και εγώ -πιστεύω και ο Πρωθυπουργός- µια µάχη για να αποτραπεί η λογική του κλεισίµατος των συνόρων. όµως, έχουµε κερδίσει µόλις λίγο καιρό. Δυστυχώς, οι πρόσφατες εξελίξεις είναι
πολύ ανησυχητικές και το γνωρίζετε. Μόλις τις τελευταίες τρεις
µέρες πέρασαν στην Ελλάδα έντεκα χιλιάδες παράτυποι µετανάστες και πρόσφυγες. Δυστυχώς, πολλοί πια επιλέγουν µια διαφορετική διαδροµή απ’ αυτήν που ακολουθούσαν στο παρελθόν.
Φτάνουν στο Καστελόριζο. Κι αυτά δεν είναι τυχαία.
Η Τουρκία πρέπει να αποδείξει έµπρακτα ότι εννοεί τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάσχεση των ροών. Μέχρι
στιγµής δεν το έχει κάνει. Έχει µια τελευταία προθεσµία. Στις 6
Μαρτίου θα παρθούν σηµαντικές αποφάσεις. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να αποδείξει και η Τουρκία ότι εννοεί αυτά τα οποία
έχει συµφωνήσει. Αλλιώς θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε εξελίξεις,
οι οποίες θα είναι εξαιρετικά προβληµατικές για τη χώρα µας.
Έρχοµαι τώρα στον πυρήνα του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Θέλω µε την ευκαιρία αυτή και από το Βήµα της Βουλής να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από τι ψήφισαν στις εκλογές, από το τι ψήφισαν στο
δηµοψήφισµα, ανεξάρτητα από το σε ποια κοινωνική οµάδα αισθάνονται οι ίδιοι ότι µπορεί να ανήκουν.
Είναι κοινή διαπίστωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
κατάσταση στη χώρα σήµερα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Η µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δοκιµάζεται πάρα πολύ σκληρά.
Τα πράγµατα, δυστυχώς, έχουν επιδεινωθεί δραµατικά τους τελευταίους δεκατέσσερις µήνες.
Μιας και µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο για την κοινωνική αλληλεγγύη, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι σήµερα πλήττονται περισσότερο οι πιο αδύναµοι: οι νέοι, οι άνεργοι, οι µισθωτοί, οι
συνταξιούχοι, οι αγρότες, κυρίως η µεσαία τάξη. Οι πολίτες αισθάνονται ότι κάνουν πολλές θυσίες χωρίς αποτέλεσµα. Πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό, αποτελεσµατικό
σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Επικρατεί ένα αίσθηµα
βαθιάς απογοήτευσης και -το χειρότερο απ’ όλα- µια ψυχολογία
εθνικής αποτυχίας, µια ψυχολογία εθνικής ήττας, που δεν ταιριάζει σε αυτήν τη χώρα. Και γι’ αυτό η συντριπτική πλειοψηφία
της κοινωνίας έχει γυρίσει την πλάτη της στον κ. Τσίπρα και στην
Κυβέρνησή του.
Βέβαια πολύ πιο έντονα είναι τα συναισθήµατα όσων είχαν πιστέψει στις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες δυστυχώς απεδείχθησαν τελείως ψεύτικες. Όταν ο κ. Τσίπρας έγινε Πρωθυπουργός έλεγε στους πολίτες ότι αυτός εκπροσωπεί το νέο
απέναντι στο παλιό, ότι εκπροσωπεί το αντιµνηµόνιο απέναντι στο
µνηµόνιο, ότι εκπροσωπεί την Αριστερά απέναντι στη Δεξιά. όµως,
σήµερα όλοι γνωρίζουν ότι ο κ. Τσίπρας είναι πιο παλιός κι από το
παλιό, το οποίο ο ίδιος σε κάθε ευκαιρία σπεύδει να κατακρί
νει.
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Είµαι απολύτως βέβαιος ότι και πολλοί πολίτες σήµερα, οι
οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί δεν βρίσκουν τίποτα
το αριστερό στην πολιτική την οποία ακολουθείτε.
Διότι η πολιτική, την οποία ακολουθείτε σήµερα, δεν έχει ταυτότητα. Το µόνο το οποίο ενδιαφέρει αυτήν την Κυβέρνηση είναι
το πώς θα παραµείνει στην εξουσία µε κάθε κόστος που το κόστος το πληρώνει ο ελληνικός λαός πληρώνει πρωτίστως η παραγωγική Ελλάδα.
Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαµβάνω και σήµερα. Το
πραγµατικό δίληµµα στη χώρα µας είναι ένα: Θα προχωρήσουµε
επιτέλους µπροστά µε δίκαιες µεταρρυθµίσεις και ρεαλιστικό
σχέδιο ή θα µείνουµε στάσιµοι και θα σερνόµαστε µονίµως µε το
βλέµµα στο παρελθόν;
Επί οκτώ µήνες, ο κ. Τσίπρας παρίστανε ότι διαπραγµατευόταν
σκληρά. Το αποτέλεσµα το ξέρουµε όλοι: κλειστές τράπεζες,
έλεγχοι κεφαλαίων, νέο επώδυνο µνηµόνιο, επιδείνωση στην
πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας. Τον Σεπτέµβριο οι πολίτες τον επανεξέλεξαν. Από τότε, όµως, έχουν περάσει πέντε
µήνες και η Κυβέρνηση εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι διαπραγµατεύεται. Θυµίζω ότι, µε βάση το πρόγραµµα, η πρώτη αξιολόγηση θα έπρεπε να είχε ήδη κλείσει από τον Οκτώβριο. Κάθε
µέρα που περνάει, η κατάσταση στην οικονοµία γίνεται χειρότερη. Κάθε µέρα που περνάει, ο λογαριασµός για τον Έλληνα
πολίτη µεγαλώνει.
Ο αγροτικός κλάδος θα έπρεπε σήµερα, κύριε Τσίπρα, να αποτελεί δύναµη εξόδου από την κρίση. Αντιµετωπίζεται µε άδικο
τρόπο. Οι πολιτικές σας οδηγούν στον αφανισµό χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά. Κανείς δεν διαφωνεί ότι και οι αγρότες πρέπει
να συνεισφέρουν, να πληρώσουν αυτά τα οποία πρέπει, αλλά και
αυτά τα οποία µπορούν. Αντ’ αυτού, οδηγούνται χιλιάδες αγρότες στην καταστροφή.
Για το ασφαλιστικό σας νοµοσχέδιο είχαµε την ευκαιρία να τα
πούµε αναλυτικά στη σχετική συζήτηση η οποία έγινε. Είναι µια
λαιµητόµος, έτσι όπως διαµορφώνεται, για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες. Και είναι αποκλειστική ευθύνη του κ. Τσίπρα το
ότι σήµερα ζητούνται παρεµβάσεις 1,8 δισ. από το Ασφαλιστικό,
για να καλυφθεί το δηµοσιονοµικό κενό.
Αυτά τα µέτρα έχουν τη δική σας υπογραφή. Και είναι αποκλειστική ευθύνη τελικά της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το ότι θα
οδηγηθούµε, µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο, σε µειώσεις συντάξεων και ας παριστάνει η Κυβέρνηση ότι αυτές θέλει να τις
αποφύγει.
Αναρωτιέµαι µερικές φορές, πραγµατικά, αν µέσα από αυτήν
την ατελείωτη διαπραγµάτευση -γιατί το έχουµε ξαναδεί, ξέρετε,
αυτό το έργο- ο κ. Τσίπρας θέλει να στήσει τελικά ένα νέο σκηνικό ρήξης µε τους εταίρους µας. Να του θυµίσω ότι όσες φορές
επιχείρησε να εκβιάσει καταστάσεις, βρέθηκε όχι µόνο αυτός,
αλλά και η χώρα µε την πλάτη κολληµένη στον τοίχο. Και δεν αντέχουµε άλλη εθνική ήττα. Η οικονοµία δεν αντέχει άλλους τυχοδιωκτισµούς.
Και καθώς ο κ. Τσίπρας αισθάνεται, φυσικά, εξαιρετικά αποµονωµένος, χρειαζόταν µια παράσταση, χαµηλού επιπέδου παράσταση, για το λεγόµενο «παράλληλο πρόγραµµα», για το
οποίο συζητάµε σήµερα.
Θα σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο τα πραγµατικά δεδοµένα. Όταν ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε το πρόγραµµα
της Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέµβριο του 2014, αυτό προέβλεπε
κοστολογηµένα µέτρα ύψους σχεδόν 1,9 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Από το 1,9 δισ. µε το πρώτο νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση πέσαµε στα 200 εκατοµµύρια, από τα οποία τελικά
εκταµιεύτηκαν 108, για να έρθουν άλλα 99 εκατοµµύρια για το
δήθεν παράλληλο ανθρωπιστικό πρόγραµµα του 2016, µέσα από
το οποίο ο κ. Τσίπρας -και η Κυβέρνησή του- διαφηµίζει τη δήθεν
κοινωνική του ευαισθησία. Όµως, η πραγµατική κοινωνική ευαισθησία του Πρωθυπουργού είναι όση και η υπευθυνότητά του.
Δυστυχώς µηδενική.
Να θυµίσω λίγο τι συνέβη στο παρελθόν και τι συνέβη επί των
δικών µας ηµερών. Εµείς καταφέραµε να δώσουµε 450 εκατοµµύρια κοινωνικό µέρισµα στους πιο αδύναµους. Τότε δεχθήκαµε
εξαιρετικά σφοδρή κριτική ότι µοιράζουµε ψίχουλα. Δεν µπορώ
να αντισταθώ στον πειρασµό να διαβάσω τι έλεγε ο κ. Τσίπρας,
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στα Γιάννενα, στις 21 Μαρτίου του 2014, όταν η τότε κυβέρνηση
είχε εξαγγείλει το παράλληλο πρόγραµµα, το δικό µας, τότε. «Και
θεωρούµε πράξη ντροπής, πράξης καταισχύνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας» -αυτά για τα 450 εκατοµµύρια!- «από τη µία να αρπάζουν το ψωµί από το τραπέζι
εκατοµµυρίων ανθρώπων και από την άλλη να τους πετούν κάποια ψίχουλα» -τα 450 εκατοµµύρια!- «για να εξαγοράσουν, όπως
φαντάζονται, τη στήριξή τους στην ίδια πολιτική ,που τους
έκλεψε το ψωµί και έχει σκοπό να τους κλέψει και το τραπέζι και
τις καρέκλες και το σπίτι. Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος πολιτικός
ξεπεσµός τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόηµά τους». Αυτά λέγατε, κύριε Τσίπρα, όταν εµείς δίναµε 450 εκατοµµύρια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά έλεγαν αυτοί οι οποίοι βαφτίζουν ως κοινωνική πολιτική
τις ασπιρίνες που µοιράζουν σε πολύ λίγους.
Εµείς δεν θα σας πούµε τα ίδια. Εµείς εξάλλου είπαµε ότι
υπάρχουν και διατάξεις στο σχετικό νοµοσχέδιο, οι οποίες κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και τις οποίες θα υπερψηφίσουµε. Εµείς δεν πρόκειται να σπεκουλάρουµε, όπως κάνατε
εσείς, πάνω στον πόνο των απλών ανθρώπων. Οποιαδήποτε στήριξη σήµερα είναι ευπρόσδεκτη. Όµως, δεν πρόκειται να δεχθούµε κιόλας πρωτοβουλίες της προηγούµενης κυβέρνησης να
εµφανίζονται ως δικές σας.
Δεν γνωρίζατε ότι υπάρχουν δύο υπουργικές αποφάσεις από
Υπουργούς Υγείας της Νέας Δηµοκρατίας, που καθόριζαν µε λεπτοµέρειες την πρόσβαση των ανασφάλιστων σε νοσηλευτική
και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη; Αν δεν το γνωρίζετε, να τις
καταθέσω στα Πρακτικά, να τις έχετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Δεν γνωρίζετε ότι το κοινωνικό τιµολόγιο της ΔΕΗ, αλλά και
της ΕΥΔΑΠ είχε θεσπιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση; Δεν
διαβάζατε εφηµερίδες; Δεν ξέρετε ότι στο κοινωνικό τιµολόγιο
της ΔΕΗ εντάχθηκαν παραπάνω από εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά;
Αλήθεια, για να θυµηθούµε λίγο, κύριε Τσίπρα, την ιστορία του
επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης. Για να δούµε λίγο τα νούµερα, γιατί, ξέρετε, µερικές φορές οι αριθµοί λένε την αλήθεια.
Εµείς είχαµε προβλέψει 200 εκατοµµύρια για το πετρέλαιο θέρµανσης. Πόσα δώσατε εσείς από το Νοέµβριο του 2015 µέχρι
τον Ιανουάριο του 2016; Δώσατε 52 εκατοµµύρια. Πόσα δώσαµε
εµείς το αντίστοιχο διάστηµα του περασµένου έτους; Δώσαµε
132 εκατοµµύρια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, δεν αµφισβητείται. Αν εσείς ζείτε σε κάποιο παράλληλο σύµπαν, αυτό είναι δικό
σας πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι πολίτες, όµως, γνωρίζουν πια την υποκρισία, η οποία κρύβεται πίσω από τις εξαγγελίες της σηµερινής Κυβέρνησης. Επιµένετε να ισχυρίζεστε ότι έχετε το µονοπώλιο της κοινωνικής
ευαισθησίας. Η αλήθεια είναι ότι τον λογαριασµό για την κυβερνητική ανικανότητα τον πληρώνουν πρωτίστως, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, οι πιο αδύναµοι.
Ποιοι τον πληρώνουν; Οι άνεργοι, οι οποίοι βλέπουν σήµερα
τις προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας να εξανεµίζονται στον
βωµό της αριστερής ιδεοληψίας σας. Συµπολίτες µας, οι οποίοι
ζουν σε ακραία φτώχεια και οι οποίοι µπορεί να ήλπιζαν στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ως ένα εργαλείο στοχευµένης προστασίας τους. Καρκινοπαθείς, λήπτες αντιρετροϊκών φαρµάκων
κάποια στιγµή αισθάνθηκαν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια
τους. Άρρωστοι που χρειάζονται πρόσβαση σε ένα κρεβάτι εντατικής σε δηµόσιο νοσοκοµείο και δεν µπορούν να το βρουν και,
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προφανώς, δεν έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Και αλήθεια, κύριε Υπουργέ Υγείας, γιατί δεν ολοκληρώσατε
τις προσλήψεις των γιατρών και των νοσηλευτών, που η δική µας
η κυβέρνηση είχε δροµολογήσει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μήπως γιατί είχατε άλλες προτεραιότητες; Μήπως γιατί προτιµήσατε να προσλαµβάνετε σχολικούς φύλακες και καθαρίστριες αντί για γιατρούς και νοσηλευτές; Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι και τα κονδύλια υπήρχαν και ο προγραµµατισµός είχε γίνει.
Άλλες ήταν οι προτεραιότητές σας. Θέλατε να ικανοποιήσετε τη
δική σας πολιτική πελατεία. Κερδίσατε την εξουσία µια φορά, λέγοντας ψέµατα και εξαπατώντας τους πολίτες. Θέλετε και πάλι
να τους εξαπατήσετε, επικαλούµενοι την ευαισθησία τους καθώς είναι κουρασµένοι από την κρίση οι συµπολίτες µας- για
να τους εξαπατήσετε και µια δεύτερη φορά. Όµως, το ψέµα έχει
κοντά ποδάρια.
Να σας δώσω µόνο δύο συγκεκριµένα παραδείγµατα από το
πώς αντιλαµβάνεται η «πρώτη φορά αριστερά» την κοινωνική
ευαισθησία και την αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική.
Παράδειγµα πρώτο. Πριν από ένα µήνα η Κυβέρνηση της Αριστεράς αύξησε το εισιτήριο στα µέσα µαζικής µεταφοράς από
το 1,20 στο 1,40. Εµείς όταν ήµασταν στην Κυβέρνηση, κάναµε
µια συστηµατική προσπάθεια εξυγίανσης των οργανισµών των
συγκοινωνιών. Εσείς, τι κάνατε; Πλειοδοσία λαϊκισµού. Το τζάµπα
του κ. Σπίρτζη µετατράπηκε σε µόνιµες αυξήσεις γι’ αυτούς που
τις έχουν πραγµατικά ανάγκη. Διότι πραγµατικά τα µέσα µαζικής
µεταφοράς, τα λεωφορεία, δεν τα χρησιµοποιούν οι προνοµιούχοι, τα χρησιµοποιούν οι ασθενέστεροι συµπολίτες µας.
Παράδειγµα δεύτερο. Επισκεφθήκατε, κύριε Τσίπρα, το Πέραµα πριν από ένα µήνα και κάνατε µια σειρά από ενδιαφέρουσες εξαγγελίες για το κολυµβητήριο, για τη διανοµή δωρεάν
τροφής, ζεστών γευµάτων στα δηµοτικά, για την ανάπτυξη υποδοµών. Καλά και χρήσιµα όλα αυτά. Κανείς δεν θα διαφωνήσει.
Είπατε µια κουβέντα για δουλειές και επενδύσεις; Δεν είπατε τίποτα γι’ αυτό. Κάποτε θα καταλάβετε στην Αριστερά ότι η καλύτερη πολιτική, για να αντιµετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες,
είναι η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και όχι η ελεηµοσύνη
του κράτους.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δυστυχώς, όµως, εσείς έχετε µία αλλεργία στις επενδύσεις και
στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αντιµετωπίζετε την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονοµίας µέσα από τον παραµορφωτικό φακό του ταξικού
πολέµου. Κι αυτή η νοοτροπία, βέβαια, διακατέχει και την πρότασή σας για το ασφαλιστικό.
Έχουµε ακούσει πολλές φορές και, βεβαίως, είναι αλήθεια ότι
υπάρχουν συνταξιούχοι σήµερα, που -µε τη σύνταξή τους- συντηρούν µια ολόκληρη οικογένεια. Μπορεί αυτό, όµως, να είναι
άλλοθι, για να κηρύξετε έναν πόλεµο κατά των επόµενων γενεών;
Στην πράξη τι κάνετε; Αντιστρέφετε το αναδιανεµητικό µοντέλο. Αντί να δουλεύουν τα παιδιά και µέσα από τις εισφορές
τους και µέσα από το εισόδηµά τους να στηρίζουν τις µεγαλύτερες γενιές, όπως θα έπρεπε να συµβαίνει, εσείς είστε ικανοποιηµένοι µε το να µοιράζουν οι συνταξιούχοι ένα χαρτζιλίκι στα
παιδιά και στα εγγόνια τους. Αναρωτιέµαι αν αυτό πραγµατικά
είναι το όνειρό σας. Η αναδιανοµή της µιζέριας και της φτώχειας.
Αυτό θέλετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Εσείς γιατί απολύατε τα παιδιά;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το τελικό αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής θα είναι τελικά
η απόλυτη φτωχοποίηση της µεσαίας τάξης. Μια µεσαία τάξη
την οποία εξάλλου κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, για να
την αντιµετωπίσετε ως εχθρό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πραγµατικότητα είναι µία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Παράλληλο πρόγραµµα κοινωνικής συνοχής δεν υπάρχει. Οι αποσπασµατικές πρωτοβουλίες και αυτές που κινούνται στη σωστή
κατεύθυνση και τις οποίες θα ψηφίσουµε, δεν συνιστούν παράλληλο πρόγραµµα.
Υπάρχει παράλληλο πρόγραµµα. Απλά δεν το διαφηµίζετε το
πραγµατικό σας παράλληλο πρόγραµµα. Είναι το παράλληλο
πρόγραµµα ελέγχου του κράτους. Αυτό το παράλληλο πρόγραµµα υλοποιείται µε µεγάλη ταχύτητα και µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα. Το βλέπουµε συνέχεια. Πρόσφατες κρίσεις στην
Αστυνοµία. Αποστρατεύθηκαν, κατά γενική οµολογία, άξιοι αστυνοµικοί. Αναρωτιέµαι γιατί. Διότι δεν σας ήταν κοµµατικά αρεστοί; Αναρωτιέµαι γιατί αποστρατεύετε ανθρώπους στους
οποίους έχει επενδύσει το ελληνικό δηµόσιο. Μόνο και µόνο για
να βρείτε τους δικούς σας αρεστούς;
Δεν χρειάζεται να επαναλάβω πως καταστρατηγείται κάθε έννοια αξιοκρατίας, για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες βάλλονται
και χειραγωγούνται, για το δηµόσιο σύστηµα παιδείας, το οποίο
υπονοµεύετε, για την ελεύθερη πληροφόρηση και τον πλουραλισµό που βρίσκεται στο στόχαστρο.
Αυτό είναι το παράλληλο πρόγραµµά σας. Αυτό το παράλληλο
πρόγραµµα, όµως, δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα µε τις
ανάγκες της κοινωνίας, παρά µόνο µε την αγωνία σας να µείνετε
στην εξουσία. Αυτό το παράλληλο πρόγραµµα υλοποιείτε µε µεγάλη ταχύτητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο τόπος µας έχει ανάγκη από µία ειλικρινή συζήτηση για το τι
συνιστά σήµερα πραγµατική κοινωνική πολιτική. Φοβάµαι, όµως,
ότι αυτήν την κοινωνική πολιτική δεν µπορείτε να την υπηρετήσετε, διότι καµµία κοινωνική πολιτική δεν µπορεί να υπηρετηθεί,
εάν δεν δηµιουργηθεί αναπτυξιακή δυναµική στη χώρα.
Η δηµιουργία πλούτου -θα το καταλάβετε κάποια στιγµή- είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική. Αλλιώς, θα µοιράζουµε µονίµως τη φτώχεια µας,
αντί να κάνουµε έναν δίκαιο επιµερισµό του πλούτου που µπορεί
να δηµιουργήσει αυτή η χώρα.
Εµείς θα καταθέσουµε σύντοµα, στο πλαίσιο και του δικού µας
προγραµµατικού λόγου, ένα εµπεριστατωµένο και κοστολογηµένο πρόγραµµα κοινωνικής συνοχής. Στον πυρήνα αυτού του
προγράµµατος θα είναι µία έννοια την οποία εξακολουθείτε, για
λόγους που πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω, να αντιµετωπίζετε µε σκεπτικισµό, αν όχι µε εχθρότητα. Είναι η έννοια του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα -το γνωρίζετε πολύ καλά, αν
δεν το γνωρίζετε, µάθετέ το, επιτέλους- είναι ένα εργαλείο, το
οποίο χρησιµοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα µου πείτε ότι είναι και νεοφιλελεύθερο το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Πράγµατι. Ναι, όντως. Θα τα ακούσουµε και
αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γι’ αυτό χρησιµοποιείται και σε χώρες σοσιαλδηµοκρατικές ως
ένα αποτελεσµατικό και στοχευµένο, κυρίως, εργαλείο αντιµετώπισης της ακραίας φτώχειας. Δεν σας αρέσουν, όµως, εσάς
οι στοχευµένες πολιτικές.
Δεν θα περιορίζεται, βέβαια, η πρότασή µας µόνο εκεί. Χρειάζεται ένα πλέγµα δράσεων, το οποίο µπορεί να ξεκινά από την
επέκταση του επιδόµατος ανεργίας σε αυτούς οι οποίοι ζουν
κάτω από τα όρια της φτώχειας και θα καταλήγει, βέβαια, κατά
την άποψή µου, στην πιο σηµαντική, πραγµατική πολιτική κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ισότητας, που είναι η στήριξη της
προσχολικής αγωγής, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να βρίσκουν θέση
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, είτε δηµόσιους είτε µε κουπόνι
σε ιδιωτικούς πιστοποιηµένους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κλείνω, για να µην µακρηγορήσω. Η Κυβέρνηση αυτή, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, -το καταλαβαίνει όποιος έχει παρακολουθήσει αυτήν τη συζήτηση- καταθέτει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ως ένα βολικό επικοινωνιακό αντιπερισπασµό.
Είναι ένα δήθεν αντίβαρο στο ασφαλιστικό, προκρούστεια
κλίνη, του κ. Κατρούγκαλου. Είναι ένα δήθεν αντίβαρο στη νέα
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φορολογική γκιλοτίνα, η οποία δροµολογείται, του κ. Αλεξιάδη.
Είναι ένα δήθεν αντίβαρο στους κατά τα άλλα αριστερούς πλειστηριασµούς, οι οποίοι έρχονται, του κ. Σταθάκη. Είναι ένα δήθεν
αντίβαρο στην αλλεργία που έχετε για πραγµατικές µεταρρυθµίσεις. Είναι ένα δήθεν αντίβαρο στις συνεχείς παλινωδίες στην
υλοποίηση της απαραίτητης πολιτικής αποκρατικοποιήσεων.
Μόνο που, κύριε Τσίπρα, η πλάστιγγα γέρνει πάρα πολύ.
Έχουµε από τη µία µεριά 5,7 δισεκατοµµύρια φορολογικά µέτρα
και από την άλλη έχουµε 99 εκατοµµύρια για την αντιµετώπιση
της φτώχειας.
Δεν σας πιστεύει κανείς πια. Γιατί το ηθικό πλεονέκτηµα της
Αριστεράς και το µονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας έγιναν
το συντοµότερο ανέκδοτο. Και µαζί µε όλη την κοινωνία εµείς
σας λέµε ότι το ψέµα και η κοροϊδία δεν περνάνε πια στην Ελλάδα σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. Μητσοτάκη.
Πριν δώσω τον λόγο στον Πρωθυπουργό, επειδή σήµερα βρισκόµαστε εν ολοµελεία, θέλω να σας αναφέρω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι, όπως, δυστυχώς, γνωρίζουµε όλοι, είχαµε στη
χώρα µας καταγεγραµµένες διελεύσεις οκτακοσίων σαράντα
οκτώ χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών. Πρόσφατα, δηλαδή,
τους τελευταίους µήνες επί της ουσίας.
Ανάµεσα σε αυτούς τριακόσιοι ενενήντα ένας δεν έφτασαν
ποτέ στα νησιά µας και αγνοούνται εκατόν εβδοµήντα δύο. Γνωρίζουµε όλοι ότι έχουν στηθεί πρόχειρα νεκροταφεία στα νησιά
µας, µε ονοµατεπώνυµα αλλά και ανώνυµα.
Προτείνω, ως ελάχιστη υποχρέωση, ως έκφραση θλίψης και
αποτροπιασµού της Βουλής των Ελλήνων, να κρατήσουµε ενός
λεπτού σιγή.
(Στο σηµείο αυτό όρθιοι όλοι οι Βουλευτές τηρούν ενός λεπτού σιγή)
Με την ευχή να µην υπάρχει άλλος νεκρός και αγνοούµενος!
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όσα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρόεδρος
της Βουλής αποτελούν µία αδήριτη πραγµατικότητα, η οποία
πρέπει να προβληµατίσει όχι µόνο κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, αλλά κάθε Ευρωπαίο πολίτη, ότι αυτό που συµβαίνει για
µήνες τώρα στο Αιγαίο είναι µια µεγάλη ντροπή για τον ευρωπαϊκό πολιτισµό.
Είναι αδιανόητο να µην υπάρχει τρόπος να χτυπηθούν οι διακινητές και να σταµατήσει το δράµα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που διωγµένοι, κατατρεγµένοι από τον τόπο τους, από
τα σπίτια τους, περνούν µια πραγµατική οδύσσεια, προκειµένου
κάποια στιγµή να τους δοθεί η δυνατότητα να ζήσουν, η δυνατότητα σε ένα καλύτερο µέλλον.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -και µιλώ
έχοντας και την εµπειρία από τη διήµερη Σύνοδο Κορυφής, µία
εξαιρετικά δύσκολη Σύνοδο Κορυφής που είχε να αντιµετωπίσει
από τη µια την τρέχουσα προσφυγική κρίση και από την άλλη τις
αξιώσεις της Μεγάλης Βρετανίας για αποκλίσεις από το κοινωνικό κεκτηµένο, προκειµένου να αποφευχθεί η έξοδός της από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επικείµενο δηµοψήφισµα- βρίσκεται
ίσως µπροστά στις µεγαλύτερες προκλήσεις από την ίδρυσή της.
Η κρίση στη Συρία ολοένα και βαθαίνει. Χθες είχαµε και την
εµπλοκή χερσαίων δυνάµεων από την πλευρά της Τουρκίας, την
έκτακτη σύγκληση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον
κίνδυνο πλέον ο πόλεµος να γενικευτεί στη γειτονιά µας µε τη
εµπλοκή Ρωσίας και Τουρκίας. Ταυτόχρονα, λοιπόν, η κρίση στη
Συρία βαθαίνει και αποτέλεσµα αυτής της κρίσης είναι µία πρωτοφανής προσφυγική κρίση, η µεγαλύτερη µετακίνηση πληθυσµών στην ευρωπαϊκή ήπειρο µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και
ταυτόχρονα να διευρύνεται µια παγκόσµια -και φυσικά πανευρωπαϊκή απειλή- που είναι η άνοδος του ακραίου θρησκευτικού εξτρεµισµού, του φονταµενταλισµού, µε την µορφή των τροµοκρατικών επιθέσεων από την πλευρά του ISIS και στην καρδιά
της Ευρώπης.
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Βεβαίως, όλα αυτά τη στιγµή που η οικονοµική κρίση, που έχει
ξεσπάσει από το 2008, παραµένει, διότι οι κεντρικές κατευθύνσεις που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηγεσία της, για την
αντιµετώπισή της ήταν οι νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις, που
αντί να λύνουν προβλήµατα δηµιούργησαν ακόµη περισσότερα
και κυρίως προβλήµατα συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο και σύνθετο περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, εµφανίζεται σήµερα αδύναµη και διαιρεµένη στην προσπάθειά της να αντιµετωπίσει ίσως
–επαναλαµβάνω- τις µεγαλύτερες προκλήσεις από την ίδρυσή
της: Από τη µια το έλλειµµα αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας,
η αντίληψη για µία α λα καρτ αντιµετώπιση των κοινών προβληµάτων, η αίσθηση ότι µπορεί να υπάρχουν κανόνες για κάποιους
που πρέπει να τους τηρούν αλλά αλά καρτ συµµετοχή στα βάρη
και στις ευθύνες για κάποιους άλλους. Όµως, από την άλλη
πλευρά -και ας µην κρυβόµαστε- η ενίσχυση ακροδεξιών και λαϊκιστικών δυνάµεων στον πυρήνα της Ευρώπης, ακριβώς και εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της λιτότητας, και, βέβαια,
η ανάδειξη και σε κυβερνήσεις -ιδιαίτερα στο πρώην Ανατολικό
Μπλοκ- τέτοιων κυβερνήσεων δηµιουργούν ένα πεδίο σύνθετο,
αναπαράγουν τεράστιες αδυναµίες, δηµιουργούν έλλειµµα ηγετικής παρέµβασης από την πλευρά της Ένωσης και, φυσικά,
αδυναµία και ενός θεσµικού πλαισίου, ούτως ώστε να αντιµετωπιστούν κρίσεις παράλληλες σαν και αυτές που σήµερα αντιµετωπίζουµε.
Η χώρα µας από την πρώτη στιγµή βρέθηκε στην αιχµή, στον
πυρήνα δύο εκ των τριών αυτών παράλληλων κρίσεων, της οικονοµικής κρίσης και τώρα της προσφυγικής κρίσης, και ανέλαβε
βάρος δυσανάλογο των δυνάµεών της. Και ξέρετε ότι δεν το αναλάβαµε αυτό το βάρος ως υποχρέωση έναντι των εταίρων, αλλά
το αναλάβαµε ως χρέος έναντι των δικών µας αξιών. Ο ελληνικός
λαός έχει γνωρίσει τι θα πει προσφυγιά και έχει µάθει να δίνει
από το υστέρηµά του, όταν συνάνθρωποί µας κυνηγηµένοι και
κατατρεγµένοι χρειάζονται βοήθεια.
Η χώρα µας και η πλειοψηφία του λαού µας, ιδιαίτερα στα
νησιά –µε κάποιες εξαιρέσεις, βεβαίως, αλλά η πλειοψηφία των
νησιωτών µας, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού- τούτη την κρίσιµη ώρα σηκώνει ψηλά το βάρος των ουµανιστικών αξιών σε µια
Ευρώπη που, δυστυχώς, µεταλλάσσεται και αποµακρύνεται από
τις ιδρυτικές της αξίες.
Αναδεικνύουµε, παρά τις µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες που
αντιµετωπίζουµε, το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης σε µια
περίοδο που η Ευρώπη διχάζεται και που ενισχύονται ολοένα και
περισσότερο δυνάµεις που επιθυµούν να χτίζουν τείχη και φράχτες ανάµεσα στα σύνορα της Ευρώπης, που επιθυµούν ολοένα
και περισσότερο να µετατρέπεται η Ευρώπη σε ένα φρούριο.
Ξέρετε, το γεγονός ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός, παρά
τις δυσκολίες που περνά, δίνει τη µάχη στην πρώτη γραµµή και
είναι πρωτοπόρος στην ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου της
Ευρώπης, των ιδρυτικών αξιών της Ευρώπης, κόντρα σε ακραίες
λαϊκιστικές αντιλήψεις, ξενοφοβικές αντιλήψεις, ρατσιστικές αντιλήψεις, είναι κάτι για το οποίο πρέπει όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να αισθανόµαστε υπερήφανοι.
Και ξέρετε, δεν µπορούµε από εδώ και στο εξής να ανεχθούµε
από ευθυνόφοβους γραφειοκράτες ή από ξενοφοβικές κυβερνήσεις να κουνούν το δάχτυλο και να κάνουν υποδείξεις στην Ελλάδα. Από εδώ και στο εξής, όταν θα οµιλούν για την Ελλάδα σε
σχέση µε το προσφυγικό ζήτηµα, όποιοι και αν οµιλούν στην Ευρώπη, θα πρέπει πρώτα να βουτούν τη γλώσσα στο µυαλό τους,
να σκέφτονται και µετά να µιλούν. Δεν θα αφήσουµε πλέον καµµία επίθεση αναπάντητη και καµµία ενέργεια χωρίς συνέπειες!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Διότι η Ελλάδα έχει κάνει το χρέος της και –επαναλαµβάνωόχι τις υποχρεώσεις και τα µαθήµατά της απέναντι στη γραφειοκρατία αλλά το ηθικό της χρέος απέναντι στις πανανθρώπινες
αξίες, που αποτελούν τον κοινό πολιτισµικό µας πλούτο στην Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η στοχοποίηση της Ελλάδας, µε αφορµή µία έκθεση για καθυστερήσεις που είχε ηµεροµηνία στις αρχές Νοεµβρίου και αναδείχθηκε στα τέλη Γενάρη και η οποία ενεργοποίησε το άρθρο
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26 της Σένγκεν, ήταν προσχηµατική και απαράδεκτη.
Στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής µπήκε ένα οριστικό τέλος σε
όλη αυτή τη συζήτηση και θέλω να πιστεύω και ένα οριστικό
τέλος στις άθλιες µεθοδεύσεις ορισµένων ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρώπη να στοχοποιηθεί η χώρα, που σήµερα
έχει το µεγαλύτερο βάρος και ανταποκρίνεται περισσότερο από
κάθε άλλη, στη βαλκανική διαδροµή, στο ανθρωπιστικό καθήκον
που έχουµε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, απέναντι
στους πρόσφυγες.
Και, βεβαίως, είναι θετικό το γεγονός ότι αποτελεί πλέον κοινή
αναγνώριση πως η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει κάνει τα περισσότερα από κάθε άλλη και αυτό δεν βρέθηκε κανείς να έχει το
θάρρος να το αντικρούσει.
Επιπλέον θεωρώ ως εξαιρετικά σηµαντική τη ρητή αναφορά
στα συµπεράσµατα της Συνόδου ότι διατηρείται η ακεραιότητα
της Συνθήκης του Σένγκεν και έτσι κλείνει κάθε συζήτηση περί
εξόδου από τη Σένγκεν ή περί αρχής του τέλους της Σένγκεν, σε
ό,τι αφορά και µε επίκεντρο την Ελλάδα.
Έτσι, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται ότι τόσο οι Έλληνες
πολίτες όσο και οι επισκέπτες τουρίστες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν θα έχουν καµµία επίπτωση από την προσφυγική
κρίση, όποιες και αν είναι οι διαστάσεις που αυτή µπορεί να
πάρει στο µέλλον. Κι αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό.
Πήραµε, επίσης, σαφή διαβεβαίωση στα συµπεράσµατα ότι
µονοµερείς µη συντονισµένες ενέργειες από τις χώρες διέλευσης των προσφυγικών ροών δεν είναι επιτρεπτές και ιδιαίτερα
µη συντονισµένες ενέργειες, που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνθηκών ανθρωπιστικής κρίσης.
Ωστόσο –και θέλω αν είµαι απόλυτα σαφής και ειλικρινής- πολλές φορές υπήρξαν στα συµπεράσµατα δεσµεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν, που δεν τηρήθηκαν. Συνήθως ο έλεγχος επικεντρώνεται στις δεσµεύσεις της Ελλάδας -και σωστά γίνεται αυτό. Υπήρξαν, όµως, και δεσµεύσεις σε ό,τι αφορά τη µετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα σε αριθµό εξήντα έξι χιλιάδων, ενώ έχουν
πραγµατοποιηθεί µόλις διακόσιες πενήντα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Συνεπώς θα πρέπει, χωρίς να εφησυχάζουµε, να συνεχίζουµε
την προσπάθειά µας να σηκώνουµε ψηλά τη σηµαία του ουµανισµού και της ανθρωπιάς στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να προχωρήσουµε, ίσως και πέρα των ειληµµένων υποχρεώσεών µας
-δεν µας υποχρεώνει κανένας, εµείς πρέπει να το κάνουµε- ώστε
να υπάρχουν οι δυνατότητες αντιµετώπισης, παροχής βοήθειας
στους πρόσφυγες στην καλύτερη δυνατή εκδοχή και σε κάθε περίπτωση.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρωτοστατεί –και θα
συνεχίσει να πρωτοστατεί- στην εφαρµογή των συµφωνηθέντων,
τόσο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όσο και σε ό,τι αφορά την απόφαση που πάρθηκε στο ΝΑΤΟ, απαιτώντας το επόµενο διάστηµα
και από τους γείτονές µας και από την Τουρκία να τηρήσει τις
δεσµεύσεις της.
Η Ελλάδα, όµως –και θέλω αυτό να το τονίσω- δεν πρόκειται
να αποµονωθεί στην Ευρώπη επειδή ορισµένοι ακραίοι, ξενοφοβικοί, ακροδεξιοί κύκλοι το επιθυµούν. Η Ελλάδα θα πρωτοστατήσει, ώστε αυτοί οι κύκλοι να αποµονωθούν στην Ευρώπη, να
αποµονωθούν όσοι υψώνουν φράχτες, όσοι διασπείρουν µίσος
και ρατσισµό, όσοι οδηγούν την ευρωπαϊκή ήπειρο σε διχασµό
και σε διαίρεση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άκουσα µε προσοχή την τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε σχέση µε το προσφυγικό ζήτηµα. Τον
άκουσα να λέει ότι η Κυβέρνηση καθυστέρησε. Κύριε Μητσοτάκη, µη χρησιµοποιείτε τα ίδια επιχειρήµατα µε αυτά που αναµασούν κάποιοι που µας κουνούν το δάχτυλο.
Οι προσφυγικές ροές ήταν τόσο µεγάλες και βρεθήκαµε τόσο
αναπάντεχα στο µάτι του κυκλώνα, που κανένας δεν θα µπορούσε αυτό να το αντιµετωπίσει άµεσα. Πράγµατι, υπήρξαν καθυστερήσεις. Τούτη την ώρα, όµως, αυτό που έχει σηµασία και
αυτό που θα περίµενα να πείτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι
ότι σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα είναι η µέρα µε τη νύχτα σε σχέση µε αυτά που
έχει κάνει για τους πρόσφυγες.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω να δηλώσω ότι χαίροµαι για την αλλαγή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στάσης του κόµµατός σας, διότι δεν είναι σταθερή, κύριε Κουµουτσάκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πάντα σταθερή είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εσείς ήσασταν τότε, θυµάµαι, στη Σύνοδο των Αρχηγών, που εκπροσωπούσε βεβαίως ο υπηρεσιακός Αρχηγός, ο κ. Πλακιωτάκης, αλλά
εσείς σπεύσατε να τον συµβουλέψετε αργότερα, όταν διέπραξε
το ατόπηµα µέσα στη Σύνοδο των Αρχηγών να δηλώσει ότι η
θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης της χώρας είναι ότι δεν
πρέπει να γίνουν τα hot spots, διότι τα hot spots στα νησιά είναι
σηµεία έντασης, είναι εστίες έντασης και δεν πρέπει η Ελλάδα
να δεχτεί αυτό το βάρος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Με µπερδεύετε µε τον κ. Καµµένο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Λοιπόν,
αφήστε τα τώρα αυτά. Υπάρχουν και Πρακτικά από τη Σύνοδο
αυτή.
Χαίροµαι που αλλάξατε στάση, διότι θα ήταν πράγµατι εξαιρετικά προβληµατικό για τη χώρα να υπερισχύουν στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση οι απόψεις µιας µερίδας, που προφανώς µπορεί
να είναι και πλειοψηφική στο κόµµα σας, διότι εκφράζονται δηµόσια από πολλά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και κυρίως µιας
στάσης και µιας πρακτικής που βεβαίως σε άλλες συνθήκες, όχι
σε συνθήκες µαζικής εισροής προσφύγων, σε συνθήκες διαφορετικές, ευκολότερες, αφορούσαν και τον τακτικό σχεδιασµό
τότε της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την επαναπροώθηση προσφύγων που έρχονταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Χαίροµαι, λοιπόν, που η αλλαγή στάσης δίνει τη δυνατότητα
να υπάρχει µία κοινή εθνική γραµµή στο κρίσιµο αυτό εθνικό
θέµα, που είναι το προσφυγικό.
Θα ήθελα, όµως, να σας ζητήσω να µη χρησιµοποιείτε τον όρο
«κλειστά σύνορα». Δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν κλειστά σύνορα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το θέµα της Συνθήκης του Σένγκεν και της στοχοποίησης της
Ελλάδας έληξε χθες. Αυτό που υπάρχει κίνδυνος να συµβεί, είναι
έλεγχος ροών και γι’ αυτό δώσαµε µάχη απειλώντας ακόµα και
µε άρνησή µας να δεχτούµε συνολικά τα συµπεράσµατα της Συνόδου, αν δεν υπάρξει διασφάλιση ότι οι ροές δεν θα ελέγχονται
µονοµερώς και ότι δεν θα υπάρχουν µη συντονισµένες ενέργειες
στον βαλκανικό διάδροµο. Ωστόσο, ο όρος «κλειστά σύνορα»
είναι ένας όρος που δηµιουργεί φόβο, τρόµο και δεν έχει κανένα
νόηµα να τον επαναλαµβάνουµε.
Στη χειρότερη δυνατή περίπτωση θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε τον έλεγχο των ροών και είµαστε βέβαιοι ότι ακόµα και σ’
αυτή την εκδοχή οι δυνάµεις που αντιλαµβάνονται την Ευρώπη
ως ένα ενιαίο πεδίο, πεδίο αλληλεγγύης και επιµερισµού των
βαρών, θα έρθουν να σταθούν πλάι µας, απέναντι στις δυνάµεις
εκείνες που σήµερα προωθούν τους φράκτες, προκειµένου να
µη συµβούν τετελεσµένα που δεν θα είναι επιβαρυντικά µόνο για
την τελευταία στον διάδροµο χώρα, την Ελλάδα, αλλά θα είναι
επιβαρυντικά, θα είναι -αν θέλετε- καταστροφικά για το κοινό µας
σπίτι που λέγεται Ευρώπη και τις κοινές µας αξίες.
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω ότι το επόµενο
διάστηµα θα πρέπει να ρίξουµε το βάρος µας, ώστε να τεθεί σε
εφαρµογή η συµφωνία που έγινε στο ΝΑΤΟ. Είναι µια συµφωνία
η οποία διασφαλίζει τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα και σταµατάει, αν θέλετε, αυτό το παιχνίδι απόδοσης ευθυνών, το blame
game.
Αυτοί οι σκληροί, ακραίοι συντηρητικοί κύκλοι τι έλεγαν στην
Ελλάδα τόσο καιρό; «Δεν µπορείτε να φυλάξετε τα σύνορά σας»,
έλεγαν. Αγνοούσαν το γεγονός ότι πρόκειται για θαλάσσια σύνορα. Αγνοούσαν το γεγονός ότι, όταν κάποιες βάρκες και, µάλιστα, της κακιάς ώρας, φορτωµένες µε πενήντα στοιβαγµένους
ανθρώπους, εισέρχονται στα ελληνικά, δηλαδή στα ευρωπαϊκά
χωρικά ύδατα, τότε η µόνη υποχρέωση έναντι του Διεθνούς Δικαίου είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους σώσεις.
Το ΝΑΤΟ, λοιπόν, δεν θα επιχειρεί σώζοντας ούτε θα επιχειρεί
στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά το ΝΑΤΟ θα έχει την ευθύνη
της παρακολούθησης και του εντοπισµού των κινήσεων, κυρίως
των διακινητών, στις ακτές τις τουρκικές, µε την τεχνολογία, που,
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φυσικά, διαθέτει, κάτι το οποίο, φυσικά και δεν µπορούσαν να
κάνουν τα ελληνικά πλοία, παρ’ ότι διαθέτουν αυτή την τεχνολογία, διότι δεν δικαιούµεθα εµείς να είµαστε αυτοί, που από τα ελληνικά χωρικά ύδατα θα εντοπίζουµε τις κινήσεις στο έδαφος
µιας ξένης χώρας. Το ΝΑΤΟ θα έχει την ευθύνη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Είναι αρκετά σοβαρά τα ζητήµατα αυτά. Παρακαλώ, ακούστε µε προσοχή και, αν θέλετε, να πείτε τη γνώµη σας αργότερα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Χαιρόµαστε που το αντιληφθήκατε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ζήτω το ΝΑΤΟ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
Συνεχίστε, κύριε Πρωθυπουργέ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έλεγα, λοιπόν, ότι το ΝΑΤΟ θα έχει την ευθύνη του εντοπισµού και ακολούθως της ειδοποίησης των δυνάµεων της FRONTEX και της
τουρκικής ακτοφυλακής, ώστε να αποτρέπονται οι ροές από τις
τουρκικές ακτές προς τα ελληνικά, δηλαδή τα ευρωπαϊκά εδάφη.
Επαναλαµβάνω, όταν µία βάρκα έρχεται γεµάτη µε ανθρώπους,
που κινδυνεύει η ζωή τους, στα ευρωπαϊκά ύδατα, τότε η µόνη
υποχρέωση που έχουµε, µε βάση το Διεθνές Δίκαιο και το µόνο
που θα συνεχίσουµε να πράττουµε, γιατί αυτό είναι το καθήκον
µας το ανθρωπιστικό, είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους διασώζουµε.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι η Τουρκία, βεβαίως, είναι µία χώρα, η
οποία βρίσκεται τούτη την ώρα και σε µεγάλες δυσκολίες σε ό,τι
αφορά το εσωτερικό της. Αναφέροµαι στην τροµοκρατική επίθεση και θέλω και δηµόσια να εκφράσω τη θλίψη µου για την
απώλεια ανθρώπινων ζωών.
Εντούτοις, θέλω να πιστεύω ότι όλα όσα συµφωνήσαµε, θα τηρηθούν και ότι ως στις 7 του Μάρτη -που είναι η Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής µε την παρουσία του Τούρκου Πρωθυπουργού- και
έχοντας τη δυνατότητα ενός χρονικού διαστήµατος από τις 24
του Φλεβάρη ως τις 7 του Μάρτη, για να τεθεί σε εφαρµογή το
επιχειρησιακό σχέδιο για τον εντοπισµό των διακινητών και την
παρεµπόδιση αυτών των ροών, ως τότε θα έχουµε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τη µείωση των ροών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται σ’ ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η Ελλάδα βρίσκεται –αν θέλετε- στο µέσο δύο
παράλληλων κρίσεων. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι για την Ελλάδα
στο θέµα αυτό δεν υπάρχει άλλος δρόµος, παρά να συνεχίσει
τον µεγάλο αγώνα που κάνει απέναντι στις ανθρωπιστικές αξίες
και υποχρεώσεις της και, ταυτόχρονα, να προσπαθήσει µε συντονισµένες προσπάθειες και µε συντονισµό µε τις ευρωπαϊκές
δυνάµεις να αποτελέσει µέρος της λύσης και όχι µέρος του προβλήµατος.
Θέλω, λοιπόν, να δηλώσω ότι θα είµαι στη διάθεση όλων των
Αρχηγών των κοµµάτων, για να ενηµερώσω αναλυτικά για όλες
τις λεπτοµέρειες σε ό,τι αφορά το κρίσιµο αυτό ζήτηµα.
Και, βεβαίως, αµέσως µετά το τέλος της διαδικασίας στη
Βουλή θα µεταβώ στο Προεδρικό Μέγαρο, για να ενηµερώσω
και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν –και συγχωρήστε µε, γιατί υπερέβην
τον χρόνο, αλλά νοµίζω ότι είχα υποχρέωση να ενηµερώσω τη
Βουλή- να έρθω στο θέµα της συζήτησης.
Κύριε Μητσοτάκη, σας άκουσα µε µεγάλη προσοχή. Είπατε
ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ µεγάλη κρίση
και ο ελληνικός λαός σε κατάθλιψη, γιατί τα πράγµατα επιδεινώθηκαν τον έναν χρόνο που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, σε ποια χώρα ζούσατε όλα τα προηγούµενα χρόνια που κυβερνούσε το κόµµα σας και ήσασταν
Υπουργός και είδαµε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από τα 245
σχεδόν δισεκατοµµύρια να πηγαίνει στα 175 δισεκατοµµύρια, να
χάνει η χώρα το 25% του ΑΕΠ της µέσα σε πέντε χρόνια; Πού ήσασταν τότε; Αυτός ο χρόνος είναι που επιδεινώθηκαν τα πράγµατα
στη χώρα; Και το λέτε αυτό και θέλετε να σας πιστέψει κανένας
;
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι η
χώρα βρίσκεται σε µία κρίση και ότι η οικονοµική κρίση παραµένει.
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Ωστόσο, ποιον µπορείτε να πείσετε λέγοντας ότι για το ασφαλιστικό φταίνε οι επτά µήνες της σκληρής διαπραγµάτευσης ή
ότι για την επιδείνωση της κατάστασης -σε σύγκριση, βεβαίως,
µε τα παλιότερα έτη- δεν ευθύνεται η δική σας διακυβέρνηση,
αλλά ευθύνεται ο ένας χρόνος;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκλογές έγιναν πριν από τέσσερις µήνες και ήταν η πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο, όπου έγιναν
εκλογές µετά από µία δύσκολη συµφωνία και όχι πριν, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Ο ελληνικός
λαός ήξερε, όταν πήγαινε στην κάλπη, ότι θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε δυσκολίες και θα µας κρίνει για το αν τηρούµε τις
δεσµεύσεις µας σε σχέση µε τις «κόκκινες γραµµές» µας και θα
µας κρίνει, φυσικά και στο τέλος της διαδροµής.
Τούτη την ώρα βρισκόµαστε στο µέσο µιας φουρτουνιασµένης
θάλασσας. Τούτη την ώρα µπορείτε να λέτε πολλά και να φωνάζετε και να νοµίζετε ίσως ότι αυτό θα σας κάνει να κερδίσετε αντιπολιτευτικούς πόντους.
Εµείς έχουµε ευθύνη να οδηγήσουµε τη χώρα έξω από αυτό
τον δύσκολο κάβο, σε ήρεµα νερά και θα το κάνουµε χωρίς να
ακούµε τις κραυγές σας! Θα βγάλουµε τη χώρα από την κρίση,
κρατώντας τις «κόκκινες γραµµές» µας και την κοινωνία όρθια!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Μας λέτε: «Η πολιτική σας δεν είναι καν αριστερή πολιτική».
Κύριε Μητσοτάκη, γνωρίζουµε ότι λέτε πως η πολιτική µας δεν
έχει ταυτότητα –µας κάνετε εσείς κριτική από τα αριστερά
τώρα!- και σας απαντώ ότι η πολιτική µας έχει τη µία και µοναδική
ταυτότητα που σε περιόδους κρίσης πρέπει να έχει µία κυβέρνηση, την πατριωτική ταυτότητα. Πρέπει η χώρα να βγει από την
κρίση!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Μας είπατε «παριστάνατε επτά µήνες ότι διαπραγµατεύεστε»
και µάλιστα ότι αυτό δεν ήταν διαπραγµάτευση, διότι θεωρείτε
ότι δεν είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Θέλετε να σας θυµίσω
τι κάνατε εσείς τέσσερα χρόνια;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δύο χρόνια!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θέλετε να
θυµίσω στον ελληνικό λαό και την Εθνική Αντιπροσωπεία πώς
διαπραγµατευόσασταν εσείς, όταν ήσασταν Υπουργός της προηγούµενης κυβέρνησης του κ. Σαµαρά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τις εκλογές της 20ης του
Σεπτέµβρη είπαµε µε σαφήνεια στον ελληνικό λαό ότι θα υλοποιήσουµε τη συµφωνία, στην οποία καταλήξαµε και θα το κάνουµε
µε γνώµονα την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων, ότι θα υλοποιήσουµε τη συµφωνία, προσπαθώντας ταυτόχρονα σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες να
κάνουµε τα πάντα για να ενισχύσουµε µε όποιο διαθέσιµο µέσο
τις δυνάµεις της εργασίας και του µόχθου, αλλά και κάθε ζωντανή, υγιή και καινοτόµα δύναµη της ελληνικής κοινωνίας.
Εµείς γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι από αυτές τις δυνάµεις
θα κριθούµε. Δεν θα κριθούµε από τα διαπλεκόµενα µέσα ενηµέρωσης. Θα κριθούµε στο τέλος της διαδροµής από αυτές τις
δυνάµεις που µας έφεραν εδώ, µας έδωσαν από τον Ιούνη του
2014 έως σήµερα τρεις απανωτές εκλογικές νίκες και µια µεγάλη
νίκη σε ένα δηµοψήφισµα κρίσιµο.
Αυτές οι δυνάµεις γνωρίζουν τις δυσκολίες µέσα από τις
οποίες αναγκαζόµαστε, ταυτόχρονα µε τη διαρκή διαπραγµάτευση, να δίνουµε το βάρος στην προστασία των πιο αδύναµων.
Εκτός από τις δεσµεύσεις για συγκεκριµένες δράσεις που
έχουµε αναλάβει από τη συµφωνία, για να εξασφαλίσουµε τη
χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας, είχαµε πει ότι θα προχωρήσουµε στην εκπόνηση και υλοποίηση ενός παράλληλου κυβερνητικού προγράµµατος, που θα στοχεύει στην προστασία
των αδυνάτων, µε τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και θα
βάζει τέλος στις παθογένειες του ελληνικού µοντέλου πολιτικής
και οικονοµικής διακυβέρνησης. Και παρά τις προφανείς δυσκολίες, παρά την επιτροπεία –δεν θέλουµε να κρύβουµε τα λόγια
µας, διότι γι’ αυτό παλεύουµε για να σταµατήσει η επιτροπεία-,
παρά τη λυσσαλέα αντίδραση του πολιτικού κατεστηµένου, στο
οποίο και εσείς ανήκετε, που κυβερνήσατε σαράντα χρόνια τον
τόπο, καταφέρνουµε σήµερα να κάνουµε ένα µεγάλο βήµα.
Μετά το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, που ήταν το
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πρώτο νοµοσχέδιο, που ψηφίστηκε στη Βουλή µετά την πολιτική
αλλαγή, µετά το νοµοσχέδιο για τις εκατό δόσεις, που χαρακτηρίζατε τότε εσείς µονοµερή ενέργεια, κόντρα στο θεσµικό πλαίσιο, κόντρα στην Ευρώπη, σήµερα φέρνουµε ένα ακόµα
νοµοσχέδιο-τοµή για την προστασία των αδυνάτων, που δεν µας
έχει δοθεί στα αγγλικά, κύριε Μητσοτάκη, όπως αυτά που παίρνατε και φέρνατε εσείς στη Βουλή τόσα χρόνια. Έχει γραφτεί
εδώ και αφορά τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όπως το τρίτο µνηµόνιο!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θέλω να
σας θυµίσω ότι αυτή η Κυβέρνηση δίνει µάχες και κρίνεται στο
πεδίο της αποτελεσµατικότητας.
Θέλω, επίσης, να σας θυµίσω ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και
–δεν ξέρω πόσα- δεκάδες χρόνια που υπάρχουν τα ταµεία συνοχής, το λεγόµενο ΕΣΠΑ, που κατάφερε η χώρα µας όχι να είναι
τελευταία ως συνήθως, αλλά πρώτη στην απορροφητικότητα
των κοινοτικών κονδυλίων, απορροφώντας το 97%.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Γιατί συνέβη αυτό; Συνέβη, προφανώς, αυτό, διότι πρώτη φορά αυτά τα
κονδύλια δεν κατανεµήθηκαν προκειµένου να ευνοήσουν κάποιους «ηµετέρους», αλλά για να καλύψουν πραγµατικές κοινωνικές
ανάγκες.
Έχουµε, επίσης, καταφέρει, παρά τις αρχικές σφοδρές αντιδράσεις και την επιµονή ορισµένων εκ των δανειστών, να προστατέψουµε την πρώτη κατοικία από πλειστηριασµούς, τη στιγµή
που η προηγούµενη κυβέρνηση είχε δώσει υποσχέσεις για πλήρη
απελευθέρωση των κόκκινων δανείων. Και δίνουµε καθηµερινό
αγώνα κόντρα στη διαφθορά, που έσφιγγε σαν µέγγενη γύρω
από τις ζωντανές δυνάµεις της ελληνικής κοινωνίας και υπονόµευε κάθε προοπτική ανάκαµψης προς το συµφέρον των πολλών.
Σε αυτό τον αγώνα απέναντι στη διαφθορά, στη διαπλοκή, θα
επιθυµούσαµε να έχουµε σύσσωµες τις πολιτικές δυνάµεις στο
πλευρό µας. Σας έχουµε, όµως, δυστυχώς, απέναντι και σας βλέπουµε καθηµερινά να υπερασπίζεστε ό,τι πιο παλιό από το παλιό
-και πιο σάπιο- στο πολιτικό και οικονοµικό κατεστηµένο του
τόπου, γιατί είναι ακριβώς αυτές οι δυνάµεις που οικοδόµησαν
και εξέθρεψαν αυτό που ονοµάζεται διαπλοκή.
Είναι ένας αγώνας που πολλές κυβερνήσεις και πολλοί Πρωθυπουργοί υποσχέθηκαν ότι θα πράξουν, αλλά τελικά δεν τόλµησαν. Εµείς σε αυτό τον αγώνα, όσες απειλές και εκβιασµούς
κι αν δεχθούµε, δεν πρόκειται να υποχωρήσουµε. Αυτό τον
αγώνα θα τον πάµε µέχρι τέλους και θα τον κερδίσουµε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι το παράλληλο πρόγραµµα είναι
µία παράσταση. Πραγµατικά, έχω την αίσθηση ότι πολύ σας ενοχλεί αυτό το παράλληλο πρόγραµµα. Σας ενοχλεί, διότι τα τέσσερα, πέντε χρόνια που επιβάλατε σκληρές µνηµονιακές
πολιτικές, δεν είχατε να παρουσιάσετε τίποτα θετικό.
Όταν πρωτοήλθε αυτό το παράλληλο πρόγραµµα και µάλιστα
ήταν λίγο πριν µια κρίσιµη δόση για την ελληνική οικονοµία, κάνατε µεγάλη φασαρία στη Βουλή λέγοντας ότι δήθεν αυτό το
πρόγραµµα δεν είναι κοστολογηµένο, δεν έχει την έγκριση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι δήθεν αυτό το πρόγραµµα
θα µας βγάλει έξω, θα µας οδηγήσει στα βράχια.
Αυτή η φασαρία και αυτός ο θόρυβος έφτασε, φυσικά, µέχρι
τους θεσµούς, οι οποίοι ζήτησαν µια µικρή παράταση για να εξετάσουν αν πράγµατι είναι κοστολογηµένο. Το εξέτασαν, είδαν ότι
είναι κοστολογηµένο και ήλθε το πρόγραµµα αυτό στη Βουλή.
Τόσο µεγάλο άγχος και τόσο µεγάλη αγωνία µην τυχόν και
αυτή η Κυβέρνηση αποδείξει ότι έχει και την τόλµη και το θάρρος
να προχωρά σε µια πολιτική στήριξης των κοινωνικών στρωµάτων, κάτι που εσείς ποτέ δεν διανοηθήκατε;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Έµαθα προχθές, που βρισκόσασταν στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και συναντηθήκατε και
µε την Καγκελάριο Μέρκελ, ότι αφήσατε να διαρρεύσει το εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Δεν θα στηρίζουµε στα δύσκολα, να ψηφίζουµε µαζί τα δύσκολα…» –φαντάζοµαι εννοούσατε το ασφαλιστικό- «…αλλά να
ψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ µόνοι τους τα εύκολα και να ψηφίζουν και το παράλληλο πρόγραµµα που είναι εύκολο».
Κύριε Μητσοτάκη, δεν σας ζήτησα ποτέ να ψηφίσετε το ασφαλιστικό. Δεν σας ζητάω, λοιπόν, τα δύσκολα. Μόνοι µας! Ψηφίστε
τουλάχιστον τα εύκολα, ψηφίστε και κάτι που ο ελληνικός λαός
θα δει ότι έχει όφελος γι’ αυτόν και για τα κοινωνικά στρώµατα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Μας είπατε, όµως, κατά τη διάρκεια της οµιλίας σας ότι αυτά,
τα οποία φέρνουµε σήµερα εδώ και κυρίως το πιο σηµαντικό από
όσα φέρνουµε, που αφορά τη δυνατότητα για δυόµισι εκατοµµύρια περίπου ανασφάλιστους συµπολίτες µας δωρεάν πρόσβασης σε υγειονοµικές υπηρεσίες, στα νοσοκοµεία, είναι κάτι που
το είχατε κάνει. Το είχατε κάνει, αλλά δεν το είχαµε καταλάβει!
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ούτε εµείς το είχαµε καταλάβει ούτε οι ανασφάλιστοι συµπολίτες µας, που πήγαιναν στα ελληνικά νοσοκοµεία και τους επιβάρυναν τις φορολογικές τους δηλώσεις το είχαν καταλάβει!.
Και ύστερα λέτε εσείς σε εµάς ότι λέµε ψέµατα στον ελληνικό
λαό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλω, λοιπόν, να καταθέσω στα Πρακτικά επίσηµο έγγραφο
από το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου –φαντάζοµαι ότι αντίστοιχο υπάρχει και σε κάθε άλλο νοσοκοµείο- που
περιγράφει τη διαδικασία εισαγωγής στο νοσοκοµείο και δίνει
οδηγίες στους υπηρεσιακούς υπαλλήλους πώς ακριβώς να λειτουργήσουν και φυσικά στους ασθενείς που εισέρχονται, τι ακριβώς συµβαίνει αν κάποιος δεν έχει ασφάλιση, αν µετά από πέντε
χρόνια µνηµονίων έχει χάσει τη δυνατότητα να πληρώνει τις
ασφαλιστικές του εισφορές και δεν είναι ασφαλισµένος.
Τι λέει, λοιπόν, αυτό το έγγραφο; «Αν δεν είσθε ασφαλισµένος
σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα υγείας, κατά την προσέλευσή
σας στο Τµήµα Κίνησης θα πρέπει να συµπληρώσετε υπεύθυνη
δήλωση αποδοχής χρέους…» -κύριε Μητσοτάκη-…
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
…«…βάσει της οποίας είστε υπεύθυνος…» –λέει στον ανασφάλιστο- «…για την οικονοµική τακτοποίηση της νοσηλείας σας. Το
κόστος νοσηλείας διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο, βάσει ΦΕΚ που έχει οριστεί για τα δηµόσια νοσοκοµεία».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι ηµεροµηνία έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Με τι ηµεροµηνία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μας είπατε,
επίσης, ότι, τι νόηµα έχει αυτή η πρωτοβουλία και το νοµοσχέδιο
–το πρώτο που έφερε η Κυβέρνηση για την ανθρωπιστική κρίσηαφού δεν µπόρεσε να υλοποιήσει τις αρχικές της υποσχέσεις και
έφερε ένα νοµοσχέδιο που είχε ένα χαµηλό οικονοµικό πακέτο
στήριξής του; Ακόµα, µας είπατε ότι δεν χρειαζόταν καν αυτό το
νοµοσχέδιο, διότι αφού, για παράδειγµα, υπάρχει το κοινωνικό
τιµολόγιο της ΔΕΗ, τότε ποιος ο λόγος να µιλάµε για περαιτέρω
παρεµβάσεις στήριξης των χαµηλών οικονοµικά στρωµάτων σε
σχέση µε τη δυνατότητα να πληρώνουν το ρεύµα.
Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε, το κοινωνικό τιµολόγιο δίνει µειωµένη τιµή σε όσους έχουν χαµηλά εισοδήµατα. Εµείς φέραµε
δωρεάν ρεύµα για τριακόσιους χιλιάδες συµπολίτες µας. Δωρεάν ρεύµα! Γνωρίζετε τη διαφορά;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για πάντα; Διακόσια ευρώ στο σύνολο πέρυσι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Όχι στο διηνεκές.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έχω την αίσθηση ότι εσείς έχετε καταφέρει περισσότερα σε πέντε χρόνια.
Όµως, θα τα πείτε αυτά. Θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ κάντε ησυχία!
Κύριε Μπαλαούρα, αφήστε τις διευκρινίσεις. Κυρία Βούλτεψη,
µη ζητάτε διευκρινίσεις.
Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Με τους αγρότες τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ! Κάντε ησυχία!
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κατανοώ,
κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει µια σύγχυση στο εκ δεξιών ακροατήριο. Είναι λογικό να υπάρχει, διότι όταν κανείς έρχεται αντιµέτωπος µε αλήθειες, είναι δύσκολο να συνεχίζει την προπαγάνδα
του.
Και, ευτυχώς, η Βουλή είναι ένας χώρος διαλόγου, όχι στηµένου διαλόγου, σαν αυτούς που έχετε συνηθίσει, τους στηµένους
τηλεοπτικούς διαλόγους! Εδώ θα λέγονται αλήθειες και ο ελληνικός λαός θα ακούει αλήθειες!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω, όµως, µε κάτι
το οποίο ίσως είναι εξαιρετικά σηµαντικό αυτές τις ηµέρες. Και
είναι εξαιρετικά σηµαντικό γιατί; Έχει γίνει εδώ και δύο τρεις
µήνες µια λυσσαλέα προσπάθεια να δηµιουργηθεί η εντύπωση
από µερίδα µέσων ενηµέρωσης και από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -όχι, βεβαίως, ότι αυτοί έχουν εναλλακτικό
πρόγραµµα για να κάνουν τα πράγµατα καλύτερα- ότι, εν πάση
περιπτώσει, όλοι το ίδιο είναι. Και µιλάει διαρκώς ο κ. Μητσοτάκης για το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, εσείς και η παράταξή σας
όταν µιλάτε για ηθικό πλεονέκτηµα να είστε λίγο πιο προσεκτικοί,
διότι εµείς τις λίστες των φοροφυγάδων, µόλις τις πήραµε, τις
πήγαµε στη δικαιοσύνη.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν τις κρατήσαµε στα συρτάρια µας και ούτε δίναµε εντολές
σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειµένου να
αφήνουν τις λίστες σε αυτούς που µας τις έδιναν!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και πρέπει να απολογηθείτε γι’ αυτό στον ελληνικό λαό. Να
απολογηθείτε στον ελληνικό λαό, γιατί η κυβέρνηση του κ. Σαµαρά, στην οποία ήσασταν πρωτοκλασάτος Υπουργός, ήταν
αυτή η οποία προστάτευσε τους φοροφυγάδες!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν έχει ηµεροµηνία αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είστε απατεώνας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργιάδη, έχουµε
περάσει σε άλλο θέµα τώρα! Παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Είναι πριν τον νόµο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν ντρέπεστε; Είναι πριν
τον νόµο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ντροπή!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έρχεστε στη Βουλή και
λέτε ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργιάδη!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Όταν, λοιπόν, µιλάτε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργιάδη, έχουµε
περάσει σε άλλο θέµα τώρα. Παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Γνωρίζω ότι
ο κ. Παπασταύρου ήταν κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης Σαµαρά και γι’ αυτό φωνάζετε. Όµως, όσο τον προστατεύσατε, τον
προστατεύσατε και όσο τους προστατεύσατε τους φοροφυγάδες, τους προστατεύσατε.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέλος η προστασία! Τέλος πια η προστασία!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτή, λοιπόν, η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι η µόνη Κυβέρνηση στον τόπο, που τις δεσµεύσεις που έχει
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αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό, τις δεσµεύσεις απέναντι
στη στήριξη των χαµηλών εισοδηµάτων, τις δεσµεύσεις απέναντι
στη στήριξη των κοινωνικά αδυνάτων, αλλά και τις δεσµεύσεις
για το χτύπηµα της διαπλοκής και της διαφθοράς, πέρα και έξω
από τις µεγάλες δυσκολίες, θα προσπαθήσει να τις φέρει εις
πέρας.
Διότι, κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς
ήµασταν αυτοί που ανοίξαµε το µεγάλο θέµα των θαλασσοδανείων, των σκανδάλων, το µεγάλο θέµα της «SIEMENS». Και θα
το πάµε µέχρι τέλους, κύριε Μητσοτάκη. Τίποτε δεν θα ξεχαστεί
σ’ αυτό τον τόπο! Μέχρι τέλους!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Πρωθυπουργό.
Χρειάστηκε πολύ περισσότερος χρόνος, διότι υπήρχε και το
ζήτηµα της ενηµέρωσης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκης θέλει να κάνει µια παρέµβαση.
Θα προχωρήσουµε στη συνέχεια και στους άλλους Αρχηγούς.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, µου έκανε πολλή εντύπωση η αρχική σας
τοποθέτηση σχετικά µε τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο ζήτηµα του προσφυγικού-µεταναστευτικού. Αντί να εκτιµήσετε το γεγονός ότι ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης πήγε στην
Ευρώπη και έβαλε πλάτη για τη χώρα, το µόνο το οποίο σπεύσατε να πείτε ήταν για την αλλαγή θέσης της χώρας.
Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, θα ήθελα να σας εξηγήσω κάτι. Δεν µε
λένε Πάνο Καµµένο. Αυτά που είπατε για τα hot spots, ότι είναι
εστίες εντάσεων, δεν τα είπα εγώ. Αυτά που αναφέρατε για τα
κλειστά σύνορα, δεν τα είπα εγώ. Οι δικοί σας Υπουργοί τα είπαν,
κύριε Πρωθυπουργέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να είστε λίγο πιο προσεκτικός.
Και όταν µιλάτε…
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
Κυρία Αυλωνίτου, θα αναγκάζοµαι να ονοµατίζω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εν πάση περιπτώσει, κύριε Τσίπρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για αλλαγή στάσης θα περίµενα τουλάχιστον να
θυµηθείτε τι έλεγε η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές,
σχετικά µε τον ρόλο του ΝΑΤΟ: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιµπεριαλιστική δύναµη. Και η διακήρυξη ξεκαθάριζε ότι θέλετε Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ και Ευρωστρατό. Μα, εδώ πέρα συζητούµε
για την πιο µνηµειώδη γεωπολιτική κυβίστηση που έχει γίνει σε
αυτή την Αίθουσα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν βρισκόταν εδώ πέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα σας
έλεγε: «Τσίπρας και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αναφέρεστε σε αλλαγή στάσης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Εν πάση περιπτώσει, δεν ακούσαµε ποτέ από σας, κύριε Τσίπρα, µια αυτοκριτική για τις παλινωδίες της πολιτικής σας το
πρώτο οκτάµηνο στο ζήτηµα του προσφυγικού-µεταναστευτικού.
Εγώ, µε µεγάλη αξιοπρέπεια, στην Ευρώπη δεν τις ανέδειξα.
Όµως, εδώ έχω µια ευθύνη: Να θυµίσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία τι έκανε η τότε αρµόδια Υπουργός σας, που µιλούσε για
τους «µετανάστες που λιάζονταν». Και είχε αυτή τη νοοτροπία,
ότι θα µπορούσαν όλοι να περνούν από την Ελλάδα, να πηγαίνουν στην Ευρώπη και η Ευρώπη να αδιαφορεί παντελώς για τις
εξελίξεις.
Αυτά κάνατε, κύριε Τσίπρα, και προφανώς και στείλατε µηνύµατα σε όλους τους διακινητές ότι ο ευκολότερος τρόπος εισόδου στη χώρα µας ήταν από τα ελληνικά σύνορα. Μην τα ξεχνάµε
αυτά!
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, κύριοι συνάδελφοι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μην τα ξεχνάµε αυτά!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Μητσοτάκη…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μπαλαούρα, κύριε
Θεωνά, αναγκάζοµαι να λέω ονόµατα. Σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τα …
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ο κ. Πλακιωτάκης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Αυλωνίτου, σας παρακαλώ. Τι πράγµατα είναι αυτά;
Συνεχίστε, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ηρεµήστε, κύριοι συνάδελφοι.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τα πράγµατα στη Συρία οξύνθηκαν
τον τελευταίο χρόνο. Δεν υπάρχει, όµως, επίσης, καµµία αµφιβολία, κύριε Τσίπρα, ότι ένα µεγάλο µέρος όσων εισέρχονται σήµερα στην ελληνική επικράτεια δεν είναι πρόσφυγες. Είναι
παράτυποι µετανάστες, οι οποίοι έρχονται από διάφορες χώρες,
διότι κάποιος τους έστειλε ένα µήνυµα ότι «µπορείτε πολύ εύκολα να µπείτε από την Ελλάδα για να φτάσετε στην Ευρώπη».
Και γι’ αυτό έχετε ευθύνη, κύριε Τσίπρα, εσείς και οι Υπουργοί
σας, οι οποίοι οδήγησαν, δυστυχώς, την Κυβέρνηση σε µία αναδίπλωση καλοδεχούµενη…
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και
των ΑΝΕΛ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Τον χάρτη να δείτε! Αν δείτε τον χάρτη,
δεν θα τα λέτε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Ηρεµία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πλην, όµως, έπρεπε να φτάσουµε στα απόλυτα όριά µας.
Έπρεπε να απειληθούµε µε έξοδο από τη Σένγκεν για να σοβαρευτείτε επιτέλους. Έπρεπε να αναθέσετε την αρµοδιότητα στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Όλα αυτά έγιναν λόγω των δικών σας καθυστερήσεων. Δεν τα
ανέδειξα στην Ευρώπη, διότι στην Ευρώπη οφείλουµε να έχουµε
εθνική στρατηγική. Και, πράγµατι, σήµερα υπάρχει ένας κοινός
τόπος για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Για το τι
έγινε, όµως, από τον Ιανουάριο µέχρι σήµερα, υπάρχουν ευθύνες. Και αυτές οι ευθύνες έχουν ήδη αποδοθεί.
Τώρα, πάµε λίγο στα υπόλοιπα. Βλέπω µία επιθυµία δική σας,
κύριε Τσίπρα, κάθε φορά που µιλάτε να αναφέρεστε µονότονα
µόνο στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015. Έχετε ξεχάσει…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Οι τελευταίες είναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Είναι βολικό πλυντήριο, λοιπόν, οι εκλογές! Αυτό µας λέτε.
Είναι ένα βολικό πλυντήριο για όλες τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις. Υπάρχει, όµως, ένα πρόβληµα.
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και καλά, εµείς να σας πιστέψουµε. Το πρόβληµα είναι ότι
δεν σας πιστεύει η κοινωνία.
Για ρωτήστε έναν πολίτη σήµερα, κύριε Τσίπρα, εάν πιστεύει
ότι τα πράγµατα σήµερα στη χώρα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν
πριν από έναν χρόνο. Για δείτε το λίγο.
Δεν θα αναφερθώ στις δηµοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου. Καταλαβαίνω ότι αυτές µπορεί να σας ενοχλούν. Όµως, θα αναφερθώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δηµοσκοπήσεων, τα
οποία δίνουν την εικόνα µιας κατεστραµµένης χώρας, µιας
χώρας στην οποία δεν υπάρχει καµµία ελπίδα, µιας χώρας η
οποία ως καρυδότσουφλο πορεύεται σε συνθήκες αστάθειας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Εµείς την καταστρέψαµε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μπαλαούρα!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και αυτές οι δηµοσκοπήσεις και αυτά τα αποτελέσµατα
στην κοινή γνώµη είναι αποτέλεσµα της δικής σας πολιτικής.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και
των ΑΝΕΛ)
Τώρα, για τις περήφανες διαπραγµατεύσεις του επταµήνου,
γιατί επανέρχεστε; Το φάντασµα του κ. Βαρουφάκη πλανάται σε
αυτή την Αίθουσα. Εδώ είναι και µας ακούει! Και σας άκουγε και
εσάς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µιλάει ο κ. Βαρουφάκης για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν.
Θα τη µάθουµε την αλήθεια κάποτε, κύριε Τσίπρα, για το τι έγινε
ακριβώς σε αυτό το εξάµηνο. Θα τη µάθουµε, µην ανησυχείτε.
Θα τη µάθουµε την αλήθεια και τότε θα φανεί σε όλο του το
εύρος, πραγµατικά, τι γνωρίζατε εσείς για τα παράλληλα σχέδια,
για την ενδεχόµενη κατάληψη του Νοµισµατοκοπείου. Τι κάνατε
για όλα αυτά, επιτέλους; Δεν έχετε απαντήσει.
Λοιπόν, αυτά οι Έλληνες πολίτες δεν τα ξεχνούν εύκολα. Εδώ,
λοιπόν, θα είµαστε και αυτά να τα θυµηθούµε.
Τώρα, ως προς τα αγγλικά και τα ελληνικά και ποια νοµοσχέδια έρχονταν στα αγγλικά, να σας πω ότι το τρίτο µνηµόνιο, το
οποίο διαιώνισε αυτή την κατάσταση, κύριε Τσίπρα, ήρθε στα αγγλικά. Δεν το γράψατε εσείς. Στα αγγλικά ήρθε. Και το φέρατε
µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες να ψηφιστεί, εσείς, που λέγατε ότι
θα σκίσετε µνηµόνια! Λοιπόν, µην προκαλείτε, επιτέλους, και τη
µνήµη µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα, ως προς το ζήτηµα των διαρροών, που υποτίθεται ότι
κάναµε ή δεν κάναµε µετά τη συνάντηση που είχα µε την κυρία
Καγκελάριο: Κοιτάξτε, κύριε Τσίπρα, ίσως σας φαίνεται παράξενο ότι υπάρχει ένας πολιτικός Αρχηγός, ο οποίος τα ίδια πράγµατα, που λέει εδώ, λέει και στο εξωτερικό. Καταλαβαίνω ότι
αυτό σάς είναι δύσκολο να το αντιληφθείτε.
Λοιπόν, εγώ επαναλαµβάνω το εξής: Σε αυτή την Αίθουσα δεν
ψηφίζουµε, ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. Ψηφίζουµε τα σωστά και
καταψηφίζουµε τα λάθος. Είµαστε ξεκάθαροι σε αυτό; Το λέω
για να το ξεκαθαρίσουµε τελείως, λοιπόν.
Το ασφαλιστικό είναι λάθος. Γι’ αυτό και δεν το ψηφίζουµε,
κύριε Τσίπρα.
Τέλος, ως προς το ενδιαφέρον αυτό έντυπο, το οποίο καταθέσατε στα Πρακτικά, είναι η πρώτη φορά –προσέξτε!- που εδώ
βλέπω να κατατίθεται, όχι επίσηµο έγγραφο, αλλά ένα ενδιαφέρον φυλλάδιο, χωρίς ηµεροµηνία, κύριε Τσίπρα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Πλαστό είναι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν λέω ότι είναι πλαστό. Απλά λέω ότι είναι παλιό. Λέω
ότι είναι προγενέστερο της υπουργικής απόφασης. Αυτό λέω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ξέρετε, αυτοί, οι οποίοι σας δίνουν όλα αυτά τα έντυπα, καλό
είναι, κύριε Τσίπρα, να σας ενηµερώνουν καλύτερα και να µη σας
εκθέτουν. Διότι, ξέρετε, όταν κάποιος καταθέτει κείµενα στα
Πρακτικά, ενίοτε µπορεί να εκτεθεί.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, αποδεικνύουµε έµπρακτα και µε
λόγια τι είναι αυτό το οποίο κάνετε.
Σας είπα από την πρώτη στιγµή πως, σε αντίθεση µε αυτά τα
οποία κάνατε εσείς και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια είπαµε
ότι το νοµοσχέδιο αυτό έχει και σωστές ρυθµίσεις, τις οποίες θα
τις ψηφίσουµε. Είπαµε, όµως, µε την ίδια ειλικρίνεια και µε την
ίδια ένταση ότι το νοµοσχέδιο αυτό, προφανώς, δεν είναι λύση
για τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κοινωνία.
Εκεί έξω η κοινωνία βράζει, κύριε Τσίπρα, και το γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά. Και βράζει όχι µόνο επειδή είστε αναποτελεσµατικοί, αλλά και επειδή αυτή η κοινωνία δεν µπορεί να ξεχάσει,
κύριε Τσίπρα, τα ψέµατα τα οποία είπατε στον ελληνικό λαό, όσο
κι αν εσείς θέλετε να χρησιµοποιήσετε τις εκλογές του Σεπτεµβρίου για να ξεπλυθείτε από αυτά τα οποία είπατε! Θα σας καταδιώκουν αυτά τα ψέµατα για όλη σας τη διαδροµή και γι’ αυτό
σας κρατά υπόλογο σήµερα ο ελληνικός λαός!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία!
Κυρία Αναγνωστοπούλου, παρακαλώ, µη θέτετε επιπλέον ζητήµατα.
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Μητσοτάκη, στο κρίσιµο θέµα του προσφυγικού, που, όπως είπα,
αποτελεί ένα εθνικής σηµασίας θέµα, είµαι υπέρ της άποψης ότι
θα πρέπει να είµαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, είτε µιλάµε
έξω είτε µιλάµε µέσα και ιδίως σε µια κρίσιµη στιγµή.
Εγώ καταλαβαίνω, βεβαίως, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για
έναν νέο Αρχηγό κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που
θέλει να δείξει το προφίλ του ευρωπαϊκού ηγέτη και ιδίως συνοµιλεί µε ηγέτες κρατών που κρατάνε µια στάση στο προσφυγικό
διαφορετική από τον πυρήνα των αντιλήψεων που πολλοί συµµερίζονται στην παράταξή σας, να καταφέρει την ίδια στιγµή να
συνδυάσει και το κοστούµι του ευρωπαϊκού ηγέτη…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Του Ευρωπαίου!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …το κοστούµι του Ευρωπαίου ηγέτη αλλά και το κοστούµι του Αρχηγού
ενός κόµµατος που έχει πολλές και διαφορετικές τάσεις και καπετανάτα. Είναι δύσκολο κανείς να συνδυάσει και τη λογική ότι
είµαστε στην εθνική γραµµή για το προσφυγικό, της προστασίας
των προσφύγων και του ανθρώπινου προσώπου, αλλά και τη λογική που πολλές φορές σε αυτή την Αίθουσα έχει εκφράσει ο κ.
Βορίδης και ο κ. Δένδιας. Το κατανοώ αυτό.
Εν τούτοις, θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε κρίσιµα ζητήµατα, όπως στο θέµα του ΝΑΤΟ για παράδειγµα, η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να έχει µία επίσηµη θέση. Διότι την προηγούµενη
φορά, που συζητήσαµε αυτό το θέµα στο εθνικό Κοινοβούλιο και
µίλησε ο κ. Δένδιας, χρειάστηκε να βγάλετε τρεις ανακοινώσεις,
τρεις διαφορετικές ανακοινώσεις για να καταλήξετε σε µία
άποψη!
Θέλω να επαναλάβω, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ότι µε χαροποιεί το γεγονός πως κρατάτε -επισήµως τουλάχιστον- µια στάση
εθνικής συνεννόησης σε αυτό το θέµα.
Θέλω, όµως, να σας πω µε ειλικρίνεια ότι η άποψη, που πριν
από λίγο εκφράσατε σε σχέση µε τις δηλώσεις της πρώην
Υπουργού και σηµερινής Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Χριστοδουλοπούλου, απόψεις που πολλάκις έχουν εκφραστεί και στο
Κοινοβούλιο και δηµοσίως και από εσάς και από στελέχη του
κόµµατός σας, αποτελούν τον βασικό πυρήνα της ίδιας κριτικής
που ασκούν σήµερα λαϊκιστικές και ακροδεξιές δυνάµεις, το
κόµµα του AfD στη Γερµανία, στην κ. Μέρκελ. Ξέρετε για τι την
κατηγορούν; Ότι φωτογραφιζόµενη δίπλα στους πρόσφυγες και
λέγοντας ότι η Γερµανία είναι ένας χώρος, όπου οι πρόσφυγες
µπορούν να βρουν στέγη, τροφή και ανθρωπιά, ήταν «pull factor»,
δηλαδή ήταν αυτή που άνοιξε τις ροές και φώναξε τους πρόσφυγες να έρθουν εδώ.
Κύριε Μητσοτάκη, όµως, πρέπει να καταλάβουµε ότι ορισµένα
πράγµατα που συµβαίνουν γύρω µας, ξεπερνάν τις δυνάµεις,
πόσω δε µάλλον τις δυνάµεις της Καγκελαρίου. Φανταστείτε! Η
κ. Χριστοδουλοπούλου ήταν αυτή η οποία έφερε ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη και πάνω από τέσσερα εκατοµµύρια πρόσφυγες µακριά από τη Συρία, στην Τουρκία και στην
Ιορδανία; Σοβαρευτείτε επιτέλους! Σοβαρευτείτε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλω, όµως, να σας απαντήσω επιγραµµατικά και στα θέµατα
που θέσατε και στην κριτική που ασκήσατε σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση την οποία κάναµε, το αποτέλεσµα το οποίο είχαµε.
Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που να µη
γνωρίζει, που να µην κατανοεί ότι υπήρξε µια σκληρή µάχη, µια
µάχη που έφτασε ως τα άκρα; Τότε εσείς ήσασταν αυτοί που µας
φωνάζατε εδώ «Μην το τραβάτε άλλο. Υπογράψτε! Υπογράψτε
ό,τι σας δώσουν». Κάνατε συλλαλητήρια, βγαίνατε έξω και κάνατε καµπάνια για το «ναι» σε πολύ χειρότερες προτάσεις από
αυτές στις οποίες καταλήξαµε. Πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και
ένας Έλληνας -όχι µόνο Έλληνας, πολίτης που παρακολουθεί
τις εξελίξεις στην Ευρώπη- που δεν γνωρίζει ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο µάτι του κυκλώνα και έτυχε µιας εκβιαστικής και εκδι-
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κητικής απάντησης εκείνη την κρίσιµη µέρα της 12ης Ιουλίου;
Όταν έγινε πρώτο hashtag σε viral στο διαδίκτυο, στο Facebook,
στο Twitter το «this is a coup»; Δεν το ξέρετε αυτό;
Έρχεστε, λοιπόν, και λέτε: «Η διαπραγµάτευσή σας δεν είχε
αποτελέσµατα». Κύριε Μητσοτάκη, το αν είχε ή δεν είχε αποτελέσµατα, θα κριθεί στο τέλος της µάχης. Διότι εµείς συνεχίζουµε
να δίνουµε τη µάχη. Και συνεχίζουµε να δίνουµε τη µάχη πάντοτε, έχοντας τη δυνατότητα να κοιτάµε στα µάτια, κατά µέτωπο,
µε το κεφάλι ψηλά τον ελληνικό λαό. Διότι, κάναµε εκλογές,
κύριε Μητσοτάκη, τις οποίες χάσατε. Μας λέτε: «Μα γιατί αναφέρεστε στις τελευταίες εκλογές;». Σε ποιες θέλετε να αναφερθούµε; Στις προτελευταίες; Στις ευρωπαϊκές εκλογές; Ποιες είναι
αυτές που σας ικανοποιεί να αναφερθούµε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Στο δηµοψήφισµα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Στο δηµοψήφισµα; Σε ποιες; Σε ποια εκλογική αναµέτρηση θέλετε να αναφερθούµε; Σε ποια εκλογική αναµέτρηση; Μέσα σε ενάµιση
χρόνο χάσατε τέσσερις φορές και µυαλό δεν βάλατε ότι ο ελληνικός λαός σας έχει πει «Φτάνει πια! Καθίστε και λίγο στην άκρη!
Φτάνει πια. Σαράντα χρόνια κυβερνάγατε».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλω, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να σας πω, πως αν δεν σας
αρέσει να αναφερόµαστε στις τελευταίες εκλογές, θα περιµένετε
πολύ ακόµα, διότι οι επόµενες θα είναι σε τριάµισι χρόνια. Και
αυτές, όµως, θα τις χάσετε αν συνεχίσετε αυτήν τη λογική και
θα είστε ξανά για µια ακόµα τετραετία στα έδρανα της Αντιπολίτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Αρχηγός του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Μιχαλολιάκος.
Να περιµένουµε ένα λεπτό, καθώς κάποιοι θέλουν να αποχωρήσουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, όσοι είναι να αποχωρήσουν να το κάνουν γρήγορα, για να
µπορέσουµε να συνεχίσουµε τη διαδικασία. Μην καθυστερούµε.
Ορίστε, κύριε Μιχαλολιάκο, για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µε µεγάλη µου έκπληξη άκουσα προηγουµένως έναν
ηγέτη πολιτικού κόµµατος της Αριστεράς, να αποδίδει τα εύσηµα
για την ανθρωπιστική επιχείρηση του ΝΑΤΟ.
Πού είναι ο καιρός που διαδηλώνατε κατά των βοµβαρδισµών
στην Γιουγκοσλαβία; Έχετε λιώσει πολλά ζευγάρια παπούτσια
κάνοντας πορείες και φωνάζοντας «Αµερικάνοι, φονιάδες των
λαών». Τώρα οµιλείτε υπέρ του ΝΑΤΟ και φυσικά αυτή δεν είναι
η µόνη έκπληξη η οποία εµφανίστηκε στη σηµερινή συνεδρίαση.
Είχαµε και τα συγχαρητήρια της κ. Μέρκελ προς τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Μητσοτάκη, για την εθνική
συναίνεση στο λεγόµενο προσφυγικό ζήτηµα, το οποίο είναι ένα
ζήτηµα όχι µόνο προσφυγικό. Κατά το µικρότερο ποσοστό είναι
προσφυγικό. Είναι ζήτηµα λαθροµεταναστών.
Επειδή πολλές φορές µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα έχει
γίνει θέµα για το αν πρέπει να χρησιµοποιείται η έκφραση «λαθροµετανάστες», θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά ένα απόσπασµα της επίσηµης εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται η έκφραση «δεδοµένα που πιστοποιούν, ότι ο αιτών χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα
λαθροµεταναστών». Αυτό είναι από την επίσηµη ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εποµένως, σταµατήστε να γίνεστε βασιλικότεροι του βασιλέως και να θέλετε να αλλάξουµε την ελληνική
γλώσσα.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έλαβε συγχαρητήρια, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης από την κ.
Μέρκελ. Όταν κάποιος λαµβάνει συγχαρητήρια από την κ. Μέρ-
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κελ µετά απ’ αυτά που έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια, µάλλον
πρέπει να παίρνει συλλυπητήρια από τον ελληνικό λαό.
Έχουµε φτάσει στο σηµείο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε στο πρόγραµµά του ότι θα βγάλει τη χώρα από το ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγµή
να φέρνει το ΝΑΤΟ µέσα στο ίδιο το Αιγαίο.
Βεβαίως, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθώ στο γεγονός της αλλαγής του σχεδίου πτήσεως του ταξιδιού του Πρωθυπουργού προς το Ιράν, όπου, όπως είναι γνωστό, οι Τούρκοι
απαίτησαν να µην προσγειωθεί το πρωθυπουργικό αεροπλάνο
στη Ρόδο, γιατί η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, σύµφωνα µε αυτούς είναι αποστρατικοποιηµένη ζώνη. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο στα Δωδεκάνησα, για τον απλούστατο λόγο ότι τα
Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν από την Ιταλία στην Ελλάδα το
1948. Μάλιστα, θετικό ρόλο στην όλη υπόθεση τότε έπαιξε η Σοβιετική Ένωση, για να είµαστε ειλικρινείς, η οποία απαίτησε,
επειδή ακριβώς η Ελλάδα ανήκε στη δύση, στο αµερικανικό
στρατόπεδο, να µην έχει στρατιωτικές δυνάµεις. Εποµένως, δεν
νοµιµοποιείται.
Επιπλέον, υπάρχει ένα de facto γεγονός από τα µέσα της δεκαετίας του ’80, όπου είναι δεδοµένο ότι υπάρχουν στρατιωτικές
δυνάµεις στα Δωδεκάνησα και θα έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός, επειδή ακριβώς το απαίτησαν οι Τούρκοι, να πάει στη Ρόδο
και από εκεί να κάνει νέο σχέδιο πτήσεως και να πάει µέσω της
Αιγύπτου, όπως πήγε, στην Τεχεράνη. Πιστεύουµε ότι η αλλαγή
σχεδίου, αν θέλετε, και το γεγονός ότι δεν πήγε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο στη Ρόδο, είναι ένα καίριο πλήγµα στα εθνικά
θέµατα που δηµιουργεί ένα κακό προηγούµενο.
Δεν είναι τυχαίο πως σε ό,τι αφορά την εµπλοκή του ΝΑΤΟ
στην περιοχή µας, οι Τούρκοι απαιτούν να µην επιχειρήσουν τα
νατοϊκά πλοία ούτε στα Δωδεκάνησα ούτε στη Λήµνο, γιατί τα
θεωρούν αποστρατικοποιηµένη περιοχή. Αυτό το θέµα είναι
ακόµα σε εκκρεµότητα. Πιστεύουµε και ελπίζουµε ότι θα υπάρξει
σθεναρή ελληνική απάντηση και δεν θα αποδεχθούµε κάτι τέτοιο.
Πρέπει, όµως, επί του προκειµένου να µιλήσουµε για το ΝΑΤΟ,
να πούµε τι θυσίασε η Ελλάδα για το ΝΑΤΟ και να ακουστούν
αυτά για πρώτη φορά στη Βουλή, από έναν άνθρωπο ο οποίος
δεν ανήκει στην Αριστερά και που τις θυσίες αυτές δυστυχώς τις
έκανε η λεγόµενη Δεξιά, η κεντροδεξιά, η φιλονατοϊκή και αµερικανόφιλη, αν θέλετε, παράταξη.
Για όσους δεν το ξέρουν, πρόβληµα στη Θράκη µε τους µουσουλµάνους δεν θα υπήρχε, όπως υπάρχει σήµερα µε την τουρκική προπαγάνδα, εάν κατόπιν πιέσεων που ασκήθηκαν από τους
Αµερικάνους και από το ΝΑΤΟ, δεν υποχρεώναµε τους µουσουλµάνους να µάθουν το νεοτουρκικό αλφάβητο και από Οθωµανοί
να µπουν στην τουρκική παιδεία.
Αυτό ήταν ένα εθνικό έγκληµα, το οποίο βλέπουµε στις µέρες
µας κάποιους κύριους να παίζουν το ρόλο της πέµπτης φάλαγγας και να φτάνουν στο σηµείο να µιλούν µέχρι και για ανεξάρτητη δηµοκρατία της δυτικής Θράκης.
Επίσης για όσους δεν το γνωρίζουν, οι κυβερνήσεις της Ελλάδος δεν είχαν αναγνωρίσει τη Γιουγκοσλαβία, διότι µέσα στους
κόλπους της Γιουγκοσλαβίας υπήρχε η οµόσπονδη δηµοκρατία
της λεγόµενης Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και γινόταν αλυτρωτισµός εις βάρος του Ελληνισµού. Για αυτόν τον λόγο δεν
τους είχαµε αναγνωρίσει αλλά µόλις ο Τίτο συγκρούστηκε µε τον
Στάλιν, τότε η κυβέρνηση της χώρας αναγνώρισε τη Γιουγκοσλαβία.
Να έρθουµε σε κάποια κρίσιµα σηµεία της νεοελληνικής ιστορίας, όπου η χώρα ανήκε στο ΝΑΤΟ. Τι έκανε το ΝΑΤΟ, όταν ξερίζωνε τον Ελληνισµό από την Κωνσταντινούπολη ο τουρκικός
όχλος; Τίποτε! Τι έκανε το ΝΑΤΟ, όταν βοµβάρδιζαν το 1963 και
1964 πρώτη φορά την Κύπρο οι Τούρκοι; Τίποτε! Τι έκανε το
ΝΑΤΟ, όταν είχαµε την εισβολή του Αττίλα το 1974; Τίποτε! Τι
έκανε το ΝΑΤΟ στην κρίση των Ιµίων; Τίποτε! Τι κάνει το ΝΑΤΟ,
τώρα που οι Τούρκοι αµφισβητούν την εθνική µας κυριαρχία µε
τις βραχονησίδες κ.λπ.; Τίποτε! Καµµία, λοιπόν, απαίτηση δεν
µπορούµε να έχουµε από αυτόν τον οργανισµό, ο οποίος έχει
στη στοργική του αγκάλη την Τουρκία και είναι δεδοµένο ότι λειτουργεί εις βάρος των εθνικών µας συµφερόντων.
Επιπλέον η παρουσία αυτών των πολεµικών πλοίων του ΝΑΤΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην περιοχή µας είναι κατάφορα αντισυνταγµατική, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 2, η παρουσία ξένων στρατευµάτων στην επικράτεια δεν είναι επιτρεπτή παρά µόνο µε
νόµο που θα ψηφίσει η πλειοψηφία των Βουλευτών της Βουλής.
Και τέτοιος νόµος δεν ψηφίστηκε εδώ ούτε ετέθη το θέµα.
Φυσικά αυτό το οποίο ελέχθη προηγουµένως από τον κύριο
Πρωθυπουργό, ότι δεν θα επιχειρούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα,
είναι τουλάχιστον χωρίς λογική βάση. Διότι µεταξύ Λέσβου και Μικράς Ασίας, µεταξύ Χίου και Μικράς Ασίας, Σάµου και Μικράς
Ασίας και Ιωνίας –και όχι Τουρκίας και όποιος αντιλαµβάνεται το
νόηµα αυτών των λέξεων, ας το αντιλαµβάνεται- δεν είναι δυνατόν
τα πλοία του ΝΑΤΟ να βρίσκονται στο πουθενά. Εκεί ισχύει η µέση
γραµµή. Δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα µεταξύ Λέσβου και Ιωνίας,
δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα µεταξύ Σάµου και Ιωνίας, εποµένως
θα επιχειρούν και εντός των χωρικών µας υδάτων. Άρα, έχουµε
κατάφορη παραβίαση του άρθρου 27.
Και επειδή πολύς λόγος έγινε -και θα αναφερθώ στη συνέχεια
στο θέµα- τις προηγούµενες µέρες, αυτό το ίδιο άρθρο, το 27,
λέει ότι µε την πλειοψηφία των Βουλευτών του Κοινοβουλίου
µπορεί να γίνει αλλαγή στα όρια της επικράτειας. Πράγµατι, αυτό
λέει στην παράγραφο 1 του άρθρου 27.
Και να κάνω το ρητορικό ερώτηµα: Εάν εµείς αποφασίσουµε,
ότι θα αλλάξουµε τα όρια της επικράτειας και δώσουµε ένα νοµό
της Θράκης στην Τουρκία, τι θα είµαστε; Ήρωες ή προδότες;
Φυσικά η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι προφανής.
Επιπλέον τα πλοία του ΝΑΤΟ τα οποία θα ενεργήσουν στην
περιοχή, δεν έχουν την αποστολή να αποτρέψουν τη ροή προσφύγων και παρανόµων µεταναστών –εάν σας αρέσει έτσι και
όχι λαθροµεταναστών. Δεν έχουν αυτήν τη δικαιοδοσία, παρά
µόνο να ειδοποιήσουν τις αρµόδιες αρχές, ελληνικές ή τουρκικές.
Τι σηµαίνει όµως η εµπλοκή του ΝΑΤΟ στην περιοχή µας; Τι
δείχνει; Τι αποδεικνύει; Αποδεικνύει ότι η περίφηµη Ευρωπαϊκή
Ένωση προς την οποίαν έχουµε δώσει τα πάντα, είναι ένας γίγας
µε πήλινα πόδια, είναι ένας υποτακτικός των Ηνωµένων Πολιτειών, της πολιτικής των κανονιοφόρων των Ηνωµένων Πολιτειών
και δεν κάνει τίποτε πέραν των εντολών που θα πάρει από την
Ουάσιγκτον και από τη Wall Street. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από
τους τυχοδιωκτικούς πολέµους που έκαναν οι Αµερικανοί στη
Μέση Ανατολή και οι οποίοι δηµιούργησαν αυτό το όλο ζήτηµα,
όσο και από το εµπάργκο κατά της Ρωσίας το οποίο συνυπέγραψε η Ελλάδα και το οποίο είναι εις βάρος των εθνικών µας
συµφερόντων.
Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί εις βάρος των χωρών
και των εθνών της Ευρώπης κατ’ επιταγήν των Ηνωµένων Πολιτειών.
Είναι προφανές, ότι τον ελληνικό λαό τον αφορά πολύ περισσότερο από τον εµφύλιο πόλεµο που γίνεται στην Ουκρανία, που
επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το ένα εκατοµµύριο
προσφύγων και παράνοµων µεταναστών οι οποίοι ήρθαν στην
Ελλάδα και δηµιούργησαν ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα.
Γιατί, αλήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να χρηµατοδοτεί,
αντί να χαϊδεύει την Τουρκία, δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία; Αλλά και από την άλλη πλευρά, πόσο είµαστε βέβαιοι ότι η
Τουρκία έχει τη θέληση αλλά και τη δυνατότητα να σταµατήσει
αυτή τη στιγµή τις προσφυγικές ροές; Μόνο όποιος δεν γνωρίζει
τα γεγονότα των τελευταίων µηνών και ηµερών, µπορεί να το
ισχυριστεί αυτή τη στιγµή. Μέσα στην ίδια την καρδιά της Τουρκίας, στην Άγκυρα έγινε µια τροµοκρατική επίθεση όπου σκοτώθηκαν δεκάδες αξιωµατικοί. Μαίνεται ένας πόλεµος µέσα στο
έδαφός τους από τους Κούρδους, οι οποίοι διεκδικούν την
εθνική τους ανεξαρτησία. Είναι ανοιχτό το µέτωπο στη Συρία και
ενδεχόµενη και πολύ πιθανή h εµπλοκή µε τη Ρωσία. Πιστεύετε
ότι το µοναδικό µέληµα της Τουρκίας θα είναι να σταµατήσει
τους πρόσφυγες και τους παράνοµους µετανάστες από το να
έρχονται στην Ελλάδα; Όχι βέβαια.
Εξάλλου, εις ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα
και τους πρόσφυγες, µετά την πρόσφατη σύνοδο στην οποία είχε
πάει ο Πρωθυπουργός, o κ. Τσίπρας, και ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως µέσα στο πλαίσιο των εργασιών του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, ο κ. Μητσοτάκης, είχαµε µια δή-
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λωση του Προέδρου της Γαλλίας Ολάντ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε
πολύ είπε: «Αν είχαµε βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ, ποιος θα
σταµατούσε τώρα την ροή των µεταναστών;». Ιδού λοιπόν, γιατί
µας θέλουν. Οι ίδιοι το οµολογούν.
Η Ελλάς και το πρόβληµα της Συρίας δεν είναι µεγέθη εντελώς
διαφορετικά µεταξύ τους. Να µην ξεχνάµε την εποχή που όταν
ξεσηκώνονταν οι λεγόµενες δυνάµεις αντιπολιτεύσεως κατά του
Άσαντ, το ελληνικό κράτος έκλεισε την πρεσβεία της Συρίας και
χαιρέτησε τις δηµοκρατικές δυνάµεις οι οποίες έκαναν την «Αραβική Άνοιξη» στη Συρία. Δεν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, δεν ήταν
ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, υπήρχε το προηγούµενο καθεστώς. Ποιες
ήταν αυτές οι δηµοκρατικές δυνάµεις, το είδαµε πολύ καλά µέσα
από τους ηλεκτρονικούς µας υπολογιστές µε τους live αποκεφαλισµούς ανθρώπων και µε όλες αυτές τις καταστροφές. Αυτό το
τέρας έχει πηγή προελεύσεως και όλοι τη γνωρίζουµε. Αυτό το
τέρας χρηµατοδοτήθηκε από τις Ηνωµένες Πολιτείες, από το
Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, όπως έχουν αποκαλύψει και επίσηµα κυβερνητικοί παράγοντες της Μόσχας.
Η ενδεχόµενη κλιµάκωση στη Συρία είναι δεδοµένο ότι έφερε
τα πλοία του ΝΑΤΟ στην περιοχή µας. Δεν έχουν έρθει τα πλοία
του ΝΑΤΟ εδώ να σταµατήσουν κανέναν πρόσφυγα, κανέναν παράνοµο µετανάστη. Η παρουσία τους εδώ είναι µια πολεµική
ενέργεια, κατά την άποψή µας, η οποία βάζει στο όλο παιχνίδι
την Ελλάδα και κατά τούτο είναι εθνικά επικίνδυνη και απαράδεκτη ενέργεια, η οποία, ας µάθει ο ελληνικός λαός, δεν έγινε µε
πρωτοβουλία της Ελλάδος ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με
πρωτοβουλία της Τουρκίας έγινε. Έχουν δηµοσιευθεί αυτά τα
πράγµατα. Πήρε ο Νταβούτογλου τηλέφωνο τη Μέρκελ και µετά
ενεπλάκη η Ελλάδα στο όλο ζήτηµα.
Τώρα εις ό,τι αφορά αυτά τα οποία συνέβησαν τις προηγούµενες ηµέρες, είναι τουλάχιστον άδικο, στερείται παντελώς βάσεως, να κατηγορείται η Χρυσή Αυγή ότι δεν σέβεται τις
Ένοπλες. Δυνάµεις. Μάλλον θα έπρεπε να αποφύγει να πει κάτι
τέτοιο ο ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγµή που επίσηµο τµήµα του κόµµατός
του, όπως το τµήµα δικαιωµάτων του ΣΥΡΙΖΑ, µιλάει υπέρ των
αρνητών στράτευσης, ζητάει την ατιµωρησία όλων αυτών που
δεν επιθυµούν να φορέσουν την τιµηµένη στολή του Έλληνα
στρατιώτη. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Τιµούµε τους Έλληνες αξιωµατικούς και οπλίτες και δεν µπορεί κανείς να µας πει ότι προσβάλλουµε τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Βεβαίως έγινε θέµα τις προηγούµενες µέρες και πρέπει να
αναφερθώ σε αυτό για εκφράσεις συναγωνιστών Βουλευτών το
κόµµατός µου. Πραγµατικά βλέπω επιλεκτική την ευαισθησία και
ειδικά όταν εκφέρεται αυτό το πράγµα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Από τον Μάιο του 2010 που µπήκαµε στο µνηµόνιο µέχρι τον
Ιανουάριο του 2015 η ρητορική περί προδοτών, περί γερµανοτσολιάδων, αγχόνες στο Σύνταγµα, να γίνει το Σύνταγµα πλατεία
Ταχρίρ, να έρθουν τα ελικόπτερα. Τα ξεχάσατε όλα αυτά; Γιατί,
λοιπόν, εξεγείρεστε τόσο, όταν αποδίδονται και σ’ εσάς αυτοί οι
χαρακτηρισµοί;
Θα ήθελα, επίσης, να µιλήσω για τα περίφηµα hot spots και να
πω ότι η περίφηµη τυποποίηση είναι στην κυριολεξία µια φάρσα.
Διαβάζω από αυτά που προβλέπεται να έχει ως αποστολή το
κάθε hot spot, ότι θα πρέπει να ζητείται η πλήρης εφαρµογή της
Συνθήκης Σένγκεν και η άρνηση εισόδου σε άτοµα που δεν πληρούν τα κριτήρια. Τα κράτη που διενεργούν τους ελέγχους, πρέπει να ταυτοποιούν τους εισαγόµενους έναντι βάσεων δεδοµένων ασφαλείας και να φιλοξενούν προσωρινά τους αιτούντες
άσυλο. Επίσης –εδώ είναι το πιο σηµαντικό- λέει το εξής: Για το
ζήτηµα της µετεγκατάστασης επισηµαίνεται πως οι πρόσφυγες,
δεν έχουν δικαίωµα να ζητήσουν σε ποιο κράτος θέλουν να εγκατασταθούν. Δηλαδή εάν η Γερµανία αρνηθεί να τους πάρει, αν
η Γαλλία αρνηθεί να τους πάρει, αν αρνηθούν, γιατί κλείνουν τα
σύνορα τα κράτη της Ευρώπης- δυστυχώς και ας µην το βλέπουµε, γιατί δεν κερδίσαµε καµµία νίκη, µια αναβολή µέχρι τις 6
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Μαρτίου πήραµε, αυτή είναι η πραγµατικότητα- τότε πραγµατικά
η Ελλάδα θα βρεθεί µπροστά σε ένα µεγάλο εθνικό και κοινωνικό
πρόβληµα. Και η µοναδική µας ελπίδα είναι, ότι όλοι αυτοί οι δύστυχοι που έρχονται στην πατρίδα µας, δεν θέλουν να µείνουν
στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ελπίδα µας. Γιατί δεν υπάρχει ψωµί
ούτε για τους Έλληνες. Θέλουν να πάνε στα κράτη της Ευρώπης, γιατί εκεί µπορεί να βρουν κάποιες συνθήκες ικανοποιητικές
µε τις οποίες θα επιβιώσουν.
Πιστεύουµε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την προσπάθειά του
αλλά η προσπάθειά του αυτή µε την αναβολή της 6ης Μαρτίου,
µας θυµίζει τον στίχο του Σολωµού από τον Ύµνο εις την Ελευθερία «Μοναχή το δρόµο επήρες, εξανάλθες µοναχή, δεν είν’ εύκολες οι θύρες, εάν η χρεία τες κρουταλεί».
Αυτήν τη στιγµή εµείς έχουµε το πρόβληµα και αυτοί κοιτάνε
να µας το φορτώσουν το πρόβληµα. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούµε και να αντιληφθούµε επίσης ότι η λεγόµενη πολιτική
των hot spots, που την επιδοτούν οι Ευρωπαίοι, δεν είναι καθόλου αθώα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη Νήσο Κω, όπου υπάρχουν
αντιδράσεις για το hot spot και δεν υπάρχει hot spot, δεν είχαν
µαζική εισροή προσφύγων και παρανόµων µεταναστών τις τελευταίες ηµέρες.
Είναι δεδοµένο, ότι η Ελλάδα έχει µεγάλο δηµογραφικό πρόβληµα, η Ελλάδα πεθαίνει και αυτό που θέλουν οι επικυρίαρχοι
του κόσµου, που επιθυµούν την παγκοσµιοποίηση και την καταστροφή των εθνικών κρατών, είναι η αλλαγή του πληθυσµού.
Το δήλωσε, άλλωστε, ευθέως σε µια σύνοδο του ΟΗΕ που
έγινε στην Ελβετία ο Υπουργός Αµύνης της Γερµανίας, ότι για
λόγους οικονοµικούς για να έχουν φθηνό εργατικό δυναµικό για
τα ασφαλιστικά τους ταµεία, οι Ευρωπαίοι θέλουν να αλλάξουν
τον πληθυσµό της Ευρώπης.
Εµείς δεν θέλουµε να αλλάξει ο πληθυσµός της Ελλάδος. Θέλουµε να µείνουν οι Έλληνες σε αυτόν τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Δεν θέλουµε οι Έλληνες να έχουν την τύχη των Ινδιάνων της
Βορείου και της Νοτίου Αµερικής, οι οποίοι εξοντώθηκαν από κάποιους, τους οποίους έφεραν εκεί διάφορες δυνάµεις.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι εµείς, η Χρυσή Αυγή,
είµαστε υπερήφανοι που µόνοι εναντίον όλων, δεν συναινούµε
σε αυτήν την «εθνική συναίνεση».
Λέµε «όχι» στην παράνοµη είσοδο στην Ελλάδα όλου αυτού
του πληθυσµού, γιατί δεν αντέχει η χώρα.
Λέµε όχι στην παρουσία του ΝΑΤΟ στην εθνική µας επικράτεια.
Λέµε όχι στην εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, και ας µη µιλούν –επαναλαµβάνω- µε επιλεκτική ευαισθησία οι παράγοντες
του ΣΥΡΙΖΑ περί προδοσιών, γιατί τέσσερα ολόκληρα χρόνια ο
ΣΥΡΙΖΑ µιλούσε για προδότες και γερµανοτσολιάδες. Τότε ήταν
καλά; Τώρα σας δυσαρεστεί;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο για µια
κατάθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Από το σηµερινό site του Πανεπιστηµίου
Ηρακλείου έχω γράψει εδώ -και θα το καταθέσω στα Πρακτικάτο URL που αποδεικνύει ότι το κείµενο αυτό το οποίο κατέθεσε
ο Πρωθυπουργός είναι τωρινό, είναι της στιγµής, και δεν είναι
παλαιό.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, κ. Ιωάννης Τσιρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ ωραία. Να κατατεθεί στα Πρακτικά.
Προχωρούµε µε την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ γίνεται µία
προσβολή για το Ηράκλειο και θέλω για µισό λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν καταλαβαίνω τι
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λέτε. Τι είναι αυτό τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θέλω τον λόγο για µισό λεπτό
µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεγκέρογλου, για ποιο ζήτηµα; Εξηγήστε µου λίγο το ζήτηµα και θα σας
δώσω µετά τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κοιτάξτε, γίνεται µία προσβολή
για το Ηράκλειο και ειδικά για το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο ότι
δήθεν ο ανασφάλιστος πολίτης χρειάζεται να πληρώσει και µάλιστα τον βάζουν να υπογράφει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
Δυστυχώς δεν διάβασε την άλλη σελίδα που λέει, ότι µπορεί να
εισαχθεί σε οποιαδήποτε κλινική του νοσοκοµείου και µπορεί να
κάνει όποιες κλινικές εξετάσεις, αν έχει βιβλιάριο ανασφάλιστου
πολίτη.
Αυτό το απέκρυψε και ο Πρωθυπουργός και όλοι όσοι µιλάνε.
Γι’ αυτό να µην προσβάλλουµε τα νοσοκοµεία, τους εργαζόµενους και τους ανθρώπους που τηρούν τους νόµους. Όποιος έχει
βιβλιάριο ανασφάλιστου, και έχουν ετούτη την ώρα διακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, µπαίνει δωρεάν
στα νοσοκοµεία. Αυτό που δεν καλύπτεται είναι η πρωτοβάθµια
όχι στα νοσοκοµεία. Και αυτό θέλουµε να θεραπεύσει ο Υπουργός, που ακόµα δεν το έχει αποδεχθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι τώρα, κύριε
Ηγουµενίδη. Επ’ αυτού;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνουµε,
όµως, διάλογο.
Έχετε τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα µόνο για να πείτε
κάτι στον κ. Κεγκέρογλου, αν χρειάζεται, για την αποκατάσταση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Θέλω να καταθέσω την προσωπική µου εµπειρία ως γιατρός του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου του Ηρακλείου. Μέχρι και τον Δεκέµβριο του 2014 που
παραιτήθηκα εν όψει των εκλογών του Γενάρη του 2015, υπογράφαµε για ανθρώπους ότι είναι επείγοντα τα περιστατικά τους.
Ήµουν από τους γιατρούς που υπέγραψα. Ήµουν από τους γιατρούς που δέχθηκα να δώσει ο άρρωστος ψεύτικα στοιχεία, για
να µην πάει ο λογαριασµός του στην εφορία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Γιατί ήσουν απατεώνας και δεν
του είπες να πάει να βγάλει βιβλιάριο ανασφάλιστου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Αναλαµβάνω την ευθύνη, αν νοµίζει ο κ. Κεγκέρογλου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν του είπες να πάει να βγάλει
βιβλιάριο ανασφάλιστου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Γιατί δεν το γνώριζα, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αλλά θέλετε να τον έχετε εξαρτηµένο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, κύριε
Κεγκέρολγου.
Τελειώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Αν σταµατήσει ο κ. Κεγκέρογλου, θα ολοκληρώσω.
Υπέγραψα, λοιπόν, γιατί δεν το γνώριζα και υπέγραφα, γιατί
µε καλούσε το γραφείο κίνησης που έπρεπε να γνωρίζει από
τους τότε Υπουργούς Υγείας και να µας ενηµερώσει για τις αποφάσεις της διοίκησης και δεν το γνώριζε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό το βιβλιάριο δεν υπάρχει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Τι δεν υπάρχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Υπάρχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, κύριε Κεγκέρογλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Τι υπέγραφα θα µου πείτε; Αναλαµβάνω απολύτως την ευθύνη του τι υπέγραφα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, να προχωρήσουµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός για δύο
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν είναι καινούργιες. Είναι απλώς µια µικρή νοµοτεχνική βελτίωση, σε δύο βουλευτικές τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκα προηγουµένως.
Είναι η µε γενικό αριθµό 198 και ειδικό 18 και η µε γενικό αριθµό
196 και ειδικό 16.
Απλώς να πω και κάτι το οποίο παρέλειψα να πω στη προηγούµενη αναφορά µου στις βουλευτικές τροπολογίες, ότι υπήρχαν
δύο βουλευτικές τροπολογίες, πολύ σωστές κατά την άποψή
µας, που αντιµετώπιζαν µια αδικία, η οποία είχε προκύψει από
µια ρύθµιση από λάθος ουσιαστικά του 4336, που αφορούσε µία
περικοπή στο ποσοστό υπολογισµού της υπερωριακής εργασίας
για τα εξαιρέσιµα νυχτερινά και τις αργίες του νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία κι επίσης για τη χορήγηση ανθυγιεινού επιδόµατος από όπου εξαιρούνταν οι έγκυες γυναίκες και όσοι εργαζόµενοι ήταν σε εκπαιδευτική άδεια.
Θεωρούµε ότι αυτές οι τροπολογίες είναι σωστές. Είµαστε σε
συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών και µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει διασφαλιστεί η συναίνεση στο να προχωρήσουν και στο επόµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονοµικών, του οποίου ξεκινάει η συζήτηση την Πέµπτη, θα κανονίσουµε να ενσωµατωθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μπορούµε να συνεχίσουµε τη συζήτηση µε τους Αρχηγούς των κοµµάτων.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, κ. Φωτεινή Γενηµατά, για δεκαπέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ελπίζω, έστω από το γραφείο σας, να
παρακολουθείτε τη συζήτηση. Σας άκουσα λίγο νωρίτερα να
λέτε, ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να κλείσουν τα σύνορα
της Ελλάδας και πραγµατικά σας διαβεβαιώ ότι άρχισα να ανησυχώ πάρα πολύ. Γιατί δεν µπορώ να βγάλω από το µυαλό µου
την εικόνα σας, λίγους µήνες πριν, από αυτό το Βήµα, να διαβεβαιώνετε τον ελληνικό λαό ότι αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να
ψηφίσει κανένα µνηµόνιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Ελπίζω, ότι µπορούµε τουλάχιστον να ελπίζουµε ότι για τις
επόµενες δεκαπέντε ηµέρες, και πάντως µέχρι τη Σύνοδο µε την
Τουρκία, δεν διατρέχουµε κανέναν κίνδυνο.
Επιστρέψατε από τις Βρυξέλλες και όλη τη νύχτα προσπαθούσατε µε διαρροές να διαµορφώσετε την εικόνα, ότι έρχεστε πίσω
θριαµβευτής. Γιατί άραγε; Επειδή αποφύγαµε τα χειρότερα;
Επειδή δεν µας έβγαλαν έξω από τη Σένγκεν; Μήπως πρέπει να
σας θυµίσω, ότι αυτόν τον κίνδυνο εσείς τον φέρατε στην πόρτα
µας; Μήπως γιατί δεν τον υπολογίσατε ποτέ, γιατί δεν τον πήρατε ποτέ στα σοβαρά; Μήπως να σας θυµίσω, ότι όταν ήσασταν
στην αντιπολίτευση µας λέγατε «έλα τώρα, τι θα γίνει άµα
βγούµε και από τη Σένγκεν;». Εγώ έχω να θυµηθώ, ότι από τότε
που αναλάβατε είµαστε διαρκώς αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο της
εξόδου, πότε από το ευρώ και πότε από τη Σένγκεν.
Και σε αυτή τη διαρροή που στείλατε στους δηµοσιογράφους
το βράδυ, θα έπρεπε να µιλάτε για τη δική σας ικανοποίηση για
τη στάση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και όχι το αντίστροφο.
Και η αλαζονεία έχει τα όριά της επιτέλους! Ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτοί και είναι σταθεροί σύµµαχοι της Ελλάδας. Είναι
γνωστό, ότι η Ευρώπη δείχνει απροθυµία εδώ και χρόνια, να υιοθετήσει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο για την αντιµετώπιση του
προσφυγικού ζητήµατος.
Κανείς δεν απαλλάσσει τους Ευρωπαίους, και µάλιστα σε αυτή
την Αίθουσα, από τις ευθύνες τους και πρώτη απ’ όλους εγώ,
αν θέλετε, που κινήθηκα όλο αυτό το διάστηµα για να είναι σε
εγρήγορση οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και στο πλευρό µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Έστειλα επιστολές στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον Επικεφαλής της Ευρωοµάδας Δηµοκρατών και Σοσιαλιστών. Είµαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, σε διαρκή τηλεφωνική.επικοινωνία Και αυτή η προσπάθειά µας έχει αποδώσει ήδη
καρπούς, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν δηλώσεις υπέρ
της χώρας µας, πριν ξεκινήσει η Σύνοδος. Κι αυτό το είχαµε
πάρα πολύ µεγάλη ανάγκη, κάτω από τις συνθήκες που εσείς πηγαίνατε να διαπραγµατευτείτε. Δείτε, σας παρακαλώ, τι είπανε
και ο κ. Σουλτς και ο Πιτέλα και ο Γκάµπριελ και ο Στάινµαγιερ.
Εσείς, όµως, τι κάνατε όλο αυτό το διάστηµα, για να περιορίσετε τους κινδύνους για τη χώρα µας; Γιατί µας µιλάτε για πατριωτική πολιτική, για πατριωτική ταυτότητα. Ακολουθήσατε την
ίδια ακριβώς τακτική του πρώτου εξαµήνου του 2015, τότε που
µε την αποτυχηµένη διαπραγµάτευσή σας οδηγηθήκαµε στο
τρίτο και σκληρότερο µνηµόνιο. Αδράνεια, αµηχανία, αναποτελεσµατικότητα, ιδεοληψίες, ανικανότητα. Πάθατε και έπαθε και
η Ελλάδα µαζί.
Και µη µας λέτε για το πόσες εκλογές κερδίσατε, γιατί το
ερώτηµα είναι τι κερδίζει ο τόπος από την Κυβέρνησή σας. Και
δυστυχώς δεν έχετε µάθει τίποτα από τα λάθη σας όλο αυτό το
διάστηµα.
Είχατε, δυστυχώς, «Βαρουφάκηδες», κύριε Πρωθυπουργέ, και
στο προσφυγικό, που διατυµπάνιζαν, ότι όλοι είναι καλοδεχούµενοι σε αυτή τη χώρα, που δήλωναν προκλητικά ότι οι µετανάστες εξαφανίζονται, που διέλυσαν αντί να βελτιώσουν τις δοµές
φιλοξενίας που υπήρχαν.
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Είχατε, κύριε Πρωθυπουργέ, «Βαρουφάκηδες», που αντί να ζητήσουν εγκαίρως βοήθεια και υποστήριξη από τους Ευρωπαίους
εταίρους, µας αποµόνωσαν ακόµα περισσότερο µε ατυχέστατες
δηλώσεις του τύπου: «Θα σας γεµίσουµε µε πρόσφυγες, µε ανθρώπους χωρίς χαρτιά», όχι µόνο πρόσφυγες, «και ανάµεσα σε
αυτούς και ριζοσπαστικά στοιχεία που θα περάσουν στη Δύση
µέσω της Ελλάδας». Αυτά λέγατε. Τα ξεχάσατε;
Πόσους µικρούς «Βαρουφάκηδες» άραγε έχετε; Δέκα; Και ως
πότε θα ρίχνετε την ευθύνη σε αυτούς; Είστε ή δεν είστε ο υπεύθυνος Πρωθυπουργός; Αναλάβετε επιτέλους την ευθύνη για τα
λάθη σας.
Πρώτον, στην αρχή της θητείας σας ακολουθήσατε την ιδεοληπτική πολιτική των δήθεν ανοιχτών συνόρων στη θάλασσα και
στείλατε λάθος µηνύµατα. Προφανώς κανείς δεν προσπαθεί να
σας χρεώσει το συνολικό πρόβληµα της Συρίας και του προσφυγικού. Θα πρέπει, όµως, επιτέλους να µιλήσουµε για τις πραγµατικές δικές σας ευθύνες, για το µερίδιο που σας αναλογεί.
Δεύτερον, δεν αξιοποιήσατε έγκαιρα όλα τα µέσα και τα εργαλεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγµή.
Δεν αξιοποιήσατε τους οικονοµικούς πόρους. Μόνο τους τελευταίους µήνες άρχισαν να έρχονται οι εισροές. Δεν αξιοποιήσατε
ούτε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό πολιτικής προστασίας. Έναν
χρόνο πριν σας το είχαµε πει µέσα σε αυτή την Αίθουσα. Μπορούσατε να έχετε βρει σηµαντικούς πόρους.
Τρίτον, δεν τηρήσατε τα χρονοδιαγράµµατα δεσµεύσεων που
εσείς οι ίδιοι αναλάβατε. Στη Σύνοδο των Βαλκανίων αναλάβατε
πολλές υποχρεώσεις, χωρίς να φέρετε καµµία απολύτως αντίρρηση και τα hot spots είναι µονάχα η αρχή.
Τέταρτον, καταστήσατε την Ελλάδα χώρα-παρία της Ευρώπης, που λοιδορείται από χώρες που εµείς τις βοηθήσαµε για να
µπουν στην Ευρώπη.
Πέµπτον, δεν συµβάλατε στην επιτάχυνση των διαδικασιών για
τη δηµιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. Απαλλάξατε έτσι την
Ευρώπη από την ευθύνη και την υποχρέωση να φυλάξει τα εξωτερικά της σύνορα. Και το κάνατε αυτό για λόγους ιδεοληψίας.
Βέβαια τώρα το ΝΑΤΟ δεν φαίνεται να σας ενοχλεί.
Έκτον, αναδείξατε την Τουρκία σε κοµβική χώρα στη διαχείριση του προσφυγικού. Έχετε πολύ µεγάλες ευθύνες που το επιτρέψατε αυτό. Η Τουρκία κατάφερε να µεταφέρει το πρόβληµά
της από τα σύνορά της µε τη Συρία όχι απλά στις ακτές της –
που θα είχε µια λογική- αλλά στο Αιγαίο. Και έχετε ευθύνη γι’
αυτή την εξέλιξη. Η λύση, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι στο Αιγαίο. Η λύση είναι στις ακτές της Τουρκίας. Ήρθαν έντεκα χιλιάδες άνθρωποι σε δύο µέρες. Έχουν βουλιάξει τα νησιά. Και εσείς
µιλάτε για πατριωτική ταυτότητα. Αυτή είναι ταυτότητα χωρίς περιεχόµενο, κύριε Πρωθυπουργέ.
Έβδοµον, καταστήσατε τα Σκόπια επίσης κλειδί και προνοµιακό συνοµιλητή και συζητάνε τα Σκόπια ότι µπορεί τα σύνορά
µας, τα σύνορά τους, να γίνουν εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.
Και φταίει η Αντιπολίτευση;
Φέρατε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο σε ένα πλαίσιο ασαφών ρυθµίσεων. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί και την προηγούµενη φορά
είπα ότι το ζήτηµα είναι πάρα πολύ λεπτό. Σας θυµίζω όµως, τι
έγινε την προηγούµενη φορά, που µιλήσατε σε αυτή την Αίθουσα
για δηµιουργική ασάφεια. Και σας θυµίζω, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός που κερδίζει είναι ο πιο ισχυρός. Και προσέξτε,
γιατί η Τουρκία δεν χάνει ευκαιρία να εγείρει απαράδεκτες αξιώσεις για την εθνική µας κυριαρχία.
Ένατον, προαναγγείλατε -µε άνεση µάλιστα- αντίθετα απ’ ό,τι
µας είπατε σήµερα, µέσω των αρµόδιων Υπουργών, ότι κάποια
στιγµή τα σύνορά µας θα κλείσουν.
Εάν, κύριε Πρωθυπουργέ, µέχρι σήµερα είχατε µία πραγµατικά ολοκληρωµένη στρατηγική για το ζήτηµα αυτό, θα µπορούσατε να απαιτήσετε από τους οµολόγους σας να δεσµευθούν
γραπτά, ότι δεν θα υπάρχουν µονοµερείς ενέργειες και δεν θα
κλείσουν τα σύνορα. Θα µπορούσατε να απαιτήσετε επιτάχυνση
των διαδικασιών για τη σύσταση ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, ώστε
να µη χρειάζεται η Ευρώπη το ΝΑΤΟ.
Θα µπορούσατε να πιέσετε τους εταίρους, για να αναλάβουν
γρήγορα το µερίδιο που τους αναλογεί στην µετεγκατάσταση
των προσφύγων. Αλλά τώρα τι να τους πείτε; Πώς να πιέσετε;
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Πώς να διαπραγµατευθείτε; Ασκήσατε βέτο, αφού είχανε βγει τα
συµπεράσµατα για το προσφυγικό ζήτηµα. Θα µπορούσατε να
επισπεύσετε την αναθεώρηση της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ µε τη
δηµιουργία µόνιµου µηχανισµού µετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποφασισµένα όλα αυτά από την άνοιξη του
2015 αλλά τώρα οι Ευρωπαίοι κάνουν πίσω και τους δίνετε εσείς
άλλοθι, τους δίνετε πάτηµα να κάνουν πίσω.
Όλα αυτά θα ήταν στα χθεσινά συµπεράσµατα της Συνόδου
Κορυφής, αν απλά εσείς είχατε κάνει το καθήκον σας. Αντί γι’
αυτό πήρατε µία παράταση ζωής. Πήρατε δεκαπέντε µέρες,
κύριε Τσίπρα.
Και για να βάλω τα πράγµατα στη θέση τους, είµαι η πρώτη
που είπα, ότι το προσφυγικό είναι ένα εθνικής σηµασίας ζήτηµα.
Γι’ αυτό ήρθα στο Συµβούλιο των πολιτικών Αρχηγών υπό τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και συναίνεσα στο κοινό ανακοινωθέν. Μάλιστα πήρα την πρωτοβουλία να έρθω και να σας συναντήσω, να σας µιλήσω για το ζήτηµα αυτό, να χτυπήσω το
καµπανάκι του κινδύνου, να δούµε πώς µπορούµε να αναλάβουµε όλοι δράσεις για να βοηθήσουµε τη χώρα. Και εσείς τι κάνατε; Προσπαθήσατε να αξιοποιήσετε επικοινωνιακά τη
συνάντηση αυτή –δήθεν- για την υπόθεση της κεντροαριστεράς.
Πόσα ακόµα «δήθεν» από αυτή την Κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Η κρισιµότητα της όλης κατάστασης µε οδήγησε στην απόφαση να ζητήσω άµεσα συνάντηση από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας -ορίστηκε ήδη για την Τρίτη το πρωί- έτσι ώστε να
συζητήσω µαζί του συγκεκριµένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έχουµε άλλο χρόνο και κυρίως δεν έχουµε την πολυτέλεια να µετράµε άλλο τα λάθη της
Κυβέρνησής σας, κύριε Τσίπρα. Πρέπει επιτέλους να διαµορφωθεί µία εθνική στρατηγική. Όµως εθνική στρατηγική δεν σηµαίνει
ότι εσείς θα λειτουργείτε µονοµερώς και όταν τα κάνετε µαντάρα, θα έρχεστε στην Αντιπολίτευση και θα λέτε «Τώρα βάλτε
πλάτη γιατί η χώρα χάνεται!». Αυτό δεν λέγεται εθνική στρατηγική. Αυτό δεν λέγεται εθνική συνεννόηση. Αυτό λέγεται εκβιασµός, κύριε Τσίπρα!
Πείτε µας, λοιπόν, σήµερα -γιατί δεν ακούσαµε τίποτα τόση
ώρα, παρακολουθήσαµε αρκετή κοκοροµαχία, όµως περιεχόµενο δεν υπήρχε- γιατί δεν µάθαµε τι προτίθεστε να κάνετε σε
αυτή την παράταση των δεκαπέντε ηµερών που πήρατε; Πείτε
µας, λοιπόν, για να µπορέσουµε και εµείς να σας βοηθήσουµε,
να συνδράµουµε, αλλά παρουσιάστε µας ένα σχέδιο, γιατί έχει
αρχίσει και µετράει ο χρόνος αντίστροφα για τις δεκαπέντε
µέρες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο,
στο δήθεν παράλληλο πρόγραµµα που δήθεν θα αντιµετώπιζε τη
φτώχεια, όπως δήθεν θα δίνατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, την αύξηση στον κατώτερο µισθό και βέβαια, θα επαναφέρατε το αφορολόγητο και θα δίνατε και πλουσιοπάροχα µέτρα στους πολίτες
που δοκιµάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση. Κάτι ξέρετε εσείς από ψέµατα, είπε ο κ. Σγουρίδης.
Εµείς, αλήθεια, τι περισσότερο να προσθέσουµε από αυτό; Τα
είπε όλα ο άνθρωπος. Εξάλλου τα στοιχεία µιλάνε. Ο πολυδιαφηµισµένος νόµος για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του 2015 έδωσε ψίχουλα. Το 2014, από τα θετικά αποτελέσµατα που υπήρχαν στην οικονοµία, δόθηκε το κοινωνικό µέρισµα σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οικονοµικά αδύναµους
συµπολίτες µας µε συνολικό ποσό 470.000.000 ευρώ.
Βεβαίως, είχε ρυθµιστεί και το ζήτηµα του ρεύµατος, που προσπαθείτε τώρα να παρουσιάσετε ότι το κάνατε εσείς. Δεν πειράζει να το συνεχίσετε. Καλό είναι να προσθέτουµε. Καλό είναι να
βοηθάει ο ένας τον άλλον και να συνεχίζεται η προσπάθεια, όταν
αυτό έχει θετικό αποτέλεσµα για τους Έλληνες που πραγµατικά
υποφέρουν. Δεν σας κακίζουµε που συνεχίζετε να το κάνετε. Σας
κακίζουµε που προσπαθείτε συνεχώς να πείτε ψέµατα σε βάρος
των προηγούµενων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνίστησε σε αυτό το αναγκαίο µέτρο. Τώρα
θα µου πείτε: «Ωραία, κυρία Γενηµατά, και λύσατε το πρόβληµα,
επειδή δώσατε αυτά τα χρήµατα;». Βεβαίως, όχι. Δεν το λύσαµε
το πρόβληµα, αλλά εσείς δώσατε µόλις 108 εκατοµµύρια ευρώ
για αυτό το περίφηµο πρόγραµµα που καταφέρατε να σχεδιάσετε µεταξύ γεµιστών και µαρµελάδας.
Άρχισε να εφαρµόζεται πιλοτικά σε δεκατρείς δήµους της
χώρας ο θεσµός του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος, µε
πρόβλεψη κάλυψης όλης της χώρας για το 2015. Και τι έκανε η
Κυβέρνηση; Καθυστέρησε ενάµιση χρόνο να προωθήσει τον
θεσµό και τώρα που τον εξήγγειλε για τριάντα µόνο δήµους, τι
έρχεται και κάνει παράλληλα; Καταργεί το ΕΚΑΣ στο 20% των
χαµηλοσυνταξιούχων της χώρας. Δηλαδή τα παίρνετε από τους
φτωχούς για να τα δώσετε στους φτωχότερους. Ισοπέδωση
προς τα κάτω. Συγχαρητήρια! Έχετε επιτύχει! Μήπως πρέπει να
διεκδικήσετε την τύχη σας και σε άλλες εκλογές;
Και τώρα φέρνετε ένα σχέδιο νόµου, για το οποίο ταιριάζει η
αναφορά «λίθοι, πλίνθοι, κέραµοι ατάκτως ερριµµένα». Διατάξεις
που επαναλαµβάνουν παλαιότερες δικές µας ρυθµίσεις µε οριακές βελτιώσεις, βεβαίως µικροεξυπηρετήσεις, ρουσφέτια, σε ένα
αλαλούµ χωρίς αρχή, µέση και τέλος.
Ωραία θα ψηφίσουµε κάποια άρθρα, όπως την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των απόρων. Εξάλλου σε µεγάλο βαθµό
ίσχυε. Την συµπληρώνετε εσείς -και καλώς- και για αυτό θα το
ψηφίσουµε.
Όµως αυτό είναι όλο το πρόβληµα; Λύνονται όλα τα ζητήµατα;
Υπενθυµίζω ότι εν µέσω έντονων προβληµάτων, ειδικά από τη
γρίπη, διακόσιες δέκα κλίνες εντατικής θεραπείας και αυξηµένης
φροντίδας στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Η λίστα αναµονής για ένα κρεβάτι σε µονάδα εντατικής θεραπείας φθάνει σε ορισµένες περιπτώσεις σε
τριάντα και σαράντα ασθενείς. Η ζωή των Ελλήνων ασθενών
στηρίζεται στις φιλότιµες προσπάθειες του προσωπικού, του ανθρώπινου δυναµικού των νοσοκοµείων.
Την ώρα που τα δηµόσια νοσοκοµεία καταρρέουν λόγω έλλειψης προσωπικού, αντί της πρόσληψης τεσσερισήµισι χιλιάδων
ατόµων στο ΕΣΥ που είχαν εγκριθεί και προβλεφθεί στον προϋπολογισµό, έχουν ως τώρα προκηρυχθεί µόνο εννιακόσιες δεκαέξι θέσεις. Βέβαια δεν δίστασε ο Πρωθυπουργός στη φιέστα
για τον έναν χρόνο ΣΥΡΙΖΑ, να πει ότι τις έκανε κι αυτές τις προσλήψεις.
Οι εργαζόµενοι στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας -κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρµακεία, αυτά που
σε συνεργασία µε τους δήµους χτίσαµε τα προηγούµενα χρόνιαείναι απλήρωτοι. Και όλες αυτές οι δοµές εξυπηρετούν εκατόν
σαράντα χιλιάδες πολίτες. Τι θα γίνει; Υπάρχει καµµία απάντηση
για αυτό; Χιλιάδες εργαζόµενοι σε δηµοτικούς βρεφονηπιακούς
σταθµούς και κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, επίσης, µένουν απλήρωτοι εδώ και πέντε µήνες.
Η δε ανεργία τραβάει την ανηφόρα. Το ισοζύγιο απολύσεωνπροσλήψεων του Ιανουαρίου 2016 ήταν αρνητικό σε αντίθεση µε
το αντίστοιχο του Ιανουαρίου του 2015.
Τέλος, επιχειρείτε να φορτώσετε στην αυτοδιοίκηση τις ελλείψεις της δηµόσιας υγείας, µεταφέροντας ευθύνες για δαπάνες,
χωρίς να µεταφέρετε και τους αντίστοιχους πόρους.
Τώρα, εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο να σας πω, επειδή έκανα
χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ότι δεν είστε οι πρώτοι που το κάνετε
αυτό. Ο χορός καλά κρατεί αλλά εσείς υποτίθεται ότι ήρθατε εδώ
να φέρετε το νέο, να αντιπαλέψετε το παλιό και κατηγορείτε
όσους έχτισαν αυτό το σύστηµα, που εξακολουθεί µε όλα του τα
προβλήµατα να αποτελεί µεγάλη κατάκτηση για τον ελληνικό
λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Αυτή είναι η εικόνα της δήθεν ευαισθησίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν πραγµατικά επιθυµεί η Κυβέρνηση να προσφέρει στους πολίτες που έχουν ανάγκη, στους πολίτες που βιώνουν την ακραία φτώχεια, δεν έχει παρά να
υιοθετήσει την πρόταση νόµου που καταθέσαµε η Κοινοβουλευ-
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τική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης πριν από λίγες
ηµέρες.
Θα αναφέρω τα βασικά σηµεία: την επαναφορά και επέκταση
του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος σε όλη τη χώρα από
την 1η Απριλίου 2016, την αξιοποίηση των 330.000.000 –ακούστε,
είναι η τρίτη φορά που το λέω στη Βουλή, εξακολουθούν και λιµνάζουν τα χρήµατα αυτά στο Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων για τη χώρα µας- την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο ν. 3869
και την επαναφορά στα 1.500 ευρώ του ακατάσχετου λογαριασµού και την προστασία από κατασχέσεις των προνοιακών και
αναπηρικών επιδοµάτων και βοηθηµάτων για καταστροφές.
Σας προκαλώ να υιοθετήσετε την πρόταση που έχει καταθέσει
η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και σας προσκαλώ να την ψηφίσουµε όλοι µαζί. Γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης, από την πράξη θα κριθούµε όλοι και όχι
από τα λόγια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κυρία Γενηµατά.
Βλέπω ότι έχουν µείνει δύο Αρχηγοί µέσα στην Αίθουσα.
Κύριε Θεοδωράκη, θέλετε να µιλήσετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Λεβέντης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ευχαριστώ για την παρουσία σας να ακούσετε κι εµένα τον ταπεινό.
Ξέρετε ότι από τετραµήνου έχω µπει στη Βουλή. Προχθές σε
µία συγκέντρωση µε ρώτησαν, ποιες από τις προτάσεις µου
έχουν γίνει δεκτές και τι έχω καταφέρει. Λέω: «Το µόνο που έχω
καταφέρει είναι να βγαίνω να µιλάω και στο τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ διά
της αριθµητικής δικτατορίας περνάει τα πάντα».
Με ρώτησαν, λοιπόν, στη συγκέντρωση εκείνη: «Καλά, ένα δεν
έκριναν καλό από αυτά που είπες, ώστε να πουν «µπράβο, κύριε
Λεβέντη» και να το δεχθούν;». Λέω: «Δυστυχώς, δεν έκριναν ούτε
ένα καλό». Κι έχουµε παραλλήλους µονολόγους. Δηλαδή µιλάει
ο ΣΥΡΙΖΑ, µετά βγαίνει και µιλάει κάποιος άλλος. Αφού µιλάνε
δέκα του ΣΥΡΙΖΑ και πέντε της Νέας Δηµοκρατίας, λένε «έλα κι
εσύ, κύριε Λεβέντη, ένας Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων να
µιλήσει κι αυτός».
Αυτό ισχύει και στις τηλεοράσεις, στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ όταν µε
κάλεσαν µία, δύο φορές έγινε παρουσία τριών δηµοσιογράφων
του ΣΥΡΙΖΑ, ενός της Νέας Δηµοκρατίας και µετά διέκοπταν για
να µεταδώσουν τον κ. Τσίπρα, από το Υπουργικό Συµβούλιο για
µισή ώρα, τρία τέταρτα. Χρονικά δηλαδή υπάρχει και η δικτατορία του χρόνου. Δεν είναι µόνο η δικτατορία των αριθµών. Είναι
και η δικτατορία του χρόνου.
Ούτε ένα από αυτά που είπα δεν έκριναν καλό. Και ο κ. Βούτσης είναι εδώ. Έχω υποβάλει εδώ και δέκα πέντε µέρες αίτηµα
να δω πόσους συµβούλους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσους µετακλητούς,
πόσους επιστηµονικούς συνεργάτες.
Δεν έχω λάβει απάντηση. Δεν λειτουργεί το Προεδρείο της
Βουλής; Δεν υπάρχει Προεδρείο της Βουλής; Ή αυτό που θα
πείτε είναι δύσκολο να το πείτε; Περιµένω την απάντηση για να
κοινοποιήσω και στον ελληνικό λαό κατά πόσον λέω αλήθεια για
κάποιους αριθµούς, τόσους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο σέβεται ο ΣΥΡΙΖΑ το δηµόσιο χρήµα, τόσο η Νέα Δηµοκρατία, τόσο όλοι.
Καταρτίστηκε νοµοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραµµα. Τι
είναι το παράλληλο πρόγραµµα; Επειδή υπόγραψαν µνηµόνιο,
θέλουν και ασπιρίνες µαζί, παυσίπονο. Δηλαδή το µεν µνηµόνιο
καταδίκασε τη χώρα, η δε ασπιρίνη θα λειτουργήσει ως παυσίπονο.
Και εµάχοντο εδώ ο κ. Μητσοτάκης ο Κυριάκος και ο κ. Τσίπρας ποιος δίνει τα περισσότερα. «Εµείς δώσαµε 100 εκατοµµύρια». «Όχι, δώσαµε εµείς 200». «Άντε, ρε συ, δώσαµε 350». Αυτό
γινόταν εδώ µέσα στην Αίθουσα τις προηγούµενες ώρες. Ποιος
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δίνει τα περισσότερα; Σε ποιους; Στους ανασφάλιστους, στους
άνεργους, στους ετοιµοθάνατους! Γινόταν πλειοδοσία ποιος
δίνει τα περισσότερα σε αυτούς που είναι καταδυναστευµένοι
και λιµοκτονούν. Αυτό είναι εδώ µέσα. Είστε ελεήµονες, κύριοι,
για να µην πω παντελεήµονες!
Το παράλληλο πρόγραµµα, λοιπόν, θα σώσει τη χώρα. Επειδή
η Θεσσαλονίκη δεν µπόρεσε -ο δέκατος τρίτος µισθός- να υλοποιηθεί, επειδή τα παραµύθια εκείνα περί…
Τέλος πάντων, ας µην πούµε τι έλεγε η Θεσσαλονίκη, γιατί θα
φτάσουµε στο ρητό του Υπουργού σας που είπε: «Να µας κρίνετε από αυτά που κάνουµε και όχι από αυτά που λέγαµε». Γιατί
δηλαδή; Περί απατεώνων πρόκειται; Δηλαδή λέει Υπουργός σας,
τον άκουσα εγώ στην τηλεόραση: «Να µας κρίνετε από αυτά που
κάνουµε και όχι από αυτά που λέγαµε». Δηλαδή τι λέγατε; Πώς
πήρατε την ψήφο; Δηλαδή υπάρχει οµολογία ότι κοροϊδέψατε
τον κόσµο!
Και τώρα αρχίσαµε και κάτι άλλο. Όποιος από κρίση συνείδησης πει την αλήθεια πρέπει να καρατοµείται. Τον βάζουν να ανασκευάζει. Πρώτα τον γελοιοποιούν και προφανώς µετά τον
καρατοµούν. Αυτά είναι τα στάδια από τα οποία περνάει όποιος
οµολογεί τι συνέβη.
Αυτό που έγινε εδώ προηγουµένως στην Αίθουσα µεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα εγώ το θεωρώ τρελό. Έλεγε ο ένας στον
άλλο ποιος τα έκανε καλύτερα. Ρωτήστε και την κοινωνία πως τα
κάνατε και οι δύο. Αφήστε το ποιος τα έκανε καλύτερα. Εδώ δεν
έχουµε καµµιά ζυγαριά ακριβείας να δούµε ποιος τα έκανε καλύτερα. Εδώ πέρα, αν βγείτε έξω όλοι τι λένε; Ο κόσµος γιατί
έφυγε από τη Νέα Δηµοκρατία; Γιατί αηδίασε. Γιατί φεύγει από
εσάς; Γιατί αηδιάζει. Δεν ανέχεται άλλο ο κόσµος το ψέµα, την
απάτη, την κοροϊδία. Δεν την ανέχεται ο κόσµος.
Αν είχατε ειλικρίνεια, αν λέγατε «σφάλαµε στις εκτιµήσεις
µας», αν λέγατε «δεν περιµέναµε αυτήν την κατάσταση, είχαµε
άγνοια», να σας καταλάβαινα. Όµως, εδώ περάσατε από την
απάτη των εκλογών στη βαρβαρότητα τη µετεκλογική και λέτε
ότι πήρατε και τρεις φορές την ψήφο. Δηλαδή πότε; Το Γενάρη
µε τις υποσχέσεις, το δηµοψήφισµα που βγήκε το βράδυ και
«ναι» και «όχι» -όλο «ναι», 100% «ναι», τα είδατε- και το Σεπτέµβρη ισχυρίζεστε –κι εδώ είναι η µεγαλύτερη απάτη- ότι εγνώριζε
ο κόσµος όλα αυτά που θα συµβούν στη Βουλή µετά το Σεπτέµβριο. Έχετε και τέτοιο θράσος να λέτε ότι εγνώριζε ο κόσµος
αυτά που συµβαίνουν τώρα. Υποτιµάτε τελείως και τη νοηµοσύνη
του κόσµου.
Με κάλεσε ο κ. Καµµένος να µε ενηµερώσει για το θέµα του
ΝΑΤΟ. Η θέση µου εξαρχής ήταν ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να το αναµίξουµε. Γιατί να το αναµίξουµε το ΝΑΤΟ; Γιατί είναι συµµαχία
και είµαστε σύµµαχοι. Αν υποπτευόµεθα το ΝΑΤΟ, τότε να φύγουµε. Αυτό λέει η λογική.
Όταν, όµως, τον ρώτησα αν η Τουρκία θα τηρήσει αυτά που
συµφωνήθηκαν –µου έδωσε κάποια χαρτιά- µου είπε: «Εµείς θα
την καταγγέλλουµε. Το ΝΑΤΟ…» -λέει- «…ξέρετε, κύριε Λεβέντη,
τηρεί ουδετερότητα. Εµείς…» -λέει- «…αν επισηµαίνουµε ένα
πλοιάριο να φεύγει από τα τουρκικά παράλια γεµάτο µε πρόσφυγες, θα ενηµερώνουµε το Αρχηγείο του ΝΑΤΟ». Του λέω: «Στην
πράξη έχει γίνει κάτι που να πείθεσθε ότι αυτές οι συµφωνίες τηρούνται από την Τουρκία;». Απαντά: «Θα το δούµε».
Η Τουρκία γνωρίζετε ότι στις συµφωνίες δεν έχει αντίρρηση.
Αντίρρηση έχει στην πράξη. Στην πράξη «χορεύει στο ταψί» την
Ελλάδα.
Πτωχεύσατε τη χώρα και η χώρα έχει µείνει σχεδόν ανεξόπλιστη, γιατί ο Καραµανλής τα πέµπτης γενιάς Φάντοµ δεν τα πήρε
-το ενθυµίστε- για να εξοικονοµήσει χρήµατα. Εσείς εις τον ΣΥΡΙΖΑ έχετε την άποψη ότι πρέπει να µειωθούν οι αµυντικές δαπάνες. Αν, λοιπόν, µειώνουµε τις αµυντικές δαπάνες, πώς θα
αντιµετωπίσουµε την Τουρκία, αφού ούτε το ΝΑΤΟ εµπιστευόµαστε ούτε κανέναν; Μπορείτε να µου πείτε; Όχι.
Τα θέλετε όλα δικά σας. Θέλετε να διορίζετε στο δηµόσιο
κόσµο. Θέλετε να κάνετε ρουσφέτια. Θέλετε να κόβετε τις αµυντικές δαπάνες και να βρίζετε και το ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ δυσκολευθήκατε να το αποδεχθείτε. Ακόµα και τη FRONTEX και τις
ακτοφυλακές κοινού πληρώµατος από τα κράτη της Ευρώπης
δυσκολευθήκατε να τις δεχθείτε. Λέτε ότι αίρουν την εθνική µας
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ανεξαρτησία.
Θέλω να δω τώρα όταν αρχίσουν τα αναρίθµητα πλήθη να εισβάλλουν πού θα απευθυνθείτε. Εις το ΝΑΤΟ, εις τον Πρόεδρο
Οµπάµα ή, όπως στο Βυζάντιο, εις την Παναγία, παρακαλώντας
να σας σώσει;
Αν φύγει η χώρα από τη Σένγκεν; Ο Πρωθυπουργός σας πέτυχε µέχρι κάποια µέρα του Μαρτίου να µείνουµε στη Σένγκεν.
Από την άλλη µέρα τι θα κάνουµε; Ξέρετε τι επιτυχία είναι αυτή;
Πετύχατε περίπου για είκοσι µέρες να µείνουµε στη Σένγκεν. Την
εικοστή πρώτη περιµένω να δω τι θα γίνει.
Η Αριστερά, την οποία σαν νέος προτιµούσα πάντα, γιατί εξέφραζε τα οράµατα, εξέφραζε τα όνειρα της νεολαίας, έχει γίνει
Δεξιά και έχει γίνει πιο Δεξιά από τη Δεξιά. Θέλει να βάλει χέρι
σε όλα. Εγώ δεν έχω λόγο να καλύπτω κανέναν.
Όµως, πρέπει να ξέρετε κάτι πολύ ουσιώδες. Έξω που βγαίνω
–ελάτε µαζί µου, ας έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής, ας φορέσει
µία µάσκα να µην τον γνωρίζουν- όλοι µου λένε: «Προς Θεού,
µη σε τυλίξει ο Τσίπρας και του δώσεις ψήφο». Το έχω πει ξανά.
Ούτε ένας, κύριε Βούτση, δεν µου είπε: «Δώστε ψήφο στον
Τσίπρα». Και να ήθελα να δώσω, πώς θα δώσω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): …(δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, εντάξει, εσείς είστε ουδέτερος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Σε µένα δεν
µου λένε να έρθει ο Λεβέντης µαζί.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είστε ακοµµάτιστος. Κατάλαβα, κατάλαβα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν είµαι καθόλου ακοµµάτιστος. Μου λένε: «Προχωρήστε, καλά τα πάτε».
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Βούτση, σας λέω: Αν θέλετε συνοδέψτε µε, να δείτε αν
ένας πολίτης µου πει «στηρίξτε Τσίπρα». Βεβαίως, οι πολίτες
αυτοί…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν οµιλώ µαζί σας. Αν είστε ταραχοποιοί, να φύγετε έξω όταν
οµιλώ.
Βεβαίως, κανείς δεν µου λέει και υπέρ της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία. Η Νέα Δηµοκρατία εδοκιµάσθη
και απέτυχε. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία. Και τα όσα κάνει
τώρα η Νέα Δηµοκρατία έχουν, κατ’ εµέ, την ένοχη όψη ότι δεν
δικαιούται να οµιλεί. Να οµιλεί ως τι; Τι έκανε και εκείνη; Τι έκανε;
Σε ποιον τοµέα επέτυχε; Αν είχε επιτύχει, ο κόσµος δεν θα το
είχε εκτιµήσει; Ο κόσµος είναι δίκαιος. Δεν είναι άδικος ο κόσµος.
Όµως και εσείς τον κόσµο τον εξαπατήσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τον εξαπατήσατε. Και αν θέλετε, κάντε εκλογές! Αν δεν
φοβάστε! Αν πάλι φοβάστε, σας λέω ότι θα καταρρεύσετε. Ξέρετε γιατί θα καταρρεύσετε; Μου λένε κάποιοι «γιατί επιµένεις
να µιλάς για την οικουµενική κυβέρνηση που πρέπει να γίνει,
αφού βλέπεις ότι δεν τη θέλουν ούτε του Τσίπρα ούτε του Μητσοτάκη;».
Θα σας πω τον λόγο για τον οποίο επιµένω. Εγώ αν έχω πεισθεί ότι κάτι αρµόζει στη χώρα, θα επιµένω. Είναι η κατασκευή
µου τέτοια. Άλλωστε, όνειρο είχα από νεαρός την κατασκευή
συµµαχικών κυβερνήσεων και κυβερνήσεων συνασπισµού, να
φύγουµε από τις αυτοδυναµίες, γιατί οι αυτοδυναµίες είχαν την
ψηφοθηρία και η ψηφοθηρία τι σήµαινε; Ότι για να διατηρείται
ένα κόµµα στην εξουσία, έκανε ρουσφέτια και έτσι πτώχευσε η
χώρα. Αν δεν διδαχθήκαµε από την πτώχευση της χώρας, ας παραµείνουµε εις αυτά τα εκλογικά συστήµατα της ενισχυµένης.
Και να ξέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν εννοεί απλή αναλογική, µόνο
τότε θα ψηφίσει η Ένωση Κεντρώων. «Σύστηµα που τείνει…» δεν
θα ψηφίσουµε. Απλή αναλογική σηµαίνει ότι ένα κόµµα θα θέλει
50% συν µία ψήφο για να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση.
Αυτά τα «µειώνουµε το µπόνους», τα τερτίπια, οι ταχυδακτυλουργίες του κ. Κουρουµπλή δεν θα περάσουν στην Ένωση Κεντρώων. Για να δηµιουργηθεί αυτοδύναµη κυβέρνηση χρειάζεται
50% συν µία ψήφο. Αυτό είναι απλή αναλογική.
Ας έρθουµε, όµως, τώρα στο γιατί επιµένω στην οικουµενική.
Στην οικουµενική επιµένω γιατί προβλέπω ότι ο κ. Τσίπρας θα κα-
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ταρρεύσει και αυτά που λέτε για το ότι θα τα καταφέρετε µόνοι
είναι όνειρα θερινής νυκτός. Ήδη οι οµολογίες τινών των στελεχών σας, ότι εξαπατήσατε τον κόσµο και άλλα λέγατε πριν, είναι
αρκετές, γιατί αυτές συµβαδίζουν µε το πνεύµα του κόσµου,
ενός κόσµου που εσείς υποτιµάτε. Αυτές οι οµολογίες θα αυξηθούν εις το µέλλον, όσο θα πηγαίνετε να ψηφίσετε το ασφαλιστικό. Να το ξέρετε αυτό.
Και το ασφαλιστικό εγώ προβλέπω ότι δεν θα εισαχθεί προς
ψήφιση. Είχατε πει ότι θα το φέρετε στις 10 Ιανουαρίου. Πόσο
του Φεβρουαρίου έχουµε σήµερα; Πόσες ηµέρες έχουν περάσει;
Έχουν περάσει σαράντα ηµέρες από τις 10 Ιανουαρίου και δεν
το έχετε φέρει. Όταν το φέρετε, τότε θα πέσει η Κυβέρνηση.
Και στρέφοµαι και προς τον Μητσοτάκη, γιατί είπε ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, ο Αντιπρόεδρός του, «τι δουλειά έχεις, κύριε Λεβέντη, στα εσωτερικά µας;». Ούτε στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ
ανακατεύοµαι, προβλέποντας κάποια πράγµατα. Δεν το κάνω για
να ανακατευθώ. Από αγωνία για τη χώρα δεν έχει ο Πρόεδρος
ενός κόµµατος το δικαίωµα να πει τις απόψεις του; Εγώ δεν είπα
ότι αν χρειασθεί να γίνει µία οικουµενική, ο Καραµανλής θα λειτουργήσει για να διασπάσει τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά είπα ότι
αν ο Μητσοτάκης επιµείνει στη σκληρή γραµµή να καταρρεύσει
ο Τσίπρας και έτσι αυτός να επικρατήσει, τότε υπάρχουν σώφρονες στη Νέα Δηµοκρατία που δεν θα αφήσουν να πάµε έξω από
το ευρώ. Αυτό είπα. Και τέτοιον σώφρονα παράγοντα, παρά το
ότι διαφώνησα ριζικά εις όλη µου τη ζωή µαζί του, είναι ο Κώστας
Καραµανλής. Θεωρώ, δηλαδή, ότι δεν θα αφήσει σε ένα κατρακύλισµα τον Μητσοτάκη. Βέβαια, καλό είναι και ο Μητσοτάκης
να µην κατρακυλήσει και να πάει ολόκληρη η Νέα Δηµοκρατία
εις την οικουµενική.
Δεν τα κάνω για να ανακατευθώ εις τα εσωτερικά. Εγώ βλέπω
ότι χωρίς οικουµενική κυβέρνηση δεν θα έρθει καµµία επένδυση
στην Ελλάδα. Ζητούν κυβέρνηση διακοσίων σαράντα Βουλευτών. Ζητούν πολιτική σταθερότητα. Δεν θα έρθει ούτε µία επένδυση εδώ. Μην κοροϊδεύετε τον κόσµο! Αυτό είναι το πρώτο. Δεν
θα έρθει ούτε µία επένδυση, αν δεν γίνει οικουµενική κυβέρνηση.
Δεύτερον, µία κυβέρνηση οικουµενική µε διακόσιες σαράντα
έδρες είµαι σίγουρος ότι θα πετύχει τη µεγίστη χαλάρωση του
προγράµµατος από πλευράς Ευρώπης. Άλλο είναι µία κυβέρνηση ετοιµόρροπη να πέσει και άλλο µία κυβέρνηση που θα είναι
η ύστατη προσπάθεια ενός λαού να µείνει στο ευρώ.
Αυτές είναι οι σκέψεις µου. Αυτές προσπαθώ να πω εις τα κανάλια, οπουδήποτε. Άλλοτε οι δηµοσιογράφοι δεν µε αφήνουν,
άλλοτε µε διακόπτουν, άλλοτε λένε ασυναρτησίες και αρλούµπες
διάφοροι, άλλοι µε κατηγορούν. Κατηγορήστε όσο θέλετε. Οι
επόµενες εβδοµάδες θα δείξουν.
Εγώ λυπήθηκα που τους είδα να τρώγονται σήµερα εδώ, ο
Μητσοτάκης µε τον Τσίπρα. Ας όψονται και οι δύο! Να γνωρίζουν
ότι τούτη την ώρα ζηµιώνουν τη χώρα. Η χώρα θα ήθελε πολιτική
ηγεσία που να κάνει την υπέρβαση και την ενότητα. Αν δεν το αντιληφθούν και αν εσείς τους χειροκροτείτε εις το κατρακύλισµα,
ας όψεσθε κι εσείς όλοι! Η χώρα θέλει οικουµενική και το φωνάζω µε όση δύναµη έχει η φωνή µου, το φωνάζω για να το αντιληφθούν και οι εκτός Αίθουσας µήπως σας επηρεάσουν, γιατί
γνωρίζω ότι τη µεγάλη δύναµη την έχει ο ελληνικός λαός πιέζοντας.
Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο: Γίνονται στον χώρο της κεντροαριστεράς κάποιες διεργασίες. Ας γίνονται. Καλοδεχούµενες
οι διεργασίες. Το βασικό, όµως, είναι ότι εδώ φωνάζω για κάποια
πράγµατα. Ζήτησα να περικοπεί το µισό του µισθού των Βουλευτών, να µειωθεί ο µισθός των Βουλευτών στο ήµισυ, να µειωθούν
οι σύµβουλοι, οι µετακλητοί και διάφορα άλλα. Και δεν βρίσκω
ανταπόκριση ούτε από το Ποτάµι ούτε από τη Γεννηµατά. Πού
είναι αυτοί; Προτείνει η Ένωση Κεντρώων κάποια πράγµατα και
δεν βρίσκω ούτε από τους µικρούς βοήθεια. Από τους µεγάλους
πού να βρω;
Άρα, εδώ βλέπω ότι κάποια πράγµατα έχουν γίνει επάγγελµα
και συντεχνίες. Αυτό αισθάνοµαι. Αυτό ο ελληνικός λαός δεν θα
το επιτρέψει.
Όµως, πάνω απ’ όλα πρέπει να αλλάξουµε τον Κανονισµό της
Βουλής. Όχι παράλληλοι µονόλογοι, να µπορεί να γίνεται και
ένας διάλογος στην Αίθουσα αυτή. Τον φοβούµεθα τον διάλογο;
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Με τους παράλληλους µονολόγους διευκολύνεται η δικτατορία
των αριθµών. Διευκολύνεται το κάθε κυβερνών κόµµα να περάσει
τις απόψεις του.
Και εσείς εις την Δεξιά όταν είχατε την εξουσία, γιατί κάτι τέτοια
δεν τα διορθώνατε; Τότε η αριθµητική δικτατορία ήταν υπέρ σας.
Σας διευκόλυνε. Και τώρα την παρέλαβε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως, επίσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, στην αρχή, όταν φτιάξαµε το ΠΑΚ
και το ΠΑΣΟΚ µας έλεγε «θα κάνουµε απλή αναλογική» και όταν
ήρθε ήταν χρυσές οι καρέκλες της Δεξιάς και τις κράτησε.
Και εσείς εις τον Τσίπρα σταµατήστε να λέτε «φταίει για όλα
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ». Το ΠΑΣΟΚ µέσα σας φωλιάζει. Και µάλιστα κάνατε και άλλο έγκληµα εσείς οι αριστεροί. Ξέρετε τι κάνατε; Αντί εσείς να καταπιείτε το ΠΑΣΟΚ που ήρθε σε
εσάς, σας κατάπιε εκείνο σε νοοτροπία. Το καταλάβατε; Γίνατε
δηλαδή µια κακή νέα έκδοση του ΠΑΣΟΚ.
Μη λέτε, λοιπόν, ότι φταίει για όλα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε σε εσάς, προκειµένου να διατηρήσει τα
κεκτηµένα του. Αυτό είναι. Αυτό που έχει µείνει στην κ. Γεννηµατά είναι οι «κίονες της Ακροπόλεως».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός κ. Ξανθός.
Θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά. Είναι
αρκετά νοµίζω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνει µια διήµερη συζήτηση αρκετά φορτισµένη. Νοµίζω
ότι ο λόγος αυτής της φόρτισης είναι προφανής. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο που κάθε καλοπροαίρετος πολίτης αντιλαµβάνεται ότι
είναι µια παρέµβαση ανακούφισης και για ανθρώπους που είχαν
αποκλειστεί από την υγειονοµική φροντίδα και την πρόσβαση
στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, αλλά και για το ίδιο το σύστηµα
υγείας.
Ούτε συρραφή τροπολογιών είναι, ούτε πλίνθοι και κέραµοι
ατάκτως ερριµµένα είναι, γι’ αυτό και γίνεται µια συστηµατική
προσπάθεια αυτές τις δύο ηµέρες από την Αντιπολίτευση να
απαξιωθεί αυτό το νοµοσχέδιο, να απαξιωθεί αυτή η παρέµβαση
ως µη έχουσα πολιτική συνοχή.
Το είπαµε σε όλους τους τόνους. Το πολιτικό στίγµα είναι απολύτως σαφές. Και θα απαντήσω στη φιλολογία αυτών των δύο
ηµερών, που έλεγε ότι αυτό είχε λυθεί. Αντιµετωπίζουµε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα και ταυτόχρονα ενισχύουµε την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα και τη λειτουργικότητα του
δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Ο αντίλογος είναι ότι αυτά τα είχαµε ρυθµίσει. Εκτίθεστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προσβάλλετε τη νοηµοσύνη κυρίως των ανασφάλιστων πολιτών, οι οποίοι ακόµα και αυτές τις ηµέρες µε
κάθε τρόπο, µε παρεµβάσεις τους στο Υπουργείο, στις διοικήσεις των νοσοκοµείων, στις διοικήσεις των ΥΠΕ, πιστεύω και
στους Βουλευτές, εκδηλώνουν την αγωνία τους και την ανασφάλειά τους, όταν χρειαστεί να αντιµετωπίσουν ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας και είναι ανασφάλιστοι.
Υπήρξαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις. Στην πράξη δεν
εφαρµόστηκαν και δεν λειτούργησαν. Ξέρετε γιατί; Γιατί µπήκαν
αποτρεπτικοί µηχανισµοί. Για τη νοσηλεία των ανασφάλιστων ανθρώπων υπήρχε κατ’ αρχάς η τριµελής επιτροπή που έπρεπε να
προεγκρίνει την εισαγωγή. Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση
έλεγε ότι οι αποφάσεις των ανωτέρω οριζοµένων τριµελών επιτροπών και των διοικητικών συµβουλίων των νοσοκοµείων δύναται να υπόκεινται στον έλεγχο του ΣΕΥΠ.
Ποιο ήταν το σήµα, αγαπητοί συνάδελφοι; Προσέξτε ποιους
θα εγκρίνετε. Αν βάλετε παραπάνω, θα στείλουµε το ΣΕΥΠ, δηλαδή το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας, να σας ελέγξει και να σας
καταλογίσει ενδεχοµένως την υπερβάλλουσα δαπάνη.
Και φυσικά ο δεύτερος µηχανισµός αποτροπής ήταν αυτή η
δήλωση αποδοχής χρέους, την οποία ήταν υποχρεωµένο το γραφείο κινήσεως να βάλει τον ανασφάλιστο να υπογράψει, που σηµαίνει ότι αναγνωρίζει την οφειλή και το κόστος της νοσηλείας
µεταφέρεται στη ΔΟΥ. Αυτό γινόταν καθ’ έξιν και συνεχίζει να γίνεται µέχρι σήµερα.
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Αυτό το κείµενο που δώσαµε, που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός,
είναι αυτήν τη στιγµή αναρτηµένο στο ενεργό site του ΠΑΜΥ,
όπως είναι αναρτηµένο αντίστοιχο κείµενο σε όλα τα site των µεγάλων νοσοκοµείων της χώρας. Μου έστειλαν πριν από λίγο από
το Νοσοκοµείο «Γεννηµατάς». Παντού υπάρχει αυτή η υποσηµείωση.
Ο ανασφάλιστος µπορεί µεν να εξυπηρετηθεί, αν περάσει τις
εγκρίσεις, αλλά θα πληρώσει. Γι’ αυτό υπήρχε ο µηχανισµός αποτροπής …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι λέτε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Κεγκέρογλου,
σας παρακαλώ. Αρκετά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου. Μη διακόπτετε. Αφήστε τον
Υπουργό να µιλήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα συνεχίσεις τα ψέµατά σου…
(δεν ακούστηκε).
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αρκετά! Την πολιτική
χυδαιότητα δεν θα την παρακολουθήσουµε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ούτε φυσικά µπορούσαν τα δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστοι, που κάποια
στιγµή έφθασαν στα τρία εκατοµµύρια, να δικαιούνται βιβλιάριο
απορίας, όπως είπατε προηγουµένως.
Άρα, αυτός ο µηχανισµός απέτρεπε τους ανασφάλιστους ανθρώπους, που δεν είχαν φυσικά επείγον και ζωτικής σηµασίας
πρόβληµα κινδύνου της υγείας τους από το να ζητήσουν θεραπεία στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Αυτό αφορούσε ιδιαίτερα
καρκινοπαθείς, ανθρώπους µε σπάνια νοσήµατα, που χρειάζονταν ιδιαίτερα µακρόχρονες και ακριβές θεραπείες.
Έχουµε σωρεία αναφορών από τους συλλόγους των χρονίως
πασχόντων, από τους συλλόγους των ασθενών σε όλη τη χώρα
που το πρώτο ζήτηµα που βάζουν είναι η κάλυψη των ανασφάλιστων ανθρώπων στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Αυτό το ζήτηµα, λοιπόν, το αντιµετωπίζουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσο κι αν δεν σας αρέσει. Και η κοινωνία το ξέρει και το
παρακολουθεί και το εκλαµβάνει ως µια πολύ σηµαντική ανακουφιστική παρέµβαση.
Δευτερεύουσας σηµασίας σε αυτήν την παρέµβαση προφανώς είναι το ζήτηµα της υγειονοµικής φροντίδας των µεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Μας λέτε ότι
εκεί είµαστε πολύ large.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που λέµε εµείς, ότι η πολιτεία
οφείλει να παρέχει στους ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους
και που παρουσιάζουν οξύ πρόβληµα υγείας στη διάρκεια της
παραµονής τους στη χώρα δωρεάν υπηρεσίες, δεν το λέει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας.
Το λέει το ECDC, το Ειδικό Κέντρο Ελέγχου Λοιµώξεων της Ευρώπης. Το λένε όλες οι συµβάσεις και οι χάρτες ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Εµείς, µε την παρέµβασή µας αυτή, ενισχύουµε την ευρωπαϊκή
ταυτότητα της χώρας. Και αποδεικνύουµε ότι σε µια δύσκολη
στιγµή για την κοινωνία, µε πραγµατικές δυσκολίες, µε δηµοσιονοµικά προβλήµατα, µπορούµε να αντιµετωπίζουµε µε αξιοπρέπεια και µε σεβασµό στα ανθρωπιστικά ιδεώδη κάθε έναν ο
οποίος έχει ανάγκη υγειονοµικής φροντίδας.
Τι κάναµε, αγαπητοί συνάδελφοι, στον χώρο της υγείας; Είπαµε ότι θα κάνουµε τρία τέσσερα βασικά πράγµατα.
Πρώτον, θα διασφαλίσουµε την καθολική κάλυψη του πληθυσµού. Και το υλοποιούµε, χωρίς ηθµούς, χωρίς εµπόδια, χωρίς
γραφειοκρατικά φίλτρα, χωρίς µηχανισµούς αποτροπής.
Δεύτερον, σταθεροποιούµε τη λειτουργία του δηµοσίου συστήµατος υγείας, που ήταν σε διακινδύνευση. Αυξήσαµε τη χρηµατοδότηση. Αυτό είναι αδιαµφησβήτητο. Ακόµη και ο ειδικός
εµπειρογνώµονας του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και του
ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο κ. Μποχοσλάβσκι, που
ήρθε στη χώρα µας τον Δεκέµβριο του 2015, στην ειδική του έκθεση λέει ότι χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης να διαθέσει, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, πρόσθετα κονδύλια
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για τη δηµόσια υγειονοµική περίθαλψη στον προϋπολογισµό του
2016.
Να σας θυµίσω τι έλεγε η προηγούµενη έκθεση, του 2014, του
επίσης εµπειρογνώµονα του ΟΗΕ, κ. Σέφας Λουµίνα; Ήταν ένα
όνειδος και ένας κόλαφος για τη χώρα, για την υγειονοµική κρίση
στην οποία είχαν οδηγήσει οι πολιτικές λιτότητας.
Τρίτον, είπαµε ότι θα ενισχύσουµε µε ανθρώπινο δυναµικό το
σύστηµα και το κάνουµε µε συστηµατικό τρόπο. Έχω εδώ ολόκληρο φάκελο µε όλες τις προκηρύξεις και τις προσλήψεις που
έχουν προωθηθεί αυτήν την περίοδο: Οι προκηρύξεις 4Κ και 5Κ,
η επόµενη δέσµη προσλήψεων µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, η προκήρυξη µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ για τις ΜΕΘ, η προκήρυξη
µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ για τους εκατόν σαράντα έναν εργαζόµενους
στις δηµόσιες δοµές των πέντε νησιών πρώτης υποδοχής και η
πράξη Υπουργικού Συµβουλίου για το επικουρικό προσωπικό και
οι προσλήψεις επικουρικών γιατρών. Ολόκληρος φάκελος ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού του συστήµατος, µε τρεισήµισι χιλιάδες προσλήψεις, που θα υλοποιηθούν το πρώτο
εξάµηνο του 2016. Είναι αυτό συνέχιση της πολιτικής διάλυσης
του συστήµατος;
Τέταρτον, είπαµε ότι θα κάνουµε ηθικοποίηση στο σύστηµα
και το κάνουµε. Έχουµε στείλει το σήµα ότι δεν είναι πλέον ανεκτά τα φαινόµενα διασπάθισης τους δηµοσίου χρήµατος, προκλητής ζήτησης, σπατάλης και διαφθοράς.
Και βάζουµε ασφαλιστικές δικλίδες µε τη λίστα χειρουργείου
και οργανώνουµε τον ΕΟΠΥΥ και το πληροφοριακό του σύστηµα,
που κάνει δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε στατιστική ανάλυση
και ήδη έχει αρχίσει να βρίσκει υπερχρεώσεις που γίνονταν από
τους ιδιώτες παρόχους, για υπηρεσίες που παρείχαν στους
ασφαλισµένους.
Δεν πρόκειται να διαχειριστούµε µε τον ίδιο τρόπο το δηµοσιονοµικό κόστος ενός συστήµατος υγείας για το οποίο πρέπει
να διασφαλιστεί ότι οι πόροι του και οι ανθρώπινοι και οι υλικοί
αξιοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί αυτό έχει
ανάγκη σήµερα η κοινωνία.
Δίνουµε ειδικά κίνητρα στο νοµοσχέδιο –και επίσης κανείς
αυτό δεν το αµφισβητεί- και για τις άγονες και για τις νησιωτικές
περιοχές, να ξεκινήσουν την ειδικότητα οι νέοι γιατροί στη χώρα
και να διευκολυνθεί η µετακίνηση του ανθρώπινου δυναµικού στο
σύστηµα χωρίς πελατειακή λογική και εξαρτήσεις από ένα
υπουργοκεντρικό µοντέλο που αναπαρήγαγε όλα αυτά τα χρόνια
το σκληρό πελατειακό σύστηµα. Αυτό είναι πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση και τοµή.
Αποκεντρώνουµε τη διαδικασία στις υγειονοµικές περιφέρειες.
Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που έχουν σοβαρά κοινωνικά, οικονοµικά αλλά και οικογενειακά προβλήµατα,
να χτυπούν τις πόρτες των Υπουργών και των Βουλευτών για να
εξυπηρετηθούν. Με ηλεκτρονική διαφανέστατη πλατφόρµα, έτσι
θα γίνεται και έτσι θα λειτουργεί από εδώ και πέρα το δηµόσιο
σύστηµα υγείας.
Προφανώς χρειάζεται µια στρατηγική συζήτηση για το σύστηµα υγείας. Και χρειάζονται πολύ µεγάλες µεταρρυθµίσεις και
τοµές. Πρέπει να αρθεί και ο νοσοκοµειοκεντρικός και ο ιατροκεντρικός του χαρακτήρας και να γίνει περισσότερο ασθενοκεντρικό, µε σεβασµό στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώµατα των
ασθενών. Αυτό το ενισχύουµε στο νοµοσχέδιο.
Φτιάχνουµε επιτροπές στο επίπεδο του Υπουργείου, φτιάχνουµε γραφεία όχι εξυπηρέτησης, αλλά προστασίας των δικαιωµάτων, για να αισθανθούν και οι πολίτες ότι δεν είναι
ανοχύρωτοι µέσα στο δηµόσιο νοσοκοµείο, ότι υπάρχει µηχανισµός που µπορούν να καταγγείλουν και την κακή συµπεριφορά
και την εκµετάλλευση.
Βεβαίως, χρειάζεται στρατηγική συζήτηση. Η άποψή µας είναι
σε αντίθετη µε το νεοφιλελεύθερο σχέδιο, που λέει: ανταγωνισµός ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα και όποιος αντέξει, κίνητρο για
να υπάρξουν επενδύσεις και επιχειρηµατικότητα στον τοµέα της
υγείας, άντε και ένα δίχτυ ασφαλείας για τους πιο εξαθλιωµένους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συντο-
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µεύετε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Απέναντι σε αυτήν
τη νεοφιλελεύθερη λογική, η άποψή µας είναι: προτεραιότητα
στη δηµόσια περίθαλψη, καθολικότητα και ισότητα, αναπτύσσουµε τον δηµόσιο τοµέα σταδιακά µε βάση προφανώς τα δηµοσιονοµικά περιθώρια που έχουµε στο επόµενο διάστηµα,
επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και ο ιδιωτικός τοµέας ασκεί
έναν συµπληρωµατικό ρόλο, καλύπτει πραγµατικές ανάγκες, που
δεν µπορεί το δηµόσιο σύστηµα να καλύψει έγκαιρα και αξιόπιστα. Αυτή είναι η λογική µας. Είναι άλλο πολιτικό σχέδιο αυτό.
Το δικό σας πολιτικό σχέδιο ποιο ακριβώς είναι; Θα µας το εξηγήσετε ή θα λαϊκίζετε µόνο για τους θανάτους από τη γρίπη, όταν
ξέρει όλος ο επιστηµονικός κόσµος ότι είναι ένα διεθνές φαινόµενο αυτήν την περίοδο; Ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο της Νέας
Δηµοκρατίας για την υγεία; Τι σηµαίνει λιγότερο κράτος στην
υγεία; Θα γίνουν προσλήψεις; Θα καλυφθούν οι ανάγκες; Πρέπει
ο ΕΟΠΥΥ να δίνει µέρος από τους πόρους του δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος και στις δηµόσιες δοµές, άρα να λειτουργεί
και ένας µηχανισµός κοινωνικής αναδιανοµής; Για να καταλάβουµε, ποιο είναι το δικό σας πολιτικό σχέδιο;
Δεν υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, ή µάλλον δεν τολµάτε να το
πείτε. Είναι το πολιτικό σχέδιο της ακραίας νεοφιλελεύθερης
απορρύθµισης. Θα πάρουµε και µερικά voucher, αν τα καταφέρουµε, από το ΕΣΠΑ, για να καλύψουµε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα.
Απέναντι σε αυτό η πολιτική απάντηση είναι ισότητα και καθολικότητα. Για να υλοποιήσεις αυτό το σχέδιο, πρέπει να το πιστεύεις, πρέπει να πιστεύεις στην ισότητα. Δεν µπορείς να είσαι
µε την αγορά και τον ανταγωνισµό, που ξέρουµε πολύ καλά ότι
σε περίοδο κρίσης παράγουν ανισότητες. Εµείς δεν αποδεχόµαστε ειδικά τις υγειονοµικές ανισότητες, διότι όντως θεµελιώνουµε κοινωνικό αγαθό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Τελειώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Επειδή έχει αποδειχθεί από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Υγείας, όχι από το Ινστιτούτο Πουλαντζάς, ότι η υγειονοµική
κρίση έχει ταξικό πρόσηµο, δηλαδή πλήττει κυρίως τους φτωχούς και τους αδύναµους σε αυτήν τη χώρα, γι’ αυτό και η αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης και η άρση των υγειονοµικών
ανισοτήτων είναι παρέµβαση ταξικά και κοινωνικά µεροληπτική.
Μας λέτε ότι η κοινωνία είναι στα κάγκελα και ότι η κοινωνία
βράζει. Είναι αλήθεια αυτό. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή είναι έτσι,
χρειάζεται η κοινωνία αυτή την περίοδο να πάρει ένα σήµα από
την Κυβέρνηση και από το πολιτικό σύστηµα ότι µπορούν να προωθούνται και αλλαγές και νοµοθετήµατα, τα οποία δεν επιβάλλονται από τους εταίρους και από τους δανειστές αλλά
λειτουργούν για να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες, ότι µπορούν
να υπάρξουν σε αυτήν τη χώρα αυτή τη δύσκολη περίοδο άλλες
πολιτικές προτεραιότητες.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτό που µας λέτε στην ουσία είναι ότι δεν µπορείτε να κάνετε
τίποτα άλλο από το να εφαρµόσετε το µνηµόνιο, γιατί αυτό κάνατε εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, τα προηγούµενα χρόνια.
Εµείς, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο αποδεικνύουµε ότι µπορούν να γίνουν παρεµβάσεις που έχουν στόχο να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες και µάλιστα κατά προτεραιότητα των πιο
αδύναµων στρωµάτων. Και αυτό αποδεικνύει ότι µπορεί να νοµοθετεί η Κυβέρνηση µε βάση τις αξίες της Αριστεράς, τις αξίες
της ισότητας, της αλληλεγγύης, της έµφασης στα κοινωνικά
αγαθά, της κοινωνικής αναδιανοµής. Και γι’ αυτό και αναδεικνύεται από αυτές τις παρεµβάσεις η αξία της Αριστεράς.
Σε αυτήν την περίοδο της κρίσης, σε αυτήν την περίοδο της
φτωχοποίησης η κοινωνία επέλεξε και παρά τις δυσκολίες και
παρά τις απογοητεύσεις, παρά τις χαµηλές προσδοκίες αυτής
της περιόδου, στην πραγµατικότητα, επειδή η ανυποληψία η δική
σας είναι δοµικού χαρακτήρα, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να παρακολουθεί, άλλοτε µε θυµό, άλλοτε µε δυσπιστία, αλλά πάντως
συνεχίζει να παρακολουθεί και να στηρίζει αυτήν την Κυβέρνηση
και να περιµένει να τα καταφέρει. Και αυτή η Κυβέρνηση, αγα-
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πητοί συνάδελφοι, θα τα καταφέρει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Λοιπόν,
µε τον χρόνο όλοι έχουµε κάνει απίστευτες υπερβάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό
Σχολείο Σκουτάριου Σερρών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Ο κ. Παναγιώταρος από τη Χρυσή Αυγή ζητάει να προηγηθεί γιατί έχει µια επείγουσα δουλειά.
Ελάτε, κύριε Παναγιώταρε. Έχετε τέσσερα λεπτά. Θα είµαι
πολύ αυστηρή στον χρόνο. Μόνο οι εκπρόσωποι που δεν έχουν
µιλήσει οι Αρχηγοί τους έχουν από οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δευτερολογία, τριτολογία δεν έχουµε;
Λοιπόν, παρακολουθώντας αυτές τις δύο µέρες τη συζήτηση
που γίνεται εντός αυτής της Αιθούσης, αλλά και όλα όσα συµβαίνουν γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, ο εµπνευστής του
θεάτρου του παραλόγου στην κυριολεξία θα τρελαινόταν.
Βλέπουµε ότι υπάρχει ένας διαγωνισµός µεταξύ Κυβέρνησης
και Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το ποιος είναι πιο large ή
extra large µε τους λαθροµετανάστες και τους ελάχιστους εισβολείς στην πατρίδα µας.
Ακούσαµε χθες το βράδυ, όταν ήρθε αυτή η τροπολογία του
Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, τον Υφυπουργό Εθνικής Αµύνης
τον κ. Βίτσα, προϊστάµενο των Ενόπλων Δυνάµεων, να µιλάει για
το διεθνιστικό καθήκον της πατρίδας µας, να µιλάει για το καθήκον της φιλοξενίας.
Όµως, αµέλησε, ξέχασε ότι ως προϊστάµενος των Ενόπλων
Δυνάµεων πάνω από όλα θα πρέπει να βάλει το καθήκον για τη
φύλαξη των συνόρων, για τη φύλαξη της ακεραιότητος της πατρίδος µας. Μητρός τε και πατρός τιµιώτερον εστίν η Πατρίς!
Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι, όπως και διάφορα άλλα
τα οποία εσείς τα έχετε γραµµένα στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας. Και φυσικά να µην είναι η γκουβερνάντα των λαθροµεταναστών, των ΜΚΟ και όλων αυτών που επισήµως πλέον
φέρνετε µε αυτή την τροπολογία.
Η τροπολογία αυτή λέει ότι θα µπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης για κατασκευή hot spots –
σύντοµα σε όλη την Ελλάδα, όχι µόνο τα πέντε στα νησιά και ένα
στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό είναι το πλάνο
το ευρύτερο– για τη σίτιση, τη στέγαση, την περίθαλψη λαθροµεταναστών και ολίγων προσφύγων.
Αλλά για τους Έλληνες τίποτα, τον λογαριασµό µόνο.
Θα εγκατασταθεί εδώ η µισή Ασία και η µισή Αφρική κι όλα
αυτά προκειµένου να έχετε µια δήθεν ελάφρυνση του χρέους.
Ποιου χρέους και ποια ελάφρυνση, που όλα τα στοιχεία δείχνουν
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο κούρεµα κάποιας µορφής ή
επιµήκυνση ή κάτι άλλο εις το διηνεκές.
Κι όλα αυτά σε αντίθεση µε όσα είπε χθες το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου, αφού τελείωσαν οι σκληρές διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Βρετανίας, ο Πρωθυπουργός της
Αγγλίας µιλώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας µόνο την αγγλική σηµαία πίσω του -όχι αυτό το µπλε πράγµα εδώ πέρα που
υποτίθεται ότι είναι το σύµβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- έλεγε
ότι η Αγγλία, πάνω απ’ όλα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρακαλώ, τι θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για τη σηµαία µιλάς έτσι;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τι; Έχεις κανένα πρόβληµα; Μίλα
εσύ για ό,τι θες.
Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, πέστε του να σταµατήσει, αν
έχετε την ευγενή καλοσύνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτά τώρα;
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εντάξει, ό,τι θέλω θα λέω. Το κατάλαβες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ησυχία,
παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Άµα δεν σ’ αρέσει, στο καφενείο. Κατανοητό; Ευχαριστώ.
Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας είπε ότι πάνω απ’
όλα είναι η Βρετανία, αγαπάµε τη Βρετανία, δεν αγαπάµε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξήγησε και πέτυχε µε σκληρές διαπραγµατεύσεις –γιατί αυτές είναι διαπραγµατεύσεις- ότι δεν είναι µόνο το
ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και άλλα νοµίσµατα και
πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα, που δείχνουν πώς διαπραγµατεύονται κάποιοι για τα συµφέροντα των πατρίδων τους.
Και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες, που όλοι είναι ακροδεξιοί,
όλοι είναι κακοί, όλοι είναι µισάνθρωποι, βάζουν πάνω από όλα
την ακεραιότητα της πατρίδας τους, σε αντίθεση µε τον Πρωθυπουργό µας, ο οποίος είπε εδώ ότι θα πρέπει να ενωθούµε όλοι
κάτω από τη σηµαία του ουµανισµού και του ανθρωπισµού – που
το ίδιο πράγµα είναι. Αλλά η µόνη σηµαία που υπάρχει σε αυτήν
τη χώρα για εµάς είναι η ελληνική σηµαία και καµµία άλλη.
Είπε και διάφορες δικαιολογίες ότι οι ροές ήταν τόσο µεγάλες.
Ναι, και εσείς µε όλα όσα πράττετε τους τελευταίους µήνες, τον
τελευταίο χρόνο τις κάνατε ακόµα πιο µεγάλες και δεν κάνετε τίποτα για να σταµατήσετε αυτό το αίσχος που συµβαίνει εις
βάρος της πατρίδας µας.
Ακούσαµε πάρα πολλά, τα οποία λόγω χρόνου δεν µπορούµε
να τα πούµε, αν και ο ελληνικός λαός άκουσε πάρα πολλά.
Να ευχαριστήσουµε τον Πρόεδρο της Βουλής για τη χθεσινή
αβάντα που µας έκανε, για εκφράσεις τις οποίες κατά κόρον οι
κυβερνώντες αλλά και άλλοι τις χρησιµοποιούν τα τελευταία χρόνια και δεν έχει ιδρώσει το αυτί κανενός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε τριάντα δευτερόλεπτα τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ακούσαµε βέβαια και το φοβερό από κάποιον οµιλητή της
Νέας Δηµοκρατίας, ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι, λέει, δίπλα στα
προβλήµατα του λαού. Μα εσείς είσαστε όλα τα προβλήµατα του
ελληνικού λαού και θα έπρεπε να το έχετε καταλάβει και να µην
κουνάτε το δάκτυλο σε κάποιους άλλους, οι οποίοι βέβαια είναι
άξιοι συνεχιστές σας.
Όπως και να έχει, ενώ γεωπολιτικά αλλάζουν όλα στην περιοχή
µας, εµείς σφυρίζουµε κλέφτικα. Επαναλαµβάνουµε ότι για τη
Χρυσή Αυγή πάντα θα είναι πρώτα ο Έλληνας και µετά όλοι οι
υπόλοιποι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ για τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πολλή κουβέντα έγινε για τους ανασφάλιστους. Θα καταθέσω
απλά στα Πρακτικά δύο έγγραφα.
Το ένα αφορά τη µελέτη της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» τον Οκτώβρη του ’14. Περιγράφει µια κατάσταση που υπήρχε στα νοσοκοµεία όπου µε ψεύτικα στοιχεία, πλαστά στοιχεία, για να µην
πάει ο λογαριασµός στην εφορία, οι γιατροί να υπογράφουν
στους αρρώστους παράτυπα ή να τους δίνουν εξιτήριο παράτυπα ή να φεύγουν παράτυπα. Αυτή η κατάσταση που περιγράφει για το 2013 υπήρχε τουλάχιστον στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο µέχρι τη στιγµή που έφυγα.
Το δεύτερο στοιχείο που θα καταθέσω –να µην ανησυχεί κανένας άρρωστος, δεν παραβιάζω το ιατρικό απόρρητο, προφανώς έχω όλα τα στοιχεία της κάρτας- είναι µια κάρτα από το
Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του ΠΕΠΑΓΝΗ. Αφορά άρρωστο νεφροπαθή και καρκινοπαθή. Το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών στην εισαγωγή του στο κύριο σύµπτωµα ή κατάσταση
γράφει: Οφειλές 9.738,68 ευρώ. Έτσι αντιµετωπίζονταν οι άρρωστοι. Αυτήν την κατάσταση βρίσκαµε. Αυτήν αντιµετωπίζουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
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βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εν πάση περιπτώσει, είναι καλό ότι αίρονται οι παγίδες, αίρονται οι τρικλοποδιές, αίρονται δικαιολογητικά, χρονοβόρες διαδικασίες, προέγκριση από τριµελείς επιτροπές. Έχουν πρόσβαση
πλέον οι ανασφάλιστοι, χωρίς δήλωση αποδοχής των χρεών,
χωρίς µεταφορά της οφειλής και έχουν και δωρεάν πρόσβαση
στη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
Θα ήθελα να σταθώ σε ένα µόνο θέµα, κυρία Πρόεδρε. Πολλή
κουβέντα έγινε για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέµατα, λέγοντας «δείτε
τι έλεγε τον Σεπτέµβριο του 2014 και τι υποσχέθηκε στη Θεσσαλονίκη και τι λέει σήµερα», «είπε ψέµατα για να υφαρπάξει την
ψήφο σας, άρα, αυτούς τους ψεύτες µην τους πιστεύετε»,
«ακόµα και το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα έρχεται για αντιπερισπασµό», «το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης πρέπει να ονοµαστεί πρόγραµµα εξαπάτησης», «αυτοί δεν είναι µόνο ψεύτες,
είναι και απατεώνες κι άρα, όχι µόνο µην τους πιστεύετε» -φθάνουν ακόµα και στη σηµερινή πραγµατικότητα- «αλλά να µην συζητάτε καν µαζί τους».
Είπαµε ψέµατα; Όσοι το ισχυρίζονται ουσιαστικά άκουσαν τις
θέσεις του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης, πήγαν για ύπνο
και ξύπνησαν σήµερα! Συνειδητά, ασυνείδητα, σκόπιµα, χωρίς
να το θέλουν ή γιατί εκεί φθάνει το νοητικό τους επίπεδο, ουσιαστικά παραβλέπουν τον έναν χρόνο, που µεσολάβησε από τον
Σεπτέµβριο του 2014 µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2015. Ήταν ένας
χρόνος σκληρών διαπραγµατεύσεων, λέµε εµείς. Ο Πρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας πριν από λίγο αµφισβήτησε το ότι διαπραγµατευτήκαµε καν. Ήταν ένας χρόνος που κατέληξε στη
γνωστή συµφωνία, για την οποία πολλή κουβέντα έχει γίνει, συµφωνία που χαρακτηρίστηκε από «επώδυνος συµβιβασµός», από
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έως και «πολιτική ήττα».
Άρα, αν θέλουµε να κρίνουµε αν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέµατα, πρώτα
από όλα πρέπει να δούµε το χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 2014 µέχρι τον Ιανουάριο του 2015 ή το χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 2015 µέχρι τον Οκτώβριο του
2015. Και αν το δούµε έτσι, θα δούµε ότι, όχι µόνο δεν εξαπατήσαµε τον ελληνικό λαό, αλλά ειλικρινά ζητήσαµε την ψήφο του.
Θα ήθελα να κάνω µία ερώτηση και θα κλείσω µε αυτό. Γιατί
καταλήξαµε σε αυτήν τη συµφωνία; Προσπάθησαν να το προσεγγίσουν πριν από λίγο η κ. Γενηµατά κι ο κ. Μητσοτάκης. Είχαµε κακούς διαπραγµατευτές; Είχαµε διαπραγµατευτές που
δεν ήθελαν τη διαπραγµάτευση; Είχαµε διαπραγµατευτές που
δεν ήθελαν να συµφωνήσουν; Είχαµε διαπραγµατευτές που δεν
εξάντλησαν την επιχειρηµατολογία τους; Δεν θέτω το ερώτηµα
για να δούµε σε ποιον θα ρίξουµε το ανάθεµα. Μακάρι να ήταν
τόσο απλό. Θα βρίσκαµε κάποιον και θα τον «λιθοβολούσαµε».
Έχουν ακουστεί διάφορα ονόµατα γι’ αυτό. Θέτω το ερώτηµα
γιατί είναι απαραίτητο για τον λαό µας να κρατήσουµε συµπεράσµατα, αν το θέλετε, όχι µόνο για το γιατί φθάσαµε σε αυτήν τη
συµφωνία, αλλά και για το πώς θα προχωρήσουµε και θα επιτύχουµε τους στόχους µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πιστεύω ότι φθάσαµε σε αυτήν και όχι σε κάποια καλύτερη ή κάποια χειρότερη
συµφωνία, γιατί εκεί έφθανε το χέρι των µαχόµενων κοινωνικών
δυνάµεων. Σαν ένας άνθρωπος του κινήµατος, δεν αντιλαµβάνοµαι το κίνηµα σαν έναν µοχλό που κινείται Οµόνοια-Σύνταγµα ή
µια µπίλια στην κεντρική πλατεία κάθε µεγάλης πόλης ή, αν το
θέλετε, σαν ένα µπλόκο, όποιο µπλόκο θέλετε, σε όλη την Ελλάδα. Είχαµε ένα κίνηµα που είναι παρόν και στην Αίθουσα αυτήν
σήµερα, παρόν σε όλες µας τις συζητήσεις -έτσι το αντιλαµβάνοµαι- είχαµε ένα κίνηµα που ξεκαθάρισε το τι δεν θέλει και εκφράστηκε πολλές φορές αυτό το πράγµα. Ωστόσο, δεν είναι σε
θέση ολοκληρωτικά αυτό το κίνηµα, δεν είµαστε σε θέση -να χρησιµοποιήσω πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, θεωρώντας και τον
εαυτό µου και τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ κοµµάτια αυτού του
κινήµατος- να αντιµετωπίσουµε και να συντρίψουµε τις αντιστάσεις του κατεστηµένου, το οποίο προφανώς δεν είναι διατεθειµένο να παραδοθεί και το οποίο προφανώς αντιστέκεται και θα
συνεχίσει να αντιστέκεται στις όποιες προσπάθειές µας.
Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω να πω ότι πιστεύω πως προϋπόθεση
για την εφαρµογή µιας πολιτικής µε αριστερό αποτύπωµα είναι
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οι δεσµοί αγώνα της Κυβέρνησης της Αριστεράς, που νοµοθετεί,
µε τις µαχόµενες κοινωνικές δυνάµεις. Αυτοί οι δεσµοί αγώνα θα
καθορίσουν και το βάθος των όποιων αλλαγών επιτύχουµε. Σε
αυτούς τους δεσµούς αγώνα στοχεύει το «µην πιστεύετε τους
ψεύτες». Παρόντες και ενάντια στο σάπιο, το παλιό κατεστηµένο
και τη θέλησή του, εµείς σε αυτούς τους αγώνες και τους δεσµούς αγώνα θα πρωτοστατήσουµε, θα τους δυναµώσουµε και
πιστεύω ότι έτσι θα καταφέρουµε να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Έτσι τελικά θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Βρούτσης από την Νέα Δηµοκρατία για τέσσερα
λεπτά.
Επειδή είµαι επιεικής, όλοι υπερβαίνετε τον χρόνο σας.
Επειδή, όµως, φθάσαµε στο τέλος και βλέπω ότι η ψυχραιµία
εξαντλείται, σας παρακαλώ όλοι να το σεβαστείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Θα είµαι συνεπής στον χρόνο, όσο µπορώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνουµε στο τέλος µιας διαδικασίας και το ερώτηµα το οποίο εγείρεται είναι: Αν σήµερα κάποιος προσπαθήσει µετά από ενάµιση χρόνο διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ –τόσο πλησιάζει περίπου- να δει τι εκπέµπει η Ελλάδα
στο παγκόσµιο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον, τι µήνυµα
εκπέµπει σήµερα µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα έλεγα ότι θα
έβλεπαν την Ελλάδα -όσοι την βλέπουν από το εξωτερικό- σαν
µία χώρα που έχει βάλει µία τεράστια πινακίδα: «Δεν θέλουµε
επιχειρήσεις, δεν θέλουµε επενδύσεις, δεν θέλουµε ιδιωτικό
τοµέα. Αντίθετα, στο όνοµα της αριστερής ιδεοληψίας µας, είµαστε µία χώρα όπου υπερφορολογούµε, είµαστε µία χώρα που
εξοντώνουµε οτιδήποτε το παραγωγικό, αλλά υποσχόµαστε δικαιοσύνη στο συσσίτιο και εξίσωση στην εξαθλίωση». Αυτή είναι
η εικόνα της χώρας µας.
Ευτυχώς για τη χώρα, δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ελληνικός
λαός σάς κατάλαβε. Ένιωσε την εξαπάτηση και σήµερα βρισκόµαστε στη χρονική στιγµή που οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν την
κατάρρευσή σας. Αυτό αποδεικνύεται και έρχεται ως αποτέλεσµα τού ότι ο κόσµος συνειδητοποίησε τα µεγάλα ψέµατα, ξεκινώντας από τον κ. Τσίπρα µε τα τρακτέρ, ξεκινώντας από τα
ψευδεπίγραφα προγράµµατα της Θεσσαλονίκης, µέχρι το ιστορικό για µένα, αυτό που συνέβη προχθές στην Κρήτη, όπου
αγρότες επιβεβαίωσαν αυτό που έκαναν όλοι οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ µε γραµµή από τον ΣΥΡΙΖΑ, να υπονοµεύουν την εθνική
προσπάθεια: «Δεν πληρώνω διόδια, δεν πληρώνω τους φόρους
µου, δεν πληρώνω ΕΝΦΙΑ». Αυτό είπε ο αγρότης στην Κρήτη και
συγκλονίστηκε όλη η Ελλάδα.
Αυτό δεν θα το έκανε ποτέ ένας Νεοδηµοκράτης Βουλευτής,
γιατί και σήµερα ακόµα πονάµε την πατρίδα και βάζουµε την Ελλάδα πάνω από τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτή είναι η διαφορά µας.
Ποτέ δεν θα θυσιάζαµε το καλό της χώρας για να έλθουµε στην
εξουσία. Αυτό θα το πληρώσετε. Είναι το τίµηµα που πληρώνει
σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Την άλλη στιγµή, υπάρχει και κάτι άλλο, πιο συντριπτικό. Σε
ενάµιση χρόνο εξουσίας ΣΥΡΙΖΑ, ο ελληνικός λαός, πέρα απ’
αυτά που είπε ο Υπουργός Υγείας, βιώνει την σκληρή πραγµατικότητα. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης, το επαναλαµβάνω κι εγώ,
το λένε πλέον όλοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που από τον
Δεκέµβριο του 2014 να λέει σήµερα ότι είναι καλύτερα, ούτε
άνεργος, ούτε αδύναµος, ούτε ευάλωτη κοινωνική οµάδα ούτε
άστεγος ούτε επιχειρηµατίας ούτε συνταξιούχος ούτε αγρότης.
Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα που στοιχειώνει σήµερα τον
ΣΥΡΙΖΑ και επιβεβαιώνει ότι για όποιον λέει ψέµατα πολιτικά, για
όποιον έχει τον λαϊκισµό ως πινακίδα στην πολιτική του, σύντοµα
έρχεται η πληρωµή από την ίδια την κοινωνία.
Κυρίες και κύριο συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο –
το είπαµε, το επαναλαµβάνουµε- είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο
νοµοθετεί ευχές, νοµοθετεί καλές προθέσεις. Βεβαίως, κάποιες
διατάξεις που είναι θετικές θα τις ψηφίσουµε. Δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνουµε δοµική αντιπολίτευση, αλλά αναδείχθηκε κατά
τη διαδικασία της συζήτησης η διαφορά µας στην κοινωνική πολιτική.
Βεβαίως και διαφέρουµε. Δεν είναι ταξικό το ζήτηµα. Εσείς
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λέτε τη λέξη «ταξικό». Είναι πραγµατικό. Δεν µπορείς να δηµιουργήσεις και να φτιάξεις κοινωνικό περιβάλλον προστασίας των
αδύναµων, εάν δεν δηµιουργήσεις πλούτο τον οποίο θα αναδιανείµεις.
Μίλησε κάποιος επιχειρηµατίας, κάποιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από σας ή ο Αρχηγός σας, για επενδύσεις, για ιδιωτικό
τοµέα, για να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας; Όχι. Μόνο δικαιοσύνη στη φτώχεια, στο συσσίτιο και στην εξαθλίωση. Αυτό,
όµως είναι ένα σπιράλ καθόδου που συνεχώς πηγαίνει την κοινωνία προς τα κάτω.
Δηµιουργείτε κοινωνικό αυτοµατισµό και διαιρείτε την κοινωνία και τη διχάζετε, στη λογική τού «όποιος έχει κάτι είναι εχθρός
αυτού που δεν έχει», ενώ θα έπρεπε να δηµιουργείτε τα κίνητρα,
ώστε αυτός που δεν έχει να θέλει να πάει παραπάνω.
Εκεί διαφέρουµε. Εκεί είναι η µεγάλη διαφορά. Εκεί διαφέρετε
και ευρωπαϊκά, γιατί αυτή η αντίληψη που έχετε δεν είναι ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή αντίληψη είναι η δική µας.
Στα ζητήµατα της κοινωνικής πολιτικής σάς απέδειξα –και είναι
καταγεγραµµένα, τα γνωρίζει και ο ελληνικός λαός- ότι εµείς καθιερώσαµε το Α21. Πραγµατική πολιτική. Επτακόσια πενήντα
πέντε εκατοµµύρια µε Νέα Δηµοκρατία εξυπηρέτησαν πάνω από
εξακόσιες χιλιάδες οικογένειες. Αυτή είναι κοινωνική πολιτική µε
διαφανή κριτήρια και κοινωνικό µέρισµα από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Τετρακόσια πενήντα εκατοµµύρια, τα οποία δόθηκαν σε πεντακόσιες χιλιάδες οικογένειες, ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα, κάτι το οποίο ξεκινήσαµε, -είναι έτοιµος ο νόµος, τον
«παγώσατε»- αυτή είναι κοινωνική πολιτική.
Στην πράξη, όµως, εγώ θεωρώ ότι αυτό που κάνετε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι –και επανέρχοµαι σε αυτά που λέει
ο Υπουργός- ένας εγωισµός και µια αλαζονεία ασύλληπτη. Βρήκατε ένα έτοιµο, νοµοθετηµένο περιβάλλον κάλυψης των ανασφαλίστων της χώρας µας. Και –προσέξτε, απαντώ τώρα, γιατί
είναι το κρίσιµο ερώτηµα- καλύψαµε ανασφάλιστους, όλους τους
Έλληνες και τους νόµιµους µετανάστες της χώρας µας. Άρα, δεν
είναι ταξική η διαφορά εδώ πέρα ρατσιστική. Είναι νοµική η διαφορά.
Πράγµατι, το νοµοσχέδιό σας διευρύνει την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους, και στους µη νόµιµους στην Ελλάδα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ θα συµφωνήσουµε. Αυτή είναι η διαφορά στο νοµοσχέδιο. Εδώ θα κριθούµε όµως όλοι, διότι το νοµοσχέδιό σας είναι ακοστολόγητο. Αυτό δεν συνιστά µια καλή
κυβέρνηση που νοµοθετεί σωστά και ορθά, διότι πρέπει να είναι
όλα κοστολογηµένα.
Επαναλαµβάνω το νούµερο -το ασύλληπτο νούµερο!- γιατί
θέλω να το κρατήσουν στη λήξη της διαδικασίας όσοι µας ακούν:
Από τα ενενήντα ένα άρθρα του νοµοσχεδίου, κοστολογηµένα
από το Λογιστήριο είναι µόνο τα είκοσι, µε ένα ποσό 111.450.000
ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι ακοστολόγητα. Το Λογιστήριο δεν µπόρεσε να τα κοστολογήσει, δεν δώσατε στοιχεία. Έχουν µέσα εξυπηρετήσεις, διευθετήσεις «ηµετέρων», φίλων. Χτίζετε πράγµατι
ένα κράτος του ΣΥΡΙΖΑ, όµως ο ελληνικός λαός σάς κατάλαβε
και οι µέρες σας είναι λίγες.
Κλείνω µε το εξής, κυρία Πρόεδρε. Επειδή η προπαγάνδα του
ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή πλέον και έχει γίνει αντιληπτή, ότι δηλαδή
όταν βρίσκει τα δύσκολα ανασύρει λογικές λάσπης, προπαγάνδας και αναχρονιστικά ζητήµατα, τα οποία έχουν λήξει, και από
χθες και σήµερα µε πρωτοσέλιδα βάλατε τη «λίστα Μπόγιαρνς»
επικεφαλίδα στις πολιτικές σας. Το κάνατε γιατί χάθηκε το ζήτηµα της επικοινωνίας του νοµοσχεδίου. Ακυρώθηκε στην κοινωνία, δεν περνάει και είπατε να κάνετε κάτι άλλο.
Διαβάζω τη µετάφραση του ίδιου του κ. Μπόγιαρνς, ο οποίος
µίλησε στον ΣΚΑΙ σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και λέει τα εξής:
«Δεν είχε να κάνει µε κάποια λίστα. Εµείς, πριν από τρία χρόνια,
προσφερθήκαµε να βοηθήσουµε να ενισχυθεί ο ελληνικός φορολογικός µηχανισµός µε την εµπειρία που είχαµε. Το 2010 ξεκίνησα εγώ την προσπάθειά µου. Το 2012, µετά από δύο χρόνια
πείρας στο θέµα, µίλησα τότε µε τον Γενικό Πρόξενο στη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία. Δεν υπήρχε κάποια λίστα». Το επανέλαβε
δύο φορές: «Δεν υπήρχε κάποια λίστα. Του είπα ότι µπορούµε
να προσφέρουµε µόνο τις υπηρεσίες µας µε την εµπειρία που είχαµε. Ήταν µια ταραχώδης περίοδος τότε. Υπήρχε µεγάλη συ-
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ζήτηση γύρω από τη λίστα Λαγκάρντ». Αυτή είναι η αλήθεια.
Με ψέµατα, λοιπόν, δεν µπορείτε να νικήσετε την αλήθεια, η
οποία είναι πλέον αµείλικτη και το βλέπετε δηµοσκοπικά για τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Καρράς για τέσσερα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συνοψίζοντας τη συζήτηση που έγιν, τόσο στις επιτροπές όσο
και στη χθεσινή και στη σηµερινή συνεδρίαση θα ήθελα να πω
ότι χθες, σχολιάζοντας το νοµοσχέδιο είπα ότι αποτελεί µία συρραφή. Σήµερα, σε συνδυασµό και µε τις τροπολογίες οι οποίες
βροχηδόν ήρθαν, θα πω ότι αποτελεί ένα διάτρητο νοµικό κείµενο. Γιατί το λέω αυτό; Είναι ανεφάρµοστο. Πρώτα από όλα,
δεν είναι προσεγγίσιµο, ούτε ξέρουµε τι ρυθµίζεται και ούτε ξέρουµε τι ψηφίζεται.
Επί της ουσίας, διατυµπανίστηκε πάρα πολύ ότι προσφέρει
στον ελληνικό λαό ανακούφιση. Συγχωρέστε µε, αλλά ψίχουλα
προσφέρει. Και γιατί το λέµε αυτό; Διότι συνεχίζεται ο δρόµος
της µιζέριας. Ουδεµία προσπάθεια γίνεται για να ξεπεράσουµε
αυτήν τη µιζέρια και µάλιστα αναφερόµεθα στο ότι προσφέρουµε υπηρεσία στον ελληνικό λαό!
Χθες σταχυολόγησα ορισµένες διατάξεις από αυτές οι οποίες
σήµερα θα έρθουν προς ψήφιση. Είπα, λοιπόν, ότι στο άρθρο 3
σχετικά µε τις ΜΚΟ ούτε κατάλογος υπάρχει ούτε µητρώο υπάρχει και φοβούµεθα ότι θα συνεχιστεί η διασπάθιση του δηµόσιου
χρήµατος για σκοπούς οι οποίοι τελικά δεν είναι µετρήσιµοι.
Στο άρθρο 6 έθεσα το εξής ζήτηµα: Γιατί οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν παραπέµπονται για κακούργηµα να παραµένουν στη θέση τους και να µην τίθενται σε αργία, ενώ πάγιες
οι διατάξεις του Δηµοτικού Κώδικα από αρχής τούς έθεταν σε
αργία; Κρύβεται κάτι; Υπέβαλα το ερώτηµα αν κρύβεται κάτι, αν
τακτοποιούνται ή καλύπτονται κάποιοι. Δεν έλαβα απάντηση.
Προχωρώ. Κάποια διάταξη που µου έκανε εντύπωση -και µάλιστα µπορώ να πω ότι µε ενόχλησε- είναι το άρθρο 27. Μ’ αυτό
το άρθρο διαλύουµε όλες τις βιβλιοθήκες, δεν µένει ούτε παιδική
ούτε εφηβική βιβλιοθήκη πουθενά. Λέµε ότι τα µεταφέρουµε
στους δήµους, να γίνονται µέσω των δήµων, αλλά στην τελευταία
παράγραφο του άρθρου 27 τι µας λέει; Λέει ότι τα διαθέσιµα ταµειακά υπόλοιπα των βιβλιοθηκών, των παιδικών και των εφηβικών, εισάγονται στο δηµόσιο ταµείο. Καλά, ήταν τόσο µεγάλη η
ανάγκη του ελληνικού κράτους, ώστε να πάρουµε και να βάλουµε στον κρατικό κορβανά κι αυτά τα λίγα ευρώ, τα οποία
µπορεί να είχαν στη διάθεσή τους οι βιβλιοθήκες αυτές και µε τα
οποία θα αγόραζαν κάποιον µικρό εξοπλισµό ή θα έπαιρναν κάποια βιβλία για να διαβάζουν τα παιδάκια; Και µην ξεχνάµε ότι οι
βιβλιοθήκες αυτές δεν λειτουργούν στα αστικά κέντρα. Λειτουργούν σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Θέλω να σταθώ, µε µια λέξη, στο άρθρο 33. Του ασκήσαµε έντονη κριτική για τον τρόπο µε τον οποίο εισηγήθηκε και για τον
τρόπο µε τον οποίον τα ρυθµίζει. Έχει µια ευρύτητα. Έχουµε
όµως καταλήξει -και το δηλώνουµε και στην Αίθουσα- ότι τελικά
θα το ψηφίσουµε για λόγους ανθρωπιστικούς. Ανεξάρτητα από
την παθολογία, από τις πληµµέλειες, από τα ελαττώµατα που
έχει το άρθρο αυτό, θα το ψηφίσουµε.
Θέλω να πω ελάχιστα για την υγεία και να τελειώσω. Περιµέναµε να δούµε αν υπάρχει προϋπολογισµός υγείας. Αντίθετα, ο
προϋπολογισµός υγείας µειώνεται καθηµερινά µε τρόπο που φοβούµεθα ότι τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία. Και γιατί το λέµε
αυτό; Το συνδυάζουµε µε τις διατάξεις εκείνες του νοµοσχεδίου
που περνάνε πλέον στις περιφέρειες τη χρηµατοδότηση των κέντρων υγείας. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο είχε τεθεί και το 2010 µε
τους δήµους και απέτυχε παταγωδώς. Ποτέ οι δήµοι δεν είχαν
την ικανότητα να χρηµατοδοτήσουν τα κέντρα υγείας. Έχουν περισσότερους πόρους οι περιφέρειες; Θα δείτε, λοιπόν, ότι αυτό
µπορεί να φτάσει να δηµιουργήσει ένα επιπλέον πρόβληµα. Ενώ
µιλάµε για ελάχιστη οικονοµία, γιατί να µην χρηµατοδοτείται από
τον κρατικό προϋπολογισµό το κέντρο υγείας µιας αποµακρυσµένης περιοχής, όπου ενδεχοµένως και η περιφέρεια να είναι
φτωχή; Στην Ελλάδα υπάρχουν φτωχές περιφέρειες -να θυµίσω
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τη Δυτική Μακεδονία, να θυµίσω την Ήπειρο- που στερούνται
πόρων. Γιατί να συµβεί, λοιπόν, αυτό; Στη µιζέρια θα το εντάξουµε κι αυτό;
Δε θέλω να πω πολλά περισσότερα, αλλά θέλω να µείνω σε
δυο θέµατα υγείας τα οποία θεωρούµε σηµαντικά. Έρχεται, λέει,
η δυνατότητα αποσπάσεων από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο. Μα,
εκεί που φωνάζουµε όλοι -και αγωνιούµε- ότι υπάρχουν κενά στα
νοσοκοµεία κι ότι έχει να γίνει προκήρυξη από το 2012 ή από το
2010 -δεν είµαι ακριβής- για να προσλάβουµε γιατρούς και όλο
ακούµε ότι θα προσληφθούν γιατροί, σήµερα θα τους µετακινούµε και µε τη µορφή της απόσπασης θα εξακολουθούµε να
απογυµνώνουµε τα νοσοκοµεία και να µεταφέρουµε στις καλύτερες θέσεις, πιθανόν, τους αρεστούς; Θεωρούµε, λοιπόν, ότι
αυτό το ζήτηµα είναι τεράστιο.
Πάω, λοιπόν, στο τελευταίο. Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας. Πολυτελείς διατάξεις µέσα στο νοµοσχέδιο. Τι µας λέει; Μας λέει
ότι διά του νόµου αδειοδοτείται για να λειτουργεί και µπαίνει
στην κατηγορία των γενικών νοσοκοµείων. Ελέγχθηκε; Ήρθε µια
έκθεση για το αν το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας, το οποίο µε τον
τρόπο αυτό νοµοθετικά αναβαθµίζεται, πληροί τις προϋποθέσεις
για να είναι γενικό νοσοκοµείο ή ήταν ένα περιφερειακό κέντρο
υγείας και σήµερα του δίνουµε αυτή την ονοµασία; Είναι ερωτήµατα που παραµένουν.
Θέλω να πω και το τελευταίο για τις τροπολογίες, µε τις οποίες
πραγµατικά έχουµε κουραστεί σ’ αυτή την Αίθουσα, κυρία Πρόεδρε. Είστε νοµικός και έγκριτος νοµικός. Αποδέχεστε κι εσείς
και οι άλλοι πρόεδροι να φέρνουν οι Υπουργοί ολόκληρες συµβάσεις, ολόκληρους τόµους µε µια µορφή τροπολογίας. Το
έκανε ο κ Σπίρτζης για τους αυτοκινητοδρόµους. Και τι µας λέει;
«Εγκρίνεται. Δεν έχετε δικαίωµα να βάλετε ένα κόµµα».
Γνωρίζουµε εµείς αν αυτό καλύπτει σκάνδαλα; Γνωρίζουµε αν
καλύπτει άλλες σκοπιµότητες; Γιατί κάθε φορά µια σύµβαση, η
οποία µπορεί να τίθεται εν αµφιβόλω, να έρχεται µέσω νόµου;
Και θα ρωτήσω για το σκάνδαλο: Γιατί δεν πάει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο πρώτα, ούτως ώστε να ξέρουµε τι κρύβεται και πόσο
επιβαρύνεται το κράτος; Ξέρετε καλά ότι οι συµβάσεις των δηµοσίων έργων και υπηρεσιών αυτών των ποσών των εκατοµµυρίων, των δεκάδων και των εκατοντάδων, περνούν τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τον τρόπο που νοµοθετείτε, υποθάλπετε τα σκάνδαλα, για τον λόγο ότι αποφεύγετε τον έλεγχο του ανώτατου δικαστηρίου. Είναι σκάνδαλο.
Είναι η πρώτη φορά που µιλάω για σκάνδαλο µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα και θα συνεχίσω να ψάχνω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κόκκαλη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κόµµατα του πρώην δικοµµατισµού αντιδρούν και αντιπολιτεύονται έντονα τις ρυθµίσεις
του σχετικού σχεδίου νόµου, επειδή επιχειρείται για πρώτη φορά
το ξήλωµα των πελατειακών δοµών και η κατάργηση ενός συστήµατος οµηρίας των πολιτών. Όχι, όµως, το παρόν νοµοσχέδιο. Η Αντιπολίτευση, δυστυχώς εκτίθεται.
Ο σκοπός αυτού του νοµοσχεδίου αναµφίβολα είναι η ελάφρυνση των οικονοµικά ασθενέστερων και η απάλυνση των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. Οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες,
οι οποίες και βίωσαν πιο έντονα τις συνέπειές της, ενδιαφέρονται
και έχουν στραµµένο το βλέµµα σε αυτές τις προωθούµενες ρυθµίσεις. Δεν χωρεί καµµία αµφιβολία ότι το παρόν σχέδιο νόµου
είναι η συνέχεια του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου αντιµετώπισης
της ανθρωπιστικής κρίσης. Όλοι το λένε, όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Να δούµε, όµως, τι λέγανε τον Μάρτιο του 2015, όταν ψηφίστηκε το σχετικό σχέδιο νόµου, για να καταφανεί κι αυτό που
είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν επιθυµεί η Αντιπολίτευση να
επιτύχει η Κυβέρνηση; Τι λέγανε τον Μάρτιο του 2015, όταν ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση; Ευάγγελος
Βενιζέλος: «Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ψηφίζουµε τις
διατάξεις αυτές, αλλά δεν πρόκειται να τις ξεψηφίσουµε, αν
έρθει η Κυβέρνηση κάποια στιγµή υπό την πίεση των εταίρων να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ζητήσει από τη Βουλή να ξεψηφίσει τις διατάξεις αυτές». Συνεπώς, τις ξεψηφίζετε, εφόσον είναι συνέχεια του νοµοσχεδίου αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι λες τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Συνεχίζω. Κυριαζίδης: «Είναι µια
εθνική προσπάθεια, τη στηρίζουµε». Κωνσταντινόπουλος: «Ψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, διότι αφορά τους συνανθρώπους µας,
που πραγµατικά έχουν την ανάγκη µας».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παραιτήθηκε ο Σγουρίδης; Μόνο µε
εµάς θα ασχολείστε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Σας παρακαλώ, µη µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ησυχία!
Τώρα τι συµβαίνει; Τι θέλετε; Τελειώνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Συγγνώµη, το είπε ο κ. Βενιζέλος,
κύριε Λοβέρδο. Το είπε ξεκάθαρα: «Εµείς δεν ξεψηφίζουµε».
Άρα, τις ξεψηφίζετε τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, αυτά ο ελληνικός
λαός τα βλέπει. Τον Μάρτιο του 2015 ψηφίσατε το νοµοσχέδιο
για την ανθρωπιστική κρίση, ήταν µια εθνική προσπάθεια. Σήµερα όµως αυτό το σχέδιο νόµου, που είναι η συνέχεια εκείνου
του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση, δεν
το ψηφίζετε...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος το είπε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ:…επί της αρχής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού δεν υπάρχει αρχή,
τι να ψηφίσουµε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αντιπολίτευση δυστυχώς εκτίθεται. Εκτίθεται και από ένα άλλο σηµαντικό γεγονός, το οποίο είδε σήµερα το φως της δηµοσιότητας. Ο λαός λέει ότι το ψάρι βρωµάει από το κεφάλι. Επίσηµα έγγραφα δηµοσιεύτηκαν σήµερα σε εφηµερίδα, αλληλογραφία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη
µε τον Υφυπουργό Οικονοµικών, από τα οποία έγγραφα προκύπτει η άρνηση της τότε κυβέρνησης, διά στόµατος του πρωθυπουργού, να συνεργαστεί για το γνωστό θέµα, για τη φοροδιαφυγή.
Νοµίζω ότι η υπόθεση περνάει πλέον στην αναζήτηση ευθυνών.
Δεν µπορεί να ζητάµε από τους πολίτες θυσίες, όταν επιµελώς
φροντίζουµε να προστατεύουµε τους φοροφυγάδες. Άλλωστε
γιατί να έχουµε τέτοια απαίτηση, όταν ο έχων το πρόσταγµα της
διαπραγµάτευσης το 2012-2013 φιγουράριζε στα πρώτα ονόµατα
της λίστας Λαγκάρντ;
Ο ελληνικός λαός πρέπει να µάθει ότι και η λίστα Λαγκάρντ και
η λίστα Μπόγιαρνς ήταν και παραµένουν ευθύνη της κυβέρνησης
Σαµαρά και Βενιζέλου. Το τι είπε ο ένας, το τι είπε ο άλλος στις
συνεντεύξεις ουδόλως µετράει. Τα έγγραφα, τα οποία δηµοσιεύτηκαν σήµερα, πιθανότατα να στοιχειοθετούν και ποινικές ευθύνες.
Αυτή η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις
εκλογές του Σεπτεµβρίου είπε την αλήθεια. Ψηφίστηκε µια δύσκολη συµφωνία και προσπάθησε να περισώσει, να διορθώσει
µεγάλες παθογένειες σαράντα ετών. Κατατέθηκαν νοµοσχέδια
τα οποία εξυπηρετούν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Ποιος
αµφισβητεί το σηµερινό νοµοσχέδιο, τα άρθρα του; Οι περισσότεροι θα πουν «ΝΑΙ». Ποιος αµφισβητεί το νοµοσχέδιο για τη δηµόσια διοίκηση;
Παρ’ όλα αυτά, µας κουνάτε το δάχτυλο και µας λέτε ότι δεν
βοηθάει πολύ κόσµο το παρόν νοµοσχέδιο. Βοηθάει πολύ λίγους.
Δεν έχει µεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Τι περιµένετε; Σε ένα
χρόνο να θεραπεύσουµε τις παθογένειες και τα λάθη σαράντα
ετών; Να γνωρίζετε ότι εµείς είπαµε και θα λέµε στον ελληνικό
λαό την αλήθεια. και έχουµε πάνω απ’ όλα την πατριωτική ταυτότητα, όπως είπε σήµερα ο Πρωθυπουργός.
Νοµίζω ότι τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης έχουν εκτεθεί. Δεν
ζητάµε να ψηφίσουν τα δύσκολα, αλλά ζητάµε τα εύκολα. Και
σας θυµίζω ότι τον Μάρτιο του 2015 παρόµοιες διατάξεις εσείς
που σήµερα επί της αρχής λέτε «ΟΧΙ», τότε λέγατε «ΝΑΙ». Για
ποιο λόγο; Εσείς σήµερα βγαίνετε εκτεθειµένοι στον ελληνικό
λαό και όχι η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση είναι καταδικασµένη
µόνο σε ένα πράγµα: Να επιτύχει.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µια
ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σε ποιον;
Δεν προβλέπεται αυτό.
Τέλος πάντων, σας δίνω τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι καταπονηµένο το Σώµα και δεν
υπάρχει περιθώριο για άλλες πολιτικές συζητήσεις. Έχουν γίνει
σήµερα.
Ωστόσο, υπάρχει µια βουλευτική τροπολογία, που έχει γίνει
δεκτή. Είναι από τέσσερις Βουλευτές της Πλειοψηφίας. Θέλω να
κάνω µια παρένθεση εδώ. Δικές µας τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές, ακόµα και όταν αφορούσαν θέµατα που ψηφίζουµε στο
σχέδιο νόµου, όπως, παραδείγµατος χάριν, για τις συνεργασίες
των δήµων στην αποτέφρωση. Η Κυβέρνηση κοιτάει τον εαυτό
της, κοιτάει την πλειοψηφία της. Καλώς.
Ωστόσο, τέσσερις συνάδελφοι –δύο εκ των οποίων είναι η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος, η κ. Τζούφη και ο κ. Ηγουµενίδης- κατέθεσαν µία
τροπολογία, την οποία έκανε δεκτή η Κυβέρνηση και στην οποία
η Κυβέρνηση έκανε και νοµοτεχνική βελτίωση. Αναφέρεται στα
θέµατα των σχέσεων εργασίας, που υπάρχουν για σίτιση και φύλαξη νοσοκοµείων, αλλά και στις περιπτώσεις που αυτές οι δραστηριότητες καλύπτονται από εταιρείες. Και είπαν οι συνάδελφοι
ότι όποιοι δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιούνταν στον
τοµέα αυτό να µπορούν να ανανεώσουν τη δραστηριοποίησή
τους.
Όταν πρόκειται για το παρελθόν, είναι αντιληπτό για κάποιες
περιπτώσεις, που δεν έχουν καλυφθεί και πρέπει να πληρωθούν
οι άνθρωποι. Όταν πρόκειται για το µέλλον -και αφορά και εταιρείες αυτό- είναι δυνατόν να ψηφίσετε, συνάδελφοι, να γίνουν
χωρίς διαγωνισµό αυτές οι διαδικασίες;
Πρέπει οι δύο συνάδελφοι, αφού δεν είναι εδώ ο Υπουργός
που έκανε τη νοµοτεχνική βελτίωση, εάν µπορούν, να µας αποσαφηνίσουν τι ακριβώς εννοούν µε την τροπολογία. Διότι, εάν
εννοεί αυτό που διαβάζουµε, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει πρόβληµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θέλω
να απαντήσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εκ
µέρους της Κυβέρνησης να απαντήσω σε δύο ζητήµατα.
Πρώτον, θα απαντήσω στον κ. Καρρά. Ο κ. Σπίρτζης µε ενηµέρωσε ότι αυτό που κάνουµε σήµερα είναι τυπική διαδικασία,
που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει περάσει από Ελεγκτικό
Συνέδριο, έχει ψηφιστεί πριν. Άρα, αυτά που λέτε δεν ισχύουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν µας το έφερε. Να µας
το αποδείξετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ναι,
είναι κατατεθειµένα όλα.
Δεύτερον, η τροπολογία που είπατε, κύριε συνάδελφε, σε
σχέση µε τις ατοµικές συµβάσεις, εάν κατάλαβα καλά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν ήταν ατοµικές και µόνο για το παρελθόν, είναι αντιληπτό. Αλλά έκανε παρέµβαση ο κ. Ξανθός και
είπε ότι πρόκειται και για εταιρείες. Γι’ αυτό ζήτησα διευκρίνιση.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
είναι για εταιρείες. Είναι το εξής: Από τον περασµένο Μάιο, στο
νοµοσχέδιο που είχε κατεβάσει ο κ. Κατρούγκαλος, δόθηκε σαν
πρώτο σήµα η δυνατότητα στα νοσοκοµεία, για συµβάσεις καθαριότητας που είχαν γίνει µε συνεργεία καθαριότητας και είχαν
λήξει -και για να µπορούν τα νοσοκοµεία να συνεχίζουν να καθαρίζονται- να κάνουν ατοµικές συµβάσεις έργου µε προσωπικό
που απασχολήθηκε τότε ή απασχολούνταν πριν στον χώρο αυτό.
Θέλουµε να πετάξουµε από τη µέση αυτά τα συνεργεία. Το
λέω πολύ καθαρά. Και ουσιαστικά, επαναδιατυπώνουµε, σε συνεννόηση µε το Ελεγκτικό Συνέδριο και µε την Πρόεδρό του, τη
διατύπωση της διάταξης που περιεχόταν στο νοµοσχέδιο, για να
µπορέσουν να εγκρίνουν τα εντάλµατα οι επίτροποι.
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Υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας -θα σας αναφέρω µερικές που µου έρχονται αυτή τη στιγµή στο µυαλό, Άγιος Νικόλαος, Κυκλάδες, Πρέβεζα, Δράµα- που έχει γίνει αυτό το
πράγµα. Και όµως, για µια εξήγηση, επειδή δεν συµπεριλαµβάνει
το υγειονοµικό προσωπικό -είναι ευρύτερου χαρακτήρα αυτή η
διάταξη που είχε ψηφίσει ο κ. Κατρούγκαλος- δεν ενέκριναν τα
εντάλµατα.
Εµείς δεν θέλουµε –και δεν το κρύβουµε- τα 110 εκατοµµύρια
ευρώ τα οποία ξοδεύουµε το χρόνο, κύριε συνάδελφε, για την
καθαριότητα των νοσοκοµείων. Είναι τόσα! Ή το Αγία Σοφία ή
το Αγλαΐα Κυριακού –µε γελάει η µνήµη µου- ένα από τα δύο έχει
1.100.000 ευρώ υγειονοµικό υλικό και 1.500.000 ευρώ καθαριότητα. Μπορείτε να το συλλάβετε;
Ξέρουµε και βλέπουµε από τις συµβάσεις αυτές που έχουν
γίνει σε διάφορα νοσοκοµεία ότι το κόστος πέφτει στο µισό και
κάτω. Και οι άνθρωποι αµείβονται καλύτερα και µε βάση τις εργατικές τους εισφορές και το κόστος πέφτει.
Αυτό κάνουµε µε αυτή την τροπολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και στο µέλλον;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
για το µέλλον µπορούµε να κάνουµε συµβάσεις. Και σε άλλα
όπου τελειώνουν οι συµβάσεις που έχουν γίνει, µπορούµε να κάνουµε και στο µέλλον. Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι
τώρα, τελευταία στιγµή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέτε «χωρίς διαγωνισµό».
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ακούστε µε, θέλουµε να φύγουµε –καταλάβετέ το- από τη διαδικασία
του να αναθέτουµε σε συνεργεία γενικώς και αορίστως την καθαριότητα των νοσοκοµείων. Θέλουµε αυτό το µεσοδιάστηµα και
επειδή πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται τα νοσοκοµεία -γιατί
αυτό το πράγµα εµείς θέλουµε να το υποστηρίξουµε µέσα από
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, από ΚοιΝΣΕπ- να δουλέψουν οι εργαζόµενοι που δούλευαν µε σύµβαση έργου µε το
νοσοκοµείο, χωρίς τον ενδιάµεσο. Και αυτό κάνουµε. Έχει γίνει
ήδη. Θα γίνει και σε άλλα που τελειώνουν. Μας µειώνει πάρα
πολύ το κόστος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πολάκη, είστε κατανοητός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, δεν γίνεται στο παρά τρία να τα συζητάµε αυτά.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη ψήφιση των άρθρων και θα γίνει η ψήφισή
τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 54 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 57 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 61 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνε-
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πώς το άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Τα άρθρα 76 και 77 αποσύρονται και τα υπόλοιπα αναριθµούνται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 76, παλαιό 78,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 76 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 77, παλαιό 79,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 77 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 78, παλαιό 80,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 78 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 79, παλαιό 81,
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 80, παλαιό 82,
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 81, παλαιό 83,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 81 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 82, παλαιό 84,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 82 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 83, παλαιό 85,
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 84, παλαιό 86,
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 85, παλαιό 87,
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 86, παλαιό 88,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 87, παλαιό 89,
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 88, παλαιό 90,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 88 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 89, παλαιό 91,
ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής πενήντα µέλη του Πολιτιστικού
Κέντρου Εργαζοµένων ΑΤΕ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Σας καλωσορίζουµε στο Κοινοβούλιο και να σας ενηµερώσω
πως τώρα γίνεται η ψηφοφορία µε εκπροσώπους των κοµµάτων.
Γι’ αυτό δεν βλέπετε πολλούς Βουλευτές.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες)
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 214 και ειδικό 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 214 και ειδικό 34 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 216 και ειδικό 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 216 και ειδικό 36 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 226 και ειδικό 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 226 και ειδικό 38 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 235 και ειδικό 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 235 και ειδικό 42 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 240 και ειδικό 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 240 και ειδικό 46 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 243 και ειδικό 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 243 και ειδικό 47 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 244 και ειδικό 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 244 και ειδικό 48 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 196 και ειδικό 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 196 και ειδικό 16 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 198 και ειδικό 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 198 και ειδικό 18 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 211 και ειδικό 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 211 και ειδικό 31 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται άρθρο 54.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 215 και ειδικό 35, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 215 και ειδικό 35 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 238 και ειδικό 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 238 και ειδικό 45 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 249 και ειδικό 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 249 και ειδικό 51 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 53.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το
ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Μέτρα για
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την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 1
Η υποπαράγραφος Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α’ 107) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με σκοπό την άµεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο
µέτρο, η Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράµµατα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συγχρηµατοδοτούµενα απο τους πόρους του
ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, µε
απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήµους και περιφέρειες
η άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκοµεία.»
Περαιτέρω, ο σχεδιασµός των ως άνω προγραµµάτων δύναται
να περιλαµβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουµένων µε
στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) καταρτίζει τη Δηµόσια πρόσκληση και είναι ο αρµόδιος
φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουµένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουµένων, τη
σύζευξη των ωφελουµένων µε τις θέσεις απασχολησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί απο το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους
επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αµοιβών στους ωφελούµενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες
φορείς.
Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν
(Δήµοι, Περιφέρειες, και άλλες Δηµόσιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους άνεργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή
τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειµένου να καταβληθεί το µισθολογικό
και µη µισθολογικό κόστος.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω:».
3. Στην εσωτερική υποπερίπτωση β’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η λέξη «δικαιούχοι» από το ορθό «επιβλέποντες».
4. Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ’ της παραγράφου 1 προστίθενται τρία (3) νέα ενδεικτικά κριτήρια: vi) η ηλικιακή οµάδα,
vii) εγγεγραµµένοι στα Μητρώα ανέργων ΑµεΑ του Ο.Α.Ε.Δ., viii)
δικαιούχος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.

5. Η εσωτερική υποπερίπτωση στ’ της παραγράφου 1, αναδιατυπώνεται ως εξής: «η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουµένων, σύµφωνα µε τον
οριστικό πίνακα κατάταξης,».
6. Στο τέλος της παραγράφου 2, η φράση «καταρτίζεται από
τον Ο.Α.Ε.Δ.» αντικαθίσταται από τη φράση «σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. Στην παράγραφο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «δικαιούχου
φορέα» από τις λέξεις «Επιβλέποντα Φορέα».
8. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με την παρέλευση του προβλεπόµενου χρόνου του Προγράµµατος, η σύµβαση εκάστου ωφελουµένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζηµίωση και χωρίς να απαιτείται η
έκδοση διαπιστωτικής πράξης.»
9. Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται, ως εξής:
«5.1. Οι καθαρές αµοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της
ισχύουσας νοµοθεσίας: α) για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών
και άνω σε 19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι υψηλότερες από
495,25 ευρώ µηνιαίως και σε 24,76 ευρώ ηµερησίως για βραδινή
απασχόληση και όχι υψηλότερες από 619 ευρώ µηνιαίως και β)
για ωφελούµενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ηµερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ µηνιαίως και σε
21,59 ευρώ ηµερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 539,75 ευρώ µηνιαίως.
Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο για τους
ωφελούµενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες
Α' υποδοχής προσφύγων και µεταναστών (Hot spots).
5.2. Για όσους ωφελούµενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας, σε βαριές και
ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιµη δαπάνη.
5.3 Απουσίες Ωφελουµένων:
i. Κατά την διάρκεια του προγράµµατος οι ωφελούµενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο εργάσιµες ηµέρες µηνιαίως.
ii. Οι ωφελούµενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράµµατος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας όπως ορίζεται µε
σχετική υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο σηµείο 8. Οι
αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται µε τα απαραίτητα εκ του
νόµου δικαιολογητικά. Η καταβολή στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί, επίσης, επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµατος.
iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούµενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται µε τα απαραίτητα εκ του νόµου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται µε σχετική υπουργική
απόφαση που αναφέρεται στο σηµείο 8. Oι ωφελούµενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν
σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές
πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.
iv. Οι Ωφελούµενοι ΑµεΑ ή Ωφελούµενοι που έχουν παιδιά µε
πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία σε ποσοστό 67% και
άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50% και
άνω ή έχουν σύζυγο µε αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α
συντηρούν, έχουν δικαίωµα στο µειωµένο ωράριο κατά µία (1)
ώρα την ηµέρα.
v. Οι γονείς Ωφελούµενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά
µία (1) ώρα την ηµέρα και µέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία
των τριάντα (30) µηνών. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για την φροντίδα
του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας
έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων
και µε χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωµα
αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκοµίζοντας
τα εκ του νόµου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε, σωρευτικά.
vi. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων που σηµειώνονται
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στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ο Ωφελούµενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχηµα κατά
τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράµµατος. Το µισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη του
προγράµµατος.
vii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ηµέρες, σε ώρες ή ολόκληρη
ηµέρα κάθε φορά, προκειµένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.
viii. Πέντε (5) ηµέρες απασχόλησης λόγω γάµου.
ix. Δύο (2) ηµέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραµµή και
στον ίδιο βαθµό.
Τις παραπάνω ηµέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του Ωφελούµενου και της έγκρισης του επιβλέποντος
φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµατος.
5.4. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόµενα ποσά, ο Ο.Α.Ε.Δ.
δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή
ενίσχυση στους ωφελούµενους.»
10. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7.1. Για την εφαρµογή και εκτέλεση των προγραµµάτων της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται: α) µε πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν
την ασφάλεια και υγεία των ωφελουµένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους
εργαζόµενούς τους, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα
Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010
(Α’84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις και β) να
απασχολούν τους ωφελούµενους στις ειδικότητες για τις οποίες
έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για την εργασία στην οποία θα απασχοληθούν.
7.2. Πέραν της εφαρµογής κυρώσεων, όπως των προβλεποµένων στα άρθρα 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τις αµέσως ανωτέρω περιπτώσεις, επί παραβάσεων των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνουν οι Επιβλέποντες Φορείς εντός του πλαισίου των
Προγραµµάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, οι συναρµόδιοι
Υπουργοί δύνανται, µε κοινή απόφασή τους, να προβλέψουν την
επιβολή και άλλων κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς.»
11. Στην παράγραφο 8, διορθώνεται η επωνυµία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη σηµερινή, «Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».
12α. Στην παράγραφο η’ του άρθρου 33 του ν. 4354/ 2015 (Α’
176) αντικαθίσταται το αναγραφόµενο τεύχος ΦΕΚ "Β' 486" στο
ορθό τεύχος «Υ.Ο.Δ.Δ. 486».
β. Στην παράγραφο α’ του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 (Α’176)
αντικαθίσταται η φράση «και µε την επιφύλαξη της παραγράφου
στ’ του άρθρου 33 του νόµου αυτού» µε το ορθό «και µε την επιφύλαξη της παραγράφου η’ του άρθρου 33 του νόµου αυτού».
Άρθρο 2
Οι τροποποιήσεις που εισάγονται µε το αµέσως προηγούµενο
άρθρο επηρεάζουν και καταλαµβάνουν τους όρους των Προσκλήσεων 2, 4, 5/2015 και θα ισχύσουν και για τις επόµενες Προσκλήσεις του Δικαιούχου (Γενικής Γραµµατείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας) και γενικώς για όλες
τις δράσεις της κοινωφελούς εργασίας.
Άρθρο 3
Στο άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 236) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επιχορηγούνται
από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου
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(ΕΦ 33-220) είτε µέσω των Περιφερειών µε µεταφορά αντίστοιχης πίστωσης είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή
ιδρύµατα, φιλανθρωπικά σωµατεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιηµένα ως Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του ν. 2646/1998. Με την ίδια απόφαση δύναται
να καθορίζονται, πέρα της κείµενης νοµοθεσίας, επιπλέον κριτήρια και προϋποθέσεις για την καταβολή των ως άνω επιχορηγήσεων.»
Άρθρο 4
1. Σε κάθε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού
σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή
λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
2. Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς µε τις κάτωθι αρµοδιότητες :
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράµµατα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυηµένο
Εισόδηµα»).
β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράµµατα.
γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραµµα του
«Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες, που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
δ. Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε άλλες υπηρεσίες
που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας
του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων,
Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δοµές Ψυχικής Υγείας, Δοµές για
ΑµεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί, Προγράµµατα για
Ηλικιωµένους, Προγράµµατα για Ροµά, Προγράµµατα για Μετανάστες κ.λπ..
ε. Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιµορφωτικά σεµινάρια.
στ. Συνεργασία µε την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη
των ανέργων.
3. Στους απευθυνόµενους στο Κέντρο Κοινότητας θα µπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική
τους ένταξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α. Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην
αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού
κ.α..
β. Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
γ. Ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης και µαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε
συνάφεια µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται
(εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µαθησιακή υποστήριξη, παροχή
γευµάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
δ. Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για
νέους, π.χ. επαγγελµατικός προσανατολισµός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισµικές δραστηριότητες, προγράµµατα
νεανικής συµµετοχής και στήριξης, σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δοµές.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων µε επιµορφωτικό, επικοινωνιακό
και κοινωνικό περιεχόµενο, όπως : οργάνωση οµάδων γειτονιάς
για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση
των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων προληπτι-
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κής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση µε φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελµατικοί φορείς κ.λπ.) για µεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για
την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής
κ.α..
στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική
ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για µαθητές ΑµεΑ,
παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, Ροµά και µετανάστες.
ζ. Παροχή ενηµερωτικής συνδροµής για θέµατα νοµικού χαρακτήρα σε σχέση µε τις παρεχόµενες δυνατότητες, όργανα,
διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας.
η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισµού και συγκέντρωση αγαθών.
4. Ωφελούµενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι
πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως άνω
Δοµών και κατά προτεραιότητα οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα», καθώς και άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισµού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού, µετανάστες, άτοµα µε αναπηρία, Ροµά και γενικότερα ευπαθείς
οµάδες πληθυσµού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων,
η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να οριοθετείται προς
όφελος µίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων,
χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
5. Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας ορίζονται
οι δήµοι.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων Κοινότητας, η στελέχωση και
η διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηµατοδότησης των ως άνω Δοµών, καθώς και κάθε άλλο λεπτοµερειακό ή τεχνικό ζήτηµα για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης των ως
άνω Δοµών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρµόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 20142020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 5
Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Επιτροπή»). Βασικές
κατευθύνσεις των επεξεργασιών της Επιτροπής είναι η δηµιουργία επιτελικού κράτους και η αναβάθµιση του ρόλου της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε αµφότερα τα επίπεδα µε σκοπό την ενίσχυση
της τοπικής αυτονοµίας και τον εξορθολογισµό των διοικητικών
διαδικασιών των τοπικών αρχών, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές
της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της διαλειτουργικότητας όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της εγγύτητας της λήψης των αποφάσεων και
της παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του
υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και
θεσµική και οικονοµική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
συνολικά και τις σχέσεις της µε την Κεντρική και την Αποκεντρωµένη Δηµόσια Διοίκηση, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση
προς τον αρµόδιο Υπουργό πρότασης για την αναµόρφωσή του,
καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρµόδιο
Υπουργό πρότασης για την αναµόρφωσή του, περιλαµβανόµενης και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόµου.
Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή µπορεί να καλεί
στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συµβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
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Ανασυγκρότησης ή ιδιώτη.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο,
β) έντεκα (11) επιστήµονες µε συναφή µε το έργο της Επιτροπής ενασχόληση ή εµπειρογνώµονες σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου,
ε) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του Υπουργείου,
στ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
ζ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
η) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
θ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ι) τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ια) τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(Ε.Ν.Π.Ε.),
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) και
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), ως µέλη.
4. α) Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν οι Προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή Τµήµατος των καθ’ ύλην αρµόδιων οργανικών µονάδων του Υπουργείου.
β) Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής απασχολούνται τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις (3) υπάλληλοι της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
5. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το αναφερόµενο στην
παράγραφο 2 έργο της εντός πέντε (5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Στο πλαίσιο της Επιτροπής και µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να συγκροτούνται έως και τέσσερις (4) Οµάδες Εργασίας για επιµέρους ζητήµατα του αντικειµένου της. Σε κάθε Οµάδα Εργασίας,
της οποίας υπεύθυνος ορίζεται ένα µέλος της Επιτροπής, µπορούν να µετέχουν ως µέλη, εκτός των µελών της Επιτροπής, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εµπειρογνώµονες.
Στο πλαίσιο της Επιτροπής και µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται επιπλέον Οµάδα Εργασίας για την εξέταση του θεσµικού πλαισίου
που διέπει το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών για την αναπηρία και την αναµόρφωση αυτού του θεσµικού πλαισίου. Στην
ανωτέρω Οµάδα Εργασίας προσκαλούνται υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.µεΑ και ένας επιστήµονας µε εµπειρία στα θέµατα σχεδιασµού πολιτικών για την αναπηρία ο οποίος
υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.µεΑ..
7. Η Επιτροπή και οι Οµάδες Εργασίας συνεδριάζουν εντός
και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου
και στα µέλη τους, καθώς και στους εισηγητές και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την παροχή γραµµατειακής υποστήριξης, καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21
του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής µπορεί να ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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Άρθρο 6
Θέση αιρετών σε αργία
Η παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πληµµελήµατα της προηγούµενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθµό για
κακουργήµατα, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία
επιβάλλεται µε την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αµετάκλητης παραποµπής για κακούργηµα, εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Τυχόν µεταγενέστερη
αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας δεν κωλύει τη
θέση σε αργία του αιρετού που παραπέµφθηκε για κακούργηµα.
Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται
αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό µέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδροµικά η αντιµισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου
εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης. Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του Ελεγκτή Νοµιµότητας να εκδώσει άµεσα τη σχετική διαπιστωτική πράξη συνιστά παράβαση
καθήκοντος.»
Άρθρο 7
Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ’ υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού των
κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως
31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισµοί
προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως
ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισµό στον οικείο δήµο. Από τις ρυθµίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισµοί προσώπων των ανωτέρω
κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/1998.”
Άρθρο 8
Θέµατα εργαζοµένων Ο.Τ.Α.
Ωράριο βρεφονηπιοκόµων
1.α. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
µειωµένου ωραρίου των εργαζοµένων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, µπορούν να τροποποιούνται, µε αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, µέχρι και το
ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, µε αντίστοιχη αύξηση των πάσης
φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του
οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου ή του Διοικητικού Συµβουλίου του
νοµικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου και
πρέπει να διαλαµβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούµενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισµό.
β. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας από την αρµόδια για την εποπτεία
του οικείου Ο.Τ.Α. ή νοµικού προσώπου αρχή και περίληψή της
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Σε περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν ήδη υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου του ίδιου κλάδου
και κατηγορίας, η κατά τα προηγούµενα εδάφια αύξηση του
ωραρίου εργασίας του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν τη λήξη των
συµβάσεων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισόποσες
ώρες εργασίας. Ειδικά για τις κατηγορίες και κλάδους για τους
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οποίους η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου υπόκειται, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, σε έγκριση, τυχόν αύξηση του ωραρίου των ήδη υπηρετούντων εργαζοµένων της ίδιας κατηγορίας και κλάδου, λαµβάνεται
υπόψη για τη χορήγηση της έγκρισης κατά το έτος που ακολουθεί.
δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2.α. Η υποπερίπτωση δδ’ της παραγράφου 5 περίπτωση α’ του
άρθρου 1 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «περί καθιερώσεως πενθηµέρου εβδοµάδος εργασίας των δηµοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’126), όπως ισχύει,
καταργείται.
β. Η παρ. 1 του άρθρου µόνου του π.δ. 588/1988 (Α’284) επανέρχεται σε ισχύ.
Άρθρο 9
Προσωπικό παραµεθόριων Ο.Τ.Α.
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«Κενές θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθµού των παραµεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται µε µετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσονται. Η µετάταξη
αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας,
ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώµη
υπηρεσιακών συµβουλίων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών.
Για τη µετάταξη σε Ο.Τ.Α. παραµεθορίου περιοχής, απαιτείται
και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για διορισµό οργάνου υποδοχής, καθώς και γνώµη του αρµόδιου για διορισµό οργάνου προέλευσης. Ειδικά, για την περίπτωση µετάταξης υπαλλήλου που
ήδη υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. που ανήκει στις κατά την επόµενη παράγραφο παραµεθόριες περιοχές, απαιτείται σύµφωνη γνώµη και
του αρµόδιου για διορισµό οργάνου προέλευσης.
Σε περίπτωση που η µετάταξη διενεργείται από Ο.Τ.Α. σε
Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού, η απόφαση της µετάταξης εκδίδεται από
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Άρθρο 10
Προσωπικό ΑµεΑ Ν.Π.Ι.Δ. Δήµων
1. Άτοµα µε Αναπηρία που υπηρετούν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήµων που λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση ή κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή
εκκαθάρισης µεταφέρονται στον οικείο δήµο σε προσωποπαγείς
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου. Η δε κατάταξη του προσωπικού στις συσταθείσες θέσεις εκδίδεται από το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του ασκούντα χρέη Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
3. Η προϋπηρεσία του µεταφερόµενου προσωπικού στο
Ν.Π.Ι.Δ. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη για όλες τις
µισθολογικές, βαθµολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
4. Η παρούσα καταλαµβάνει και το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ.
που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5 .Η παρούσα διάταξη ισχύει και για όσα άτοµα µε αναπηρία
έχουν µεταφερθεί από επιχειρήσεις - νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού σύµφωνα µε τις εκάστοτε ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
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Άρθρο 11
Πρόγραµµα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής
Κινητικότητας
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4310/2014 (Α’258)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2014 από τους
Γενικούς Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε
φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις συντάσσονται
εκ νέου από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος».
Άρθρο 12
Εκποίηση δηµοτικών ακινήτων σε άστεγους δηµότες
Στους αναγνωρισµένους ως δικαιούχους δηµοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006
(Α’ 114), που δεν έχουν εκπληρώσει, µέσα στην τασσόµενη κατά
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσµία, µέρος ή όλες τις
υποχρεώσεις τους (καταβολή τιµήµατος, ανέγερση οικοδοµής
κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω
οικοπέδων, αυτοί ή οι κληρονόµοι τους, µπορεί, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, να δοθεί το δικαίωµα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
οκτώ (8) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 13
Απαλλαγή από δηµοτικά τέλη και φόρους
1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, είναι
δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από
αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους
µακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως
εκάστοτε αυτοί ορίζονται µε τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόµου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να τίθενται
και εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω µείωσης
ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήµου που προκύπτει
από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας
αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους εφαρµογής της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την
ευπαθή κοινωνική οµάδα των ατόµων µε αναπηρία συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους
άτοµα µε αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηµατικών κριτηρίων λαµβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για
την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηµατικό κριτήριο
που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική οµάδα θα πρέπει να υπολογίζεται µόνο το φορολογητέο εισόδηµα, ώστε να µην προσµετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας (προνοιακά
επιδόµατα, εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα κίνησης, διατροφικό
επίδοµα νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων
κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.»
Άρθρο 14
Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 50 του ν. 4277/2014 (Α’ 56)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αποκτούν ισχύ
νόµου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του άρθρου 4,
καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κ.υ.α. 20232/2010 (Β’ 745).
Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης
γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της

κεντρικής διοίκησης υπό το πριν το ν. 3852/2010 (Α’ 87) νοµοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρµόδια όργανα για την
άσκηση των ίδιων αρµοδιοτήτων µετά την ισχύ του νόµου
αυτού.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
3448/2006 (Α’ 57), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48, του
ν. 4277/2014 (Α’ 156) και ισχύει, µετά τη φράση «σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους», προστίθεται η φράση «ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση».
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α’
87) προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Επιπλέον των παραπάνω σκοπών, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δύναται να κατασκευάζει και να λειτουργεί Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών
(Κ.Α.Ν.) σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή που του έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συµβουλίου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 35 του
ν. 3448/2006 (Α’ 57), όπως ισχύει.»
Άρθρο 15
Επιλογή τόπου ενταφιασµού
Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α’143) προστίθεται άρθρο
35Α ως εξής:
«Άρθρο 35Α
Επιλογή τόπου ενταφιασµού προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασµού είναι δικαίωµα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυµεί, µπορεί ελεύθερα µε ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και
τον τόπο ενταφιασµού του. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα
πρόσωπα, συγγενικά ή µη που θα εκτελέσουν την επιθυµία του,
τα οποία µε σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συµβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαµβάνουν
την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δηµόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρµόδια όργανα ή οι
υπηρεσίες, που επιµελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να
συµµορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος
χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόµη και
αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθµού.»
Άρθρο 16
Συµµόρφωση των δήµων και περιφερειών
προς αποφάσεις του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, λόγω
παράνοµης πράξης ή παράλειψης οφειλόµενης ενέργειας οργάνου δήµου ή περιφέρειας, ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης
οφείλει, αµελλητί, να συµµορφωθεί πλήρως µε το περιεχόµενο
και το διατακτικό, αντιστοίχως της παραπάνω απόφασης, τεχνικές δε υπηρεσίες δήµων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη
στον υπόχρεο Δήµο σύµφωνα µε το άρθρο 95 του ν. 3852/2010,
όπως ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων και των αρµοδιοτήτων διοίκησης των συµβάσεων κατά την κείµενη νοµοθεσία (όπως της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας), οφείλουν υποχρεωτικώς να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και να εκδίδουν κάθε πράξη για όλα τα
θέµατα της αρµοδιότητάς τους και πέρα των αναφερόµενων στο
άρθρο 94 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, που είναι απαραίτητες
για τη συµµόρφωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Εάν ο ΟΤΑ για
οποιονδήποτε λόγο δεν συµµορφώνεται ο Ελεγκτής Νοµιµότητας ή µέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας του Ελεγκτή
Νοµιµότητας ο ασκών χρέη Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης ή ο Συντονιστής τον καλεί, εγγράφως, να συµµορφωθεί εντός ορισµένης προθεσµίας η οποία σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες αφού ο ΟΤΑ έλαβε
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γνώση της σχετικής κλήσης, η µη έκδοση δε των απαιτούµενων
για τη συµµόρφωση διοικητικών πράξεων από υπαλλήλους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συµβούλους, δηµάρχους, δηµοτικούς συµβούλους, συµβούλους
τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, καθώς και η µη σύµπραξή τους σε αυτές ή σε ενέργειες
που κρίνονται απαραίτητες για το σκοπό της συµµόρφωσης,
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα κατά την έννοια των άρθρων
233 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 107 του ν. 3528/2007,
όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δηµοκρατίας λόγω
παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας παράνοµης πράξης ή παράλειψης οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακρατείται το ισόποσο του προστίµου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακρατείται το ανωτέρω ποσό από τον οικείο Ο.Τ.Α..
Άρθρο 17
Πληροφοριακό Σύστηµα Διασύνδεσης
Ληξιαρχείων - Δηµοτολογίων
Για τις εγγραφές, διαγραφές και µεταβολές των στοιχείων των
οικογενειακών µερίδων στα δηµοτολόγια των δήµων εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του
άρθρου 8Α του ν. 344/1976 (Α’ 143), όπως ισχύει, δηµιουργείται
στο Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφοριακό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων- Δηµοτολογίων. Με το πληροφοριακό αυτό σύστηµα υπάλληλοι υπηρεσιών δηµοτολογίου των δήµων που είναι
διαπιστευµένοι χρήστες, µε κωδικούς πρόσβασης, που τους αποδίδει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντλούν αντίτυπα
ληξιαρχικών πράξεων αποκλειστικά και µόνο προς χρήση της
υπηρεσίας δηµοτολογίου τους. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η
έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήµατος, ο
τρόπος ενηµέρωσης των στοιχείων των οικογενειακών µερίδων
στα δηµοτολόγια και κάθε άλλη λεπτοµέρεια χρήσης του.
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη ΔΕΘ- ΗELEXPO A.E.
1. Η παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα ΑΚ 18344, 18678 και 18679 ανταλλάξιµα κτήµατα, τα
οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονοµικών, µεταβιβάζονται δια του
παρόντος κατά πλήρη κυριότητα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.)». Τα ανωτέρω ακίνητα προσδιορίζονται βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος, που
συντάσσεται µε ευθύνη της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. και θεωρείται
από την Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ως άνω µεταβίβαση της κυριότητας µεταγράφεται
στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στο όνοµα της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.. Η µεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιµων κτηµάτων, καθώς και η µεταγραφή, απαλλάσσονται,
ανεξαιρέτως, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή ή δικαίωµα
υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου µεταβίβασης, τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος
υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων,
δικαστικών επιµελητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων.»
2. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι σκοποί της απορροφώσας εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: α) η διοργάνωση εκθέ-
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σεων, συνεδρίων, επιχειρηµατικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, β) η παροχή προς
το Ελληνικό Κράτος συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα εκθεσιακής πολιτικής, διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων, γ) η ενηµέρωση της πολιτείας σχετικά µε
την εκθεσιακή δραστηριότητα της Χώρας, δ) η διαχείριση και εκµετάλλευση εταιρικών συµµετοχών, ε) η διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στ) η
διαχείριση εκµετάλλευση και ανάπτυξη εκθεσιακών σηµάτων µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, ζ) η διαχείριση και εκµετάλλευση ραδιοφωνικού σταθµού, η) όσοι άλλοι αναφερθούν στο καταστατικό
της και ιδιαίτερα εκείνοι που αποβλέπουν στη διατήρηση και ενίσχυση του εθνικού εκθεσιακού της ρόλου και τη λειτουργία των
εκθεσιακών της κέντρων.
Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε.
µπορεί να συµβάλλεται µε νοµικά πρόσωπα που µνηµονεύονται
στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
100 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων για την
µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων, καθώς και για
την παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραµµατικές συµβάσεις
µεταξύ των παραπάνω νοµικών προσώπων και της εταιρείας
Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε. που έχουν συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια.
Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της και για την προετοιµασία, λειτουργία και υποστήριξη των διαφόρων εκδηλώσεων
της η Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε. δύναται να απασχολεί εθελοντές
µε ηθικό αντάλλαγµα ή/και καλύπτοντας το κόστος εξόδων σίτισης και µετακινήσεων σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές.»
3. Εισάγεται ερµηνευτική διάταξη της παρ.18 του άρθρου 12
του ν. 4109/2013, η οποία έχει ως εξής:
«Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής η απορροφώσα
εταιρία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του ν. 2190/1994 (Α’ 28),
και δεν εφαρµόζονται σε αυτήν, καθώς και στις εταιρείες το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στην εταιρεία Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε., οι διατάξεις που
διέπουν εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο, µε
εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Διατάξεις νόµων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισµούς ή φορείς, γενικά, του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν αφορούν στην παραπάνω εταιρεία, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι εφαρµόζονται και σε αυτή. Η
εταιρεία Δ.Ε.Θ.-HELEXPO A.E. εξαιρείται ρητά από την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις που
έχουν ως αντικείµενο την κατασκευή έργων, την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή τη διενέργεια διαγωνισµών µελετών και από την εφαρµογή των διατάξεων του µέρους Β’ του
ν. 4281/2014 (Α’ 160)».
Άρθρο 19
Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών
στο ν. 2643/1998 (Α’ 220)
1.Το εδάφιο α’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 2643/1998 (Α’ 220) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες
κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από
τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαµος γονέας
τριών ανήλικων τέκνων.»
2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α’ 220)
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Ο αριθµός των µορίων για τους τρίτεκνους γονείς, µε βάση
το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
Για γονέα µε τρία τέκνα διακόσια (200) µόρια. Αν υπάρχουν
ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον µόρια για
κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) µόρια.»
3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α’ 220)

6188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Ο αριθµός των µορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, µε
βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως
εξής:
Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) µόρια. Αν µεταξύ αυτών
υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον
µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.»
Άρθρο 20
Θέµατα Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
και Εθνικού Τυπογραφείου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Η «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται µόνο από το
Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισµούς του νόµου αυτού και
των διαταγµάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δηµοκρατίας».»
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006,
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) σε περίληψη, ατοµικά διατάγµατα και πράξεις διορισµού,
µετάταξης, µεταφοράς, υποβιβασµού, αποδοχής παραίτησης και
απόλυσης των δηµοσίων λειτουργών, των δηµοσίων πολιτικών ή
στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των
Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και σύστασης, µεταφοράς,
µετατροπής και κατάργησης θέσεων, οι οποίες διενεργούνται µε
τα ως άνω διατάγµατα και πράξεις.»
3. Η περίπτωση δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006,
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) οι πράξεις σύστασης και συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συµβουλίων, οµάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, εφόσον τα µέλη τους θα
λαµβάνουν οποιουδήποτε είδους αµοιβή ή αποζηµίωση».
4. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης για την περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. της
ΕΛΣΑΤ), µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα συνεργασίας του Εθνικού
Τυπογραφείου µε τις άλλες εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου.
Τα ρυθµιζόµενα θέµατα µπορεί να αφορούν ιδίως τη µετακίνηση, απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, την εκχώρηση ή το δανεισµό µηχανηµάτων σε αυτό, την
ανάθεση στο Εθνικό Τυπογραφείο µέρους ή και του συνόλου
µιας εκτυπωτικής εργασίας που έχει ανατεθεί σε άλλη εκτυπωτική µονάδα µε την πρόβλεψη, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της διάθεσης προσωπικού από τη µονάδα αυτή για την εκτέλεση της
συγκεκριµένης εργασίας.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ανατίθεται σε άλλη εκτυπωτική µονάδα του Δηµοσίου, µέρος από µια εργασία εκτύπωσης
που έχει αναλάβει το Εθνικό Τυπογραφείο, όταν δεν επαρκούν
τα τεχνικά µέσα που διαθέτει ή το προσωπικό για να την ολοκληρώσει. Στην περίπτωση που η εκτυπωτική µονάδα στην οποία
ανατίθεται µέρος της εργασίας, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, µπορεί να προβλέπεται η διάθεση προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου για την εκτέλεσή της.
Με τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθµίζονται και όλες οι σχετικές
µε την συνεργασία λεπτοµέρειες, περιλαµβανοµένης και της σύστασης θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Άρθρο 21
Τροποποιείται το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005, όπως
ισχύει και προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής:
«β. Οι εγγυητικές επιστολές οι οποίες είχαν κατατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005 και του
ν.
3536/2007 και των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, από
αγρότες όλης της Ελλάδος για την είσοδο και απασχόληση (µετάκληση) στην Ελλάδα αγρεργατών, υπηκόων τρίτων χωρών, και
οι οποίες δεν έχουν επιστραφεί και παραµένουν στις Αποκεντρω-

µένες Διοικήσεις της χώρας και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά
ιδρύµατα, πρέπει τα σώµατα των εγγυητικών επιστολών να επιστραφούν στους αγρότες- εργοδότες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού, εξόδων, τόκων και χωρίς καµία
επιβάρυνσή τους, µε ταυτόχρονη δήλωση απαλλαγής από κάθε
ευθύνη.»
Άρθρο 22
Ρύθµιση για τη χορήγηση επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται
στο άρθρο 15 παρ.1 του ν. 4024/2011
Στους µόνιµους υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου των
Ο.Τ.Α. α’και β’ βαθµού και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
αυτών που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, οι οποίοι εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και
ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονοµικής ταφής,
στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών,
στους σταθµούς µεταφόρτωσης και στις µονάδες επεξεργασίας
απορριµµάτων, χορηγείται, εκτός από το βασικό µισθό και τις
λοιπές προβλεπόµενες αποδοχές τους, και το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15
παρ.1 του ν. 4024/2011, µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017. Το ποσό του επιδόµατος
για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως. Καταβολές του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που έχουν γίνει, στο ως άνω
προσωπικό πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόµιµες.
Άρθρο 23
Αρµοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων
Η παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4071/2012, όπως ισχύει καταργείται.
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις για το Συντονιστή
Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Στο ν. 4325/2015, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 28Α ως
ακολούθως:
«Άρθρο 28Α
1. Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκπροσωπεί την
Αποκεντρωµένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των
υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει
τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρµοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που
απονέµεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης βάσει νόµου. Είναι πειθαρχικώς προϊστάµενος των υπαλλήλων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και µπορεί να επιβάλει
την ποινή του προστίµου έως και τις αποδοχές δύο µηνών.
2. Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης για θέµατα που
αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης,
υπάγεται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου του άρθρου 160 του
Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Την πειθαρχική εξουσία στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης ασκούν:
α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
µπορεί να επιβάλει στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
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την ποινή του προστίµου έως τις αποδοχές ενός µηνός. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκείται προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
4. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκούν:
α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Ο προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης.
γ. Ο προϊστάµενος Διεύθυνσης.
δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.
ε. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων.
5. α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους των
οργανικών µονάδων της ορισµένες από τις αρµοδιότητές του ή
το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης».
β. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης µε βάση την
προηγούµενη παράγραφο,αναφέρεται στο προοίµιο η εξουσιοδοτική πράξη.
γ. Η κανονιστική πράξη για την ανάθεση αρµοδιοτήτων ή για
την εξουσιοδότηση υπογραφής παραµένει σε ισχύ µέχρι την ανάκλησή της.
6. Τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/ 27098/12.10.2007
απόφαση (Β’ 2023), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
2778/27.1.2014 όµοια
( Β’ 267) που αφορούν στον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εφαρµόζονται αναλογικά και για τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
7.α. Αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το χειρισµό των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του Συντονιστή
είναι το Τµήµα Οργάνωσης Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, το οποίο εφεξής µετονοµάζεται σε «Τµήµα Οργάνωσης και
Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων».
β. Κατά πράξεων του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
που αφορούν στην άσκηση αρµοδιοτήτων του ως προϊσταµένου
των υπηρεσιών και του προσωπικού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η προβλεπόµενη από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 2503/1997 ειδική διοικητική
προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
8. Σε όσους επιλέγονται Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατά την ηµεροµηνία διορισµού τους και για όσο χρόνο
διαρκεί η θητεία τους, απονέµεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως Συντονιστών Αποκεντρωµένης Διοίκησης ο βαθµός Α’ ενώ λαµβάνουν το επίδοµα προϊσταµένου
Γενικής Διεύθυνσης. Για τη βαθµολογική και µισθολογική τους
κατάταξη αναγνωρίζεται τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν
κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισµό του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθµό Α’ εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
Σε περίπτωση µη ανανέωσης της θητείας του, ο υπάλληλος
επανέρχεται στον φορέα της οργανικής του θέσης, στον οποίο
υπηρετούσε πριν από την επιλογή του και καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, διατηρώντας
το βαθµό Α’ και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, χωρίς να
λαµβάνει το επίδοµα θέσης προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης,
µέχρις ότου κενωθεί αντίστοιχη οργανική θέση. Κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, τα καθήκοντά του καθορίζονται µε απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου του φορέα της
οργανικής του θέσης. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων
εφαρµόζονται για όσους υπαλλήλους επιλέγονται Συντονιστές
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησής τους κατέχουν βαθµό κατώτερο του Α’.
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Ο χρόνος της θητείας του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου για κάθε συνέπεια.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας
του, για σοβαρό λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων.
Ο Συντονιστής µπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε αίτησή του για προσωπικούς λόγους, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων που συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τους λόγους
της απαλλαγής του, στερείται του δικαιώµατος υποψηφιότητας
και επιλογής ως Συντονιστή για µία τριετία από την εποµένη της
έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα Συντονιστή. Ο υπάλληλος, εφόσον του είχε απονεµηθεί βαθµός
λόγω της επιλογής του και ένεκα αυτής, κατατάσσεται σε βαθµό
και µισθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
6, 7 και 12 του ν. 4024/2011, καθ’ υπέρβαση των προβλεπόµενων
στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί προαγωγών. Η
στέρηση του δικαιώµατος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή
του µετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της απόφασης
διορισµού. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αµέσως επόµενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος.
10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος,
η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από
την κένωσή της και επιλέγεται Συντονιστής για το υπόλοιπο της
θητείας, µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι
τη λήξη της θητείας είναι ίσος ή µεγαλύτερος του ενός (1) έτους.
Εάν ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι τη λήξη της θητείας είναι
µικρότερος του ενός (1) έτους, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου
προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σε περίπτωση σύστασης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3)
µηνών από τη σύστασή της και επιλέγεται Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης για πλήρη θητεία.
Μέχρι το διορισµό Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάµενος της
Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση
του Συντονιστή για µία ή περισσότερες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, η προθεσµία της προκήρυξης, για τη συγκεκριµένη θέση ή
θέσεις, δύναται να επανακαθορίζεται µε ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εφόσον και
πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, η θέση ή θέσεις επαναπροκηρύσσονται. Στη νέα διαδικασία επιλογής, µπορούν να επιλεγούν για
τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου (µόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
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γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης προέκυψε από
υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός εάν δεν πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την τελευταία διετία.
12. Σε περίπτωση που δεν θέσει υποψηφιότητα υπάλληλος
που να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, µπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α. έχουν δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
β. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταµένου Διεύθυνσης
προέκυψε από υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός εάν δεν πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις οικείες διατάξεις
υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την τελευταία διετία.
Σε κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να
είναι υποψήφιος για την επιλογή υπάλληλος που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός τριών (3) ετών από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο ανωτέρω
περιορισµός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαµβάνει στην αίτησή του ρητή δέσµευση ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραµένει στην υπηρεσία του µέχρι τη
λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού έβδοµου
(67ου) έτους της ηλικίας του. Δεν µπορεί να επιλεγεί εκείνος
κατά του οποίου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου των αποδοχών του, καθώς και εκείνος που
έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα ή µε απευθείας
κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της
περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’
26). Το κώλυµα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να
συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο. Μέχρι το διορισµό του Συντονιστή, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα
οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.»
Άρθρο 25
Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στο οποίο συµµετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως πρόεδρος, και οι Συντονιστές
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ως µέλη. Στο Συµβούλιο συµµετέχει και ο αρµόδιος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου ανάλογα µε τα εξεταζόµενα θέµατα συµµετέχουν
και οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί. Το Συντονιστικό Συµβούλιο
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων υποστηρίζεται γραµµατειακά από
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου έχει
την ευθύνη σύνταξης της σχετικής πρόσκλησης, στην οποία θα
περιλαµβάνονται και τα προς συζήτηση θέµατα.
2. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αποσκοπεί στο συντονισµό
της δράσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, στην επίλυση θεµάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων, οι
οποίες έχουν απονεµηθεί από τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία
στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στην αντιµετώπιση σηµαντικών
ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους, καθώς και στη
χάραξη οριζόντιων δράσεων ανά τοµέα πολιτικής των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου κοινοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, προκειµένου
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να προωθηθούν νοµοθετικές ρυθµίσεις ή να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι. Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά τέσσερις (4)
φορές το χρόνο και κατά περίπτωση για ειδικά θέµατα σε έκτακτες συνεδριάσεις. Η θεµατολογία κάθε συνεδρίασης ορίζεται
από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κατόπιν προτάσεων που υποβάλλουν οι καθ’ ύλην αρµόδιοι
Υπουργοί, οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και
η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Τα πρακτικά του Συµβουλίου τηρούνται στο αρχείο
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης µπορεί να ορίζονται επιµέρους θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Συµβουλίου, καθώς και να συστήνονται θεµατικές Οµάδες Εργασίας, στις οποίες συµµετέχουν
υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, άλλων Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 26
Αντισταθµιστική εκπαίδευση
1. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «Αντισταθµιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των µαθητών γυµνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των µαθητών
όλων των τύπων λυκείου, η ενισχυτική διδασκαλία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη που παρέχεται στα Καταστήµατα Κράτησης, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούµενους,
καθώς και η διδασκαλία που παρέχεται στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α’ 74).
β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: είναι η διδασκαλία που έχει ως
σκοπό την επανένταξη των µαθητών στη διαδικασία µάθησης και
τη βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την
υποχρεωτική εκπαίδευση, να µειωθεί η µαθητική διαρροή και η
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, και να αυξηθούν τα ποσοστά
πρόσβασης στην δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των µαθητών στην διαδικασία µάθησης, η µείωση της µαθητικής διαρροής, η βελτίωση
της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιπρόσθετο στόχο
την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
2. Τα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:
α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, τα
οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυµνάσιο ή λύκειο ή
ανά οµάδες όµορων σχολικών µονάδων γυµνασίου ή λυκείου,
β) στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του
άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), όπως ισχύει,
γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, τα
οποία είναι δυνατόν να λειτουργούν στα Καταστήµατα Κράτησης όπου λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) ή/και γυµνάσια και λύκεια, και
δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων
στα καταστήµατα κράτησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των Σχολικών
Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 2 για κάθε σχολικό έτος, τα διδακτέα µαθήµατα,
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τα κριτήρια επιλογής και ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα
του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία και οργάνωση
των Σχολικών Κέντρων. Κύριο κριτήριο επιλογής των µαθητών
που έχουν ανάγκη αντισταθµιστικής εκπαίδευσης αποτελεί η επίδοσή τους από την αρχή κάθε σχολικού έτους. Κύριο κριτήριο
επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης συνιστά η διδακτική εµπειρία και η διοικητική του
επάρκεια. Με απόφαση του αρµοδίου Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται
κάθε σχολικό έτος ορίζονται οι σχολικές µονάδες στις οποίες λειτουργούν τα ανωτέρω Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης και ορίζεται ένας µόνιµος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος
του Κέντρου αυτού.
4. Η λειτουργία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν.4139/2013 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2
εποπτεύεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και στην οποία µετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, δύο εκπρόσωποι της οµάδας θεραπευτών και ο επιστηµονικός υπεύθυνος της µονάδας
απεξάρτησης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής. β) Τα
κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τµήµατα, καθώς και του Υπεύθυνου του τµήµατος. Κύρια
κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως η διδακτική εµπειρία σε τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο
των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν.
4139/2013 (Α’ 74) , η παιδαγωγική κατάρτιση, οι επικοινωνιακές
δεξιότητες και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας των
υποψηφίων καθώς και η εκπαίδευση στην προβληµατική της
εξάρτησης και η συµµετοχή σε εκπαίδευση και εποπτεία από το
θεραπευτικό πλαίσιο. γ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην
οργάνωση και λειτουργία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
5. Για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεµάτων που αφορούν
στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Καταστήµατα Κράτησης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’
ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά την
περίπτωση γ’ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνει
υπόψη του κατά τον ανωτέρω σχεδιασµό και υλοποίηση τη
γνώµη του αρµοδίου Συµβούλου Εκπαίδευσης Κρατουµένων ή,
ελλείψει αυτού, την γνώµη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο
κατάστηµα κράτησης. Όσον αφορά την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνει υπόψη του κατά τον
σχεδιασµό και υλοποίηση του προγράµµατος αντισταθµιστικής
εκπαίδευσης τη γνώµη του αρµοδίου Συµβούλου Εκπαίδευσης
Κρατουµένων ή, ελλείψει αυτού, τη γνώµη του αρµοδίου κοινωνικού λειτουργού σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό που ορίζει
ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης ή, ελλείψει κοινωνικού λειτουργού,
την γνώµη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης.
6. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς που
προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
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της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης,
καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των
συµβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Με την ίδια απόφαση
είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση
των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 από µόνιµους εκπαιδευτικούς ή
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι συµπλήρωσης του ωραρίου αυτού.
7. Τα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν
στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α’ 74) όπως ισχύει, µπορεί να στελεχώνονται: α) από µονίµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το
υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι τη συµπλήρωση του
ωραρίου αυτού, β) από µόνιµους εκπαιδευτικούς που παρέχουν
υπερωριακή απασχόληση και γ) από αναπληρωτές και ωροµισθίους εκπαιδευτικούς.
Η επιλογή των µονίµων και των αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών στα ανωτέρω τµήµατα, καθώς και του Υπευθύνου
του τµήµατος λαµβάνει χώρα ως εξής: Ο οικείος Περιφερειακός
Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τµηµάτων της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε
τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή της παραγράφου 4 διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα
ανωτέρω τµήµατα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο
περιλαµβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογηµένη για την επιλογή κρίση.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διατίθενται οι µόνιµοι
εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για να διδάξουν προς συµπλήρωση ωραρίου στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του
ν. 4139/2013 (Α’ 74) .
Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους µόνιµους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των
εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α’ 74)
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η αποζηµίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή
απασχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.
8. Η επιλογή µονίµων, προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των Καταστηµάτων Κράτησης της
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της
κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 2 λαµβάνει χώρα ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτικών.
Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα τυπικά προσόντα,
καθώς και η διδακτική εµπειρία σε σχολεία που λειτουργούν στα
Καταστήµατα Κράτησης ή σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τµήµατα.
Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που
ορίζονται στην υπουργική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου.
Κατόπιν, καταρτίζεται σχετικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων. Η επιλογή των µόνιµων, προσωρινών αναπληρωτών και
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των Καταστηµάτων Κράτησης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 και για την κατ’ ιδίαν
διδασκαλία των κρατουµένων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 διενεργείται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης µε βάση τον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα.
9. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκ-
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παίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθµός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α’, και γ’
της παραγράφου 2 του παρόντος , σε συνάρτηση προς τον
αριθµό των µαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Αν κατά
την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο αριθµός των µαθητών µειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραµµα
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος
λόγος καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως για το Δηµόσιο.
10. Η αµοιβή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
11. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών του παρόντος άρθρου λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.
12. Η αµοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και 7, όταν
βαρύνει τον προϋπολογισµό συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, προσδιορίζεται στο εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το µικτό ποσό των εκατόν
πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως.
13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 27 του ν. 1304/1982 (Α’ 144),
β) το άρθρο 4 του ν. 1824/1988 (Α’ 296),
γ) η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α’ 188),
δ) το π.δ. 429/1991 (Α’ 156),
ε) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.
3879/2010 (Α’163)
στ) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 27
Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος, των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών
και του Ο.Π.Ε.Β.
1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α’, της
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α’ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του ορισµού νέων µελών.».
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α’της
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3149/2003 (Α’141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του ορισµού νέων µελών.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Mέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος οι
Υπουργοί, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν µε απόφασή
τους τριµελείς επιτροπές, ισάριθµες των Παραρτηµάτων του καταργηθέντος Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών
(Ο.Π.Ε.Β.), αποτελούµενες από δύο υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ή των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών
Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή σχολικών
µονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος Ο.Π.Ε.Β., καθώς και από έναν
υπάλληλο ανά Δήµο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη του Οργανισµού. Στα µέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους
σε αυτές, εκτός των οδοιπορικών τους. Αντικείµενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και
ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήµων. Οι εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών

του Ο.Π.Ε.Β., καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται, µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, σε λογαριασµό του Δηµοσίου και
αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία και την
ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
1α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/ 1997 προστίθεται εδάφιο στ’ ως εξής:
«στ. Οι Συντονιστές των Θεµατικών Ενοτήτων που συγκροτούν
ένα Πρόγραµµα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΣ).»
β. Στο τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) µετά τη φράση «απόφαση της» και πριν από τη λέξη «Κοσµητείας» προστίθεται
φράση «Συγκλήτου έπειτα από γνώµη της».
2. Στο τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις της Κοσµητείας συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Διευθυντές Προγράµµατος Σπουδών, που είναι
µέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσµητεία νοµίµως συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη
συµµετοχή τους.»
3.α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του
άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής : «Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. δύνανται να είναι πλήρους
ή µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε την κείµενη κάθε φορά νοµοθεσία για τα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.: Τα µέλη Δ.Ε.Π. παρέχουν
τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυµα τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την
εβδοµάδα. Η Κοσµητεία µπορεί για κάθε περίπτωση να καθορίζει
το ακριβές ωράριο των µελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ανάλογα µε τις
ανάγκες λειτουργίας των Θ.Ε..
β. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 τροποποιείται ως
εξής:
(i) Στο πρώτο εδάφιο µετά το κόµµα στη λέξη «έργου,» προστίθεται φράση «ή συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».
(ii) Στο πέµπτο εδάφιο η φράση «σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β» αντικαθίσταται
ως εξής:
«µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων
µελών Σ.Ε.Π., καθώς και άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών».
4.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.
2552/1997 (Α’ 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο συνολικός αριθµός των παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου δύναται να καθορίζεται κατά ακαδηµαϊκό έτος, µε απόφαση της Συγκλήτου και
µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με
απόφαση του ίδιου οργάνου, µπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο
πρόσθετος αριθµός παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού ή µεταπτυxιακού επιπέδου. Ο αριθµός των θέσεων
αυτών δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθµού των
παρεχόµενων θέσεων προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών φοιτητών.
Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφεροµένων στις εν
λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι
οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα προπτυχιακά ή µεταπτυxιακά προγράµµατα του Ε.Α.Π.. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και
κατανέµεται ανάλογα στα προγράµµατα των προπτυχιακών ή µεταπτυxιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραµµα, ο αριθµός των θέσεων που αναλογεί στο
πρόγραµµα αυτό κατανέµεται ανάλογα σε άλλα προγράµµατα
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µε απόφαση της Συγκλήτου η οποία λαµβάνει υπόψη, κατά το
δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.
Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, όπως
ισχύει, καταργείται.»
β. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’266), η οποία
καταργήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α’
195) επανέρχεται σε ισχύει και προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:
«γ. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της
µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µπορεί να καταργείται ή
να τροποποιείται εν όλω ή εν µέρει, η κατά τα προηγούµενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών.»
γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται οι προϋποθέσεις
και το όριο των Θεµατικών Ενοτήτων ή των Εργαστηριακών Θεµατικών Ενοτήτων ή των Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης που µπορεί να παρακολουθεί ή να πραγµατοποιεί κάθε φοιτητής κατά τη
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους.»
δ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του
ν. 2552/1997 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «Στις συναντήσεις
αυτές συµµετέχει ένα µέλος της ΟΔΠ. Οι φοιτητές, τους οποίους
εποπτεύει, συµµετέχουν είτε δια ζώσης είτε µέσω ηλεκτρονικών
χώρων επικοινωνίας και µάθησης. Με απόφαση της ΟΔΠ που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ορίζεται το περιεχόµενο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την
οργάνωση και τη λειτουργία των συναντήσεων.»
ε. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν.
2552/1997 (Α’ 266) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραµµα Σπουδών έχει
τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεµατικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την
ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεµατικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράµµατος Σπουδών και της διπλωµατικής εργασίας, αποφοιτά
από το Πρόγραµµα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισµούς.»
στ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 12
του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης
απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς
αντικειµένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων
τουλάχιστον Θεµατικών Ενοτήτων ή Εργαστηριακών Θεµατικών
Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται,
και εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας.»
5.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συµµετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Κοσµήτορες του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση
απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε
λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επιτροπή νοµίµως συνεδριάζει και
λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή τους.»
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται
περίπτωση (iv) ως εξής:
«iv. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του προβλεπόµενου από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισµού του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου.»
γ. Το εδάφιο β’ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997,
όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται
µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τρία (3) µέλη της για αντίστοιχο αριθµό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, η σειρά µε την οποία αυτοί
αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή
ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση παραίτησης
ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης διορισµού νέου του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι
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της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών τους καθηκόντων στα Α.Ε.Ι. ή στα
ερευνητικά κέντρα που υπηρετούν.»
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 10 του
ν.
2552/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Α.Π., µέχρι της συγκρότησης σε σώµα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από
τον παρόντα νόµο. Με απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από
της δηµοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση
της κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Α.Π.».
ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του
ν.
2552/1997, όπως ισχύει οι λέξεις «για ένα (1) χρόνο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τρία (3) χρόνια».
στ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν.
2552/1997 όπως ισχύει, οι λέξεις «Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.
Άρθρο 29
Η παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α’ 86), όπως
ισχύει, και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ.
160/2008 (Α’ 220), τροποποιούνται ως εξής:
«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των
καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας
ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθµό κακουργήµατος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική µε την υπηρεσία ή για έγκληµα σχετικά
µε το νόµισµα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούµενος για οποιοδήποτε έγκληµα για όσο χρόνο
κρατείται.»
Άρθρο 30
Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
«21. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µεταφορά
πόρων από τον τακτικό προϋπολογισµό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς και παροχή
υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη
αξιοποίησή τους. Για τη µεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογηµένη και κοστολογηµένη έκθεση στη
Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόµηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια. Η Εταιρεία
Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος,
αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους
µεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύµατος και να συνάπτει
συµβάσεις µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτοµερή έκθεση
πεπραγµένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 31
Καθορισµός χρήσεων γης και όρων δόµησης
εντός Χερσαίας Ζώνης Λιµένα
1. Τα δυο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε’ της παρ. 4 του
άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α’ 145) αντικαθίστανται ως εξής:
«ε) Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Γενικών
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προγραµµατικών Σχεδίων (Master Plan) ή Προγράµµατος Έργων
Ανάπτυξης Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.), κατά το µέρος που µε αυτά καθορίζονται τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια της Ζώνης Λιµένα, οι επιτρεπόµενες προσχώσεις, οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και κάθε
αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και
της ασφάλειας του λιµένα και η παροχή σύµφωνης γνώµης, κατά
το µέρος που µε αυτά προτείνονται χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης, προκειµένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα
σύµφωνα µε την παράγραφο 9. Για τους λιµένες αρµοδιότητας
των δηµοτικών λιµενικών ταµείων, της ως άνω εγκρίσεως ή σύµφωνης γνώµης προηγείται η χορήγηση γνώµης του αρµόδιου δηµοτικού συµβουλίου εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή
σχετικού αιτήµατος του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα.
Η αρµοδιότητα σύνταξης Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου
(Master Plan) ασκείται υποχρεωτικά για λιµένες διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σηµασίας, καθώς και σύνταξης Προγράµµατος Έργων Ανάπτυξης Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.) για λιµένες µείζονος
ενδιαφέροντος και προαιρετικά για τους λιµένες τοπικής σηµασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006
(Α’ 64), όπως ισχύει. Δεν απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
αναπτυξιακού προγράµµατος και της µελέτης διαχείρισης (Master Plan) του λιµένα, εφόσον, µετά την έγκρισή του, ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Κεφαλαίου
Α’ του
ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως ισχύει, για το σύνολο του
λιµένος, σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 46 του
παρόντος.»
2. Η περίπτωση στ’ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές.
Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής
- Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και
άλλες διατάξεις» (Α' 145) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Η παροχή σύµφωνης γνώµης για τον καθορισµό των χρήσεων γης και των όρων δόµησης, µετά από πρόταση του οικείου
φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένος, ο οποίος αφορά
στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιµένα, για όλους
τους λιµένες, εάν δεν έχει συνταχθεί Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο (Master Plan) ή Πρόγραµµα Έργων Ανάπτυξης Λιµένα
(Π.Ε.Α.Λ.) προκειµένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα σύµφωνα
µε την παράγραφο 9.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001«Ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές. Σύσταση Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’
145) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. α) Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατόπιν παραγγελίας του
Προέδρου της.
β) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από σύµφωνη γνώµη της Ε.Σ.Α.Λ., καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι
και περιορισµοί δόµησης των λιµένων της χώρας, καθώς και οι
αναγκαίες προσχώσεις, όταν αυτές επιδρούν στο χωροταξικό
σχεδιασµό του λιµένα.
γ) Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος, µε τις οποίες εγκρίνονται χρήσεις γης και
όροι και περιορισµοί δόµησης λιµένων, επέχουν θέση σύµφωνης
γνώµης για τη ρύθµιση των ζητηµάτων αυτών µε προεδρικό διάταγµα, εκτός αν στο µεταξύ υποβληθεί νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα προς έλεγχο ή ζητείται η επικαιροποίηση του
ισχύοντος.»
Άρθρο 32
Χαρακτηρισµός ως επιλέξιµων δαπανών
εκπαιδευτικών επιδοµάτων ανέργων ναυτικών
για το χρονικό διάστηµα 2008-2011
Τα εκπαιδευτικά επιδόµατα που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο
υλοποίησης των επιδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο προγραµµάτων ανέργων ναυτικών κατά το χρονικό διά-

στηµα 2008-2011, για τα οποία δεν παρακρατήθηκε ο φόρος εισοδήµατος, το τέλος χαρτοσήµου και η επί του χαρτοσήµου
υπέρ ΟΓΑ εισφορά, θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Άρθρο 33
Υγειονοµική κάλυψη ανασφάλιστων
και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως
προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας
και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται µέσω των Νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 (Α’ 254), των εποπτευόµενων και
επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν.
2716/1999 (Α’ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, των εποπτευόµενων και
επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων Νοσοκοµείων, των Δηµοτικών Ιατρείων, καθώς
και µέσω των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυµάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.
Η φαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συµβεβληµένα
µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρµακεία. Φάρµακα υψηλού κόστους, που εµπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 (Α’6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρµακεία
των Νοσοκοµείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Δικαιούχοι των δικαιωµάτων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι οι εξής:
α) οι µη άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής οµογενείς, οι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν
νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής στην Ελλάδα, καθώς και τα
µέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα
τέκνα) όλων των προαναφεροµένων,
β) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του
νοµικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής στη χώρα:
i) ανήλικοι έως 18 ετών,
ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης,
iii) άτοµα µε αναπηρία που φιλοξενούνται σε δοµές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνοµης Διαβίωσης για άτοµα µε
αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
iv) άτοµα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του
ν. 2716/1999 (Α’96),
v) άτοµα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δοµές
των εγκεκριµένων οργανισµών θεραπείας του
ν. 4139/2013
(Α’74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισµούς ως εξωτερικοί ασθενείς,
vi) οι κρατούµενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούµενοι σε ιδρύµατα
αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης,
vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης
ποινής ή ως αναµορφωτικό µέτρο,
viii) άτοµα µε αναπηρία 67% και πάνω και άτοµα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων
ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσηµάτων-παθήσεων και τα
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άτοµα λοιπών χρόνιων νοσηµάτων, εφόσον το χρόνιο νόσηµα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωµατεύσεις θεραπόντων ιατρών Δηµόσιων Δοµών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστηµιακών
Νοσοκοµείων,
ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισµένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή
προστατευόµενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε
ισχύ είτε εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει
δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου,
x) όσοι διαµένουν στην Ελλάδα µε καθεστώς παραµονής για
ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα), σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
π.δ. 114/2010 (Α’195) είτε του ν.
3386/2005 (Α’212) είτε του ν. 4251/2014 (Α’80) είτε αυτοί είναι
κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ, είτε εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά
απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το
χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου,
xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) από
την ηµεροµηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήµατος
διεθνούς προστασίας (αρχικού ή µεταγενέστερου) και µέχρις
ότου η απόφαση επί του αιτήµατος διεθνούς προστασίας τους
καταστεί τελεσίδικη δηλαδή µε απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής του
ενδίκου µέσου της αίτησης ακύρωσης,
xii) θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351
και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύµφωνα µε το π.δ. 233/2003
(Α’233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκούν τα µέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που
εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α’158) «Κύρωση και
εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος» και για όσο διάστηµα διαρκούν
τα µέτρα προστασίας και αρωγής.
Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής αποµάκρυνσης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α’7).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθµισης
προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), µε εξαίρεση τις
κατηγορίες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δηµόσιες δοµές υγείας καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
4. Οι δαπάνες της παρούσας ρύθµισης καλύπτονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
5. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και κάθε
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1,
ενδεχόµενη οικονοµική συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη
στη βάση οικονοµικών κριτηρίων, η απαιτούµενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών µητρώων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας
των δικαιούχων της παρούσας πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..
6. Από τη δηµοσίευση της διάταξης αυτής, παύει να ισχύει το
άρθρο 6 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149), όπως ισχύει, καθώς και το
άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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Άρθρο 34
Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούµενων
σε Δοµές Κλειστής Περίθαλψης
1. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011
(Α’150), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4052/2012
(Α’41) καταργούνται.
2. Οι µε αριθµό πρωτ. Π3β/φ.ΓΕΝ./γ.π.ΟΙΚ.87101/9. 8.2011 και
Υ5α/Γ.Π. οικ. 26159/10.4.2012 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας
καταργούνται.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε2
ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 35
Εισαγωγικός βαθµός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α’123) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πλήρωση κενών ή κενούµενων θέσεων του κλάδου ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας. Η προκήρυξη των θέσεων αυτών γίνεται για τα
νοσοκοµεία µε απόφαση του Διοικητή του νοσοκοµείου και για
τα Κέντρα Υγείας, τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και τις
Δ.Υ.Πε., µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε..
Οι κενούµενες, λόγω συνταξιοδότησης, θέσεις ιατρών που
υπηρετούν σε νοσοκοµεία δύνανται να προκηρύσσονται έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους.
Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον Εισαγωγικό
βαθµό Επιµελητή Β’. Ο Υπουργός Υγείας, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου ή
του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο βαθµό Επιµελητή
Α’και Διευθυντή. Κάθε θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά εντός
δύο (2) µηνών από την απόφαση έγκρισης.»
2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν.1397/1983 (Α’ 143)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την κατάληψη θέσης ειδικευµένου ιατρού ΕΣΥ απαιτείται:
α) για το βαθµό Επιµελητή Β’, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας και ηλικία µέχρι 50 ετών,
β) για το βαθµό Επιµελητή Α’, η άσκηση ειδικότητας για δύο
(2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία µέχρι πενήντα πέντε (55) ετών,
γ) για το βαθµό Διευθυντή η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα
(4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία µέχρι εξήντα (60) ετών».
Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται:
α) για το βαθµό Επιµελητή Β’, η άσκηση του επαγγέλµατος
για πέντε (5) χρόνια και ηλικία µέχρι πενήντα (50) ετών,
β) για το βαθµό Επιµελητή Α’, η άσκηση του επαγγέλµατος για
εννέα (9) χρόνια και ηλικία µέχρι πενήντα πέντε (55) ετών,
γ) για το βαθµό Διευθυντή η άσκηση του επαγγέλµατος για
δώδεκα (12) χρόνια και ηλικία µέχρι εξήντα (60) ετών.
Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας
λογίζεται η 31η Δεκεµβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συµπληρώνει το απαιτούµενο για κάθε βαθµίδα όριο ηλικίας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο περιορισµός του ορίου ηλικίας
δεν ισχύει για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που επιθυµούν να
καταλάβουν θέσεις, οι οποίες προκηρύσσονται σε περιοχές άγονες και προβληµατικές Α’ κατηγορίας, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε. Επίσης, από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται όσοι
υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού.»
3.α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (Α’65) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ηλικία σύµφωνα µε τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 26 του ν. 1397/1983, όπως αυτό ισχύει.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (Α’123)
καταργείται.
4. Σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται
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µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2017, δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευµένου ιατρού
Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν µέχρι
τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε
προκήρυξης.
5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ζ’ της παρ. 5 του
άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α’123),
β) η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3918/2011 (Α’31),
γ) το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β’ του άρθρου 4 του ν.
3754/2009 (Α’43),
δ) η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α’ 129),
ε) η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4238/2014 (Α’38).
στ) η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 (Α’165),
ζ) το άρθρο 22 του ν. 4316/2014 (Α’270).
Άρθρο 36
Κρίση Ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η περίπτωση α’ της παρ. Θ’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009
(A’43), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Συµβούλιο προσλήψεων κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις
ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Νοσοκοµείων.
Τα µέλη του Συµβουλίου προσλήψεων κρίσεων µε ανοιχτές
προκηρύξεις είναι τα εξής:
1. Ο Διοικητής του Νοσοκοµείου, ως Πρόεδρος του Συµβουλίου, µε Αναπληρωτή του το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας
του Νοσοκοµείου.
2. Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µε Αναπληρωτή του το νόµιµο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση
αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία
ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του νοσοκοµείου.
3. Ο Συντονιστής Διευθυντής του οικείου Τµήµατος, µε Αναπληρωτή του το νόµιµο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί
κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση
αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία
ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του τµήµατος. Στο Συµβούλιο Προσλήψεων Κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις των πανεπιστηµιακών
κλινικών, µονάδων και εργαστηρίων συµµετέχει ο αρχαιότερος
ιατρός Ε.Σ.Υ. του τµήµατος µε βαθµό Διευθυντή και αν ελλείπει
αυτός, ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τοµέα µε βαθµό Διευθυντή.
4. Δύο Διευθυντές, ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε
Νοσοκοµείο της ίδιας µε την κρινόµενη θέση Υγειονοµικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια µε την κρινόµενη ειδικότητα και, επί
ελλείψεως, ιατροί της ίδιας ειδικότητας από άλλη Υγειονοµική
Περιφέρεια, µε τους αναπληρωτές τους. Οι Διευθυντές εκλέγονται µε κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια και
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Της κλήρωσης προηγείται πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας προς τους Διευθυντές που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο να δηλώσουν, εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών,
ποιοι επιθυµούν να συµµετάσχουν εθελοντικά ως κριτές-εισηγητές. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, η κλήρωση διενεργείται µεταξύ
όσων έχουν δηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον τους. Εάν δεν
υπάρχουν δηλώσεις ενδιαφέροντος, η κλήρωση διενεργείται µεταξύ όλων των µελών του καταλόγου.
Επί ελλείψεως κριτών-εισηγητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπηρετούν στην ίδια µε τον κρινόµενο Υγειονοµική Περιφέρεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι κατάλογοι όµορης
Δ.Υ.Πε.. Ο ορισµός των εισηγητών του Συµβουλίου προσλήψεωνκρίσεων γίνεται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των δυο εµπλεκόµενων Υ.ΠΕ..
Οι κριτές-εισηγητές που κληρώνονται, δικαιούνται ειδικής
άδειας, προκειµένου να ολοκληρώσουν τις εισηγήσεις τους. Η
ειδική αυτή άδεια είναι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, εάν πρόκειται
να καταρτίσουν εισηγήσεις για µέχρι δέκα (10) υποψηφιότητες,
ενώ για κάθε επιπλέον πέντε (5) υποψηφιότητες προστίθεται µία

(1) επιπλέον ηµέρα άδειας. Η εν λόγω άδεια δεν προσµετράται
στις υπόλοιπες άδειες που δικαιούνται οι ιατροί Ε.Σ.Υ..
Η συµµετοχή στα Συµβούλια κρίσεων από τους Διευθυντές
Ε.Σ.Υ., που κληρώνονται ως κριτές-εισηγητές, είναι υποχρεωτική
και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον, τυχόν δε αδικαιολόγητη άρνηση επισύρει τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης ή του προστίµου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι κριτές-εισηγητές οφείλουν να καταθέτουν στη Γραµµατεία
του Συµβουλίου τις εισηγήσεις τους το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των φακέλων
των υποψηφίων, άλλως, σε ένα (1) µήνα το αργότερο από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως προβλέπει η σχετική Προκήρυξη.
Ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των εισηγήσεων στους
υποψηφίους. Οι εισηγητές απαντούν επί των ενστάσεων εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών και το Συµβούλιο
συνεδριάζει και αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία απάντησης επί
των ενστάσεων.
Έδρα του Συµβουλίου είναι το Νοσοκοµείο που προκηρύσσει
τη θέση και η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Διοικητή
της οικείας Υ.Πε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α'
45). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.
Η Γραµµατεία του Συµβουλίου οφείλει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να διαβιβάσει τα πλήρη Πρακτικά της κρίσης στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο υποχρεούται εντός δύο (2)
µηνών το αργότερο να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες µε τα
συναρµόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες και να αποστείλει το
διορισµό του επιλεγέντα ιατρού για δηµοσίευση στο Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω προθεσµία των δύο
(2) µηνών περιλαµβάνεται και η διαδικασία της άσκησης του βοηθήµατος της Αίτησης αναποµπής κατά το άρθρο 37 παρ. 10 του
ν. 2519/1997 (Α’ 165).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται ο τρόπος λειτουργίας του παραπάνω Συµβουλίου, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση
των κρινοµένων.
Όλα τα µέλη των εκλεκτορικών σωµάτων που περιγράφονται
στο άρθρο 4 του ν. 3754/2009 (Α’ 43) διατυπώνουν τη γνώµη
τους και ψηφίζουν ελεύθερα, χωρίς να υφίστανται συνέπειες για
την έκφραση γνώµης και την ψήφο τους κατά τη συνεδρίαση των
Συµβουλίων.».
Κάθε αντίθετη µε την παρούσα διάταξη καταργείται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α’38) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Δ.Υ.Πε. συγκροτούνται ανά ειδικότητα συµβούλια
προσλήψεων – κρίσεων, αρµόδια για την κρίση ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις των Δ.Υ.Πε., των Κέντρων
Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων και γενικά των αποκεντρωµένων Μονάδων
των Δ.Υ.Πε..
Τα µέλη των παραπάνω συµβουλίων είναι τα εξής:
α) ο Διοικητής της Υ.Πε. ως Πρόεδρος του Συµβουλίου, µε
Αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Διοικητή της Υ.Πε.,
β) τέσσερις (4) ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., µε βαθµό Διευθυντή ή Επιµελητή Α, µε τους αναπληρωτές τους, που έχουν
την ίδια µε την κρινόµενη θέση ειδικότητα και ορίζονται, µε κλήρωση, από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και τηρεί η οικεία
Δ.Υ.Πε.. Ο κατάλογος, ο οποίος επικαιροποιείται σε ετήσια βάση,
περιλαµβάνει τους ειδικευµένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που
υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και τις Αποκεντρωµένες Μονάδες της οικείας Δ.Υ.Πε..
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, για κάθε κρίση, ορίζει δύο (2)
από τα µέλη του Συµβουλίου ως εισηγητές. Έδρα του Συµβουλίου είναι η οικεία Δ.Υ.Πε..
Τα παραπάνω Συµβούλια συγκροτούνται µε απόφαση του Διοικητή εκάστης Υ.Πε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.»
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Άρθρο 37
Θέµατα διορισµών ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. α) Εξαιρούνται οι ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ. από τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α’ 54), όπως
ισχύει.
β) Οι ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., που µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου έχουν καταθέσει αίτηση στο Υπουργείο
Υγείας για διορισµό σε άλλη θέση, µπορούν να διοριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012
(Α’54), όπως ισχύει.
2. Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 (Α’165) προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Ιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που διορίστηκαν µε
προκηρύξεις µετά την 1.1.2010 έως τις 31.12.2010 σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 26 του
ν. 2519/1997 (Α’165), µετά την 1/1/2010
και στο εξής, µονιµοποιούνται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 7 του ν. 3754/2009 (Α’ 43).»
3. Στην αξιολόγηση για εξέλιξη ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. συνυπολογίζονται και προσµετρώνται αθροιστικά για τη συµπλήρωση των επτά (7) ετών στο βαθµό Επιµελητή Β’ και οκτώ (8)
ετών στο βαθµό Επιµελητή Α’, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4
του ν. 3754/2009 (Α’43), η αναγνωρισµένη κατά τις διατάξεις του
άρθρου 6 του
ν. 3204/2003 (Α’296), όπως ισχύει, του άρθρου 2 παρ. 2γ και 25 παρ. 5 του ν. 3868/2010 (Α’129), του άρθρου 66 παρ. 32 του ν. 3984/2011 (Α’150) και του άρθρου 28 παρ.
2 του ν. 4025/2011 (Α’228), ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ..
4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/ 1988, όπως
ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Οι θέσεις, οι οποίες µέχρι και τις 24.12.2014, κατέχονταν από
ειδικευµένους ιατρούς Ε.Σ.Υ. µετά από µετάθεσή τους, θεωρούνται οργανικές θέσεις από την ηµεροµηνία της µετάθεσης και
προστίθενται στις υφιστάµενες θέσεις των οικείων νοσοκοµείων.
Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων, µε διαπιστωτική πράξη, προβαίνουν στην ένταξη και κατάταξη των ιατρών που κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ακόµα και εάν αυτοί έχουν αποχωρήσει από την
υπηρεσία, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία µετάθεσής
τους στις θέσεις αυτές. Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς κατείχαν, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του
ν. 3754/2009 (Α’43), θέση βαθµού Διευθυντή, καθίστανται εφεξής
Συντονιστές Διευθυντές, µέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο, µη δικαιούµενοι οποιασδήποτε αναδροµικής οικονοµικής απολαβής.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α’296), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Μόνιµοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας, β) υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενα από
το Υπουργείο Υγείας, δ) µόνιµοι υπάλληλοι του Δηµοσίου και ε)
µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώµατα Ασφαλείας, οι
οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα, µπορούν, µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθµοι άµισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την
υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη µε τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια µε αποδοχές. Μετά το τέλος της
ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της
παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α’134).»
Άρθρο 38
Κατάταξη και µισθολογική αποκατάσταση ιατρών που µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ
και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των πρώην νοσοκοµείων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που µεταφέρθηκαν/µετατάχθηκαν, µε οποιοδήποτε
νόµο, από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκοµειακής Υποστήριξης
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και β) οι
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ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ ιατρών –οδοντιάτρων, που µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στις Δ.Υ.Πε. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
του Π.Ε.Δ.Υ. κατατάσσονται σε βαθµό σύµφωνα µε τα χρόνια
προϋπηρεσίας τους ως εξής:
αα) µε συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ηµεροµηνία λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β’,
ββ) µε συνολική υπηρεσία άνω των επτά (7) ετών και µέχρι τα
δεκαπέντε (15) έτη στο βαθµό του Επιµελητή Α’ και
γγ) µε συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών στο
βαθµό του Διευθυντή.
Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ., όλοι οι παραπάνω λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες µισθολογικές διατάξεις, της προϋπηρεσίας
τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόµενης και υπολογιζόµενης, για τη βαθµολογική και µισθολογική
τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας), ως
προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ..
2. Τα πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο εδάφια της παρ. 2 του
άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (Α’38), όπως ισχύει, καθώς και τα
τελευταία πέντε εδάφια της παραγράφου 2 της περίπτωσης Δ’
της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85) καταργούνται.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν.
4238/2014(Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ. λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες µισθολογικές διατάξεις, της προϋπηρεσίας τους σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόµενης και
υπολογιζόµενης, για τη µισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ..»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4238/ 2014(Α’
38) προστίθενται τα ακόλουθα τρίτο και τέταρτο εδάφια:
«Οµοίως το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό της παρ. 1 που
εντάχθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.
1666/1986 (Α’ 200), σε θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, διατηρεί το σύνολο των τακτικών
αποδοχών που ισχύουν για τον κλάδο ιατρών/οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ.. Τυχόν προϋπηρεσία τους, που προσφέρθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το χρονικό διάστηµα από
16.6.1993 έως την ηµεροµηνία ένταξής τους σε θέσεις κλάδου
ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη µισθολογική
τους εξέλιξη.»
Άρθρο 39
Κινητικότητα κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εντός φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Πε.
Το άρθρο 75 του ν. 2071/1992 (Α’ 123) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 75
«Οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. µπορούν να αποσπώνται, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και
Αποκεντρωµένες Μονάδες Υγείας , εντός της ίδιας ΔΥ.Πε. µε
απόφαση του Διοικητή της ΔΥ.Πε. ή σε άλλη Υγειονοµική Περιφέρεια µε κοινές αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε..,
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών συνολικά
ανά θητεία. Σε περίπτωση διαφωνίας των δυο Διοικητών, η απόσπαση γίνεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Από τη
διάταξη αυτή εξαιρούνται και δεν µπορούν να αποσπώνται οι ιατροί–µητέρες µε παιδιά κάτω των έξι (6) ετών. Με απόφαση του
Διοικητή της Υ.Πε. ή µε κοινή απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε.,
κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Νοσοκοµείου στο οποίο κατέχει
θέση αλλά και του Νοσοκοµείου στο οποίο αποσπάται, µπορεί
να παρατείνεται για ακόµη ένα (1) έτος η απόσπαση, εφόσον ο
ενδιαφερόµενος συναινεί. Κατ’ εξαίρεση, οι ιατροί Ε.Σ.Υ. µπορούν να αποσπώνται µετά από αίτησή τους, για λόγους υγείας,
εντός της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας µε απόφαση του Δι-

6198

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οικητή της οικείας Υ.Πε. ή σε άλλη Υγειονοµική Περιφέρεια µε
κοινές αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., για χρονικό
διάστηµα όχι άνω των τριών (3) ετών. Με υπουργική απόφαση
δύνανται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της απόσπασης του ιατρικού προσωπικού και της µετακίνησής του.»
Άρθρο 40
Μετατάξεις, µεταθέσεις ιατρών
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν.
3370/2005 (Α’176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρµακοποιών, που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου κατέχουν οργανικές
ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Υγείας ή στις ΔΥ.Πε. ή σε άλλα Υπουργεία,
β) µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας, οι
οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα µέχρι την
έναρξη του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα µε εκπαιδευτική
άδεια κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.
3204/2003 (Α’ 296 ), όπως ισχύει,
γ) οι Ιατροί Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ καθώς και οι µόνιµοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις
στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, στις Αιρετές Περιφέρειες και
τους Δήµους και απέκτησαν ειδικότητα µε εκπαιδευτική άδεια,
κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
1579/1985 (Α’217) και τις διατάξεις του ν. 2071/1992 (Α’123),
µπορούν να µετατάσσονται είτε σε διευθύνσεις Δηµόσιας Υγείας
των Περιφερειών είτε σε Νοσοκοµεία ή ΠΕΔΥ -Κέντρα Υγείας,
που υπάγονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. της υπηρεσίας στην οποία
υπηρετούν ή σε άλλη Δ.Υ.Πε., και να κατατάσσονται αντίστοιχα:
αα) στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρµακοποιών Ιατρών, βαθµού Β’ και
ββ) στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρµακοποιών
Ε.Σ.Υ., µε εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’, σε κενές οργανικές
θέσεις.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν.
3370/2005 (Α’176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αιτήσεις µετατάξεων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίες
έχουν υποβληθεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος ολοκληρώνονται µε την ανωτέρω διαδικασία µετάταξης και
οι ιατροί µετατάσσονται µε εισαγωγικό βαθµό Β’, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση του Νοσοκοµείου ή ΠΕΔΥ - Κέντρου
Υγείας που έχουν επιλέξει µε την αίτησή τους.»
3. Το άρθρο 25 του ν. 4316/2014 (Α’ 270 ) «αξιοποίηση και µετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ειδικότητα» καταργείται.
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 43 του
ν.
1759/1988 (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν
και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες των ΔΥΠΕ, µπορούν
να µετατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, διατηρώντας
το βαθµό τους, σε Νοσοκοµεία, ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια) άγονων Α’ και Β'
περιοχών ή Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία εφόσον υπάρχει κενή
θέση της ίδιας ειδικότητας.»
5. Στο τέλος της παρ. 43 του ν. 1759/1988 (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως
εξής:
«8. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν ποσοστό
αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και υπηρετούν
σε Νοσοκοµεία, ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία
(πολυδύναµα ή µονοθέσια) και σε αποκεντρωµένες µονάδες των
Δ.Υ.Πε. άγονων Α’ περιοχών, δύναται να µετατίθενται ύστερα
από αίτησή τους: α) σε Νοσοκοµεία, ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας ή
Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια), ή Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην

προηγούµενη θέση τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση ή
β) σε αποκεντρωµένες µονάδες των Δ.Υ.Πε. µε µεταφορά της
θέσης τους. Η µετάθεση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας. Το άρθρο 20 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) καταργείται.
9. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες των Δ.Υ.Πε.,
µπορούν µετά από αίτησή τους, να µετατίθενται σε αποκεντρωµένη µονάδα άλλης Δ.Υ.Πε. µε µεταφορά της θέσης τους. Η µετάθεση γίνεται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των Δ.Υ.Πε..»
6. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες των Δ.Υ.Πε.,
µπορούν µετά από αίτησή τους, να µετακινούνται σε άλλη αποκεντρωµένη µονάδα της ίδιας Δ.Υ.Πε., για χρονικό διάστηµα
µέχρι ένα έτος που µπορεί να ανανεώνεται. Η µετακίνηση γίνεται
µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε..
Άρθρο 41
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Ο χρόνος εργασίας του πλήρους απασχόλησης ιατρικού προσωπικού στο νοσοκοµείο (Ν.Π.Ι.Δ.) «Ερρίκος Ντυνάν», το διάστηµα που το νοσοκοµείο αυτό βρισκόταν υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη
του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία
του διορισµού και την εξέλιξη του σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ..
Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που, λόγω διάθεσής τους
από το Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο., εργάστηκαν ή εργάζονται σε νοσοκοµεία
του ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας. Ο χρόνος εργασίας τους στα εν
λόγω νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη κατά
τη διαδικασία διορισµού και εξέλιξής τους .
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις εφηµεριών ιατρών –
επιστηµονικού προσωπικού Ε.Σ.Υ.
1. Εφηµερίες µικτού τύπου καθιερώνονται και για τις αργίες.
Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφηµερία µικτού τύπου υποχρεούνται σε εξάωρη πρωινή εργασία 08.00 – 14.00 και εφηµερία ετοιµότητας στη συνέχεια. Η αµοιβή καθορίζεται στο 70% της
αντίστοιχης ενεργού εφηµερίας.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 29587/7419/26.3.1984 (Β’198) τροποποιείται ως εξής:
«Οι ειδικευόµενοι ιατροί αλλοδαποί υπότροφοι, κατά το χρόνο
της ειδίκευσής τους και κατ’ εφαρµογή του άρθρου 25 του π.δ.
38/2010 (Α’78), συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα εφηµεριών
του τµήµατος ειδίκευσής τους µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ειδικευόµενους ιατρούς Έλληνες και
κοινοτικούς υπηκόους. Για τις εφηµερίες που πραγµατοποιούν
τους καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τον ισχύοντα βασικό µισθό του ειδικευόµενου ιατρού.»
3. Εφηµερίες µικτού τύπου και εφηµερίες ετοιµότητας µπορεί
να πραγµατοποιεί και το λοιπό, πλην των ιατρών, επιστηµονικό
προσωπικό των νοσοκοµείων. Η αµοιβή καθορίζεται αντιστοίχως
στο 70% και 40% της ενεργού εφηµερίας.
4. Οι ιατροί οι οποίοι, λόγω διάθεσής τους από το
Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. εργάζονται σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ ή σε Κέντρα
Υγείας, εντάσσονται στο πρόγραµµα εφηµεριών του τµήµατος
όπου υπηρετούν. Η αµοιβή για τις εφηµερίες που πραγµατοποιούν υπολογίζεται επί του συµφωνηθέντος, χωρίς τα τυχόντα επιδόµατα, µισθού της σύµβασής τους µε το Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. και
καταβάλλεται από τα προβλεπόµενα για τις εφηµερίες κονδύλια
των προϋπολογισµών των νοσοκοµείων ή των Δ.Υ.Πε..
Άρθρο 43
Κίνητρα για άγονες - νησιωτικές περιοχές
Άγονο ιατρείο
1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Ε.Σ.Υ. ή την πρόσ-
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ληψη στο Π.Ε.Δ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) στις νησιωτικές περιοχές και στις
άγονες ή προβληµατικές περιοχές, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά
Ιατρεία, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση
µε την προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών.
Για τους επί θητεία ειδικευµένους ιατρούς, η προϋπηρεσία
στις παραπάνω περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό».
Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από τις 18.11.2013, ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν. 4208/2013 (Α’ 252) για τους ιατρούς που
αποφοίτησαν από αυτήν την ηµεροµηνία και εντεύθεν και για
τους ιατρούς που αποφοίτησαν πριν την ηµεροµηνία αυτή έχει
ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
2. Στην παρ. 2 της µε αριθµό Α2δ/Γ.Π οικ. 137/ 31.12.2014
υπουργικής απόφασης (Β’ 27 /2015) προστίθεται εδάφιο µετά το
β’ εδάφιο ως ακολούθως:
«Για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας και
της Χειρουργικής επιτρέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων, µία
σε µερικής και µία σε πλήρους άσκησης νοσοκοµεία, µόνον στην
περίπτωση υποβολής αιτήσεως µερικής άσκησης σε νοσοκοµείο
νησιωτικών, άγονων ή προβληµατικών περιοχών και µε την υποχρέωση της παραµονής του ειδικευόµενου ιατρού σε αυτό ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της σύµβασής του. Σε περίπτωση
που παραιτηθεί και αποχωρήσει από το εν λόγω νοσοκοµείο πριν
τη λήξη της σύµβασής του, η αίτησή του για το νοσοκοµείο πλήρους άσκησης διαγράφεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
καθορίζονται τα παραπάνω νοσοκοµεία µερικής άσκησης των νησιωτικών, άγονων ή προβληµατικών περιοχών.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευµένων ιατρών του Ε.Σ.Υ. που
διανύθηκε σε Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ. Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ. Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο, ή
σε Π.ΕΔ.Υ. Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε νησιωτικές, ή άγονες
και προβληµατικές περιοχές, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987
(Α’ 73) και σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για την υπηρεσία
υπαίθρου επί θητεία, προσµετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας
για την επιστηµονική τους εξέλιξη.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α’236) τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται τα Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληµατικών περιοχών και να παρέχονται οικονοµικά και άλλα κίνητρα
στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε αυτά.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου
της
περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν.
3580/2007 (Α’134), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από την έναρξη
της ισχύος του, ως εξής:
«Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών µπορούν να παρέχουν στον
επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή της θητείας του,
δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυµα διαµονής ή και χρηµατικά
επιδόµατα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.».
Άρθρο 44
Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 6
του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α’165), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά τα οριστικά αποτελέσµατα της προκήρυξης ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση του προηγουµένου εδαφίου, στην οποία συµπεριλαµβάνονται αφενός οι
θέσεις της προκήρυξης που δεν καλύφθηκαν και αφορούν σε
νησιωτικές, άγονες ή προβληµατικές περιοχές, καθώς και στα
χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία και αφετέρου
οι θέσεις των ίδιων παραπάνω περιοχών και ιατρείων που κενώθηκαν αιφνιδίως.».
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2. Στην περίπτωση β’ της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν.
2519/1997 (Α’165), όπως ισχύει, προστίθεται, πριν το τελευταίο
εδάφιο, εδάφιο ως εξής:
«Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που, ενώ είχαν καλυφθεί από την προκήρυξη, έµειναν κενές λόγω αιφνίδιας παραίτησης του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή που είχαν καλυφθεί για
χρονικό διάστηµα ενός (1) έως και πέντε (5) µηνών λόγω συµπλήρωσης του χρόνου της θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας
υπαίθρου, πλην δεν πληρούνται για αυτές οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη κενής θέσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου.»
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α’165), όπως
ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε. Τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρούσας
παραγράφου αφορούν και στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 ( Α’ 252) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι,
οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα
µας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία
υπαίθρου πριν τη συµµετοχή τους στις απαιτούµενες εξετάσεις
, ή να έχουν νόµιµη απαλλαγή. Η παρούσα διάταξη δεν καταλαµβάνει τους ιατρούς που αποφοίτησαν, πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
β. Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις
νόµιµης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας
υπαίθρου είναι οι παρακάτω:
1. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α’ 80).
2. Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην
ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύµφωνα, µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 (Α’123).
3. Οι ιατροί που έχουν την ιδιότητα µόνιµου υπαλλήλου του
Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
22 του ν. 2071/1192 (Α’ 123).
4. Οι Ιατροί που έχουν ιδιότητα του υπαλλήλου Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας.
5. Οι έχοντες γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής που να
προκύπτει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1192 (Α’ 123) και την παρ. 1
του άρθρου 9 του ν. 2194/1994 (Α’ 34).
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α’ 165) καταργείται.
5. Η οριζόµενη στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6
του π.δ. 106/2014 αρµοδιότητα του Τµήµατος Ιατρών υπόχρεων
και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου, περί της απόσπασης των
ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε νοσοκοµεία της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1963/1991
(Α’138), εκχωρείται στον Διοικητή της αρµόδιας Υ.Πε..
6. Το άρθρο 10 του ν. 4316/2014 (Α’270) καταργείται. Οι ιατροί,
οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις του καταργούµενου άρθρου
10 του ν. 4316/2014 και κατά τη δηµοσίευση του παρόντος είτε
δεν έχουν επιλεγεί είτε δεν έχουν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν,
εφόσον δεν απαλλάσσονται νοµίµως, να έχουν εκπληρώσει την
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συµµετοχή τους στις
απαιτούµενες για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας εξετάσεις. Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της τοποθέτησής τους για την εκπλήρωσή της, δικαιούνται, µετά από αντίστοιχες αιτήσεις τους,
αφενός της χρονικής παράτασης της τοποθέτησής τους στην
ειδικότητα µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους στην υπηρεσία υπαίθρου και αφετέρου της καταχώρισής τους στον κατάλογο αναµονής για ειδίκευση πλέον του προκαταρκτικού σταδίου
και για το στάδιο της κύριας ειδικότητας.
7. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α’ 37)
καταργείται.
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Άρθρο 45
Ιατροί ΑµεΑ
1. Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν.
2920/2001(Α’131) και στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 (Α’165), όπως ισχύουν, εµπίπτουν και οι ειδικευµένοι ιατροί και οδοντίατροι µε κινητική αναπηρία – παραπληγία.
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 2920/2001 (Α’ 131), όπως ισχύει, µετά τη λέξη «βιολόγων»,
προστίθενται οι λέξεις «χηµικών και βιοχηµικών».
Άρθρο 46
Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστηµονικό
Συµβούλιο Νοσοκοµείων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν.
2889/2001 (Α’37), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την
παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010
(Α’ 129), αντικαθίσταται ως εξής:
«Διευθυντής τοµέα ορίζεται ιατρός µε θέση Συντονιστή Διευθυντή. Εάν στον τοµέα δεν υπηρετεί Συντονιστής Διευθυντής ή
εάν εκείνος που υπηρετεί δεν θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του
Διευθυντή του τοµέα, τότε µπορεί να ορίζεται ιατρός Διευθυντής
Ε.Σ.Υ. που προϊσταται τµήµατος εργαστηρίου ή µονάδας του αντίστοιχου τοµέα. Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τοµέα
δεν µπορεί να θέσει ο ιατρός που έχει ήδη διατελέσει Διευθυντής
του Τοµέα για δύο θητείες τουλάχιστον.»
2. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
3329/2005 (Α’81), όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε
την παρ.13 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Έναν (1) ιατρό µε θέση Συντονιστή Διευθυντή ή µέλος ΔΕΠ
Διευθυντή Πανεπιστηµιακής κλινικής ή Εργαστηρίου, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή Διευθυντή του νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο. Στα νοσοκοµεία
του Ε.Σ.Υ., στα οποία είναι ενταγµένες Πανεπιστηµιακές κλινικές
ή Εργαστήρια, ο Πρόεδρος µπορεί να είναι µέλος ΔΕΠ πρώτης
βαθµίδας ή Διευθυντής Ε.Σ.Υ..
β) Δύο (2) ιατρούς µε βαθµό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ή µέλη ΔΕΠ βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή
που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστηµιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, που εκλέγονται από όλους του Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του νοσοκοµείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και τα µέλη ΔΕΠ
βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστηµιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, µε τους αναπληρωτές τους.»
3. Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α’ 129) καταργείται.
4. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α’ 129) καταργείται. Οι περιπτώσεις δ’, ε’, στ’, ζ’, και η’ της παρ. 1 του άρθρου 9
του ν. 3329/2005 (Α’81) αναριθµούνται αντιστοίχως σε γ’, δ’, ε’, στ’
και η’.
Άρθρο 47
Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας
και Μονάδων Υγείας
Τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 2 του
άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.
1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως
εξής:
«Υπεύθυνος για το Συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας
του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ορίζεται εκ των υπηρετούντων, µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ιατρός
κλάδου Ε.Σ.Υ. ή οδοντίατρος µε βαθµό Διευθυντή και, εν ελλείψει
αυτού, Επιµελητής Α’µε τριετή θητείας. Στην ίδια απόφαση και µε
τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και ο αναπληρωτής του.»

Άρθρο 48
Υπηρεσιακό Συµβούλιο υπηρεσιακής
κατάστασης ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Το άρθρο 29 του ν. 2072/1992 (Α’125) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 29
«Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο αρµόδιο για τα παρακάτω
θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. όλων
των κατηγοριών:
α. Θέση σε διαθεσιµότητα λόγω νόσου, που παρεµποδίζει την
άσκηση των καθηκόντων.
β. Απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας.
γ. Απόδοση ηθικών αµοιβών.
δ. Αναγνώριση συνάφειας µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και
διδακτορικών σε ιατρούς Ε.Σ.Υ., για τη χορήγηση των σχετικών
επιδοµάτων.
ε. Ζητήµατα για τα οποία επιλαµβάνονται συµβούλια, σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δηµοσίων Υπαλλήλων, που ρυθµίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών
του Ε.Σ.Υ. και δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα άλλου συµβουλίου.
Το Συµβούλιο αποτελείται από:
1) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, µε αναπληρωτή του
Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, οριζόµενους από τον Πρόεδρο
του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο.
2) Έναν Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή του Διοικητή άλλης
Υ.Πε., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
3) Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.),
µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συλλόγου. Όταν
εξετάζονται θέµατα οδοντιάτρων, αντί του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου µετέχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Οµοσπονδίας.
4) Έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, µε αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που
ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
5) Τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών
Ιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο
της ίδιας Οµοσπονδίας.
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Χρέη Εισηγητή στο Συµβούλιο εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νοµικών Προσώπων του
Υπουργείου Υγείας, µε αναπληρωτή το νόµιµο αναπληρωτή του.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση της
συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο Δηµόσιο ή τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης.
Στον Πρόεδρο, τα µέλη, τον Εισηγητή και το Γραµµατέα του
παραπάνω Υπηρεσιακού Συµβουλίου καταβάλλονται αµοιβή και
έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Υγείας.»
2. Ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε. είναι αρµόδιος για τη χορήγηση στους ιατρούς Ε.Σ.Υ.: 1) κανονικής άδειας απουσίας χωρίς
αποδοχές µέχρι τριάντα (30) ηµέρες συνολικά εντός του ηµερολογιακού έτους και 2) χορήγησης άδειας απασχόλησης εκτός
ωραρίου.
3. Το άρθρο 8 του ν. 3204/2003 (Α’296) καταργείται.
Άρθρο 49
Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1397/1983 (Α’143) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Συνιστάται, µε έδρα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, επταµελές Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο ιατρών
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Ε.Σ.Υ., αποτελούµενο από:
α) έναν Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του έναν Νοµικό Σύµβουλο του
Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
β) δύο Παρέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι
οποίοι ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
γ) έναν Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή του Διοικητή άλλης
Υ.Πε., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
δ) τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., µε αναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ.,
ε) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου ή τον Πρόεδρο, µε αναπληρωτή
του τον Αντιπρόεδρο, του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, προκειµένου για πειθαρχική
δίωξη οδοντιάτρων,
στ) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, µε αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
ζ) τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκοµειακών
Φαρµακοποιών, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας
Ένωσης, αντί του µέλους της παραπάνω περίπτωσης δ’ του άρθρου αυτού, όταν πρόκειται για πειθαρχική δίωξη φαρµακοποιών
του Ε.Σ.Υ..
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση της
συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας ή Ν.Π.Δ.Δ.
που υπάγεται στην εποπτεία του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία στο Δηµόσιο ή τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης.
Ο υπάλληλος, που ορίζεται κατά τα παραπάνω Γραµµατέας
του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου ιατρών Ε.Σ.Υ., για όσο
χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, απαλλάσσεται των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του και απασχολείται αποκλειστικά στο Συµβούλιο.»
2. α. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2519/1997 (Α’165), όπως
ισχύει, καταργείται.
β) Η παράγραφος 25 του άρθρου 13 του ν. 2955/2001 (Α’ 256)
καταργείται.
γ)Το άρθρο 9 του ν. 3204/2003 (Α’ 296) καταργείται.
Άρθρο 50
Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού
και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ, εντός των
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δ.Υ.Πε.
1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που
ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), µε εξαίρεση τις διατάξεις
για τις συνυπηρετήσεις µε ένστολο σύζυγο και τις συνυπηρετήσεις σε παραµεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους
υγείας.
2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται
στην ίδια Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε..
Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των
Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε
κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από
σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το
χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια µε
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, µετά από αίτηση του υπαλλήλου.
3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που
ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού
και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ.,
πλην αυτών του άρθρου 72 του
ν. 3528/2007.
4. Οι µετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται
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στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.
Οι µετατάξεις του προσωπικού µιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε, γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που
προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’180). Σε
περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για µετάταξη
αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.
5. Οι αιτήσεις για µετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το
χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι µετατάξεις
για λόγους υγείας, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις µεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α’26).
6. Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του
Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε., γίνονται
µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε.
σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., χωρίς γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των µετακινήσεων
ορίζεται σε τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα παράτασης τριών (3)
επιπλέον µηνών, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους, µετά από
αίτηση του υπαλλήλου.
7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, µετάταξη και µετάθεση του
προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό ή από προηγούµενη µετάταξη ή µετάθεση, µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν
τη µετάταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή την αµοιβαία µετάταξη
ή µετάθεση των υπαλλήλων ή εφόσον πρόκειται για µετάταξη για
λόγους υγείας του µετατασσόµενου, του/της συζύγου του, των
τέκνων του.
8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάλληλοι του
νοσοκοµείου Παπαγεωργίου δύνανται, µετά από αίτησή τους, να
αποσπώνται για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται µετά από γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου και γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα υποδοχής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται
κάθε άλλη περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, µετατάξεων, µεταθέσεων και µετακινήσεων του νοσηλευτικού
παραϊατρικού
και
λοιπού
προσωπικού,
συµπεριλαµβανόµενης της δηµιουργίας και εφαρµογής σχετικού
κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος.
Άρθρο 51
Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια
υγειονοµικού προσωπικού
Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α’123) και της
κ.υ.α. 2003075/204/0022 (Β’33/20.1.1995), αναφορικά µε την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών, καταλαµβάνουν
όλους τους, πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόµενους στα τµήµατα και τις µονάδες που αναφέρονται στην
παραπάνω κ.υ.α.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουµένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και
σε εργαζόµενους και άλλων ειδικών τµηµάτων ή ειδικών µονάδων
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..
Άρθρο 52
Διοικητικά Συµβούλια Νοσοκοµείων
1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 60 του ν.
4342/2015 (Α’143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ενιαίου
συλλογικού οργάνου διοίκησης των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (Α’31) και της
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παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’150), καθήκοντα
Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου νοσοκοµείου και εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής Οικονοµικής Υπηρεσίας της έδρας του ενιαίου
συλλογικού οργάνου διοίκησης.»
2. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4342/2015 (Α’143) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρµόζεται
και για τα Διοικητικά Συµβούλια των νοσοκοµείων δυναµικότητας
άνω των 400 κλινών, των οποίων το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3868/2010
(Α’129).
4. Στις περιπτώσεις των νοσοκοµείων δυναµικότητας κάτω των
400 κλινών, στα οποία το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε
βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 3868/2010 (Α’129) και
στα οποία έχει εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ο
Διοικητής, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να λειτουργήσει νοµίµως µέχρι το διορισµό νέου Διοικητή, ακόµα και µετά την πάροδο του κατά το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (Α’45) τριµήνου,
εφόσον τα λοιπά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας.»
Άρθρο 53
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4316/2014 (Α’270) τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µε έδρα την έδρα του Οργανισµού, πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονοµικού και Ιατρικού
Προσωπικού του Οργανισµού, µόνιµου και µε σχέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συµβούλιο συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) προϊσταµένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγοµένων
στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούντων στην έδρα του, µε τους αναπληρωτές τους.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, µε ισάριθµους αναπληρωτές, και µε βαθµό τουλάχιστον Γ’, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
2. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά µέλη της περίπτωσης α’ της προηγούµενης παραγράφου.
Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου,
συµµετέχει ως τακτικό µέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
3. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο τµήµατος
που χειρίζεται θέµατα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής,
χωρίς δικαίωµα ψήφου.
4. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας, γραµµατέας
ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε βαθµό τουλάχιστον Δ’,
µε αναπληρωτή του οµοιόβαθµο υπάλληλο του Οργανισµού.
5. Στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι αρµόδιο για τα υπηρεσιακά
θέµατα του διοικητικού και υγειονοµικού προσωπικού του Οργανισµού, καθώς και οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων του Οργανισµού. Από
τη δηµοσίευση της παρούσας καταργούνται τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συµβούλια, καθώς και κάθε άλλη διάταξη
σχετική µε τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών.»
2.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α’31), όπως
ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος Α’ ως εξής:
«1.Α) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των φορέων
που εντάσσονται σε αυτόν ως προς τις υπηρεσίες και αρµοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά παροχή υγείας σε είδος. Η καθολική διαδοχή του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και το
πάσης φύσεως προσωπικό, καθώς και δικηγόρους µε έµµισθη
εντολή, εφόσον µεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
β. Το πρώτο εδάφιο 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α’31),

όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 11 της ΠΝΠ
της 19.12.2012 (Α’229), που κυρώθηκε µε το ν. 4111/2013 (Α’18),
αναριθµείται σε υποπαράγραφο Β’.
γ. Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α’31) αντικαθίσταται ως εξής:
« α. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν το περιεχόµενο της καθολικής διαδοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτό προσδιορίζεται στην
υποπαράγραφο Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, συνεχίζονται από τον Οργανισµό χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.
β. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες που αφορούν
µόνο το προσωπικό που µεταφέρθηκε σε αυτόν. Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσωπικό που δεν µεταφέρθηκε στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ακόµα και εάν οι σχετικές δίκες διεξήχθησαν από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισµού του
φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο, πριν από την ένταξη
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήκε το προσωπικό. Το προηγούµενο εδάφιο
ισχύει αναδροµικά από 1.1.2012.»
Άρθρο 54
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΚΑΒ
1. Στους διενεργούµενους διαγωνισµούς ανάδειξης προµηθευτή υγρών καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι νοµοθετηµένες
κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν το Ε.Κ.Α.Β.
ως αναθέτουσα αρχή.
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α’
226) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ειδική αποζηµίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
2256/1994 (Α’ 196) που παρέχεται στα πληρώµατα ασθενοφόρων
και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα για τη\λ παροχή
Α’ Βοηθειών σε ασθενείς, δεν περιλαµβάνεται στα καταργηθέντα,
µε οποιαδήποτε νοµοθετική διάταξη, επιδόµατα, αµοιβές και
αποζηµιώσεις. Σε περίπτωση που η ειδική αυτή αποζηµίωση έχει
καταβληθεί στα πληρώµατα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό
προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. και µετά την έναρξη ισχύος των ν.
4024/2011 (Α’226) και 4354/2015 (Α’176) δεν αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα.»
3. Στο ΕΚΑΒ δηµιουργείται ειδικό µητρώο ασθενοφόρων αυτοκινήτων, ιδιωτικών φορέων, καθώς και των πληρωµάτων τους,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών
Αυτοδιοικήσεων της χώρας, οι οποίες έχουν εκδώσει τις άδειες
κυκλοφορίας τους. Το ειδικό αυτό µητρώο περιλαµβάνει τα
ασθενοφόρα οχήµατα των δικαιούχων φορέων κυκλοφορίας
τους που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση υπ’αριθµ.
Α5/4730/635/15.5.2013 (Β’1328) και ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρων, ιδιωτικών φορέων, απαιτείται και προσκόµιση βεβαίωσης
καταλληλότητας του οχήµατος από το ΕΚΑΒ βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Όσον αφορά τη σήµανση αυτών,
απαγορεύεται να έχουν το χρωµατισµό και τα διακριτικά σήµατα
του ΕΚΑΒ, ούτε οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που να προσοµοιάζει σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Το προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω ασθενοφόρα πρέπει, τουλάχιστον το ένα από τα δύο άτοµα, να έχει το τυπικό προσόν της ειδικότητας Διασώστης - Πλήρωµα Ασθενοφόρου.
Οµοίως διαθέτει πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΕΚΑΒ διενεργείται περιοδικός
έλεγχος στους φορείς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποκτούν άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρων αυτοκινήτων µε τους κατά περίπτωση όρους χορήγησής της κατά τις
κείµενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε
λεπτοµέρεια για τις διαδικασίες και το αντικείµενο των περιοδικών ελέγχων.
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου
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Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’94) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, δεν εµπίπτουν οι µετακινήσεις εκτός έδρας του
πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ).»
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου
Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’94) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται, για το έτος 2016, η χορηγούµενη αποζηµίωση για την προµήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώµατα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από
την παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»
6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου
Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’94) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν
την προβλεπόµενη από την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
2194/1994 (Α’ 34) ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των
Μονάδων Μεταµοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγµένης
υπηρεσίας µε τα µέσα µεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές µονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά µέσα)
επειγόντων περιστατικών.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του ν.
4186/2013 (Α’193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α’118) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η εφαρµογή της διάταξης αυτής για την ειδικότητα «Διασώστης – πλήρωµα ασθενοφόρου» ισχύει από την έναρξη του φθινοπωρινού-χειµερινού εξαµήνου του 2015-2016 και αφορά στους
σπουδαστές που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. (Α’ εξάµηνο) κατά το φθινοπωρινό-χειµερινό εξάµηνο του 2015-2016. Η
διάταξη του προηγουµένου εδαφίου έχει αναδροµική εφαρµογή,
η οποία ανατρέχει στο χρόνο θέσπισης των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου. Η εφαρµογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της
παρούσης παραγράφου δεν αφορά στους σπουδαστές του Ι.Ε.Κ.
της ειδικότητας «Διασώστης – πλήρωµα ασθενοφόρου» των υπολοίπων εξαµήνων (Β’, Γ’ και Δ’), για τους οποίους ισχύει το παλαιό πρόγραµµα σπουδών µέχρι της περατώσεως των σπουδών
τους. Η φοίτηση των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας
«Διασώστης – πλήρωµα ασθενοφόρου» των υπολοίπων εξαµήνων (Β’, Γ’ και Δ’) βάσει του παλαιού προγράµµατος σπουδών,
από τη θέση σε εφαρµογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων
εδαφίων της παρούσας παραγράφου µέχρι της περατώσεως των
σπουδών τους είναι απολύτως νόµιµη και παρέχει στους σπουδαστές των Β’, Γ’ και Δ’ εξαµήνων την ίδια ειδικότητα και ακριβώς
τα ίδια επαγγελµατικά-εργασιακά δικαιώµατα, τα οποία θα αποκτήσουν και οι σπουδαστές του Α’ εξαµήνου (φθινοπωρινού-χειµερινού εξαµήνου του 2015-2016) µετά την περάτωση των
σπουδών τους, για τους οποίους ισχύει το νέο πρόγραµµα σπουδών.»
Άρθρο 55
Ρύθµιση θεµάτων Ε.ΚΕ.Α.
1. Μεταβατικά και έως 31.12.2016, το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005 (Α’258) «Αναδιοργάνωση
του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Υγείας, µετά από
εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ρυθµίζονται η οργάνωση του
Ε.ΚΕ.Α. και η διάρθρωση των υπηρεσιών του. Ορίζονται η κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θέσεις προσωπικού, τα προσόντα διορισµού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο
και ειδικότητα, καθώς και οι αρµοδιότητες του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και του Διευθυντή.»
2. Η παρ. 25 του άρθρου 10 του ν. 3402/2005 (Α’258) τροποποιείται ως εξής:
« 25. Μπορούν να αναλάβουν αυξηµένες κλινικοεργαστηριακές αρµοδιότητες µε απόφαση του Υπουργού Υγείας».
3. Η υπ. αριθµ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 465) µε θέµα «Καθορισµός επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
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4024/2011 (Α’ 226)», έχει εφαρµογή και για το προσωπικό των
προβλεπόµενων σε αυτή κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
4. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007 (Α’40) καταργείται.
Άρθρο 56
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΜ
1. Το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3984/2011
(Α’150) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα αρµόδια
όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και
η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων, τα κριτήρια αξιολόγησης
της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου
12 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Το εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3984/ 2011
(Α’150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται τα αρµόδια
όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και
η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων τα κριτήρια αξιολόγησης
της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου
12 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3984/2011 (Α’150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του
Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων, η
οργάνωση και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος,
οι προϋποθέσεις κτήσης του πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3984/2011 (Α’150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνώµη του Εθνικού
Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων και του ΚΕ.Σ.Ύ., ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισµός Προµήθειας
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, την οργάνωση,
το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οµοίως, καθορίζονται
οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας των οργανισµών προµήθειας.
Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή
την ανάκληση της άδειας στους Οργανισµούς Προµήθειας,
καθώς και οι τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών
κλινικών µε τον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων και τις Μονάδες Εφαρµογής Ιστών και Κυττάρων.»
5. Το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3984/ 2011
(Α’150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 4
καθορίζονται τα αρµόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων,
τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης των προϋποθέσεων ποιότητας και ασφάλειας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3984/ 2011
(Α’150) προστίθεται περίπτωση ως ακολούθως:
«Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη σκοπιµότητα ίδρυσης Μονάδων Μεταµόσχευσης Οργάνων και Μονάδων Αλλογενούς
Εφαρµογής Μυελού των Οστών, του άρθρου 15 και του άρθρου
57, αντίστοιχα, του παρόντος νόµου.»
7. α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3984/2011 (Α’150)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ έως Ζ’ του παρόντος εφαρµόζονται στη δωρεά, τον έλεγχο, το χαρακτηρισµό, την αφαίρεση,
τη συντήρηση, τη µεταφορά και τη µεταµόσχευση ανθρώπινων
οργάνων (εφεξής «οργάνων») που προορίζονται για µεταµόσχευση.»
β. Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’» «ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του ν. 3984/2011 (Α’150) µετονοµάζεται σε
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’» «ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
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Άρθρο 57
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΦ
1. Στο τέλος της παρ. ΙΙ του άρθρου 6 του ν. 1316/1983 (Α’3),
µετά την περίπτωση 11 προστίθεται περίπτωση 12, ως ακολούθως:
«12. Οµοίως δύναται να εξουσιοδοτεί τους διευθυντές, τους
τµηµατάρχες και τους υπαλλήλους του Οργανισµού να υπογράφουν, µε εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς
του.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) εφαρµόζεται σε όλες τις Επιτροπές και εν γένει συλλογικά όργανα του
ΕΟΦ.
3. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)
άρχεται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Ο ΕΟΦ, ως αναθέτουσα αρχή, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3580/2007 (Α’ 134), όπως ισχύει, αλλά στις κοινές
διατάξεις περί προµηθειών αγαθών ή υπηρεσιών των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε3
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 58
Λίστα Χειρουργείου
Για τη διασφάλιση της ισότητας και της µη διάκρισης των
ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεµβάσεων στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 (Α’ 254), στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία και Τµήµατα, καθιερώνεται η Λίστα
Χειρουργείου. Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η
κατόπιν ιατρικής τεκµηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας της
νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναµονής, µε ασφάλεια για
την υγεία του ασθενή, από ειδικευµένους ιατρούς των ΤΕΠ, των
Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τµηµάτων
των παραπάνω φορέων, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας. Με την κατάρτιση της Λίστας Χειρουργείου ενηµερώνεται πάραυτα ο ασθενής για την ηµεροµηνία επέµβασης. Από
τη Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν
άµεση ανάγκη χειρουργικής επέµβασης.
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται ο τρόπος
κατάρτισης της Λίστας Χειρουργείου, οργάνωσης και βέλτιστης
λειτουργίας της για τους ασθενείς και τους επαγγελµατίες
υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
Άρθρο 59
Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων
των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας είναι ενδεκαµελής και αποτελείται από:
α) τρείς ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, µεταξύ των
οποίων ένας παιδίατρος που ορίζονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του, µε τους αναπληρωτές τους,
β) έναν νοσηλευτή και έναν φυσικοθεραπευτή, καθένας από
τους οποίους ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του φορέα του, µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν κοινωνικό λειτουργό, που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα του, µε τον αναπληρωτή του,
δ) δύο νοµικούς, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
µε τους αναπληρωτές τους,
και ε) τρεις εκπροσώπους ληπτών υπηρεσιών υγείας από συλλόγους ή ενώσεις ασθενών, οι οποίοι κληρώνονται µεταξύ των
εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών, µε τους αναπληρωτές τους. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Τα

πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ ορίζονται
από τους αντίστοιχους φορείς µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού
Υγείας για τον ορισµό τους και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Αν κάποιος φορέας δεν ορίσει εµπρόθεσµα τον εκπρόσωπό του, τότε
αυτός ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.
Η συγκρότηση της Επιτροπής, η θητεία της οποίας είναι πενταετής, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε την οποία
ορίζονται και οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραµµατέας της.
Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στους φορείς ή µονάδες
της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας
υγείας και περίθαλψης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όπως
το δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις,
το δικαίωµα σε αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας υγείας και περίθαλψης, το δικαίωµα στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, το
δικαίωµα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, το δικαίωµα στην πληροφόρηση για την παροχή κατάλληλης και τεκµηριωµένης υπηρεσίας υγείας, το δικαίωµα στον αυτοκαθορισµό, το δικαίωµα
στη συναίνεση και ενηµέρωση, το δικαίωµα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και αρχεία, το δικαίωµα στο απόρρητο, στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων, το
δικαίωµα προστασίας της γενετικής ταυτότητας και το δικαίωµα
αναφοράς και λήψης γραπτής απάντησης.
Ειδικότερα η Επιτροπή:
α) δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε
λήπτη υπηρεσίας υγείας χωρίς διακρίσεις, από κάθε οργάνωση,
φορέα, Επιτροπή ή Αρχή,
β) δύναται να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις
υπηρεσίες υγείας,
γ) πραγµατοποιεί αυτεπαγγέλτως ή µετά από καταγγελίες
έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας,
δ) συνεργάζεται και δέχεται εξαµηνιαίες εκθέσεις των Γραφείων Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκοµείων,
ε) συνεργάζεται µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωµάτων του Υπουργείου Υγείας,
στ) ενηµερώνει τον πληθυσµό για τα δικαιώµατα των Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας µέσα από εκδηλώσεις, ενηµερωτικά φυλλάδια, τηλεοπτικά ή άλλα µηνύµατα, ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υγείας των πορισµάτων και εκθέσεών της,
ζ) ενηµερώνει τον Υπουργό Υγείας για τυχόν παραβιάσεις των
δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας για τις δικές του
ενέργειες και σε περίπτωση που διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις δικαιωµάτων προβαίνει σε συστάσεις και αποστέλλει αναφορά στο αρµόδιο όργανο για πειθαρχική ή ποινική δίωξη. Η
συγκρότηση της πρώτης, σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις,
Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας γίνεται µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
2. Η Επιτροπή υποστηρίζεται διοικητικά από υπάλληλο του
Υπουργείου Υγείας.
3. Καταργείται το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο β’ του ν. 2519/1997
(Α’165), όπως ισχύει.
Άρθρο 60
Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας
Το άρθρο 9 του ν. 3868/2010 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Σε κάθε Νοσοκοµείο συστήνεται «Γραφείο Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», το οποίο είναι αρµόδιο
για την υποδοχή, ενηµέρωση σχετικά µε τις ενδονοσοκοµειακές
διαδικασίες και τα δικαιώµατα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την
παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκοµείου
ή σε εξωνοσοκοµειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη,
τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη
διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη,
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στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωµάτων στο Υπουργείο Υγείας και
άλλες αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.
Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών
Υγείας υπάγονται διοικητικά στον Αναπληρωτή Διοικητή σε Νοσοκοµεία µε οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως
στον Αντιπρόεδρο. Ενηµερώνουν, συνεργάζονται και αναφέρονται για την παραβίαση των δικαιωµάτων στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Προστασίας Δικαιωµάτων του Υπουργείου Υγείας και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του παρόντος νόµου. Οι Διοικήσεις των
Νοσοκοµείων υποχρεούνται να παραχωρήσουν χώρο εντός των
Νοσοκοµείων για τη στέγαση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και τριµελές προσωπικό για τη
στελέχωσή τους. Κάθε εξάµηνο συντάσσονται πορίσµατα για την
κατάσταση των δικαιωµάτων, καθώς και ετήσια έκθεση πεπραγµένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία από την καταγραφή των
θεµάτων που προέκυψαν και αντιµετωπίστηκαν, προτάσεις και
κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωµάτων
και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών. Τα παραπάνω
πορίσµατα και εκθέσεις υποβάλλονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Προστασίας Δικαιωµάτων και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Εκτός της λειτουργίας τους κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας εξυπηρετούν
το κοινό και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκοµείου πέραν
του τακτικού ωραρίου, καθώς και συνδέονται µε τα Τµήµατα
Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού τις ηµέρες εφηµερίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας
Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, συνεργασίας µε το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 61
Διαµεσολαβητές Υγείας - Συντονιστές
Υπηρεσιών Υγείας
1. Θεσπίζονται οι «Διαµεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» µε αποστολή την αρωγή σε ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) οµάδες
του πληθυσµού για άρση των εµποδίων στην πρόσβασή τους
σε υπηρεσίες υγείας του Δηµοσίου Συστήµατος. Ως «Διαµεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας που ανήκουν ή
προέρχονται από την τοπική κοινωνία ή τις ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού.
2. Καθιερώνονται οι «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)»
για ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) οµάδες του πληθυσµού µε
καθήκον την κάλυψη των αναγκών υγείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ως «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας επαγγελµατίες υγείας που
ασχολούνται µε την κοινοτική ή τη δηµόσια υγεία και υπηρετούν
σε φορείς ή µονάδες του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας, των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953,
καθώς και άλλων υπηρεσιών υγείας του δηµοσίου ή των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων ολικά ή µερικά από το δηµόσιο, φορέων ή µονάδων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, το αντικείµενο του έργου, η
επιµόρφωση – κατάρτιση των προσώπων στα οποία ανατίθεται
ο ρόλος του «Διαµεσολαβητή Υγείας (Δ.Υ.)» και των «Συντονιστών Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» για ευπαθείς (ειδικές και ευάλωτες) οµάδες πληθυσµού.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΕΜΥ ΑΕ»
ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.Ε.Ο.Λ.) ΤΗΣ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
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Άρθρο 62
Πλαίσιο λειτουργίας
Νοσηλευτικής µονάδας Γ. Ν. Θήρας
Δηµόσιος χαρακτήρας Γ. Ν. Θήρας
Έναρξη λειτουργίας
1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας (Γ.ν. Θήρας) λειτουργεί υπό
την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και ως υποκατάστηµά της, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών υπηρεσιών φροντίδας υγείας του πληθυσµού του Νοµού Κυκλάδων, και γνώµονα το δηµόσιο
συµφέρον. Έχει ανεγερθεί µε δαπάνες του ελληνικού κράτους,
σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. το οποίο βρίσκεται στον
Καρτεράδο Θήρας, περιελθόντος σε αυτήν, µε το υπ’ αριθµ.
1377/2008 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Θήρας Κ. Ρούσσου
και ανεγέρθηκε σε αυτό µε την επέχουσα θέση οικοδοµικής
άδειας Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας κοινή απόφαση µε αριθµό
1062 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε αρ. φύλλου 115/18 Μαρτίου 2009 υπό την Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε., και ως υποκατάστηµά της, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος.
2. Η νοσηλευτική µονάδα, φέρει το διακριτό τίτλο και επωνυµία: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ», για κάθε νόµιµη χρήση
και συνέπεια. Η σφραγίδα του νοσοκοµείου φέρει τον τίτλο: «Γ.Ν.
ΘΗΡΑΣ» περιµετρικά αυτής, και στο κέντρο της: «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.».
Στο χώρο δε του Νοσοκοµείου, τοποθετείται ευδιάκριτη εντοιχισµένη µαρµάρινη πλάκα ή ανάλογη αναµνηστική στήλη µε την
ένδειξη ότι το Νοσοκοµείο χτίστηκε µε δωρεά του οικοπέδου από
την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ηµεροβιγλίου Θήρας.
3. Η νοσηλευτική µονάδα του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας
είναι δηµόσιου χαρακτήρα και ανήκει στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Δεν
µπορεί να εκποιηθεί σε ιδιώτη για κανέναν λόγο ούτε να αποσχισθεί ως επιχειρηµατικός κλάδος και δραστηριότητα. Το Νοσοκοµείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και τη
διοικητική, οικονοµική, λειτουργική, οργανωτική, επιστηµονική,
διαχείριση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για οποιονδήποτε λόγο, ή κατάργησής
της, το Γ.Ν. Θήρας, το υπηρετούν προσωπικό και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός του, στο σύνολό του, περιέρχεται στην διάθεση, δικαιοδοσία και ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας.
4. Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας, για
κάθε νόµιµη συνέπεια, λογίζεται η ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ
του τροποποιηµένου Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ..
Άρθρο 63
Άδεια λειτουργίας
Το παρόν άρθρο, επέχει θέσης άδειας λειτουργίας του Γενικού
Νοσοκοµείου Θήρας, καθώς και για τα πάσης φύσεως εργαστήρια και µονάδες του Νοσοκοµείου.
Άρθρο 64
Στελέχωση - συνεργασία µε µονάδες Ε.Σ.Υ.
1. Το Γ.ν. Θήρας, εφηµερεύει στο πλαίσιο εφηµερίας των Νοσοκοµείων και Κ.Υ. του Νοµού Κυκλάδων, καθώς και στο πλαίσιο
της λειτουργίας των µονάδων της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Το Γ.Ν. Θήρας συνεργάζεται µε τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια για την παροχή συνδροµής σε έκτακτα υγειονοµικά
περιστατικά και σε κάθε αίτηµα που ζητηθεί η συνδροµή του. Για
την εξειδίκευση τους συνεργασίας και της σχέσης του Γ.Ν.
Θήρας και της 2ης Δ.Υ.Πε., συντάσεται ειδική προγραµµατική
σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και
της διοίκησης της 2ης Δ.Υ.Πε., η οποία καθορίζει τις λεπτοµέρειες και τους όρους (υποχρεώσεις και δικαιώµατα) των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται νοµίµως και αρµοδίως από τα
τρία (3) συµβαλλόµενα µέρη.
2. Το Γ.Ν. Θήρας, µέσω της ΑΕΜΥ ΑΕ, µπορεί να συνεργάζεται
µε κλινικές και νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., ή µε πανεπιστηµιακές κλι-
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νικές δηµόσιων Νοσοκοµείων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, την
εκπόνηση συγκεκριµένων προγραµµάτων ιατρικής φροντίδας και
ποιοτικών νοσηλευτικών υπηρεσιών, µεταφορά ιατρικής εµπειρίας και επιστηµονικής γνώσης.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ, η οποία εγκρίνεται από τον
Υπουργό Υγείας µε την έκδοση υπουργικής απόφασης, δύναται
να προσλαµβάνεται στην ΑΕΜΥ ΑΕ µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, πάσης φύσεως προσωπικό για την αντιµετώπιση έκτακτων και εποχιακών αναγκών του Νοσοκοµείου
Θήρας, για χρονικό διάστηµα έως ενός έτους, δυνάµενο να παραταθεί για ένα ακόµη έτος. Η δαπάνη µισθοδοσίας του έκτακτου ή εποχικού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά την ΑΕΜΥ
ΑΕ. Οι προσλήψεις του προσωπικού του παρόντος άρθρου,
πραγµατοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.
20α του άρθρου 9 του ν. 4057/ 2012.
4. Προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών, επιστηµονικό
προσωπικό, µόνιµοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ιατροί των ΠΕΔΥ, που
υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ. και ΠΕΔΥ των
Υ.Π.Ε., µπορούν µε αίτηση προς την ΑΕΜΥ ΑΕ, να αποσπάται
στην ΑΕΜΥ ΑΕ για τις ανάγκες της νοσηλευτικής µονάδας του
Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας, µετά από γνώµη του Δ.Σ. της
ΑΕΜΥ, για διετές χρονικό διάστηµα δυνάµενο να παραταθεί για
ένα ακόµη έτος, προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του.
Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων για τα νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ., χωρίς να απαιτείται γνώµη του Δ.Σ. του οικείου νοσηλευτικού ιδρύµατος. Στους αποσπασµένους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου, δύναται να ανατεθούν καθήκοντα προϊσταµένου,
οποιασδήποτε βαθµίδας, µετά από απόφαση ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ.
Η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει το
φορέα προέλευσης του αποσπώµενου υπαλλήλου και συµπεριλαµβάνει τα επιδόµατα της οργανικής του θέσης.
5. Στη νοσηλευτική µονάδα του Γ.Ν. Θήρας, δύναται να προσλαµβάνεται ειδικευµένο ιατρικό, επιστηµονικό, νοσηλευτικό και
λοιπό προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου. Ο Υπουργός Υγείας, µε απόφασή του, καθορίζει τον
αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού, τον τρόπο και χρόνο
πρόσληψης, τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για τη µισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση των
προσλαµβανόµενων του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήµατος
του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
6. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των παραγράφων
3,4,5, του παρόντος άρθρου, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας για τη βαθµολογική εξέλιξη αυτού στο
Ε.Σ.Υ. και το Δηµόσιο γενικότερα, καθώς και για κάθε άλλη
έννοµη συνέπεια υπηρεσιακής φύσεως και συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Το προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, υπάγεται οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και
επιστηµονικά στη δοµή λειτουργίας και οργάνωσης του Γ.Ν.
Θήρας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εύρυθµη
καθηµερινή λειτουργία και η διοικητική οµοιογένεια και αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και του επιστηµονικού έργου
του Νοσοκοµείου.
7. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Γ.Ν. Θήρας, τακτικό και
επί συµβάσει, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
ισχύουν δε για αυτό, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του, οι
περιορισµοί, απαγορεύσεις και κωλύµµατα των σχετικών διατάξεων του ν. 3528/2007 όπως αυτός ισχύει. Η καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών, ή άλλων πρόσθετων αµοιβών του συνόλου
του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας, βαρύνει τον προϋπολογισµό
της ΑΕΜΥ ΑΕ και αποζηµιώνεται σύµφωνα µε το ισχύον σε αυτή
µισθολογικό καθεστώς.
Άρθρο 65
Εποπτεία - Έλεγχος
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της νοσηλευτικής µονάδας του
Γ.Ν. Θήρας ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και περιλαµβάνει:
α) τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας ,
β) το διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο,
γ) τον τρόπο άσκησης του ιατρικού και νοσηλευτικού έργου

του ιδρύµατος,
δ) την ορθή εφαρµογή της ειδικής προγραµµατικής σύµβασης
της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του παρόντος νόµου.
Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, συγκροτείται
στο Υπουργείο Υγείας, µε απόφαση του Υπουργού, η οποία καθορίζει τη σύνθεσή της και το αντικείµενο ελέγχου, Επιτροπή
Ελέγχου του Γ.Ν. Θήρας, η οποία θα επισκέπτεται το Γ.Ν.
Θήρας, τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, προκειµένου να ελέγχει
τη συµµόρφωση του Νοσοκοµείου µε τις συνθήκες λειτουργίας
του. Η έκθεση της Επιτροπής, υποβάλλεται στον Υπουργό
Υγείας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η Επιτροπή συνέρχεται και λειτουργεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί συλλογικών οργάνων. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκδίδεται, ετησίως, βεβαίωση
καλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου και των εργαστηρίων του,
κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου της ανωτέρω Επιτροπής.
2. Κάθε χρόνο, και έως δύο (2) µήνες από τη λήξη του, η διοίκηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., υποβάλει στον Υπουργό Υγείας, πλήρη
και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία λειτουργίας, καθώς και έκθεση πεπραγµένων του Γ.ν. Θήρας. Ο Υπουργός Υγείας, δύναται, οποτεδήποτε, να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονοµικής και
διοικητικής διαχείρισης του Νοσοκοµείου. Οι δαπάνες ελέγχου
βαρύνουν την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
3. Το Γ.Ν. Θήρας, υποχρεούται να χορηγεί κάθε µορφής στοιχεία, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, σε αρµόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου, σύµφωνα µε την καθορισµένη, προτυποποιηµένη
κάθε φορά µορφή και να διασυνδέεται µε ηλεκτρονικό ή άλλον
τρόπο µε συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου
Υγείας και του Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 66
Πόροι - Χρηµατοδότηση - Περιουσιακά στοιχεία
Οι πόροι για τη λειτουργία της νοσηλευτικής µονάδας του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας, ως υποκαταστήµατος της ΑΕΜΥ ΑΕ,
βαρύνουν τον προϋπολογισµό της ΑΕΜΥ ΑΕ, ο οποίος επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µέσω του Υπουργείου
Υγείας.
Για το σκοπό αυτόν, δηµιουργείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ειδικός
κωδικός οικονοµικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο
από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. λογιστικό σύστηµα για την εξυπηρέτηση
των πάσης φύσεως δαπανών και εσόδων του Γ.Ν. Θήρας.
Πόροι του Γ.Ν. Θήρας αποτελούν:
α) Τα ηµερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις πάσης φύσεως λοιπές ιατρικές πράξεις, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β) Τα πάσης φύσεως έσοδα από τα εξωτερικά ιατρεία, το
τµήµα ηµερήσιας - βραχείας νοσηλείας και τις υπόλοιπες δοµές
του Νοσοκοµείου.
γ) Τα έσοδα από την εκποίηση παλαιών µηχανηµάτων, επίπλων, σκευών και κάθε είδους υλικού που δύναται να αποφέρει
έσοδα.
δ) Τα έσοδα προερχόµενα από δραστηριότητες προς εξυπηρέτηση του προσωπικού και των νοσηλευοµένων, επισκεπτών
κ.λπ. (εκµετάλευση, ενοικίαση κυλικείου, εστιατορίου και άλλων
χώρων του Νοσοκοµείου).
ε) Ετήσια επιχορήγηση του Δηµοσίου, η οποία καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις δηµοσιονοµικές συγκυρίες. Το Δηµόσιο αναλαµβάνει µε την επιχορήγησή του, το µισθολογικό κόστος του
τακτικού και επί συµβάσει προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας, εκτός
των εφηµεριών, υπερωριών και πρόσθετων αµοιβών. Η Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε., µπορεί να αιτηθεί πρόσθετης έκτακτης επιχορήγησης, µε
πλήρη οικονοµική ανάλυση, τεκµηρίωση και αιτιολόγηση, η έγκριση της οποίας εξετάζεται αυτοτελώς από τον Υπουργό
Υγείας.
στ) Τα έσοδα από εκπαιδευτικές δράσεις, σεµινάρια, συνέδρια
κ.λπ., σχετικά µε το αντικείµενο του Νοσοκοµείου.
ζ) Τα έσοδα από δράσεις ιατρικού τουρισµού, καθώς και κάθε
είδους συνεργασιών, συµβάσεων µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή αυτά που προέρχονται από άλλη δραστηριότητα, σύµ-
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φωνη µε τους σκοπούς και περιορισµούς που προβλέπονται για
την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και προβλέπονται στο καταστατικό ή στον κεντρικό εσωτερικό κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας της.
Τα πάσης φύσεως έσοδα του Νοσοκοµείου, µετά την κάλυψη
των λειτουργικών του δαπανών, τη συντήρηση, ανανέωση και εκσυγχρονισµό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισµού του και των
δοµών του, ενσωµατώνονται στα λοιπά έσοδα της εταιρείας και
εφόσον προκύψει συνολικά θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα (κέρδος), µειώνεται η κρατική επιχορήγηση της ΑΕΜΥ ΑΕ, κατά αντίστοιχο ποσό. Αν µετά από αυτά υπάρξει υπόλοιπο κερδών,
διατίθεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό ή ελεύθερα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µετά
από σχετική αιτιολογηµένη πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας.
Η νοσηλευτική µονάδα του Γ.Ν. Θήρας, δύναται να έχει πόρους ή να δέχεται κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές κινητών ή
ακινήτων, χρηµάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νοµικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από αυτές. Τα πάσης φύσεως
αποκτήµατα του Γ.Ν. Θήρας, δύνανται να αξιοποιηθούν και να
χρησιµοποιηθούν µόνο προς όφελος της Νοσηλευτικής Μονάδας του Γ.Ν. Θήρας. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δεν µπορεί για κανέναν
λόγο να χρησιµοποιήσει τα αποκτήµατα παρόντος άρθρου που
απευθύνονται στο Γ.Ν. Θήρας ή κάθε µορφής ωφέλεια που προκύπτει από αυτά, για άλλον σκοπό, πλην του οφέλους και συµφέροντος του Γ.Ν. Θήρας αποκλειστικά. Τα πάσης φύσεως
αποκτήµατα του παρόντος άρθρου, παραµένουν στην κυριότητα
του Γ.Ν. Θήρας, ακόµα και στο ενδεχόµενο διαχωρισµού του
Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ή διακοπής της λειτουργίας ή
κατάργησης της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. µε οποιονδήποτε τρόπο.
Για το σκοπό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τηρείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες λογιστικές
αρχές που αυτή ακολουθεί, ειδικός λογαριασµός τήρησης και
αξιοποίησης των αποκτηµάτων του Γ.Ν. Θήρας.
Οι πάσης φύσεως κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές κινητών
ή ακινήτων, χρηµάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νοµικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από αυτές, οι οποίες έχουν
αποδέκτη το Γ.Ν. Θήρας, πριν τη λειτουργία της Νοσηλευτικής
Μονάδας, εντάσσονται στις πρόνοιες και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.

τίστοιχη ελάφρυνση της κρατικής χρηµατοδότησης και την αύξηση των πάσης φύσεως κρατικών εσόδων, χωρίς να διακυβεύεται η αποστολή του Νοσοκοµείου ως παρόχου έργου κοινωνικού
οφέλους και η λειτουργία του για χάρη του δηµοσίου συµφέροντος.
4. Το Γ.Ν. Θήρας παρέχει δωρεάν νοσηλεία και ιατρική φροντίδα σε άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις για τα δηµόσια Νοσοκοµεία.

Άρθρο 67
Τιµολόγηση υπηρεσιών

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να αποσπάται
στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για τις ανάγκες των υποδοµών της, πλην της
νοσηλευτικής µονάδας του Γ.Ν. Θήρας, πάσης φύσεως προσωπικό (ιατροί κάτοχοι ιατρικής ειδικότητας, ιατροί Δηµόσιας
Υγείας Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικό, επιστηµονικό, παραϊατρικό, διοικητικό), από νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ., από µονάδες του
Π.Ε.Δ.Υ., από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και
από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η δαπάνη
µισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης
του αποσπώµενου υπαλλήλου και συµπεριλαµβάνει τα επιδόµατα της οργανικής του θέσης, όταν πρόκειται για προσωπικό
που δεν εντάσσεται στις ρυθµίσεις του ν. 4024/2011 (Α’226). Η
απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..

1. Η Νοσηλευτική Μονάδα του Γ.Ν. Θήρας, ακολουθεί το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, νοσηλείας και ιατρικών πράξεων της
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Στον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όσον αφορά στις υπηρεσίες του Γ.Ν.
Θήρας, παρέχεται η δυνατότητα διακριτής αναφοράς σε δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µε ασφαλιστικά ταµεία του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες, οι
οποίες θα περιέχουν διακριτό τιµοκατάλογο για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες του Γ.Ν. Θήρας, για τη νοσηλεία ασθενών µε ανάλογη
προσαρµογή του βασικού του τιµολογίου ανάλογα µε τη σύµβαση. Επίσης, παρέχεται, για το Γ.Ν. Θήρας, µε σχετική πρόβλεψη του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η δυνατότητα σύναψης συµφωνιών και συµβάσεων µε τουριστικά πρακτορεία και τουριστικούς οργανισµούς, ιδίως µε αυτούς που ειδικεύονται στον ιατρικό τουρισµό,
µε σκοπό την προαγωγή και προώθηση προγραµµάτων ή δράσεων ιατρικού τουρισµού. Οι συµβάσεις - συµφωνίες αυτές δύνανται να διαφοροποιούνται ως προς την τιµολόγηση των
ιατρικών – νοσηλευτικών υπηρεσιών ανάλογα µε την εκτίµηση
της Διοίκησης του Νοσοκοµείου.
2. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όσον αφορά στις υπηρεσίες του Γ.Ν.
Θήρας, συµβάλλεται υποχρεωτικά µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλους
τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς του Δηµοσίου.
3. Οι κάθε είδους συµβάσεις, συµφωνίες ή ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έχουν
σκοπό να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστική λειτουργία του Νοσοκοµείου και την αύξηση των ίδιων πόρων του, µε στόχο την
όσο το δυνατόν κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών του µε αν-

Άρθρο 68
Εσωτερικός κανονισµός
Το Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Νοσοκοµείου, ο οποίος εντάσσεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και εγκρίνεται από τους
Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών
και Υγείας. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Νοσοκοµείου, όπως αυτός εντάσσεται και τροποποιεί τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα αναφερόµενα κυρίως στην οργάνωση, διάρθρωση, διοίκηση, στελέχωση και
τρόπο λειτουργίας των Ιατρικών, Διοικητικών και λοιπών Υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις του υπηρετούντος προσωπικού, την
κατανοµή των κλινών στους τοµείς, τα τµήµατα και τις µονάδες
της Ιατρικής Υπηρεσίας, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις υποχρεώσεις για όλο το προσωπικό, την εν γένει λειτουργία του Νοσοκοµείου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη
για την επίτευξη των στόχων του Νοσοκοµείου.
Άρθρο 69
Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3293/2004 (Α’ 231) προστίθεται
περίπτωση θ’ ως εξής:
«θ) Η παροχή ολοκληρωµένης δευτεροβάθµιας φροντίδας
υγείας, καθώς και η πλήρης λειτουργία και ανάπτυξη του Γενικού
Νοσοκοµείου Θήρας.»
Άρθρο 70

Άρθρο 71
Με το παρόν άρθρο, παρέχεται άδεια λειτουργίας, για κάθε
περίπτωση για την οποία αυτή δεν έχει ήδη αποκτηθεί, ανεξαρτήτως αιτίας µη λήψεως και χρόνου λειτουργίας, στα πάσης φύσεως εργαστήρια και µονάδες που βρίσκονται ήδη εν λειτουργία
στις µονάδες της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
Άρθρο 72
Κατάργηση κέντρου υγείας Σαντορίνης
1. Με την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας, διακόπτεται η
λειτουργία του Κ.Υ. Σαντορίνης το οποίο και καταργείται για κάθε
νόµιµη συνέπεια. Οι τυχόν οικονοµικές ή άλλες εκκρεµότητες και

6208

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απαιτήσεις του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, βαρύνουν τη 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. Τα περιφερειακά ιατρεία της νήσου Σαντορίνης, υπάγονται στη δικαιοδοσία της 2ης Υ.ΠΕ..
2. Το σύνολο του προσωπικού του Κ.Υ. Σαντορίνης (µόνιµο και
Ι.Δ.Α.Χ.), µεταφέρεται λειτουργικά και εντάσσεται στην ολοήµερη
λειτουργία του Γ.ν. Θήρας, µε την ίδια σχέση εργασίας, µισθολογικό καθεστώς και υπηρεσιακή εξέλιξη, ίδιο κλάδο και κατηγορία (ειδικότητα) για κάθε νόµιµη συνέπεια. Για το σκοπό αυτόν
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι οργανικές θέσεις
του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, δεν καταργούνται, αλλά παραµένουν
στο οργανόγραµµα της 2ης Υ.Πε. και ακολουθούν τις υπηρεσιακές µεταβολές των λοιπών οργανικών θέσεων της 2ης Υ.ΠΕ.. Με
την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του µεταφερθέντος
υπαλλήλου από το Γ.Ν. Θήρας, αυτός δε µπορεί να επιστρέψει σε
αυτό. Το προσωπικό του Κ.Υ. Σαντορίνης, που δεν επιθυµεί να µεταφερθεί στο Γ.Ν. Θήρας και δηλώνει την επιθυµία του αυτή µε
αίτησή του προς τη Διοίκηση της οικείας Δ.Υ.Πε., εντός διµήνου
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, τοποθετείται σε άλλη
θέση εργασίας, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Υ.Πε..
3. Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης που µεταφέρεται
στο Γ.Ν. Θήρας, υπάγεται στη δικαιοδοσία της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς
και Αιγαίου για κάθε υπηρεσιακή και µισθολογική του εξέλιξη και
µεταβολή, ως προσωπικό της 2ης Υ.Πε.. Η δε µισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει και καταβάλλεται αποκλειστικά από τον
προϋπολογισµό της 2ης Υ.Πε.. Η καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών του ανωτέρω προσωπικού, βαρύνει τον προϋπολογισµό
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και αποζηµιώνεται σύµφωνα µε το ισχύον σε
αυτή µισθολογικό καθεστώς. Οι πάσης φύσεως αποσπάσεις, µεταθέσεις, µετατάξεις, µετακινήσεις του ανωτέρω προσωπικού,
εκτελούνται διοικητικά από τη 2η Υ.Πε., σύµφωνα µε τις διατάξεις
που κάθε φορά ισχύουν για το προσωπικό αυτό, µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή του Γ.Ν. Θήρας.
4. Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, υπάγεται οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστηµονικά στη δοµή λειτουργίας και οργάνωσης του Γ.Ν. Θήρας, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η απαραίτητη εύρυθµη καθηµερινή λειτουργία και
η διοικητική οµοιογένεια και αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και του επιστηµονικού έργου του Νοσοκοµείου. Πειθαρχικά,
το µετεφερθέν προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, υπάγεται
στο πειθαρχικό Συµβούλιο της 2ης Υ.Πε., στο οποίο ο υπάλληλος
παραπέµπεται υποχρεωτικά, µετά από αιτιολογηµένη αναφορά
προς τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε., του Γενικού Διευθυντή του Γ.Ν.
Θήρας και του άµεσα διοικητικά προϊσταµένου του υπαλλήλου.
5. Τα πάσης φύσεως και είδους υλικά (συµπεριλαµβανοµένων
των αναλωσίµων) και ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός του Κ.Υ.
Σαντορίνης, περιέρχονται σε χρήση του Γ.Ν. Θήρας, εφόσον κριθούν αυτά αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας.
6. Ειδικότεροι όροι για την εφαρµογή των παραγράφων, καθώς
και το ακριβές χρονοδιάγραµµα έναρξης λειτουργίας του Γ.Ν.
Θήρας και της µεταφοράς του προσωπικού του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, ορίζονται µε την υπογραφή ειδικής προγραµµατικής σύµβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του παρόντος νόµου.

θειών νοµοθεσίας, όσο και των διατάξεων του π.δ. 113/2010 και
του ν. 3871/ 2010, µε την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισµό τους.
3. Η ισχύς των προβλεποµένων στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) παρατείνεται έως τη δηµοσίευση του παρόντος.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε5
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε
το από 8.7.1993 π.δ. (Δ’ 795), ως και των αδειών δόµησης που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν
από 1.3.2016 έως και 31.12.2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη.

Άρθρο 73
Δαπάνες Δ.Υ.Πε.
1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα οικονοµικά
έτη του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
των Νοσοκοµείων και Δ.Υ.πε., ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης,
εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, η έγκριση είναι δυνατόν να παρέχεται από τον Διοικητή της Υ.Πε. κατ’ εξουσιοδότηση του αρµόδιου Υπουργού Υγείας, µε σχετική απόφασή του.
2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015, για την κάλυψη των
αναγκών του Πρωτοβάθµιου Συστήµατος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείµενης περί προµη-

Άρθρο 74
Ρυθµίσεις ζητηµάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Θεωρούνται νόµιµες οι συµβάσεις έργου διάρκειας έντεκα (11)
µηνών, που είχαν συναφθεί µεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ιατρών
και Νοσηλευτών, σε εκτέλεση των µε αριθµ. Υ10β/Γ.Π.
164203/14.12.2009 και Υ10β/Γ.Π.οικ. 1432/4.1.2012 εγκριτικών
αποφάσεων του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης αντίστοιχα, για την άµεση στελέχωση και ενίσχυση
των Μ.Ε.Θ. και άλλων τµηµάτων ή µονάδων των νοσοκοµείων για
λόγους προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, που είχαν προκύψει την
περίοδο εκείνη, χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της
Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.
Άρθρο 75
1. Στην περίπτωση Β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν.
2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός
νόµος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά µε τις προϋποθέσεις νόµιµης
άσκησης του επαγγέλµατος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλµατος, και µεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συµπληρωθεί χρονικά η συνολική
εµπειρία των ογδόντα τεσσάρων (84) µηνών, σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης Β’, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης, ως
εµπειρίας νοούµενης της απασχόλησης µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο
του τίτλου ή της προς πλήρωση θέσης µετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.»
2. Τα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, της παρ. 5 του άρθρου 31 του
ν. 3868/2010 (Α’129) καταργούνται.
Άρθρο 76
Από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013
(Α’167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξαιρούνται οι πάσης φύσεως µη κερδοσκοπικοί φορείς προνοιακού χαρακτήρα και το ειδικό νοσήλειο-τροφείο του άρθρου 48 του ν. 4316/2014 (Α’270).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων της νοµοθεσίας
για τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης
1. Το άρθρο 3 του π.δ. 18/2010 (Α’ 46) καταργείται. Το άρθρο
76Γ του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) απαλείφεται.
2. Οι περιπτώσεις θ’, ι’ και ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 5Β του
π.δ. 32/2004 (Α’ 28), όπως επανέρχονται σε ισχύ µε βάση τη διά-
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ταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, µεταφέρονται ως περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ στην παρ. 2 του άρθρου 5Α του π.δ. 32/2004, εντασσόµενες ως περιπτώσεις στ’, ζ’
και η’ στην παρ. 2 του άρθρου 76Α του Κώδικα Νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005). Η περίπτωση ια’ της παρ. 2 του άρθρου 5Β του π.δ. 32/2004 (Α’ 28),
όπως επανέρχεται σε ισχύ µε βάση τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, αναριθµείται σε περίπτωση θ’, εντασσόµενη ως περίπτωση θ’ στην παράγραφο 2 του
άρθρου 76Β του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005).
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 18/2010 (Α’ 46), µε το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση α’ της παρ. 1 άρθρου 7 του π.δ. 32/2004, καταργείται. Η υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθρου 78 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) απαλείφεται, η δε υποπερίπτωση στστ’ της ίδιας περίπτωσης αναριθµείται σε υποπερίπτωση εε’.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 32/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, εντασσόµενη ως παράγραφος 1 στο άρθρο 73 του
Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), ως εξής:
«1. Η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης αποτελείται από: α)
Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα,
β) το Νοµικό
Γραφείο, γ) το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισµού, Θεσµικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεµάτων, ε) το
Γραφείο Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου.»
5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής Γραµµατείας
της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο
Συντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων, αυτό µετονοµάζεται εφεξής σε «Γραφείο Συντονισµού, Θεσµικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών (Δ.Ε.) Θεµάτων». Όπου στην κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο
Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης, αυτό µετονοµάζεται εφεξής σε «Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης». Όπου στην κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης,
όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων, η αναφορά αυτή απαλείφεται.
Άρθρο 79
Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας
Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν
διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους
ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη µεταφοράς ασθενών, δύναται: α) προσωπικό του πυροσβεστικού
σώµατος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα
που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήµατος αυτού, υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελµατική άδεια
οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρυθµα σε βασικές γνώσεις
παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακοµιδή των ασθενών θα γίνεται
µε συνοδεία υγειονοµικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο
Υγείας.
Περαιτέρω λεπτοµέρειες για την εκπαίδευση της προηγούµενης παραγράφου θα ρυθµίζονται µε εγκύκλιο του ΕΚΑΒ σε συνεργασία µε το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α..
Το περιεχόµενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει εφαρµογή στη
λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
Άρθρο 80
Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας
Στο ν. 3370/2005 (Α’ 176) προστίθεται νέο άρθρο 13Α, ως εξής:
«Άρθρο 13Α
1. Με σκοπό την προστασία και προαγωγή της Δηµόσιας
Υγείας σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος νόµου και
σύµφωνα µε τα άρθρα 17,18,19 και 21 του π.δ. 106/2014, η καθ'
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ύλην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών
Υγείας τηρεί κωδικοποιηµένο ηλεκτρονικό αρχείο µε επιδηµιολογικά δεδοµένα και δεδοµένα για την κατανάλωση φαρµάκων και
εµβολίων. Με σκοπό την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση
της λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ και της στελέχωσης και κατανοµής του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και των υπόλοιπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 του π.δ. 106/2014, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης τηρεί
ηλεκτρονικό αρχείο µε δεδοµένα προσωπικού που υπηρετεί σε
κάθε
µονάδα, δεδοµένα υλικού εξοπλισµού, καθώς και κωδικοποιηµένο αρχείο κίνησης ασθενών. Με σκοπό την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας και τον έλεγχο των δαπανών
υγείας, η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, σύµφωνα
µε τα άρθρα 12 και 13 του π.δ. 106/2014, τηρεί δεδοµένα διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης, που αφορούν της Μονάδες
Υγείας του ΕΣΥ, καθώς και της εποπτευόµενους φορείς του
Υπουργείου Υγείας. Τα κωδικοποιηµένο αρχεία δεδοµένων τηρούνται σύµφωνα µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
2. Συγκεκριµένα, τηρούνται:
Α) Κωδικοποιηµένα αναλυτικά στοιχεία για την επιδηµιολογική
επιτήρηση όλων των µεταδιδόµενων και µη µεταδιδόµενων νοσηµάτων, τις διαγνώσεις αλλά και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, τις γεννήσεις και τους θανάτους ανά αιτία, τον µητρικό
θηλασµό, τους τοκετούς, τις εκτρώσεις, την υγεία και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των νεογέννητων, τις συγγενείς ανωµαλίες, τα σύνδροµα και τα σπάνια νοσήµατα, την
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, την άνοια, τον επιπολασµό του
σακχαρώδη διαβήτη και τις διενεργούµενες θεραπευτικές ή µη
πράξεις στα Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία και τα Διαβητολογικά Κέντρα.
Β) Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα εθνικά αποθέµατα εµβολίων,
τη διάθεση και την κατανάλωση εµβολίων ανά µονάδα υγείας.
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κέντρων πρόληψης της εξάρτησης και των διαφόρων µονάδων αντιµετώπισης εξαρτήσεων, στοιχεία εργαζοµένων,
ωφελουµένων και διενεργούµενων θεραπευτικών ή µη πράξεων,
καθώς καί οικονοµικά στοιχεία των δοµών αυτών.
Γ) Συγκεντρωτικά στοιχεία των πολιτών που εγγράφονται/αποχωρούν σε κάθε οικογενειακό ιατρό µέσα στο χρονικό διάστηµα
του έτους.
Δ) Συγκεντρωτικά στοιχεία για την συνταγογράφηση φαρµάκων ανά σκεύασµα, ανά µήνα, ανά έτος, ανά νοµό, ανά νοσοκοµείο, ανά δηµόσια δοµή παροχής υπηρεσιών υγείας και ανά
ιατρό.
Ε) Αναλυτικά στοιχεία για τους επαγγελµατίες υγείας, καθώς
και για το προσωπικό που υπηρετεί στα Νοσοκοµεία και τις δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας του ΠΕΔΥ, ανά βαθµίδα γιατρού και ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ειδικότητα, µε στοιχεία ταυτοποίησης για κάθε εργαζόµενο.
ΣΤ) Αναλυτικά κωδικοποιηµένα στοιχεία σχετικά µε την κίνηση
των ασθενών τις Μονάδες Υγείας ανά δηµογραφικά χαρακτηριστικά, ασφαλιστικό φορέα, κλινική, τύπο διάγνωσης, κλειστό ενοποιηµένο νοσήλιο (ΚΕΝ), φάρµακα, ιατρικές πράξεις και το
συγκεντρωτικό κόστος νοσηλείας.
3. Όλοι οι εποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας που
υποχρεούνται, σύµφωνα µε το νόµο, στη συλλογή των παραπάνω
στοιχείων, θα πρέπει να τα αποστέλλουν στο Υπουργείο Υγείας,
ηλεκτρονικά και κωδικοποιηµένα σε ενιαία µορφή που καθιστά
δυνατή την επεξεργασία της.
4. Υπεύθυνος επεξεργασίας των κατά το παρόν άρθρο τηρουµένων στοιχείων ορίζεται το Υπουργείο Υγείας δια των εκάστοτε
αρµοδίων Γενικών Διευθύνσεων.
5. Κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια έχει πρόσβαση µόνο στα
συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτήν ή τις
εποπτευόµενες Μονάδες Υγείας της.
6. Κάθε Μονάδα Υγείας έχει πρόσβαση µόνο στα στοιχεία τα
οποία αναφέρονται σε αυτήν.
7. Ως στοιχείο ταυτοποίησης του ατόµου τηρείται µοναδικός
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κωδικός, ο οποίος προκύπτει µε κατάλληλη επεξεργασία (κωδικοποίηση) του ΑΜΚΑ και αποσκοπεί στην πλήρη παρεµπόδιση
της εξακρίβωσης της ταυτότητας των υποκειµένων.
8. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδοµένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ορίζεται στα είκοσι (20) έτη. Μετά το πέρας
της εικοσαετίας είναι δυνατή η διατήρηση όλων ή ορισµένων από
τα ως άνω δεδοµένα για ιστορικούς, επιστηµονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Αρχείων.
9. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων εδρεύει στο
Υπουργείο Υγείας και είναι αρµόδια για τη διατήρηση των δεδοµένων που αναφέρονται τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
πέρα από τον καθοριζόµενο χρόνο τήρησής τους, αναφέρεται
στην παράγραφο 8 του παρόντος. Αποτελείται από πέντε µέλη,
και συγκεκριµένα: α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Υγείας ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, γ) τον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών και ε) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
10. Για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων, το
Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί σχετικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζονται,
ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα τήρησης, επεξεργασίας στοιχείων και δεδοµένων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή γενικότερα, κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο
για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνικών ανωνυµοποίησης, θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.»
Άρθρο 81
Προαγωγή Μητρικού Θηλασµού
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4316/2014 (Α’270) στα σηµεία όπου αναφέρεται «απόφαση του Υπουργού Υγείας» προστίθεται η φράση «και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν.
4316/2014 (Α’ 270) καταργείται.
3. Στο άρθρο 3 του ν. 4316/2014 (Α’270) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλο µέτρο, δράση ή πρόγραµµα προκειµένου να προαχθεί και να υποστηριχθεί ο µητρικός θηλασµός.»
Άρθρο 82
Ρυθµίσεις θεµάτων Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας µε προσωπικό για την εκπαιδευτική περίοδο 2015 - 2016 θα γίνει από τους
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου
2014 - 2015.
Άρθρο 83
Ρυθµίσεις θεµάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1. Το άρθρο 4 του π.δ. 603/1982 (Α’ 117), αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 4
Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών
δηµοτικών σχολείων
1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δηµοτικών σχολείων
είναι η ίδια µε αυτή των δηµοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης.
2. Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα στα Δηµοτικά Σχολεία
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης µπορεί να γίνεται µε τους ακόλουθους τρόπους:

α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, A’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Στ’) ή
β) ανά βαθµίδες (Προβαθµίδα για την Προκαταρκτική τάξη,
Κατώτερη Βαθµίδα για τις Α’ και Β’ τάξεις, Μέση Βαθµίδα για τις
Γ’ και Δ’ τάξεις, Ανώτερη Βαθµίδα για τις Ε’ και Στ’ τάξεις) ή
γ) ανά βαθµίδες (Προβαθµίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη),
ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώρηση των µαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, µε κριτήρια
τη διάγνωση, τη µαθησιακή ετοιµότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς των µαθητών και την δυναµική της δηµιουργούµενης οµάδας, µε στόχο τη συγκρότηση τµηµάτων που να
εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών.
3. Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα διενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το
σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο
Σχολικό Σύµβουλο ΕΑΕ µαζί µε τα ωρολόγια προγράµµατα του
σχολείου.
4. Στην προβαθµίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δηµοτικών
Σχολείων µπορεί να τοποθετηθεί νηπιαγωγός, που έχει µετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή.»
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Στα σχολεία αυτά µπορεί να εφαρµόζεται ανάλογα µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΥΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, διαφοροποιηµένο το αναλυτικό πρόγραµµα της γενικής εκπαίδευσης ή το
Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος της Ειδικής Αγωγής
(ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο π.δ. 301/1996 (Α’208) ή ένα µεικτό σύστηµα των ανωτέρω προγραµµάτων. Το σχετικό Πρακτικό του
Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο ΕΑΕ
µαζί µε τα ωρολόγια προγράµµατα του σχολείου.»
3. α) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008 (Α’199) προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως:
«6. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να υλοποιούνται προγράµµατα συνεκπαίδευσης µε συστεγαζόµενες ή
µη σχολικές µονάδες της γενικής εκπαίδευσης. Στόχοι των προγραµµάτων συνεκπαίδευσης είναι, ιδίως, η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των
γνωστικών, µαθησιακών, συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, καθώς και η ευαισθητοποίηση των µαθητών των σχολείων
γενικής εκπαίδευσης σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στο
σεβασµό της διαφορετικότητας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία έγκρισης, ο
τρόπος υλοποίησης και η αξιολόγηση των ανωτέρω προγραµµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
β) Η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) καταργείται.
4. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013
(Α’193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων συγκροτείται στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο
αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου, β) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου
Συµβουλίου, γ) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούµενο
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από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίµηση µε σπουδές
ή εµπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) δύο αιρετά µέλη του ΕΕΠ
αναπληρούµενο από τα αναπληρωµατικά αιρετά µέλη ΕΕΠ.
Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναπληροΰµενος από
τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Τµήµατος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου µπορεί να ορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου θέµατος. Γραµµατέας του Συµβουλίου
ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.»
5. Στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των µαθητών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον
µέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις. Ο εκπαιδευτικός
του ΤΕ υποστηρίζει τους µαθητές εντός του περιβάλλοντος της
τάξης τους, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των τάξεων,
µε στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η
υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν
οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µε απώτερο
στόχο τη δυνατότητα µελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του
περιβάλλοντος της τάξης τους.»
6. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν.
3699/2008 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθµίδων, σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελµατικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνοµης διαβίωσης στο Ινστιτούτο
Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό
Οργανισµό Πρόνοιας των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ,
καθώς και των µόνιµων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε
ΣΜΕΑΕ, αναγνωρίζεται ως δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, µετά
το διορισµό τους σε θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των
Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας.»
β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν πρόκειται για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που έχει ήδη αναγνωρισθεί.
Άρθρο 84
1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. µπορεί να συνεργάζεται µε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µε Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 2 του ν.
4019/2011 (Α’ 216 ) µε σκοπό την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενου ή µη Προγράµµατος Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας
ανέργων αποφοίτων Δευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του/των αρµόδιου/ων Υπουργού/ών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης, η διάρκεια του προγράµµατος, οι ειδικότητες σε σχέση
µε τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, η ηλικία των
ωφελουµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του.
3. Οι ωφελούµενοι στο Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής
Εµπειρίας ανέργων υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ασφαλίζονται για επαγγελµατικό κίνδυνο.
4. Η δαπάνη για την ηµερησία αποζηµίωση και τις ασφαλιστικές εισφορές βαρύνει τον προϋπολογισµό του προγράµµατος.
5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή του ανωτέρω προγράµµατος εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Άρθρο 85
Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας
Κυθήρων - Αντικυθήρων
Στην παρ. 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει, προστίθεται η
ακόλουθη διάταξη:
«Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων εκλέγονται από ειδικό
εκλεκτορικό σώµα, το οποίο αποτελείται από τον Δήµαρχο Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του συµβουλίου της Δηµοτικής
Κοινότητας Αντικυθήρων, τους Προέδρους, τα Μέλη και τους Τοπικούς Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δηµοτικής
Ενότητας Κυθήρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται µε
αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των παρισταµένων µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή του Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία,
επαναλαµβάνεται η εκλογή σε τρεις (3) ηµέρες οπότε αρκεί η
πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών του εκλεκτορικού
σώµατος. Η εκλογή των τεσσάρων (4) µελών της Επιτροπής και
των ισαρίθµων αναπληρωµατικών τους γίνεται µε την απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Πέραν
των προβλεποµένων στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 272/85,
όπως ισχύες κωλυµάτων εκλογής, για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος ή Μέλος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας θα πρέπει
κατά το χρόνο της εκλογής να µην είναι Δήµαρχος, Περιφερειάρχης, Δηµοτικός ή Περιφερειακός Σύµβουλος, Πρόεδρος, Εκπρόσωπος ή Μέλος Δηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της Χώρας
και εν γένει αιρετός οποιουδήποτε οργάνου και βαθµίδας τοπικής αυτοδιοίκησης της Χώρας και να µην έχει από οποιαδήποτε
αιτία οφειλές προς την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας ή τα Ιερά
Προσκυνήµατα του άρθρου 84 του ν.1416/1984. Η πρώτη µετά
την έκδοση του παρόντος νόµου σύγκληση της ανωτέρω ειδικής
εκλεκτορικής συνέλευσης για την εκλογή Προέδρου και Μελών
της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων
γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
Άρθρο 86
Μηχανισµός Διάγνωσης των αναγκών
της αγοράς εργασίας
1. Συστήνεται Μηχανισµός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τη σύµπραξη του Εθνικού
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ).
Η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας συνίσταται στον
προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης της εργασίας σε
επαγγέλµατα και σε δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις, σε εθνικό,
περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, ως έχουν και όπως τείνουν
να εξελιχθούν στο µέλλον και στον εντοπισµό των ενδεχόµενων
αναντιστοιχιών µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Σκοπός του Μηχανισµού είναι η παροχή αξιόπιστων δεδοµένων, κατά τον σχεδιασµό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέµησης της ανεργίας, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, εκπαίδευσης και εν γένει των πολιτικών ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναµικού.
2. Για την αποτελεσµατική λειτουργία του Μηχανισµού συστήνονται:
α) Επιτροπή Συντονισµού που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την ανάπτυξη του µηχανισµού, τον συντονισµό των δράσεων των φορέων που συγκεντρώνουν,
διαχειρίζονται και αναλύουν τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του µηχανισµού.
Η Επιτροπή Συντονισµού συγκρτοτείται από εκπροσώπους του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως συντονιστή για την ανάπτυξη και λειτουργεία του
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Μηχανισµού, του ΕΙΕΑΔ, επιστηµονικά υπεύθυνου φορέα για τον
Μηχανισµό, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Επαγγελµατικών Προσόντων
(ΕΟΠΠΕΠ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, του ΟΑΕΔ και
των κοινωνικών εταίρων που υπογράφουν τη Γενική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ).
β) Επιχειρησιακό Δίκτυο Φορέων και Οργανισµών, που αναλαµβάνουν την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη
συγκέντρωση των δεδοµένων σχετικά µε τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, οι οποίες συνάδουν µε τους σκοπούς τους, και το
οποίο αποτελείται ιδίως από τους εξής:
αα) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ββ) το ΕΙΕΑΔ,
γγ) φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ιδίως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού,
δδ) την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
εε) τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(ΟΑΕΔ),
στστ) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως όλες οι Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αλληλεπιδρούν µε την κεντρική διοίκηση προκειµένου να διασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα
και η συνέργεια των παρεµβάσεων που αναλαµβάνονται για τη
λειτουργία του Μηχανισµού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας,
ζζ) τους Κοινωνικούς Εταίρους που υπογράφουν την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ,
ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ),
ηη) φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να συµβάλουν στην λειτουργία του Μηχανισµού, ιδίως, επιµελήτρια, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια.
Το επιχειρησιακό δίκτυο συντονίζεται από το ΕΙΕΑΔ.
3. Οι φορείς που συµµετέχουν στο Δίκτυο υποχρεούνται να
αποστέλλουν προς το ΕΙΕΑΔ, στοιχεία (εισροές) που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Μηχανισµού σε τακτά χρονικά
διαστήµατα βάσει συµφωνηµένης µεθοδολογίας. Τα στοιχεία ενδεικτικά αφορούν τον δυναµισµό κλάδων και επαγγελµάτων,
κενές θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας που καλύπτονται µε δυσκολία, αναντιστοιχία δεξιοτήτων σε οριζόντιες ή επαγγελµατικές δεξιότητες.
Η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων µπορεί
να πραγµατοποιείται στη βάση προγραµµατικών συµφωνιών που
συνάπτονται µεταξύ των παραπάνω φορέων του Δικτύου µε το
ΕΙΕΑΔ, οι οποίες προσδιορίζουν το είδος των στοιχείων, τη µεθοδολογία συγκέντρωσης και επεξεργασίας, το χρονοδιάγραµµα
και τον τρόπο παράδοσής τους.
4. Το ΕΙΕΑΔ, κατόπιν ανάλυσης και επεξεργασίας των πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων (εισροές), είναι υπεύθυνο
για τη σύνθεση και παραγωγή αποτελεσµάτων του Μηχανισµού
Διάγνωσης για τον προσδιορισµό των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλµατα, σε κλαδικό, εθνικό και
τοπικό επίπεδο και την έκδοση ετήσιας Έκθεσης.
5. Η Ετήσια Έκθεση του ΕΙΕΑΔ, υποβάλλεται από την Επιτροπή Συντονισµού δια του Υπουργού Εργασίας στην Εθνική
Επιτροπή για την Απασχόληση (άρθρο 1,
ν. 3144/2003
(Α’ 11)) µε στόχο τη διαµόρφωση της ευρύτερης στρατηγικής
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στη χώρα και ιδίως
το σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης.
6. Αναπόσπαστο τµήµα του Μηχανισµού διάγνωσης αναγκών
της αγοράς εργασίας αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστηµα, που
συνδέει τα µέλη του Δικτύου, επεξεργάζεται τα στοιχεία που αποτελούν εισροές του µηχανισµού και υποστηρίζει τις εκροές του.
Την ευθύνη της εποπτείας και διαχείρισης του Πληροφοριακού
Συστήµατος έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ).
7. Η προκαλούµενη δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 87
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η σύνθεση της
Επιτροπής Συντονισµού και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία της, ενώ µε την ίδια απόφαση δύνανται να εντάσσονται
και άλλα µέλη σε αυτήν, καθώς και να της δίδονται και άλλες αρµοδιότητες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή/και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών όταν αυτό απαιτείται, εντάσσονται και
άλλα µέλη στο Δίκτυο του Μηχανισµού, προσδιορίζεται ο ρόλος
των µελών του Δικτύου, η διαδικασία και η περιοδικότητα αποστολής των εισροών του, η λειτουργία και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος, η επεξεργασία των στοιχείων και η
παραγωγή εκροών του Μηχανισµού και ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν την εξασφάλιση των µέσων και των προϋποθέσεων για
την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία του Μηχανισµού,
συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης, των αναθέσεων σε
τρίτους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ειδικό ή
λεπτοµερειακού χαρακτήρα, θέµα.
Άρθρο 88
Οι διατάξεις του α.ν. 726/1937 (Α’ 228), όπως τροποποιήθηκαν
µε τη διάταξη του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν.
2646/1998 (Α’ 236), που αναφέρονται στη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Ιδρύµατος Προστασίας Κωφαλάλων (ΕΙΠΚ), αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι επταµελές, διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τρία (3) χρόνια και αποτελείται από:
ί. Έναν πτυχιούχο Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής
ή ισότιµου της αλλοδαπής, µε ειδίκευση σε θέµατα κώφωσης,
ως Πρόεδρο, και δύο εγνωσµένου κύρους και αξιοπιστίας πρόσωπα, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ii. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται από τον
οικείο Υπουργό.
iii. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό.
iv. Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Ίδρυµα, που ορίζεται από το ΔΣ του Συλλόγου,
v. Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Κωφών της Ελλάδας,
που ορίζεται από το ΔΣ της Οµοσπονδίας.»
Άρθρο 89
Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των
Δηµόσιων Δοµών Υγείας από τους O.T.A. Α’ και
Β’ Βαθµού και Νοµικών Προσώπων αυτών
1. Οι Περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα, µετά από απόφαση του οικείου συµβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν δηµόσια
νοσοκοµεία, νοσηλευτικά ιδρύµατα εποπτευόµενα και επιχορηγούµενα από το Υπουργείο Υγείας, δηµόσιες Μονάδες Ψυχικής
Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, καθώς και νοσοκοµεία που εποπτεύονται και
επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της
περιφέρειάς τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών
αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η
ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, προµήθεια υγειονοµικού
υλικού και αναλωσίµων, προµήθεια καυσίµων κ.λπ..
2. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών εφαρµόζονται αναλογικά και οι ρυθµίσεις του άρθρου 202 του ΚΔΚ ν. 3463/2006
(Α’114). Το προβλεπόµενο στην υποπαράγραφο Β της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου 202 ποσοστό δύναται να αυξάνεται,
µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, για την κάλυψη
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έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών δηµοσίων δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του οικείου Δήµου.
3. Οι δαπάνες των παραπάνω παραγράφων, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις του άρθρου
275 του ν. 3852/2010 (Α’87).
Άρθρο 90
Αριθµουµένων των παραγράφων του άρθρου 17 του
ν.
3329/2005 (Α’ 81), οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5, όπως
ισχύουν, τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 17
Προγραµµατικές συµβάσεις
1. Επιτρέπεται η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των λοιπών
Υπουργείων, των Περιφερειών, των Δ.Υ.ΠΕ., των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής
Βοήθειας, του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, του
Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόµων µε Αναπηρίες και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού,
καθώς και µεταξύ αυτών και οποιουδήποτε δηµόσιου ή ιδιωτικού
φορέα ή µη κυβερνητικής οργάνωσης στο πλαίσιο της εύρυθµης
οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Με τις Προγραµµατικές συµβάσεις επιδιώκεται ιδίως ο συντονισµός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η
αποτελεσµατικότερη παρέµβαση σε κοινούς τοµείς αρµοδιοτήτων, η µελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας και ειδικών προγραµµάτων
εθελοντισµού.
3. Στις Προγραµµατικές συµβάσεις καθορίζονται το περιεχόµενο του προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων, τα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ο χρόνος
ισχύος της σύµβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
4. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
τους προϋπολογισµούς τους, καθώς και από πόρους, οι οποίοι
συλλέγονται µέσω της διενέργειας από Πιστωτικά Ιδρύµατα εράνων για τις θεµατικές δράσεις της Πρόνοιας, της Υγείας και της
Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, όπως διαλαµβάνεται στις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 6 του ν. 5101/1931 (Α’ 238).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι της
σύναψης, η διαδικασία, το περιεχόµενο, η παρακολούθηση της
εκτέλεσης της σύµβασης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.»
Άρθρο 91
1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014
(Α’38) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του πρώτου
εδαφίου της παρούσας και ως τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των συλλογικών υπηρεσιακών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
που προβλέπονται από το ν. 4316/2014 (Α’270), όπως ισχύει, τα
όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορούν να αναθέτουν προσωρινά καθήκοντα προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας σε υπαλλήλους του Οργανισµού που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα
προς τούτο κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της
περίπτωσης 4 της παρ. 33 του ν. 3918/2011 (Α’ 32), όπως ισχύει.
Στους κατά τα άνω οριζόµενους Προϊσταµένους καταβάλλεται
το επίδοµα θέσεως ευθύνης που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α’27) από το χρόνο ανάθεσης
των σχετικών καθηκόντων. Οι ρυθµίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρµόζονται αναδροµικά από το χρόνο δηµοσίευσης του
ν. 4238/2014 (Α’ 38) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
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2. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011
(Α’31) τροποποιείται ως εξής:
«α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώνται πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές ύστερα από
πρόταση των Διοικητών των Υγειονοµικών Περιφερειών για την
παραποµπή σε αυτές θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, µε τις
οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρµοδιότητές τους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1397/1983 (Α’143) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Από τον ΕΟΠΥΥ η νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται µόνο
στους συµβεβληµένους µε αυτόν παρόχους υγείας στη βάση ειδικών συµβάσεων, οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας και η σύναψη και η ανανέωση
αυτών υλοποιείται µε Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από
έγκριση του σχεδίου αυτών από τον Υπουργό Υγείας.»
4. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταρτίζει µνηµόνια συνεργασίας µε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας για την αξιολόγηση δεδοµένων και εν γένει παροχή υπηρεσιών, υποστηρικτικών προς το
έργο του.
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α’31) προστίθεται περίπτωση ι’ ως εξής:
«ι) έσοδα ιδίως από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών
Πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισµού, την
αξιοποίηση των δεδοµένων του Οργανισµού και των δεδοµένων
που τηρεί για αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, την αξιοποίηση
εφαρµογών σχετικών µε την υγεία οι οποίες θα αναπτυχθούν
στον ιστοτόπο του οργανισµού ή σε διασυνδεόµενους ιστοτόπους, την αξιοποίηση παροχής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας
του σήµατος του Οργανισµού, τη µεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης προδιαγραφών και ποιοτικών δεικτών παρόχων υγείας,
τη µεταφορά τεχνογνωσίας παροχής ελέγχων δαπανών υγείας
βασιζόµενης σε στατιστική µεθοδολογία, την αξιοποίηση διαφηµίσεων στους χώρους ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και άλλα
υλικά του οργανισµού, τη µεταβίβαση της αξίωσης των µη υπαιτίων ασφαλισµένων του εξ αιτίας τροχαίων ατυχηµάτων, την
αξιοποίηση συµβάσεων υπηρεσιών προς άλλους δηµόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, την αξιοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων
υγείας, την ανάπτυξη προγραµµάτων ιατρικού τουρισµού, την
ανάπτυξη συνεργειών µε άλλους φορείς δηµόσιους ή ιδιωτικούς.»
6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρµόζει ελέγχους προκειµένου να εντοπίσει
και να αποτρέψει παραβατική συµπεριφορά εκ µέρους των παρόχων του. Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται τόσο σε πραγµατικό
χρόνο µε επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και αποµακρυσµένα µε χρήση νέων τεχνολογιών όσο και εκ των υστέρων µε
έλεγχο των δικαιολογητικών και µε χρήση νέων τεχνολογιών και
στατιστικής µεθοδολογίας. Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές
ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συµψηφίζονται
και εν συνεχεία κατανέµονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να χρησιµοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισµού.
Συγκεκριµένα, σε ετήσια βάση: α) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
του ποσού, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ, διανέµεται στο προσωπικό
του Οργανισµού, ανάλογα µε τη θέση, το βαθµό του, καθώς και
το βαθµό συµµετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασµού
των νέων µεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων, β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό
(4%), το οποίο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
δύο εκατοµµύρια ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραµµάτων ενηµέρωσης προς τους ασφαλισµένους του Οργανισµού,
αναφορικά µε τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδοµένη
χρονική περίοδο, γ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ, χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη των υποδοµών
του Οργανισµού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται µε
τον έλεγχο και τον εξορθολογισµό των δαπανών, καθώς και µε
την ανάπτυξη συστηµάτων δηµιουργίας νέων πηγών εσόδων,
όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις, δ) ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισµού προς την
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Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και ε) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισµού.
7.α. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρµακοποιών, που πραγµατοποιήθηκαν από
την 1.1.2016 και υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται µε δειγµατοληψία, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν µπορεί να αφορά ποσοστό µικρότερο του πέντε
τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισµένων εκάστου παρόχου και
κατ'ελάχιστο αριθµό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε περίπτωση
που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό µη αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισµένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της
υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, µε αντίστοιχη περικοπή
στην πράξη τελικής εκκαθάρισης.
β. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να
εκκαθαρίσει τις µη εκκαθαρισθείσες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους
παρόχους του, πλην φαρµακοποιών και νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ., που
αφορούν τα έτη 2012-2015, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο 1 του παρόντος. Από την εφαρµογή του παρόντος εξαιρούνται οι συµβεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία
του άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α’167).
γ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να αξιοποιεί τα δεδοµένα που διαθέτει
από τις υποβολές των παρόχων και των δεδοµένων που τηρεί για
αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, προκειµένου µε χρήση στατιστικής µεθοδολογίας να ελέγχει και να κατατάσσει, τους παρόχους
του, σε κατηγορίες υπέρβασης, µε βάση την απόκλισή τους από
την τιµή αναφοράς και να επιβάλει εκπτώσεις και ποινές, µετά
από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Ως απόκλιση νοείται
η υπέρβαση του συνόλου των υποβολών συγκεκριµένης ιατρικής
πράξης ή ΚΕΝ ή συνταγογραφικής οδηγίας από την τιµή αναφοράς για δεδοµένη χρονική περίοδο. Ως τιµή αναφοράς ορίζεται
το µέσο ποσοστό ή ο µέσος αριθµός της συγκεκριµένης ιατρικής
πράξης ή ΚΕΝ ή συνταγογραφικής οδηγίας όπως υπολογίζεται
από τα δεδοµένα σε πανελλαδική βάση, για την ίδια χρονική περίοδο.
δ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας µετά
από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
8. Το άρθρο 14 του ν. 4238/2014 (Α’38) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στις Υγειονοµικές Επιτροπές και το Ανώτατο Υγειονοµικό
Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.
4223/2013 (Α’287), σε όργανα ελέγχου, στα Φαρµακεία
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο έργο των ελεγκτών ιατρών /οδοντιάτρων/
φαρµακοποιών µετέχουν ιατροί/οδοντίατροι/φαρµακοποιοί είτε
µε διάθεση από τις Δ.Υ.Πε. είτε συµβεβληµένοι µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται η
αµοιβή των συµβαλλόµενων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρµακοποιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
9.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται
επί των νοµίµων παραστατικών και συµψηφίζεται µε το ποσό που
οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου
ή/και του προηγούµενου ή/και των επόµενων ετών.»
β. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 100 του
ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος τα πορίσµατα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της
ανωτέρω προθεσµίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιµο ισόποσο µε το 5 % της τιµολογηθείσας δαπάνης για κάθε µήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιµο συµψηφίζεται µε το ποσό
που ο
ΕΟΠΥΥ οφείλει να καταβάλει στον πάροχο».
10. Το ποσό των 24 εκ. ευρώ που χορηγήθηκε στον ΕΟΠΥΥ µε
την αρ. πρωτ. 2/90406/9.12.2014 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών και περιλαµβάνονται στο ταµειακό υπόλοιπο του προϋπολογισµού έτους 2016, διατίθεται, κατά παρέκ-
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κλιση των ορίων δαπανών του φορέα για το τρέχον οικονοµικό
έτος, ως εξής:
α) 12.000.000 ευρώ στα Διαγνωστικά Κέντρα,
β) 6.000.000 ευρώ στις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές,
γ) 6.000.000 ευρώ στις Αµοιβές για Φυσικοθεραπευτές.
Άρθρο 92
1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α’266) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Βασική λειτουργική µονάδα του Ε.Α.Π. είναι:
i) η Θεµατική Ενότητα (Θ.Ε.), ii) η Εργαστηριακή Θεµατική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) και iii) η Ενότητα Πρακτικής Άσκησης, κάθε µία από
τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριµένο γνωστικό αντικείµενο σε
προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, β) i) κάθε Θ.Ε. περιλαµβάνει έως τρία εξαµηνιαία µαθήµατα, µε διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη µαθηµάτων τρίωρης εβδοµαδιαίας
διδασκαλίας των Α.Ε.Ι.. ii) κάθε Ε.Θ.Ε. περιλαµβάνει αριθµό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχοµένου
σπουδών που δύναται να περιλαµβάνει. Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο της Ε.Θ.Ε. αντιστοιχεί σε τρία συµβατικά εξαµηνιαία µαθήµατα, γ) i) Η διδασκαλία κάθε Θ.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των
εξετάσεων, διαρκεί ένα ακαδηµαϊκό έτος ή ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο, ii) η Ε.Θ.Ε. δοµείται σε ένα, δύο ή το µέγιστο τρεις κύκλους
σπουδών. Οι σπουδές σε κάθε εργαστηριακό κύκλο διαρκούν
ένα ακαδηµαϊκό έτος αλλά η εκτέλεση των πειραµάτων και η
εκτέλεση εργαστηριακών δραστηριοτήτων µπορεί να προγραµµατίζεται για συγκεκριµένη χρονική περίοδο εντός του ηµερολογιακού έτους, iii) µε απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται η
διαδικασία, το περιεχόµενο, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις της
Ενότητας της Πρακτικής Άσκησης.
Με απόφαση του ίδιου οργάνου ορίζονται κατά έτος οι παρεχόµενες Θεµατικές Ενότητες και Εργαστηριακές Θεµατικές Ενότητες, καθώς και οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους. Οι
ηµεροµηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτουν για όλες
τις Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και όλες τις ενότητες Πρακτικής Άσκησης. Με
απόφαση της Κοσµητείας καθορίζεται ο αριθµός των υποενοτήτων και εργαστηριακών κύκλων κάθε Θ.Ε. Ε.Θ.Ε. και κάθε Ενότητας της Πρακτικής Άσκησης αντίστοιχα.»
2. Συστήνεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Κέντρο Πιστοποίησης της εξ’ αποστάσεως (e-learning) εκπαίδευσης. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
που εκδίδεται έπειτα από γνώµη της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της τής Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που
αφορά το σκοπό, το περιεχόµενο, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από το Κέντρο των προγραµµάτων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχονται από οποιοδήποτε φορέα
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε αυτά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το περιεχόµενο και οι διαδικασίες πιστοποίησης του παρεχόµενου από τους φορείς εκπαιδευτικού υλικού,
καθώς και της επάρκειας των διδασκόντων σε αυτά τα προγράµµατα.
Άρθρο 93
Ρυθµίσεις θεµάτων µονάδων αποτέφρωσης
οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α’57), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 του ν. 4277/2014 (Α’156) και
ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων τυγχάνουν
εφαρµογής και για τη χωροθέτηση µονάδων αποτέφρωσης
οστών νεκρών, χαµηλού δυναµικού διαλείπουσας λειτουργίας µε
ωριαία δυναµικότητα αποτέφρωσης κάτω των 50 κιλών».
2. Στο τέλος του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α’57), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 του ν. 4277/2014 (Α’ 156) και ισχύει,
προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«5. Τα δικαιώµατα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση
και λειτουργία εκάστης µονάδας αποτέφρωσης οστών νεκρών
ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται
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µε απόφαση του αρµόδιου προς τούτο οργάνου του νοµικού
προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου άδεια λειτουργίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ρυθµίζονται ειδικότερα
σχετικά ζητήµατα, καθώς και ζητήµατα µε χαρακτήρα τεχνικό ή
λεπτοµερειακό.»
3. Στο ν. 4277/2014 (Α’156) προστίθεται νέο άρθρο 49α ως
ακολούθως:
«Άρθρο 49α
Διαχείριση της τέφρας
1. Η τέφρα τοποθετείται υποχρεωτικά από τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και τις µονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών εντός ειδικού σκεύους (τεφροδόχος).
2. Η τεφροδόχος υποχρεωτικά:
α) Τοποθετείται σε ειδικό χώρο φύλαξης των τεφροδόχων (τεφροφυλάκιο) εντός του ΚΑΝ Αποτέφρωσης ή εντός του Κοιµητηρίου ή
β) Ενταφιάζεται σε υφιστάµενο Κοιµητήριο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον α.ν. 582/1968 (Α’225) «Περί Δηµοτικών και Κοινοτικών Κοιµητηρίων», όπως ισχύει, ή
γ) Εγκαταλείπεται ελευθέρως στη θάλασσα και σε απόσταση
τουλάχιστον 1,5 ναυτικού µιλίου από την ακτή, υπό την προϋπόθεση ότι το σκεύος είναι διαλυτό στο νερό και δεν περιέχει ρυπογόνα στοιχεία.
3. Είναι δυνατή η διασπορά της τέφρας σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο ενθύµησης (σιντριβάνι ή ανθόκηπο) εντός του ΚΑΝ ή
σε υπαίθριο χώρο εκτός κατοικηµένης περιοχής ή στη θάλασσα.
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4. Εφόσον δεν υφίσταται ρητή δήλωση του αποθανόντος για
τη διαχείριση της τέφρας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, για το ζήτηµα αυτό αποφασίζουν ο/η
σύζυγος και οι συγγενείς του, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έως
και τον τέταρτο βαθµό, κατά σειρά τάξεως.
5. Για κάθε µεταβολή στη διαχείριση της τέφρας αποφασίζουν
ο/η σύζυγος και οι ανωτέρω συγγενείς του νεκρού, κατά σειρά
τάξεως.
6. Σε κάθε περίπτωση αδυναµίας πραγµατοποίησης της βούλησης του θανόντος, καθώς και σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ
συγγενών της ίδιας τάξης, αποφαίνεται ο Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται η τεφροδόχος.
7. Η τεφροδόχος θεωρείται πράγµα εκτός συναλλαγής µε
όλες τις εντεύθεν συνέπειες.»
Άρθρο 94
Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α’160), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015
(Α’29), η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του
ν. 4354/2015 (Α’176), τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ αρχίζει
από την 30ή Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού.»
Άρθρο 95
Αντικαθίσταται το κείµενο της συµφωνίας, που προσαρτήθηκε
ως Παράρτηµα Α’, σύµφωνα µε το εδάφιο β’ του Κεφαλαίου Στ’
του άρθρου 43 του ν. 4354/2015 (Α’176) ως εξής:
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Άρθρο 95
Δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2013 έως και 31.12.2015 θεωρούνται σύννοµες και
δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του 2015 ή και του τρέχοντος έτους του Υπουργείου Εξωτερικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων: α) των
άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 (Α’143) και του π.δ. 113/2010
(Α’194), β) των άρθρων 2 - 4 του ν. 3861/2010 (Α’112), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του ν.
4270/2014.
Άρθρο 96
Συνδροµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης
και σύσταση συντονιστικού οργάνου
1. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:
α. Να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να συνάπτει
µε τρίτους συµβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών,
προµήθειας αγαθών ή µισθώσεων σχετικά µε την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.),
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Ανοικτών
Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και
µεταναστών και τη λειτουργία των Κέντρων και Δοµών αυτών,
αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη µεταφορά, διαµονή, σίτιση και
υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων και µεταναστών. Η διαδικασία σύναψης συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης,
λαµβανοµένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας
τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας,
µε την επιφύλαξη εφαρµογής της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις δηµόσιες συµβάσεις.
β. Να διευθύνει και να συντονίζει, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τις λοιπές
δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και τους κοινωνικούς φορείς και µη κυβερνητικές οργανώσεις που επικουρούν τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Υ/Κ.Υ.Τ. και των Ανοικτών Δοµών Προσωρινής
Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, αποκλειστικώς σε ό,τι
αφορά στη µεταφορά, διαµονή, σίτιση και υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων και µεταναστών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου αυτής. Στο Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης
(ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούµενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άµυνας και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι αρµοδιότητές του, η στελέχωσή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοιες
αποφάσεις συνιστώνται Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα
(ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) όπου απαιτείται, και καθορίζονται οµοίως οι αρµοδιότητές τους, η στελέχωσή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Οι δαπάνες για τις δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 θα καλύπτονται από πιστώσεις είτε του
τακτικού Προϋπολογισµού είτε του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Άρθρο 97
Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωµένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, µετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ
και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας,
είναι δυνατόν να συνάπτονται ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης
έργου µέχρι την 31.12.2017 µε ιδιώτες που απασχολούνται ή
απασχολούνταν στον καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων και στις
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υπηρεσίες καθαριότητας, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των
κεντρικών, των αποκεντρωµένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας µε ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν µε ατοµική σύµβαση ή διαµέσου εταιρικού σχήµατος, στον τοµέα της σίτισης ή της φύλαξης
αντιστοίχως, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης.
Άρθρο 98
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται µε τα εξής εδάφια:
«Εάν η τιµή που επιτυγχάνεται µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου είναι µικρότερη, σε ποσοστό µεγαλύτερο του
20%, από την προηγούµενη τελευταία αναρτηµένη στο Παρατηρητήριο Τιµών για το ίδιο είδος τιµή, για την ανάρτηση ή µη
αυτής στο Παρατηρητήριο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η
ανάρτηση ή όχι της εν λόγω τιµής αποφασίζεται από τριµελή Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία δεν είναι αµειβόµενη, συστήνεται στην Ε.Π.Υ. και αποτελείται από: α) δυο µέλη
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και β) από έναν υπάλληλο του
Υπουργείου Υγείας, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
Η Επιτροπή αποφασίζει για την ανάρτηση ή όχι της τιµής του
προηγούµενου εδαφίου στο Παρατηρητήριο, λαµβάνοντας
υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκάστου είδους, κατά την ίδια
χρονική περίοδο, καθώς και την τιµή που αυτό διατέθηκε στο παρελθόν. Οι οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις
κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές, απορρίπτονται. Η διάταξη
αυτή ισχύει αναδροµικά από 1.1.2015.»
2. Επιπλέον δύναται, για λόγους κάλυψης ζωτικών λειτουργικών αναγκών των Δηµόσιων Νοσοκοµείων και δηµοσίου συµφέροντος, και µέχρι την ολοκλήρωση των κεντρικών διαγωνισµών
ή των διαγωνισµών των Νοσοκοµείων, ο Υπουργός Υγείας µε
απόφασή του να εξαιρεί ορισµένα είδη από την ανάρτηση της
τιµής τους στο Παρατηρητήριο, όταν παρατηρείται µείωση που
ξεπερνά το ποσοστό του ανωτέρω εδαφίου. Η τιµή αγοράς
αυτών καθορίζεται µε την ανωτέρω υπουργική απόφαση, έπειτα
από διαπραγµάτευση του Υπουργείου Υγείας µε τους αντίστοιχους προµηθευτές και έχει καθολική εφαρµογή για όλη την επικράτεια. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν έως
31.5.2016.
Άρθρο 99
α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270),
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παραπάνω αποζηµίωση για το οικονοµικό έτος 2015 µπορεί
να αναλαµβάνεται σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του
προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους και να καταβάλλεται από τα ταµειακά υπόλοιπα που προέρχονται από έσοδα
νοσηλίων που αποδόθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το έτος 2015.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του
ν. 4316/2014 (Α’ 270), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διοικητής της ΔΥΠε εκδίδει την απόφαση κατανοµής και
δύναται να προβεί σε τυχόν ανακατανοµή των ως άνω εγκεκριµένων πιστώσεων µεταξύ των Νοσοκοµείων και των λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εποπτείας του, ανά εξάµηνο.»
γ. Στο άρθρο 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι µετακινήσεις του πάσης φύσεως
προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που πραγµατοποιήθηκαν µε αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υ.Πε., εντός
αυτών, και οι οποίες παρατάθηκαν έως 31.12.2015 είναι νόµιµες.»
Άρθρο 100
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 129), όπως ισχύει, αντικαθίστανται
ως ακολούθως:
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«2.α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονοµική Περιφέρεια καταρτίζεται
και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα.
Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται
και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήµατά του.
Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής,
µετά από αίτησή τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της
ειδικότητάς τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησής τους και οι οποίοι, α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
’Ενωσης η σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών µε δελτίο παραµονής επί
µακρόν διαµένοντος ή κάτοχοι µπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι
δελτίου παραµονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας
παραµονής οµογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης
άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος στη χώρα µας, γ) είναι κάτοχοι
άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και δ)
δεν κατέχουν καµία άλλη έµµισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει
παραταθεί η σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και είναι κάτοχοι άδειας
χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.
Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν µπορούν να
παραµείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη.
β. Οι ιατροί έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης εγγραφής στον
κατάλογο µιας υγειονοµικής περιφέρειας ή στον κατάλογο του
ΕΚΑΒ. Η καταχώριση γίνεται ανά ειδικότητα και σύµφωνα µε τον
απόλυτο αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, µε τον οποίο
καθορίζεται η µεταξύ τους προτεραιότητα.
Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία
υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο, οι
ενδιαφερόµενοι έχουν την δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης:
α) σε δύο νοµούς µιας Υγειονοµικής περιφέρειας ή β) στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. ή σε κάποιο παράρτηµα αυτού.
Ιατροί οι οποίοι µετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαµβάνουν θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
υποχρεούνται µε αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο
των επικουρικών.
Οι ιατροί που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους, έχουν
δικαίωµα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Σε περίπτωση που αποποιηθούν για δεύτερη φορά την τοποθέτησή τους ή παραιτηθούν από τη θέση στην οποία έχουν
προσληφθεί, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης εγγραφής
στον κατάλογο πριν από την πάροδο διετίας από την ηµεροµηνία
παραίτησης ή αποποίησης.
Ιατροί που αποποιούνται διορισµό σε θέση ειδικευµένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ή ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. που παραιτούνται
από τη θέση τους, δεν έχουν δικαίωµα εγγραφής στον κατάλογο
των επικουρικών ιατρών.
Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητή
της αντίστοιχης Υ.Πε. ή του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., ανεξάρτητα
από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του Διοικητή κάθε υγειονοµικής περιφέρειας για
τις µονάδες υγείας που υπάγονται στην αρµοδιότητά του (νοσηλευτικά ιδρύµατα, αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες και αποκεντρωµένες µονάδες) ή του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., που
υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας.
Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται µετά από έγκριση του
Υπουργού και εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη δηµιουργία και την τήρηση των καταλόγων, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία
τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών.»
2. Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει σαράντα ηµέρες
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 101
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,...................................................2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΥΓΓΥΗΣ
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
13. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
17. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
19. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
18. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει
το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών
ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
OΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το
Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση
.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.29’ λύεται η συνεδρίαση για
τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση της
υπ’ αριθµόν 11/7/3-12-2015 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης
των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

