ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4991
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 21ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Ιδιωτικό Δηµοτικό
Σχολείο Κανάση, σπουδαστές από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας µε επικεφαλής το Διοικητή της Σχολής Αντιπτέραρχο
Ιπτάµενο Δηµήτριο Λαµπράκη, µαθητές από το Δηµοτικό
Σχολείο Λιαπάδων Κέρκυρας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας, µαθητές από το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, Αµερικανοί φοιτητές από τα Saint John’s College και Tobin College,
µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Λαµίας, το 2ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού, τα Δηµοτικά Σχολεία Λουτρών, Πηγής και
Συκαµινέας Λέσβου, φοιτητές από το Penn State and Bucknell University, µαθητές από το Γυµνάσιο Περάµατος Ιωαννίνων και το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας, σελ. 4858, 4860, 4865,
4881, 4886, 4891, 4893, 4906, 4918, 4927, 4932, 4938
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4850, 4855, 4856, 4860,
4861, 4863, 4864, 4866, 4870, 4872, 4875, 4877, 4878, 4880,
4886, 4891, 4892, 4896, 4897, 4906, 4913, 4915, 4916, 4919,
4920, 4921, 4923, 4925, 4933, 4934, 4938, 4941, 4942, 4958,
4959, 4960, 4962, 4964
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 7 Μαρτίου 2019, σελ. 4853
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού
Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών
και λοιπές διατάξεις», σελ. 4854 - 4906
2. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας:
α) Βουλευτών της Χρυσής Αυγής, επί του άρθρου 91 του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας, σελ. 4867
β) Είκοσι επτά Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2013 και ειδικό αριθµό 163,
µε θέµα: «Τροποποίηση ν. 4052/2012 (Α’41), 4512/2018 (Α’5)
και ν.δ. 96/1973 (Α’172)», επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας, σελ. 4875
3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις», σελ. 4906 - 4969
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 4913 - 4934
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4954 - 4991
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 4870 - 4888
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 4888 - 4913
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 4853 - 4870
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 4934 - 4954
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΚΡΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 4941
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ Ε. ,
σελ. 4913, 4915, 4960
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 4915, 4916, 4919, 4920,
4921, 4923, 4925, 4933,
4934
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4962
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4958, 4959, 4960, 4962,
4964
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 4870, 4872, 4875, 4877,
4878, 4880, 4886, 4887
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ά. ,
σελ. 4958
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 4864, 4921
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 4925
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 4891, 4896, 4897, 4906,
4913
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Π. ,
σελ. 4941
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 4855, 4856, 4859, 4860,
4861, 4863, 4864, 4866,
4891, 4892
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
σελ. 4915, 4916, 4920, 4925,
4934
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 4864
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 4859, 4860, 4864
ΣΤΡΑΤΗΣ Κ. ,
σελ. 4923, 4934, 4962
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 4962
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 4919, 4941, 4958, 4959
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 4886
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 4938, 4941, 4942
Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας:
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 4893
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 4878
ΒΑΚΗ Φ. ,
σελ. 4860, 4861
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
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σελ. 4871, 4872, 4873
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 4880
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. ,
σελ. 4888
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. , σελ. 4864
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ Θ. ,
σελ. 4884
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. ,
σελ. 4877
ΜΠΑΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 4873
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
σελ. 4893, 4894, 4896, 4897
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 4864
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 4856, 4859, 4875, 4877,
4889, 4895, 4896, 4897
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ,
σελ. 4856, 4857
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 4883
ΠΑΛΛΗΣ Γ. ,
σελ. 4874, 4875

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κ. ,
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ Α. ,
ΡΙΖΟΣ Δ. ,
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. ,
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,

σελ. 4866
σελ. 4886, 4887
σελ. 4868, 4869, 4870
σελ. 4861, 4862, 4863, 4864,
4895
σελ. 4870
σελ. 4866, 4867
σελ. 4881
σελ. 4877
σελ. 4886
σελ. 4882, 4883
σελ. 4885
σελ. 4869, 4894, 4895

Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού:
ΑΚΡΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 4944
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ Ε. ,
σελ. 4913, 4915, 4917, 4960
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γ. ,
σελ. 4906, 4931, 4935, 4938,
4962, 4963
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4957, 4962
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4951
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 4927, 4961
ΔΡΙΤΣΕΛΗ Π. ,
σελ. 4932, 4948
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 4954
ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. ,
σελ. 4947
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ά. ,
σελ. 4916, 4917, 4918, 4934,
4960
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 4921
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 4918, 4923, 4925
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 4920, 4944
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Π. ,
σελ. 4917, 4918, 4934, 4935
ΜΑΥΡΩΤΑΣ Γ. ,
σελ. 4943
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. , σελ. 4931
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. ,
σελ. 4956
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
σελ. 4919, 4920, 4926, 4932,
4933, 4934, 4935
ΠΑΛΛΗΣ Γ. ,
σελ. 4946
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 4921
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 4852
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 4918, 1920
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 4919, 4920
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
σελ. 4946
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 4957
ΣΤΡΑΤΗΣ Κ. ,
σελ. 4926, 4934, 4962
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 4933, 4941, 4942
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 4928, 4961, 4962
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 4919, 4959, 4962, 4963
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 4950
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΒΛΑΣΗΣ Κ. ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,

σελ. 4875, 4919
σελ. 4863
σελ. 4885

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 6 Μαρτίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.14’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης
7 Μαρτίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 403/4-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς την
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση
δεν δίνει στοιχεία για την αξιολόγηση στο δηµόσιο».
2. Η µε αριθµό 396/1-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Εκατό
χρόνια µετά την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, εξακολουθεί η αδράνεια της Κυβέρνησης στην εκδήλωση ενεργειών για
την προώθηση της αναγνώρισής της από τη διεθνή κοινότητα».
3. Η µε αριθµό 408/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Συνδικαλιστική δίωξη από τον Όµιλο “Σελόντα Ιχθυοτροφεία Α.Ε.Γ.Ε.”».
4. Η µε αριθµό 393/27-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Βαλτώνει η
προµήθεια επτακοσίων πενήντα λεωφορείων αστικής συγκοινωνίας – τριακοσίων πενήντα για τη Θεσσαλονίκη».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 402/4-3-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Πλήρης
αποτυχία στη διεξαγωγή ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για τις
ελληνοποιήσεις στο αιγοπρόβειο γάλα».
2. Η µε αριθµό 409/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Επικίνδυνες συνθήκες
εργασίας των εργαζοµένων διανοµέων».
3. Η µε αριθµό 377/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Μανιού προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίµων, µε θέµα: «Προσθήκη του µελιού στα είδη τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής».
4. Η µε αριθµό 386/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Επικίνδυνη “στενωπός” στον Αποσελέµη, στο τµήµα Γούβες – Χερσόνησος».
5. Η µε αριθµό 378/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αντισταθµιστικά οφέλη για τις περιοχές στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι ταµιευτήρες/φράγµατα
Μόρνου και Ευήνου».
6. Η µε αριθµό 392/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Άρτας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Στύλιου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ. Οι απαραίτητες υποδοµές απουσιάζουν».
7. Η µε αριθµό 330/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Νικολάου Μίχου προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, µε θέµα: «Συνέχιση διωγµών των µελών της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία».
8. Η µε αριθµό 284/21-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Παππά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Οι Αλβανοί
δροµολογούν εξελίξεις δηµιουργίας “Μεγάλης Αλβανίας”».
9. Η µε αριθµό 280/17-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Τη συνδιαχείριση του Αιγαίου προωθεί η κυβέρνηση».
10. Η µε αριθµό 260/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Προστασία πληρωµάτων
από εγκατάλειψη πλοίου εσωτερικών πλόων».
11. Η µε αριθµό 261/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Περί του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και λοιπών φορέων, συλλόγων και σωµατείων της Μακεδονίας και του άρθρου
6 της συµφωνίας Ελλάδας - Σκοπίων».
12. Η µε αριθµό 263/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Καζάνι
έτοιµο να εκραγεί το κρατίδιο των Σκοπίων».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις».
Θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Πρώτος οµιλητής, τον οποίο και καλούµε στο Βήµα, είναι ο κ.
Ιωάννης Θεοφύλακτος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καληµέρα σε όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, στο παρόν νοµοσχέδιο εισάγονται δύο πολύ σηµαντικές τροπολογίες που
αφορούν τον Νοµό Κοζάνης. Η µία είναι η αυτονόµηση του Δήµου Βελβεντού και η άλλη είναι η αυτονόµηση των δύο νοσοκοµείων του νοµού, δηλαδή του «Μποδοσάκειου», που βρίσκεται
στην Πτολεµαΐδα και του «Μαµάτσειου», που βρίσκεται στην Κοζάνη. Ξεκινάω µε δύο λόγια -ίσως πω και λίγο περισσότερα- για
την αυτονόµηση του Δήµου Βελβεντού.
Όσοι ρωτάνε και απορούν γιατί αυτονοµείται το Βελβεντό, δεν
ξέρουν ένα βασικό χαρακτηριστικό των Βελβεντινών: Το 2010
που τους στερήθηκε η αυτονοµία, δεν τους στερήθηκε η αυτονοµία. Το οξυγόνο τούς στερήθηκε, το οξυγόνο που αναπνέουν.
Όσοι τους γνωρίζουν, ξέρουν ότι εννιά ακριβώς χρόνια τώρα οι
άνθρωποι αυτοί δεν µπορούν να αναπνεύσουν. Είναι σαν να τους
έχεις στερήσει το οξυγόνο. Φυτοζωούν.
Η θέληση αυτή και το άσβεστο πάθος των Βελβεντινών για αυτοδιοίκηση και αυτονόµηση έχει νοµικό έρεισµα, πέραν όσων
πολύ τεκµηριωµένα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. Το
νοµικό αυτό έρεισµα είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονοµίας που υπογράφηκε στο Στρασβούργο το 1985 και κυρώθηκε µε τον ν.1850/1989, αποκτώντας υπερνοµοθετική ισχύ.
Διαβάζω ενδεικτικά δύο άρθρα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
Αυτονοµίας.
Άρθρο 4, παράγραφος 6: «Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να διατυπώνουν τη γνώµη τους κατά το δυνατόν έγκαιρα και µε τον προσήκοντα τρόπο κατά τη διάρκεια των
διαδικασιών προγραµµατισµού και λήψεως αποφάσεως για όλα
τα θέµατα που τους αφορούν άµεσα».
Άρθρο 5, προσέξτε: «Για κάθε µεταβολή των τοπικών εδαφικών ορίων πρέπει προηγουµένως να ζητείται η γνώµη των ενδιαφεροµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενδεχοµένως
διά της οδού του δηµοψηφίσµατος εκεί όπου ο νόµος το επιτρέπει».
Κάτι τέτοιο δεν έγινε µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Δεν ρωτήθηκε
καµµία τοπική κοινωνία. Στο Βελβεντό έγιναν δηµοψηφίσµατα.
Διατράνωσε ο λαός του Βελβεντού τη θέλησή του για να παραµείνει αυτόνοµος, δεν δόθηκε, όµως, καµµία σηµασία σε αυτό.
Και αυτό παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας.
Πολύ σηµαντική, βέβαια, είναι η ορεινότητα του Δήµου Βελβεντού: ένας δήµος µε ποσοστό 57% στο σύνολο του εδάφους του
µε οικισµούς που βρίσκονται στα οκτακόσια µέτρα, όπως το Παλαιογράτσανο, το Καταφύγι, το χωριό που γεννήθηκε ο Αλέξης
Ζορµπάς στα χίλια πεντακόσια µέτρα, η Αγία Κυριακή στα εννιακόσια πενήντα µέτρα και µε δασώδεις εκτάσεις που καλύπτουν
περίπου το 70% της συνολικής έκτασης, γιατί είναι στην ουσία ο
όγκος των Πιερίων.
Στο αρχικό σχέδιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και µε σχετική γνωµοδότηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Βελβεντό
ήταν αυτόνοµο. Δηλαδή, ο Νοµός Κοζάνης θα είχε πέντε δήµους:
Κοζάνη, Πτολεµαΐδα, Βόιο, Σέρβια, Βελβεντό. Αλλά µε ευθύνη
της τότε κυβέρνησης καταργήθηκε. Ήταν ένας εµπαιγµός για
τους κατοίκους. Καταργήθηκε την τελευταία στιγµή και δηµιουργήθηκε αυτό το µείζον πρόβληµα για την περιοχή µας, ιδίως για
το Βελβεντό, αλλά και για όλο τον Νοµό Κοζάνης.
Ποιο είναι, όµως, το Βελβεντό που αξίζει µια τέτοια διακριτική
µεταχείριση; Το Βελβεντό έχει µια εκατόχρονη, µοναδική στη

χώρα, υποδειγµατική συνεταιριστική παράδοση στον αγροτικό
τοµέα. Το πρώτο καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισµού είναι
του 1917. Ως δικηγόρος το έχω πιάσει στα χέρια µου. Είναι ιστορικό κειµήλιο πλέον. Πάνω από έναν αιώνα το συνεταιριστικό
αγροτικό κίνηµα λειτουργεί άψογα µε δύο συνεταιρισµούς τις τελευταίες δεκαετίες, τον «ΑΣΕΠΟΠ» και τη «ΔΗΜΗΤΡΑ», µε υποδειγµατική δράση στην παραγωγή και εµπορία του ροδάκινου.
Δεν ξεχνώ την επίσκεψη του φίλου και προηγούµενου Γενικού
Γραµµατέα Εµπορίου, του κ. Παπαδεράκη, που είπε: «Είστε είκοσι χρονών παιδιά». Και το λέει ένας Κρητικός που, αν µη τι
άλλο, ξέρουν από αγρότες και από τον αγροτικό κόσµο.
Δεν είναι, όµως, µόνο ο «ΑΣΕΠΟΠ» και η «ΔΗΜΗΤΡΑ». Δρουν
στο Βελβεντό σύλλογοι σε όλα τα επίπεδα, οι οποίοι δηµιουργούν ένα έντονο πνεύµα κοινοτισµού: ο Μορφωτικός Σύλλογος
Βελβεντού µε πολυσχιδή, µορφωτική, πολιτιστική και εκδοτική
δράση, ο Αθλητικός και Ορειβατικός Σύλλογος µε έντονη και διακριτή παρουσία σε πανελλήνιο επίπεδο, ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Βελβεντού. Λειτουργούν, επίσης, βιβλιοθήκεςπρότυπα εδώ και δεκαετίες, ένας µαχητικός αγροτικός σύλλογος
και ένας υποδειγµατικός ΤΟΕΒ. Προσέξτε: Ο ΤΟΕΒ του Βελβεντού δεν χρωστάει στη ΔΕΗ, όπως χρωστάνε σε όλη την Ελλάδα.
Αντίθετα, έχει κέρδος και έχει φτιάξει δικό του υδροηλεκτρικό
εργοστάσιο. Αυτοί είναι οι Βελβεντινοί. Έχουν παντού υποδείγµατα για όλη τη χώρα και για όλους τους τοµείς.
Πώς αντέδρασε αυτή η τόσο αυτοοργανωµένη κοινωνία στον
εµπαιγµό της διάλυσής της χωρίς να ληφθεί καθόλου υπ’ όψιν η
γνώµη της; Αντέδρασε µε αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες, µε
δηµοψηφίσµατα και µε λαϊκές συνελεύσεις. Στο Βελβεντό διδάσκεται η άµεση δηµοκρατία. Το έχω ζήσει και λόγω της σχέσης
µου µε την περιοχή, καθώς η σύζυγός µου είναι από εκεί και ως
δικηγόρος που όλα τα χρόνια έχω ζυµωθεί µε πολλούς φορείς.
Δεν ξεχνάω εκλογικές διαδικασίες στον ΤΟΕΒ ή σε άλλους οργανισµούς και το ότι τηρείται κατά γράµµα το καταστατικό. Δηλαδή λένε «οµόφωνα» και λένε «όχι, θα ψηφίσουµε µε µυστική
ψηφοφορία». Αυτό δεν το βρίσκεις πουθενά. Είχα ως δικηγόρος
προσωπικά την ευθύνη διεξαγωγής δυο δηµοψηφισµάτων. Έγιναν όλα άψογα µε τεράστια συµµετοχή. Στα δηµοψηφίσµατα είχε
75%. Έγιναν πολλές λαϊκές συνελεύσεις που πολλές φορές είχαν
συµµετοχή άνω των δυο χιλιάδων ατόµων. Πείτε µου πού θα γίνει
λαϊκή συνέλευση στην Ελλάδα και θα έχει συµµετοχή δυο χιλιάδων ατόµων. Πείτε µου έναν δήµο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
Δεν ξεχνάω τη συγκίνηση όλων στις λαϊκές συνελεύσεις όταν
διαβαζόταν η επιστολή των Βελβεντινών του εξωτερικού, του
Wildwood Φιλαδέλφειας στην Αµερική, της Αυστραλίας είτε του
συλλόγου Βελβεντινών Αθηνών που έστελναν και οικονοµική ενίσχυση για τον αγώνα της αυτονοµίας. Αυτό πονούσε. Αλλά δεν
ξεχνάω και τη χαρά όλων όσων έρχονταν στην κάλπη να ψηφίσουν για το δηµοψήφισµα για την αυτονοµία τους ή για τις εκλογές για την αυτοοργάνωσή τους. Έλεγαν «πρώτη φορά
ψηφίζουµε χαρούµενοι. Πρώτη φορά ψηφίζουµε χωρίς δεσµεύσεις αλλά για κάτι που θέλουµε». Αυτά µένουν ανεξίτηλα χαραγµένα.
Να ξεκαθαρίσουµε ότι το πάθος των Βελβεντινών για την αυτονόµηση δεν σηµαίνει καµµία απολύτως εχθρότητα για τον λαό
και τους κατοίκους της γύρω περιοχής, του δήµου Σερβίων. Μάλιστα, θέλω να τονίσω ότι ο Δήµος Βελβεντού, το λέει και στην
αιτιολογική έκθεση, ήταν οικονοµικά υγιής δήµος και η συνένωσή
του τον κατέστησε µε ζηµίες. Μάλιστα ήταν τόσο υγιής που είχε
µια κεκτηµένη ταχύτητα και το πρώτο χρονικό διάστηµα µετά την
συνένωσή του πήγαιναν τα πράγµατα ρολόι. Μετά κατέρρευσε
η κατάσταση, στα επόµενα χρόνια. Δεν ξεχνάω ότι είναι τόσο νοικοκύρηδες οι άνθρωποι που φρόντισαν και γέµισαν τα ντεπόζιτα
όλα µε πετρέλαιο έτσι ώστε να βγει και η επόµενη χρονιά χωρίς
να έχουν πρόβληµα, για να µην ζητάνε από τον καινούριο δήµο.
Ξέρουν οι Βελβεντινοί ότι τώρα η αυτονόµησή τους θα έχει κόστος. Θα έχουν να πληρώσουν χρέη που δεν τους αναλογούν
γιατί ήταν οικονοµικά υγιείς. Κι όµως λένε: «Το ξέρουµε, θα πληρώσουµε αυτό που πρέπει, αρκεί να πάρουµε την αυτονοµία
µας».
Τι γίνεται όµως µε άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ συντοµεύετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε.
Μόνο στον Νοµό Κοζάνης έχουµε την Αιανή, το Βόιο, τα Καµβούνια, που έχουν η κάθε µία την τεκµηρίωσή της και λένε «σκεφτόµαστε κι εµείς να κάνουµε αυτό το βήµα». Τα προβλέπει η
τροπολογία. Με τεκµηρίωση, συζήτηση και διάλογο θα συσταθεί
επιτροπή που θα εξετάσει περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα για
το αν πρέπει να προχωρήσουµε σε περαιτέρω αυτονοµήσεις.
Δεν είναι άµοιροι πολιτικών ευθυνών το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία για τον εµπαιγµό σε βάρος του Βελβεντού και όταν το
κατήργησαν και τα χρόνια που δεν το επανασύστησαν, ενώ το
πολιτικό προσωπικό της περιοχής συµµετείχε και στην Κυβέρνηση και µάλιστα στο αρµόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Μια κουβέντα θα πω για το νοσοκοµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, αλλά φτάσαµε
τα οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Είναι µείζονα τα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όλα είναι µείζονα,
κανένας δεν έχει αντίρρηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Κλείνω.
Χωρίζονται οι διοικήσεις των δυο νοσοκοµείων της Κοζάνης
και της Πτολεµαΐδας, το «Μποδοσάκειο» και το «Μαµάτσειο».
Αυτό είναι κάτι που ιδίως ο λαός της Πτολεµαΐδας και της Αριδαίας το ζητάει εδώ και χρόνια. Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα
του λαού της Πτολεµαΐδας και της Αριδαίας. Θέλω να τονίσω ότι
η σηµερινή διοίκηση έχει πάει πολύ καλά τη λειτουργία και των
δυο νοσοκοµείων και πρέπει να είναι µέληµα και φροντίδα όλων
µας -και θα είναι, κύριε Υπουργέ- ώστε οι καινούριες διοικήσεις
να συνεχίσουν αυτό το έργο.
Είναι µια ιστορική στιγµή για τον Νοµό Κοζάνης, ιδιαίτερα για
το Βελβεντό, αλλά και για την αυτονόµηση του νοσοκοµείου της
Πτολεµαΐδας και της Κοζάνης και γι’ αυτό σας καλώ να ψηφίσουµε εκτός από το νοµοσχέδιο, που είναι πολύ σηµαντικό, και
τις τροπολογίες αυτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θερµή παράκληση
από το Προεδρείο να τηρείται το επτάλεπτο, διότι είναι ακόµα είκοσι πέντε οµιλητές και τέσσερις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Φυσικά θα ακολουθήσουν δευτερολογίες. Ενδεχοµένως θα υπάρξουν και παρεµβάσεις ενδιάµεσα των Υπουργών. Οπότε η
προκαθορισθείσα ώρα για τις 14.00 περίπου είναι άπιαστο όνειρο, επιτρέψτε µου τη λέξη.
Σας παρακαλώ και πάλι να τηρείτε το επτάλεπτο.
Τον λόγο έχει η κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
προσπαθήσω να είµαι συνεπής και στον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’ αρχάς να χαιρετήσω τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας που έχουν να κάνουν
µε τα νησιωτικά και κυρίως το ότι αναγνωρίζεται το πρόβληµα
στελέχωσης των δοµών υγείας στα νοσοκοµεία µας και στις
δοµές υγείας συνολικά, οπότε να υπάρχουν διευκολύνσεις για
την πιο αποτελεσµατική στελέχωσή τους.
Βασικά θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία του Υπουργού
Εσωτερικών του Αλέξη Χαρίτση που αφορά το ένα από τα δυο
νησιά που εκπροσωπώ εδώ, για το πώς λειτούργησε ο νόµος του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στα νησιά µας και πώς αυτό επίκειται να λυθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο ευρύς κοινωνικός διάλογος έχει ξεκινήσει από το 2013, όταν ο τότε Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης ζήτησε από τους δήµους, µετά από δυο
χρόνια εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», να καταθέσουν τις απόψεις τους γι’ αυτό το δόγµα -να το πούµε έτσι- «ένα νησί ένας
δήµος».
Επίσης, είχε κατατεθεί από τον τότε Βουλευτή Λέσβου, τον κ.
Σηφουνάκη, σχετική τροπολογία που µας βρήκε αντίθετους γιατί
έµπαιναν κριτήρια, µόνο τα πληθυσµιακά. Αναφέρθηκε χθες και
από τον κ. Αθανασίου ότι τα κριτήρια θα πρέπει να είναι πληθυσµιακά. Διαφωνούµε και θα σας το εξηγήσω. Το δικό µας το νησί,
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η Κεφαλονιά, είναι ένα ιδιαίτερα µεγάλο νησί µε ακανόνιστο
σχήµα και µε ένα πολύ ψηλό βουνό στη µέση, που δηµιουργεί
δυσπρόσιτες περιοχές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το νησί υπάρχουν επτά λιµάνια εν ενεργεία, γιατί είναι δύσκολη η πρόσβαση και υπάρχουν
επτά λιµάνια για να εξυπηρετούν το νησί µε την Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα.
Έρχεται, λοιπόν, αυτή η τροπολογία που βάζει επιπλέον κριτήρια: εκτός από τα πληθυσµιακά, και οικονοµικά και κοινωνικά
και γεωµορφολογικά, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Αυτά τα προβλήµατα που δηµιούργησε αυτός ο όρος «ένα
νησί ένας δήµος» επιτάθηκαν και µε τους σεισµούς του 2014 και
2015. Όπως γνωρίζετε, η Κεφαλονιά είναι η πλέον σεισµογενής
περιοχή της Ευρασιατικής πλάκας. Είχαν δηµιουργηθεί ήδη προβλήµατα πριν από τους σεισµούς και επιτάθηκαν µε τους σεισµούς και για την αποκατάστασή τους.
Επίσης, επιτάθηκαν τα προβλήµατα µε τις αλλαγές που επέφεραν τα µνηµόνια και οι πολιτικές της λιτότητας ως προς τη
συρρίκνωση των περιφερειακών υπηρεσιών -εφορία, πολεοδοµία, ΙΚΑ- στις επιµέρους δηµοτικές ενότητες, στη µείωση των πόρων των δήµων και στη σταδιακή υποστελέχωση των υπηρεσιών
για λόγους αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων κ.λπ..
Παράλληλα, η δηµοτική αρχή έδειξε αδυναµία αξιοποίησης
των θετικών στοιχείων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που έχουν να κάνουν
µε την εκπροσώπηση των επιµέρους δηµοτικών ενοτήτων, ούτως
ώστε να εκπροσωπούνται µέσα από τα συλλογικά τους όργανα.
Το αποτέλεσµα είναι να εγκαταλειφθούν τελείως οι περιφερειακές δηµοτικές ενότητες. Αυτή η συγκεκριµένη τροπολογία, που
αποτελείται από πέντε άρθρα, έχει το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα που θα πρέπει να κάνουµε συγκεκριµένες ενέργειες σε
έναν µήνα και σε τρεις µήνες, µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου που θα
αναλάβουν οι νέες δηµοτικές αρχές, ένα χρονοδιάγραµµα που
έχει να κάνει µε τη στελέχωση των καινούριων πια δηµοτικών
υπηρεσιών µε τα νοµικά τους πρόσωπα, µε τα περιουσιακά τους
στοιχεία.
Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το πέµπτο άρθρο αυτής της
τροπολογίας µε το οποίο συνιστάται επιτροπή η οποία έχει να
κάνει µε την αλλαγή των ορίων των καλλικρατικών δήµων, ούτως
ώστε η αυτοδιοίκηση να είναι πραγµατικά ο θεσµός της άµεσης
δηµοκρατίας, να έχουν πρόσβαση οι πολίτες στους δήµους και
συµµετοχή στις αποφάσεις που τους αφορούν, ούτως ώστε να
συµµετέχουν στις αποφάσεις για την ανάπτυξη του τόπου τους
στον δικό τους τόπο.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τη δική µας κοινωνία. Οκτώ χρόνια µετά την εφαρµογή
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» διορθώνονται αυτές οι αστοχίες, όπως ανέφερε χθες και ο Υπουργός, συµφωνούµε απόλυτα και σας καλούµε όλους να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Θεοπεφτάτου και για την οικονοµία στον χρόνο.
Ο κ. Θεοχάρης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω και εγώ να σας βοηθήσω στο έργο σας σε
σχέση µε τον χρόνο. Συνεπώς θα αντισταθώ στον πειρασµό να
µιλήσω για γενικότερα ζητήµατα της καθηµερινότητας, για τα
προβλήµατα που παρακολουθούµε. Θα αντισταθώ να µιλήσω συνολικά για το νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που ουσιαστικά φαίνεται ότι είναι νοµοσχέδιο τακτοποιητικής, ρουσφετολογικής
χρήσης και αποσπασµατικό, ένα νοµοσχέδιο που ταιριάζει σε µια
Κυβέρνηση η οποία είναι σε αποδροµή στους τελευταίους µήνες
εξουσίας της και προσπαθεί να τακτοποιήσει διάφορες υποθέσεις.
Θα αναφερθώ µόνο σε ένα ζήτηµα, στο ζήτηµα που έχει ανακύψει σε σχέση µε τα προϊόντα ατµισµού και µε τα προϊόντα των
θερµαινόµενων τσιγάρων σε σχέση µε τα κανονικά τσιγάρα τα
οποία καίγονται.
Με αυτές τις διατάξεις ισοπεδώνετε τα δυο είδη προϊόντων,
θεωρώντας τα ακριβώς το ίδιο επικίνδυνα, όπως και τα τσιγάρα.
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Αυτό είναι λάθος, κύριε Υπουργέ, και κατά την άποψή µου θα
πρέπει να το αποσύρετε.
Θα αναφερθώ σε µια σειρά από επιχειρήµατα, τα οποία κατά
την άποψή µου αναδεικνύουν, καταδεικνύουν ότι πράγµατι είναι
λανθασµένη αυτή η απόφασή σας και θα είναι δείγµα πολιτικού
θάρρους να αποσύρετε έστω προσωρινά, µέχρι να τελειώσει η
διαβούλευση, αυτές τις διατάξεις, όπως οφείλετε να κάνετε,
όπως σας έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρώτο επιχείρηµα είναι η απουσία επείγουσας βίας. Υπάρχει σήµερα µια διαδικασία, λειτουργεί, µπορείτε να βγάλετε
υπουργικές αποφάσεις ή να µην βγάλετε υπουργικές αποφάσεις
και συνεπώς, να επιτρέψετε ή να µην επιτρέψετε σε κάποιο προϊόν να ισχυρίζεται ότι είναι λιγότερο βλαπτικό στον βαθµό που
δεν έχει την απαραίτητη τεκµηρίωση. Άρα δεν έχετε κανέναν
λόγο να αλλάξετε αυτές τις διατάξεις.
Το δεύτερο είναι το ηθικό επιχείρηµα. Υπάρχουν κάποιες µελέτες. Για παράδειγµα, θα σας πω αίσθηση και αρκετές συζητήσεις προκάλεσε µια ελληνική µελέτη του Καθηγητή κ. Φαρσαλινού, καρδιολόγου από το Ωνάσειο, που είναι µια µελέτη που ανακοινώθηκε στο 5ο E-cigarette Summit. Είναι η πρώτη µελέτη που
γίνεται από ανεξάρτητη πηγή, δεν επιχορηγείται από τη βιοµηχανία καπνικών προϊόντων και έχει µια σειρά από ευεργετικά
αποτελέσµατα. Δηλαδή, λέει για παράδειγµα ότι το αερόλυµα
του θερµαινόµενου σε σχέση µε τον καιόµενο καπνό παράγει αερόλυµα 90% µε λιγότερες τοξικές αλδεΰδες, όπως φορµαλδεΰδη και αλκεταδεΰδη και 99% λιγότερες αλδεΰδες συνολικά,
ουσίες δηλαδή που έχουν ενοχοποιηθεί για καρκίνο.
Ας πούµε, όµως, ότι δεν υπάρχουν αρκετές µελέτες, ότι δεν
σας πείθει αυτή η µελέτη ή κάποια άλλη η οποία έχει βγει. Δεν
έχετε κανέναν λόγο να δεχθείτε και να εξισώσετε τα τσιγάρα.
Μπορείτε να το κάνετε κατά περίπτωση. Απαιτήστε, λοιπόν, και
άλλες ή χρηµατοδοτήστε, εάν θέλετε, και άλλες µελέτες εσείς,
αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να φέρετε αυτήν τη διάταξη.
Το τρίτο επιχείρηµα είναι το διακρατικό επιχείρηµα. Υπάρχουν
και άλλες χώρες οι οποίες έχουν τέτοιες διατάξεις. Η Αγγλία, η
Ιταλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και µάλιστα µετά τη µελέτη του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, η Κύπρος, η Βουλγαρία. Από
τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία. Δεν είναι, δηλαδή, πρωτοφανείς αυτές οι διατάξεις, για
να πείτε ότι είναι µια ελληνική ιδιαιτερότητα και να τις καταργήσετε.
Έρχοµαι στο επιχείρηµα της ευθύνης, εάν πράγµατι αυτά τα
προϊόντα είναι καλύτερα, διότι καταλαβαίνουµε ότι δεν υπάρχει
άσπρο, µαύρο. Ό,τι και να κάνεις, ακόµα και επιθέµατα νικοτίνης
να βάλεις, αυτό έχει κάποια αποτελέσµατα. Μπορεί να σε βοηθάει να κόψεις το κάπνισµα, αλλά έχει κάποιες επιπτώσεις. Δεν
υπάρχει τίποτε εντελώς αθώο.
Αν, λοιπόν, αυτά τα προϊόντα είναι καλύτερα και παρόλα αυτά,
επειδή δεν µπορούν να διαφηµιστούν, κάποιοι παραµένουν στο
χειρότερο κάπνισµα σήµερα, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν επιπτώσεις. Και έχετε εσείς ευθύνη ως Υπουργός Υγείας να τους
επιτρέψετε να ενηµερωθούν για το αν και εφόσον είναι καλύτερα
αυτά τα προϊόντα.
Πέµπτο επιχείρηµα, εµπειρικό: Όλοι ξέρουµε αυτά τα προϊόντα. Τα έχουµε δει. Έχουµε δει πόσο λιγότερο επηρεάζει την
ατµόσφαιρα αυτός που κάνει ατµό, σε σχέση µε κάποιον που καπνίζει. Είµαι ένας άνθρωπος που δεν καπνίζω. Δεν µου αρέσει το
τσιγάρο. Δεν κάπνισα ποτέ µου. Συνεπώς µε ενοχλεί πάρα πολύ
ο καπνός του τσιγάρου. Αυτά τα προϊόντα µε ενοχλούν πολύ λιγότερο. Συνεπώς τουλάχιστον για τους παθητικούς καπνιστές
δεν µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι το ίδιο βλαπτικά.
Το έκτο επιχείρηµα είναι το εργασιακό. Αυτές οι επιχειρήσεις
που ασχολούνται µε αυτήν τη βιοµηχανία, έχουν δέκα χιλιάδες
εργαζόµενους. Είναι δύο χιλιάδες επιχειρήσεις. Ξαφνικά, µέσα
σε µία ηµέρα, τους αλλάζετε τη δυνατότητα να εργαστούν µε τις
ίδιες συνθήκες που είχαν συνηθίσει ως τώρα. Δεν µπορείτε να
το κάνετε έτσι βιαστικά.
Στη συνέχεια έχουµε το επενδυτικό επιχείρηµα. Έχουµε 300
εκατοµµύρια επένδυση από ελληνική επιχείρηση στην ελληνική
επικράτεια που κάνει εξαγωγές και έρχεστε σε µία µέρα και αλλάζετε τα δεδοµένα για αυτή την επένδυση. Τι σήµα δίνετε στους
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επόµενους επενδυτές; Μας έχετε πει για την ανάπτυξη και την
ανάπτυξη.
Έχουµε το διαδικαστικό επιχείρηµα. Σας ανάγκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη διαδικασία TRIS να βάλετε σε διαβούλευση
αυτές τις διατάξεις. Και τις έχετε βάλει σε διαβούλευση µέχρι τις
6 Ιουνίου. Γιατί δεν αφήνετε τη διαβούλευση να ολοκληρωθεί
πριν τα ψηφίσετε; Αλλιώς, είναι παράνοµο.
Τέλος -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- έχουµε το συνωµοσιολογικό επιχείρηµα. Κλείστε τα στόµατα σε οποίους µπορεί
να σκεφτούν ή να ισχυριστούν ότι θέλετε να βοηθήσετε µέσα σε
αυτή τη βιασύνη -που απέδειξα ότι δεν υπάρχει λόγος- συγκεκριµένα συµφέροντα, όπως τους εισαγωγείς τσιγάρων, άλλες
επιχειρήσεις, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτές επιχειρήσεις που
είναι στην ελληνική επικράτεια και έχουν Έλληνες υπαλλήλους.
Μήπως το κάνετε γιατί µέχρι τις 6 Ιουνίου θα έχετε πάει ήδη σε
εκλογές και βιάζεστε; Αποσύρετε το, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε
κανένα λόγο να συνεχίσετε να επιµένετε σε αυτό το λάθος. Είναι
το µόνο νόµιµο πράγµα, το οποίο µπορείτε να κάνετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στον επόµενο οµιλητή, θα δώσω στον λόγο στον κύριο
Υπουργό για να ανακοινώσει ποιες Βουλευτικές τροπολογίες θα
κάνει αποδεκτές.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Από τις βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες είναι συνολικά δεκαοχτώ, αυτές που κάνουµε αποδέκτες είναι οι εξής: Η µε γενικό
αριθµό 1980 και ειδικό 145 του κ. Ηγουµενίδη για µηνιαίες αποδοχές διοικητών νοσοκοµείων ΕΣΥ. Η µε γενικό αριθµό 1981 και
ειδικό 146 του κ. Μπαργιώτα για την κατάργηση της υποχρέωσης
γνώµης του και ΚΕΣΥ σε θέµατα αρµοδιότητας του ΕΟΜ. Η µε
γενικό αριθµό 1985 και ειδικό 148 της κ. Καρασαρλίδου για ένταξη της πόλης της Νάουσας στις προβληµατικές και άγονες περιοχές κατηγορίας Α’. Η µε γενικό αριθµό 1986 και ειδικό 149
των κ.κ. Παπαδόπουλου, Αθανασίου, Αντωνίου και άλλων για
αποζηµίωση εφηµεριών του Βιοχηµικού Τµήµατος του Γενικού
Νοσοκοµείου Αττικής «Σισµανόγλειο Αµαλία Φλέµινγκ». Η µε γενικό αριθµό 2017 και ειδικό 167 των κ.κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Χρήστου Μαντά και Ελένης Σταµατάκη - τροποποίηση του
άρθρου 74 του ν.4461/2017 για εγγραφή στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών.
Επίσης, γίνεται αποδεκτή η µε γενικό αριθµό 2020 και ειδικό
170 του συναδέλφου κ. Σπύρου Λάππα: «Εξάλειψη ευθυνών των
διοικήσεων νοσηλευτικών ιδρυµάτων λόγω παράτασης ισχύος
των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του ιατρικού και
λοιπού επικουρικού προσωπικού».
Τέλος, γίνεται αποδεκτή η µε γενικό αριθµό 2021 και ειδικό
171 του συναδέλφου κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου για επίδοµα
ανθυγιεινής εργασίας των Μονάδων Υγείας της ΑΕΜΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεκαέξι µήνες νοµοθετικής ανοµβρίας και κυβερνητικής ραστώνης από την
πλευρά του Υπουργείου Υγείας µεσολάβησαν µέχρι να έρθουµε
εδώ σήµερα. Ήταν, βέβαια, µήνες πλούσιοι σε επικοινωνιακά τεχνάσµατα και ακούραστο «σερφάρισµα» και υπερεργασία του
Αναπληρωτή Υπουργού στα social media. Ήταν δεκαέξι µήνες
µε σχέδια νόµου που εξαφανίζονται και επανεµφανίζονται µετά
από µήνες και άλλα που µένουν στα συρτάρια των Υπουργών
Υγείας, µε καταγεγραµµένες, όµως, στη συνείδηση του ελληνικού λαού τις αποτυχίες της παρούσας Κυβέρνησης σε µείζονα
θέµατα δηµόσιας υγείας και φροντίδας υγείας, όπως είναι οι οικογενειακοί γιατροί, που δεν υπάρχουν, οι αχρείαστες λιγοστές
ΤΟΜΥ που υπολειτουργούν και οι κλίνες εντατικής θεραπείας
που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, όµως, ατέλειωτες σειρές ράντζων,
υπάρχουν δεκάδες θύµατα επιδηµιών, αλλά ελέω ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζει πλήρως η πρόληψη και η ενηµέρωση των πολιτών, οι εµβολιασµοί σε οµάδες υψηλού κινδύνου.
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Στη λήξη της τετραετίας και στη δύση της παρούσας Κυβέρνησης, µας φέρνετε ένα τεράστιο, πρόχειρο και δυσλειτουργικό
νοµοσχέδιο, µε ελάχιστα ψήγµατα µεταρρυθµιστικής λογικής,
αλλά µε ογκόλιθους ιδεοληψίας και αντιµεταρρύθµισης.
Είναι γνωστό και καταγεγραµµένο διεθνώς ότι οι κυβερνήσεις
σε αποδροµή παρουσιάζουν µία τάση συγκεντρωτισµού αρµοδιοτήτων στα χέρια της κεντρικής πολιτικής και κοµµατικής διοίκησης, µε σκοπό τον έλεγχο του κράτους για µικροκοµµατικά
οφέλη. Σε αυτή τη φάση βρισκόµαστε σήµερα εδώ.
Ο συγκεντρωτισµός αυτός διατρέχει το παρόν νοµοσχέδιο,
δείχνει τον πανικό µιας Κυβέρνησης σε αποδροµή, είναι κάθετα
αντίθετος στα συµφέροντα του Έλληνα πολίτη και δηµιουργεί
µεγάλα προβλήµατα στη δηµόσια υγεία.
Ως Νέα Δηµοκρατία είµαστε σταθερά προσανατολισµένοι σε
ένα σύστηµα υγείας ενιαίο, αποκεντρωµένο, συλλειτουργικό,
όπως περιγράψαµε διεξοδικά στην παρουσίαση του προγράµµατος υγείας πολύ πρόσφατα, υπό την ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Δεν θα αναφερθώ επί µακρόν στις επιµέρους λεπτοµέρειες
του νοµοσχεδίου. Το έχει κάνει, εξάλλου, εξαιρετικά ο Ιάσων Φωτήλας χθες και θα συνεχίσει να το κάνει. Θα κάνω ακροθιγώς κάποιες επισηµάνσεις µόνο στον σύντοµο χρόνο της παρέµβασής
µου.
Πρώτον, να ξεκινήσω µε το θέµα της περιβόητης τροπολογίας
που φέρατε, τελευταία στιγµή ξανά, για την τιµολόγηση των φαρµάκων. Σας καλώ σήµερα, εδώ, να αποσύρετε αυτή τροπολογία,
κύριε Υπουργέ. Θα αποτελέσει µείζον ζήτηµα για την Κυβέρνησή
σας, για εσάς προσωπικά και για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι λάθος να χρεωθείτε αυτή την τροπολογία.
Η εποχή που κουνάγατε το χέρι εισαγγελικώς ως ΣΥΡΙΖΑ, η
εποχή της σκανδαλολογίας δεν µπορεί να ρίξει πέπλο κάλυψης
και συγκάλυψης αυτών των ειδών και των µορφών πολιτικών παρεµβάσεων, οι οποίες, κατά την άποψη της Νέας Δηµοκρατίας,
δηµιουργούν µείζον πολιτικό και ηθικό ζήτηµα.
Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι θα πρέπει ειδικά για την τροπολογία αυτή να είστε προσεκτικός. Αποσύρετέ την, για να γίνει µία
διαβούλευση και µία συζήτηση για το πώς πρέπει να γίνουν
πλέον οι τιµολογήσεις των φαρµάκων.
Θα θυµηθείτε -θέλετε, δεν θέλετε- ό,τι λέγατε τόσα χρόνια,
κύριε Μαντά. Και επ’ αυτών των θεµάτων δεν θα στήσουµε λαϊκά
δικαστήρια, αλλά θα κρίνουµε τις προθέσεις και τα αποτελέσµατα των νοµοθετικών σας πρωτοβουλιών, ειδικά της χθεσινής
εσπευσµένης τροπολογίας.
Καταλαβαίνετε πως όταν περιορίζουν στις δύο τις χώρες αναφοράς, αυτό σίγουρα σηµαίνει αύξηση των τιµών για τα φάρµακα πατέντας. Και αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει σαφέστατο περιθώριο κέρδους.
Και, φυσικά, η δέσµευσή σας ότι υπάρχει και το 10%, καταλαβαίνετε ότι δηµιουργεί ένα µείζον ζήτηµα, το οποίο εµείς θα το
θέσουµε στην Αίθουσα σήµερα. Θα είναι το ζήτηµα στο οποίο ο
κ. Πολάκης και εσείς θα πρέπει να απολογηθείτε πλέον. Από εκεί
και µετά, τα ζητήµατα θα πάρουν τον δρόµο τους. Μην µπείτε σε
αυτή την παγίδα. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δεσµεύσεις. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει κουβέντες και συνεννοήσεις. Μην µπείτε σε αυτή την ιστορία! Θα είναι αδιέξοδη για
εσάς.
Ένα δεύτερο ζήτηµα στο ΚΕΕΛΠΝΟ: «Ώδινεν όρος και έτεκεν
µυν», κατά τη δική µας θέση. Αυτή η αποκριάτικη µεταµφίεση του
ΚΕΕΛΠΝΟ σε έναν ακόµα κρατικό οργανισµό, πραγµατικά δεν
βοηθάει σε τίποτα. Όλοι αυτοί οι οργανισµοί, όπως γνωρίζετε,
διεθνώς λειτουργούν ως ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι οργανισµοί.
Τώρα το να φτιάξεις άλλον έναν κρατικό, σκληρό, δηµοσίου δικαίου οργανισµό, ο οποίος υπόκειται, µάλιστα, και σε ασφυκτικό
υπουργοκεντρικό, κοµµατικό έλεγχο της Διοίκησης και των εργαζοµένων ουσιαστικά, νοµίζουµε ότι δεν µπορεί να βοηθήσει καθόλου την υπόθεση της ουσίας και του ρόλου του ως οργανισµού που µπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο στη δηµόσια υγεία.
Σας τα θέτω ακροθιγώς τα ζητήµατα.
Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών: Μέρος δεύτερον κυβερνητικής
υποκρισίας. Αν θέλετε να δείτε πώς µπαίνουν οι βάσεις για ένα
πραγµατικά ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο καταπολέµησης των
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χρονίων νοσηµάτων, µε κορωνίδα τη µάχη κατά του καρκίνου,
σας καλώ πραγµατικά να διαβάσετε πιο προσεκτικά το πρόγραµµα Υγείας της Νέας Δηµοκρατίας για τα χρόνια νοσήµατα,
γιατί η κριτική που είδα ότι κάνατε, ήταν πολύ επιφανειακή και
πολύ πρόχειρη. Προφανώς, δεν είχατε τον χρόνο. Κάντε, όµως,
τον κόπο να διαβάσετε λίγο από το πρόγραµµά µας, να το ακούσετε και θα δείτε ότι ειδικά για αυτά τα θέµατα, η πρότασή µας
έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
Εµείς θέλουµε να συστρατευθούµε σε µία εθνική προσπάθεια
και να αποφύγουµε µικροψυχίες και µικροκοµµατικές -φωτογραφικές, µάλιστα- πρακτικές. Έχετε απαξιώσει ουσιαστικά το
Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και φέρνετε σήµερα ένα Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου -αυτό είναι έκπληξη, βέβαια, από τους
κρατιστές- µε δεκάδες προσλήψεις, εµπροσθοβαρείς, όµως, και
χωρίς προγραµµατισµό, µε ασφυκτικό κοµµατικό έλεγχο, αδιαφανή κριτήρια στην επιλογή του Προέδρου του ΔΣ, αλλά και των
ειδικοτήτων του προσωπικού.
Από την άλλη, δεν προβλέπετε πουθενά βιώσιµο προϋπολογισµό και µετρήσιµους πόρους, αφήνοντάς το και αυτό να καρκινοβατεί ανάµεσα σε φθορά και αφθαρσία.
Οι πάσχοντες από καρκίνο και οι οικείοι τους έχουν δικαίωµα
στην ολοκληρωµένη φροντίδα υγείας και δεσµευόµαστε ότι θα
την αποκτήσουν πολύ σύντοµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά στο ζήτηµα των ιδιωτικών κλινικών, θα πω το εξής: Είναι πραγµατικά -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- µία µνηµονιακή ανάγκη και υποχρέωση, την οποία εκπληρώνετε, αφού
έχουµε βγει -όπως έχουµε µάθει!- από το µνηµόνιο. Εκτελείτε κανονικά το µάθηµά σας και τη δουλειά σας, όπως σας την έχει βάλει η τρόικα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): …
(δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ήρεµα, κύριε Υπουργέ, το facebook δεν δουλεύει το πρωί, το βράδυ µόνο.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που εφαρµόζετε τα µνηµόνια, αφού
έχετε βγει από τα µνηµόνια, θα είχε µεγάλο ενδιαφέρον η κωδικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, αρκεί να
µην ήταν πρόχειρη και χωρίς επεξεργασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Οικονόµου,
ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε πολλές τέτοιες παρατηρήσεις. Τις έχει κάνει ο κ. Φωτήλας.
Τελειώνω µε το θέµα των ΤΟΜΥ. Επειδή και στην επιτροπή ο
κύριος Υπουργός προσπαθεί -ο πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται, βέβαια- να βρει διαφορές και ερµηνείες, θέλουµε να του
πούµε ότι οι ΤΟΜΥ και οι ρυθµίσεις που φέρνει εδώ πέρα στα
διάφορα άρθρα -άδειες, εκπαιδευτικές άδειες, καθορισµός επιδοµάτων ανθυγιεινής, κράτηση θέσεων ΤΟΜΥ σε περίπτωση
απουσίας κ.λπ.- όλα αυτά δεν έχουν καµµία αξία. Οι ΤΟΜΥ έχουν
αποτύχει. Οι ΤΟΜΥ είναι ένας κρατικός θεσµός, τον οποίο προσπαθείτε να τον φορτώσετε στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήµατος το οποίο πραγµατικά έχει ανάγκη από άλλα πράγµατα.
Έχουµε τα Κέντρα Υγείας. Εµείς θα ενσωµατώσουµε τις ΤΟΜΥ
στα Κέντρα Υγείας. Η βασική µονάδα πρωτοβάθµιας Υγείας για
τη Νέα Δηµοκρατία θα είναι τα Κέντρα Υγείας. Δεν έχει κανένα
νόηµα να βάλουµε πολλών µορφών και επιπέδων κρατικές µονάδες, οι οποίες θα δυσχεραίνουν και θα επιβαρύνουν οικονοµικά
την πρωτοβάθµια Υγεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άρα λοιπόν, µπείτε και εσείς σε µία
γενναία παραδοχή. Ούτως ή άλλως, εκατό έχετε φτιάξει όλες και
όλες από τις διακόσιες πενήντα µε τις οποίες θα ξεκινούσατε για
το 30% κάλυψης του πληθυσµού. Αυτή η υπόθεση είναι ένα φιάσκο. Πάρτε το απόφαση! Παραδεχτείτε το! Ζητήστε µία συγγνώµη από τον κόσµο, γιατί χαλάσατε λεφτά τζάµπα και βερεσέ,
να πάµε στα Κέντρα Υγείας να τα στηρίξουµε και να κάνουµε µαζί
µία προσπάθεια τα δηµόσια Κέντρα Υγείας να µπορέσουν να
υποστηριχθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 21ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµητριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι ο
κοινοβουλευτικός χρόνος, το κοινοβουλευτικό έργο είναι πολύ
πυκνό και αυτό δεν είναι άµοιρο της πραγµατικότητας της πολιτικής.
Μετά το πέρας των µνηµονίων και µετά τον προϋπολογισµό
που καταθέσαµε, ο οποίος για πρώτη φορά είναι επεκτατικός και
όχι προσαρµοστικός, µας δίνεται η δυνατότητα να µπορούµε να
επιταχύνουµε το κυβερνητικό έργο, ώστε οι προγραµµατικές µας
δεσµεύσεις µε βάση την πολιτική πραγµατικότητα να επιτευχθούν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, ακριβώς γιατί αυτοί είµαστε, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί αυτές είναι οι ανάγκες
των πολλών.
Στο επίκεντρο του πολιτικού µας σχεδίου είναι το κοινωνικό
κράτος και ως εκ τούτου και η υγεία. Με αυτό νοµοσχέδιο -για
το οποίο θα µου επιτρέψετε να πω πολύ λίγα πράγµατα, διότι
στο επίκεντρο του δικού µου ενδιαφέροντος είναι δύο συγκεκριµένες τροπολογίες που αφορούν την περιοχή µου, τον Νοµό Κοζάνης- ρυθµίζουµε τις ιδιωτικές κλινικές, δηµιουργούµε το
Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών, εισάγουµε µια σειρά από ρυθµίσεις που αφορούν τα φάρµακα και τις βελτιώσεις του προσφερόµενου έργου στην υγεία.
Με δεδοµένο ότι διασώσαµε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας από
την κατάρρευση τα προηγούµενα χρόνια, περνάµε εδώ και λίγο
διάστηµα στη σταθερή αναβάθµιση του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, αλλά και της εθνικής υγείας, και ρυθµίζουµε εν συνόλω
µια σειρά από ζητήµατα προς αυτήν την ποιοτική αναβάθµιση και
στο δηµόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα. Με λίγα λόγια, κλείνουµε εµφατικά µία µνηµονιακή περίοδο.
Ένα παράδειγµα για όλα αυτά είναι η τροπολογία που αφορά
το διαχωρισµό κάποιων νοσοκοµείων, των οποίων οι διοικήσεις
είχαν συνενωθεί µνηµονιακά, ενώ ήταν ανεξάρτητοι, κατά τα
άλλα οργανισµοί, σε µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός διοικητικού υβριδίου που στόχευε, τελικά, στη συρρίκνωση και στην
αφοµοίωση αυτόνοµων οργανισµών. Σε αυτήν την κατεύθυνση
ήταν και η διοικητική συνένωση των Νοσοκοµείων Κοζάνης και
Πτολεµαΐδας. Για αυτή τη συνένωση, -πέρα από το ότι είναι ένα
υβρίδιο διοικητικό και δεν υφίσταται σε κανέναν άλλον τοµέα της
δηµόσιας διοίκησης ούτε στη χώρα µας, αλλά ούτε βεβαίως και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση- η µόνη κριτική που µπορεί να ασκήσει
κάποιος είναι ότι αργήσαµε να το κάνουµε. Αυτό, όµως, συνέβη,
ακριβώς γιατί προτεραιότητά µας ήταν η διάσωση του συστήµατος υγείας και των νοσοκοµείων της χώρας -όπως προείπα- και
όχι οι επιµέρους ποιοτικές αναβαθµίσεις και διοικητικές ανακατατάξεις, που πράγµατι είναι επείγουσες, που πράγµατι λύνουν
προβλήµατα υπέρ και των δύο νοσοκοµείων εν προκειµένω. Διότι
πρέπει να αντιλαµβανόµαστε πως η δυναµική που αναπτύσσεται
από τη διοικητική απελευθέρωση των δύο ήδη αυτόνοµων οργανισµών, είναι προς όφελος και των δύο, προς όφελος της δηµόσιας υγείας και των δύο περιοχών, αλλά και του συνόλου της
Δυτικής Μακεδονίας.
Ειδικά τώρα που θεσµοθετείται, σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας, το Πανεπιστήµιο Επιστηµών Υγείας στην Πτολεµαΐδα και
άρα το αντίστοιχο κοµµάτι του που πρέπει να άπτεται του ζητήµατος της πανεπιστηµιακής κλινικής, απελευθερώνεται και δηµιουργεί νέες προοπτικές σε µία περιοχή που συν τοις άλλοις έχει
απόλυτη ανάγκη αυτές τις παρεµβάσεις, ακριβώς λόγω και της
γεωπολιτικής της αξίας, αλλά και ακριβώς γιατί είναι σε µία φάση
µετάβασης από την οικονοµία άνθρακα σε νέες οικονοµίες. Και
αυτό που πρέπει να έχουµε κυρίως υπόψη µας είναι ότι µέσα στις
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νέες οικονοµίες πρέπει να είναι και η οικονοµία της γνώσης.
Το δεύτερο σηµαντικό που µε φέρνει ενώπιόν σας, είναι η τροπολογία που αφορά τη διάσπαση των δήµων, ακριβώς γιατί µέσα
στους πέντε δήµους που προβλέπει, προβλέπει και τη διάσπαση
του Δήµου Σερβίων – Βελβεντού που ανήκει στη δική µου εκλογική περιφέρεια.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έφερε παλαιότερα οριζόντιες συνενώσεις.
Το σηµαντικότερο, όµως, πρόβληµα που µας κληρονόµησε, είναι
το ότι υπάρχει έλλειµµα εκπροσώπησης -ειδικά αναλογικής εκπροσώπησης- ένα έλλειµµα προσαρµοστικότητας όσον αφορά
την αυτοδιοίκηση ως τέτοια και παραγνώρισε πλήρως τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Με λίγα λόγια, µέσα σε κάποια καλά που έφερε, µας έφερε
πάρα πολλές δυσλειτουργίες τα προηγούµενα εννέα χρόνια, τις
οποίες εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να δούµε, να εντοπίσουµε
και τελικά, να αλλάξουµε.
Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», λοιπόν, που φέραµε, έφερε πράγµατι µια
σηµαντική αλλαγή στη δηµοκρατική εκπροσώπηση. Έφερε την
απλή αναλογική, µεγαλύτερη αυτονοµία στις κοινότητες και την
κουλτούρα των προγραµµατικών συγκλίσεων στα δηµοτικά και
περιφερειακά συµβούλια. Διότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της
τοπικής αυτοδιοίκησης και του µοντέλου που έχει επιβληθεί στην
ελληνική περιφέρεια, είναι αυτό που αφορά την ενότητα δήµων
που άπτεται της νησιωτικότητας και της ορεινότητας.
Οι ανάγκες, λοιπόν, της ορθής διακυβέρνησης, της λειτουργικής διακυβέρνησης και της βιώσιµης διακυβέρνησης, µάς αναγκάζει να πάρουµε προωθητικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη
και την ευηµερία των πολιτών. Και αυτό είναι µονίµως το σταθερό
ζητούµενο για εµάς. Και είναι κυρίως το σταθερό ζητούµενο για
την ελληνική ενδοχώρα, για τις περιπτώσεις που µόλις προείπα,
την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα, ακριβώς γιατί είναι ένα σύνολο το οποίο πρέπει να τύχει της προσοχής µας, ώστε οι παρεµβάσεις µας να είναι θετικές.
Η ανάγκη, λοιπόν, για αλλαγές και διασπάσεις της νησιωτικής
και ορεινής ενδοχώρας είναι επιτακτική εκεί που έχουµε παραδείγµατα αποτυχίας των συνενώσεων, εκεί που υπάρχει κίνδυνος
λειτουργικότητας των δήµων, εκεί που οι ανισότητες παραµένουν και διευρύνονται σε βάρος των πολιτών. Χάνεται, µε λίγα
λόγια, η αρχή της καλής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης.
Μέχρι σήµερα, έχουµε ένα νοµοθετικό έργο µόνο συνενώσεων. Δεν έχουµε διάσπαση δήµων. Άρα τολµούµε -γιατί πρέπεικαι δηµιουργούµε το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για το πώς
θα γίνονται από τούδε και εφεξής.
Προχωρούµε, λοιπόν, πρώτον, µε προσεκτικά βήµατα σε ένα
περιορισµένης έκτασης και µικρής εµβέλειας πλαίσιο επί του συνόλου των δήµων και µε βάση την ωριµότητα που έχει κατατεθεί
και την τεκµηρίωση των προτάσεων που υπάρχουν τα τελευταία
χρόνια, ακριβώς διότι εφαλτήριο είναι η επίλυση των ζητηµάτων
στο αµέσως επόµενο διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, παρακαλώ.
Η µεθοδολογία, λοιπόν, που καταθέτουµε και εγκρίνεται ώστε
να ισχύει από δω και πέρα, είναι για τους εξής πέντε πρώτους
δήµους, Σερβίων-Βελβεντού, Λέσβου, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας
και Σάµου. Η µέθοδος προϋποθέτει κατ’ αρχάς επίλυση ζητηµάτων περιουσίας του δήµου, χρεών, προσωπικού, ακινήτων, προγραµµάτων και εκλογικών καταλόγων.
Οι προϋποθέσεις που καταθέτουµε και ισχύουν είναι η συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων µερών όσον αφορά τη διάσπαση, κυρίως των τοπικών κοινωνιών, του υπάρχοντος δήµου και
βέβαια, των πολιτικών προσώπων και πολιτικών χώρων προς
τούτο.
Καταθέτω, λοιπόν, στο Κοινοβούλιό µας το σύνολο των τοποθετήσεων και την οµόφωνη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
του Δήµου Σερβίων-Βελβεντού, γι’ αυτήν ακριβώς τη διαδικασία,
που αποδεικνύει ότι υπάρχει απόλυτη συναίνεση. Διότι έχει τεράστια σηµασία, για να επιτύχει το εγχείρηµα της διάσπασης, να
µην λειτουργεί ως πρόβληµα, αλλά ως ευκαιρία επίλυσης προβληµάτων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Δηµητριάδης κα-
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ταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο είναι ότι οι συνθήκες και οι όροι της ορθής και χρηστής διακυβέρνησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν αποδεδειγµένα έχουµε πλεονάσµατα, κοινωνική κουλτούρα, άµεση
δηµοκρατία, συνεταιριστικό πνεύµα, πολιτισµό -λέγε µε, δηλαδή,
πρώην Δήµος Βελβεντού- καθώς και αποτελεσµατική και λειτουργική διακυβέρνηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δηµητριάδη,
ολοκληρώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
…δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό το γεγονός να διακόπτεται
και να εντάσσεται απλώς σε ένα µοντέλο, το οποίο απλά επιβάλλεται. Εποµένως η χειροτέρευση της κατάστασης από τις συνενώσεις, όταν ήδη αποδεικνύεται εκ των υστέρων -σήµερα δηλαδή- ότι δεν είναι λειτουργική, έχει αποτύχει και συνεχίζει να διευρύνει το πρόβληµα και τις ανισότητες σε βάρος όλων τελικά
των δηµοτών, πρέπει να έχουµε µια διόρθωση δικαίου µε στόχο
την ανάκαµψη και τη βιωσιµότητα.
Στην περίπτωση, εποµένως, που έχουµε και συνθήκες χρεοκοπίας, πρέπει να βιαζόµαστε και να γνωρίζουµε τα εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δηµητριάδη,
ολοκληρώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, αφ’ ενός είναι µία νέα εποχή δυνατοτήτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δηµητριάδη,
θα µε αναγκάσετε να κλείσω το µικρόφωνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Δεύτερον, είναι µια ευκαιρία
ώστε και δύο τοπικές κοινωνίες να επιλύσουν τα προβλήµατά
τους µε ίδιες δυνάµεις και πάντα µε τη βοήθεια της πολιτείας,
γνωρίζοντας πάντα πως εκεί που υπάρχει έλλειµµα, σε αυτή την
ιδιαίτερη περίπτωση, έχουµε τα εργαλεία των νέων διαδηµοτικών
δοµών στα απορρίµµατα, τις τεχνικές υπηρεσίες, τις ΔΕΥΑ, αλλά
και τις ενεργειακές κοινότητες.
Η αρχή της καλής διακυβέρνησης µε όρους δηµοκρατίας, ευελιξίας, προσαρµογής, µε στόχο την ανάπτυξη, είναι πολιτική µας
προτεραιότητα και θα εργαστούµε και στο µέλλον γι’ αυτήν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν βοηθάτε. Τι άλλο να πω; Δεν βοηθάτε καθόλου. Να παρακαλεί το Προεδρείο,
να ξαναπαρακαλεί, να επιµένει. Σας παρακαλώ να τηρείτε το
επτάλεπτο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Άστο,
Πρόεδρε, να το γλεντήσουµε λίγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για τα γλέντια, κύριε Πολάκη, υπάρχουν χώροι και τρόποι και µέρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική για
τη δηµόσια υγεία συνιστά πυλώνα για τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους ανά τον κόσµο. Η ιατρική φροντίδα και η παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αποτελούν προϋπόθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Με γνώµονα το διεθνές περιβάλλον θα έπρεπε να χαράξουµε πέρα από κόµµατα και πολιτικά συµφέροντα
µια µακροχρόνια στρατηγική.
Ωστόσο µέχρι στιγµής η Κυβέρνησή σας, κύριοι Υπουργοί, δεν
έχει αναλάβει καµµία πρωτοβουλία, µένοντας εγκλωβισµένη στο
παρελθόν. Δεν αναφέροµαι προσωπικά, αλλά αναφέροµαι εν
γένει στην απουσία εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού.
Με το παρόν σχέδιο δεν προωθείται η αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας. Το αντίθετο. Εντοπίζονται προβληµατικές ρυθµίσεις
που προκαλούν ερωτηµατικά και µας βάζουν σε σκέψη.
Θα ξεκινήσω από το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών. Αναπόφευκτα µε τις προτεινόµενες λύσεις ξέρετε ότι θα
κλείσουν τριάντα από τις ενενήντα κλινικές που λειτουργούν σήµερα, δηλαδή στην ουσία οδηγείτε χίλιους πεντακόσιους ανθρώπους στην ανεργία και µάλιστα σε µια τέτοια εποχή.
Όσον αφορά την ίδρυση του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας, καταργείτε το ΚΕΕΛΠΝΟ και στη θέση του συνιστάτε τον
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ΕΟΔΥ, δηλαδή λέτε ότι το θεσµικό πλαίσιο του πρώτου είναι ελλιπές και δεν διαθέτει συνοχή.
Εγώ αναρωτιέµαι: Αφού το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι αναποτελεσµατικό
σα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που είναι κατά κοινή παραδοχή η πιο ευέλικτη νοµική µορφή λειτουργίας, όπως ισχύει
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο
ΕΟΔΥ θα είναι πιο αποτελεσµατικός σαν νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου;
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις του άρθρου 62 παράγραφος 3 για
τη µεταφορά προσωπικού, είναι «στον αέρα», εν αντιθέσει µε το
Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών, το ΕΙΝΕ, για το οποίο προβλέπονται σαφώς οι θέσεις προσωπικού. Όµως και το ΕΙΝΕ είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Από τη στιγµή, λοιπόν, που τίθεται θέµα αποτελεσµατικότητας ως προς τη νοµική µορφή, γιατί
δεν το κάνετε και αυτό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου; Ο
προκάτοχός του, το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, το ΕΑΝ, που λειτουργούσε στο ΚΕΕΛΠΝΟ, είχε καταγράψει πενήντα τέσσερις
χιλιάδες ασθενείς και δηµιουργήθηκε µια αξιόπιστη βάση δεδοµένων για τις νεοπλασίες. Όταν τελείωσε η χρηµατοδότησή του
από το ΕΣΠΑ, το ΕΑΝ αφέθηκε στην τύχη του και τώρα φέρνετε
το ΕΙΝΕ. Γιατί άραγε;
Έρχοµαι σ’ ένα άλλο σηµείο, το οποίο είναι θετικό, αλλά χρειάζεται ολοκληρωµένο πλαίσιο και πολλή δουλειά για να µην έχει
την τύχη που είχε το πρόγραµµα «Οδυσσέας». Εµείς βλέπουµε
θετικά τη δηµιουργία χώρων εποπτευόµενης χρήσης ναρκωτικών. Είναι σηµαντικό να µειωθεί ο πολλαπλασιασµός των µολυσµατικών ασθενειών και η δηµόσια όχληση. Είναι σωστό αυτό και
πρέπει να δράσουµε ώστε να µη σβήνουν άνθρωποι στα πάρκα,
τη στιγµή που δίπλα τους βρίσκονται οικογένειες και παιδιά,
όµως αυτό απαιτεί συνεργασία και της Αστυνοµίας και του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Δηµιουργούνται πάρα πολλά ερωτηµατικά µε αυτό το άρθρο
που φέρνετε για τη νοµιµοποίηση δαπανών. Στα άρθρα 107 και
108 νοµιµοποιείτε τις µισθολογικές δαπάνες για επιδόµατα
θέσης ευθύνης του ΕΣΥ και του ΚΕΕΛΠΝΟ, χωρίς να προβλέπονται οι αντίστοιχες οργανικές µονάδες, όπως νοµιµοποιούνται και
τα έξοδα του Υπουργείου Υγείας για την Έκθεση Θεσσαλονίκης
και βεβαίως αυτό που µας έλειπε από το νοµοσχέδιο κατά παρέκκλιση κάθε διατάξεως. Αυτό είναι στάνταρ σε κάθε νοµοσχέδιο. Για τι δαπάνες πρόκειται; Υπέρ ποίων; Νοµίζω, κύριοι Υπουργοί, ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από εµένα ότι τέτοιου είδους
ρυθµίσεις δηµιουργούν και κακό προηγούµενο, αλλά και προκαλούν ταυτόχρονα.
Επίσης, αυτό που φέρνετε µε την κάλυψη της διοίκησης του
ΕΚΑΒ τι είναι; Και γιατί παρέχετε νοµική κάλυψη στη διοίκηση
του ΕΚΑΒ και δεν δίνετε και στους εργαζόµενους του ΕΚΑΒ, οι
οποίοι ξέρετε υπό ποίες συνθήκες εργάζονται, οι οποίες είναι αντίξοες και πάρα πολύ εξαντλητικές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): To βάλαµε στην τροπολογία. Το καταθέσαµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κάνατε πολύ καλά. Μπράβο σας.
Κλείνοντας, επανέρχοµαι στην ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών υγείας. Γνωρίζετε και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η
στελέχωση των νοσοκοµείων µε νέο προσωπικό αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Οι ρυθµίσεις για παράταση της εκπαίδευσης των
ιατρών στις ΜΕΘ και στις ΜΕΝ για δύο χρόνια, όπως και η παράταση συµβάσεων των ειδικευοµένων, δεν αποτελούν λύση στο
πρόβληµα. Χρειαζόµαστε διορισµούς.
Σας παραθέτω, κύριοι Υπουργοί -σας αφορά και τους δύο- το
σηµερινό και χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Λάρισας, η οποία ξέρετε είναι από τις µεγαλύτερες
επαρχιακές εφηµερίδες. Έχει πρωτοσέλιδο: «Ανοίξτε όλα τα χειρουργεία στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας» και επιρρίπτει ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Και σήµερα,
µαζί και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας: «Κραυγή
αγωνίας για ιατρική και Πανεπιστηµιακό».
Σας τις παραθέτω. Θα τις καταθέσω αν θέλετε, να τις δείτε και
είναι όλως τυχαίως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Η αγωνία από πού
προκύπτει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Μα, δεν υπάρχει προσωπικό. Κλείνουν οι
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αίθουσες, δεν µπορούν να βάλουν τα χειρουργεία. Από τη µία
µεριά να µη χειρουργούµε, από την άλλη µεριά να χειρουργείτε
στο νοσοκοµείο και δεν έχουµε αίθουσες και αναισθησιολόγους.
Ε, δεν γίνονται όλα! Αποφασίστε τι θέλετε!
Τώρα έρχοµαι σε ένα σηµαντικό θέµα, κύριε Πολάκη, που
αφορά νοµίζω εσάς κυρίως, µιας και είστε αρµόδιος για τον
ΕΟΠΥΥ. Δεν έχω τίποτα προσωπικό εγώ, ξέρετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εδώ
είµαι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Δηµιουργήθηκε το όλο πρόβληµα µε την
αλλαγή του ΕΚΠΥ, µε την κοινή υπουργική απόφαση. Το ξέρετε,
ασφαλώς, ότι από 1-11-2018 υπάρχει στάση πληρωµών προς κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και φυσιοθεραπευτές.
Τι περιµένετε για να λυθεί αυτό; Θα φέρετε κάποια τροπολογία; Υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα στις κλινικές.
Διότι µε την κοινή υπουργική απόφαση της 1-1-2018 ο έλεγχος
των εισαγωγών γίνεται σε real time. Υπήρχε η απαραίτητη υποδοµή στον ΕΟΠΥΥ, κύριε Πολάκη; Δεν υπήρχε. Υπήρχε η επιτροπή ελέγχου σε real time των εισαγωγών; Δεν υπήρχε. Από 1η
Φεβρουαρίου έγινε. Τι θα γίνει µε τον Νοέµβριο, Δεκέµβριο και
Ιανουάριο που οι κλινικές δεν έχουν ικανοποιηθεί οικονοµικά;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
σας απαντήσω. Μην ταράζεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εδώ πρέπει να οµολογήσουµε ότι ο
ΕΟΠΥΥ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες και πραγµατικά έχει
φτάσει σε ένα ύψος 70%-80%. Εγώ δεν σας λέω ψέµατα. Αλήθειες σας λέω. Κι αν λέω κάπου ψέµατα, σας παρακαλώ να µου
το πείτε. Δεν θα ήταν λογικό πρώτα να εναρµονιστούν οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια να έρθει αυτή η αλλαγή του
κανονισµού;
Για να µην πω για το παράλογο που λέει ο ΕΚΠΥ µέσα. Θα
σας πω ένα απλό παράδειγµα, µιας και εδώ τυχαίνει να είµαστε
όλοι γιατροί και οι δύο Υπουργοί και εγώ, αλλά και ο Πρόεδρος.
Πρέπει ένα περιστατικό, µία ολική ισχίου να µείνει στην κλινική
έξι-επτά µέρες για να µπορέσει µετά να κάνει εισαγωγή σε κέντρο αποκατάστασης; Σε όλο τον κόσµο είναι κοινώς αποδεκτό
ότι η µείωση του κοστολογίου συνδυάζεται άµεσα µε την ταχεία
διακίνηση των ασθενών. Μια ολική ισχίου, λοιπόν, σε τρεις-τέσσερις µέρες µπορεί να φύγει. Γιατί πρέπει να µείνει έξι-επτά
µέρες, µε κόστος νοσηλείας στο δηµόσιο νοσοκοµείο -και δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση σε αυτό- πολύ υψηλότερη από το κόστος νοσηλείας σε ένα κέντρο αποκατάστασης;
Αυτά δείχνουν όχι απλά έλλειψη σχεδιασµού, αλλά προχειρότητα. Και αποστολή του ελληνικού κράτους είναι η φροντίδα της
υγείας των πολιτών, σύµφωνα µε το άρθρο 21, παράγραφος 3
του Συντάγµατος. Με κινήσεις εµβαλωµατικού τύπου δεν πρόκειται ουσιαστικά να αλλάξει κάτι.
Προτεραιότητα της παράταξής µας για την επόµενη µέρα θα
είναι η πρόσληψη προσωπικού τόσο στην υγεία όσο και στην παιδεία. Παιδεία και υγεία είναι οι δύο πυλώνες που θα έχουν προτεραιότητα. Και αυτή η νέα µέρα δεν αργεί, κύριοι Υπουργοί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω το λόγο
στον επόµενο οµιλητή, να κάνω µία ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και ένας
εκπαιδευτικός συνοδός τους από το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο
Κανάση.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επανέρχοµαι στο ζήτηµα της εξέλιξης της συζήτησης µας για
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Βλέπετε κι εσείς από τον κατάλογο
ότι υπολείπονται άλλοι είκοσι ένας-είκοσι δύο οµιλητές. Επαναλαµβάνω ότι είναι άλλοι τέσσερις Κοινοβουλευτικοί, ενδιάµεσες
παρεµβάσεις Υπουργών, κλείσιµο Υπουργών, δευτερολογίες.
Να θυµίσω ότι χθες στο χρονοδιάγραµµα για τη σηµερινή συνεδρίαση είχε οριστεί το πέρας της συνεδρίασης, δηλαδή ψή-
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φιση κ.λπ. του νοµοσχεδίου, για τις 14.00’. Αυτό, µε βάση τον
εναποµείναντα αριθµό οµιλητών και όπως προείπα, Κοινοβουλευτικών κ.λπ., δεν πρόκειται να τηρηθεί. Θα πάµε µετά τις
15.00’, ενδεχοµένως και 16.00’. Μακάρι να διαψευστώ.
Όµως προκειµένου να µην στερήσουµε τον λόγο από κάποιους και να µη χρειαστεί να πιέζουµε τόσο, γιατί δεν είναι ευχάριστο και στο Προεδρείο κάθε τόσο να διακόπτει οµιλητές και να
τους παρακαλεί να συντοµεύσουν ή τέλος πάντων να τηρούν τον
χρόνο, θα πρότεινα µετά από έξι οµιλητές, δηλαδή από τον
αριθµό τριάντα ένα και µετά, συγκεκριµένα είναι ο συνάδελφος
κ. Ρίζος, να µειώσουµε τον χρόνο κατά τουλάχιστον ένα λεπτό
για να κάνουµε εξοικονόµηση χρόνου.
Βεβαίως –και κλείνω µε αυτό- θερµή παράκληση και στους
Βουλευτές και στους Υπουργούς να τηρούµε τον χρόνο και να
µην παρεµβαίνουµε, διότι θα αποβεί και σε βάρος της συζήτησης
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι
υπάρχει και νοµοσχέδιο το οποίο ακολουθεί και όσο πάει πιο
πίσω, τόσο θα πιέζονται και οι υπηρεσίες και κατ’ επέκταση και
οι Βουλευτές και οι Υπουργοί οι οποίοι θα είναι αντίστοιχα στο
νοµοσχέδιο που ακολουθεί.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης και εξ αφορµής της
τοποθέτησης του συναδέλφου, θα ήθελα να κάνω την τοποθέτησή µου τώρα ως Υπουργός. Δεν θα είναι συνολική. Ζητώ συγγνώµη και από την κ. Βάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Όµως να µιλήσει πρώτα η κ. Βάκη και µετά εσείς.
Κυρία Βάκη, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µολονότι συζητούµε ένα εξαιρετικό νοµοσχέδιο, εµένα θα µου επιτρέψετε να µιλήσω αποκλειστικά και µόνο για ένα θέµα, για την τροπολογία του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά τη διοικητική διαίρεση των δήµων, στην
οποία συµπεριλαµβάνεται και η διαίρεση του Δήµου Κέρκυρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πάγια θέση της Αριστεράς ήταν
διαχρονικά η διοικητική διαίρεση της χώρας σε µικρούς και λειτουργικούς δήµους που θα αφουγκράζονται τη φωνή των τοπικών κοινοτήτων και θα διεκδικούν την αποκέντρωσή τους από το
κεντρικό κράτος.
Η βίαιη συγχώνευση δήµων που γέννησε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µε
µοναδικό γνώµονα την εξοικονόµηση κόστους επ’ ωφέλεια του
κράτους, αποξένωσε τις µικρές κοινότητες, σίγησε τη φωνή τους
και αναπαρήγαγε στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα συγκεντρωτικό
µοντέλο.
Όσον αφορά στους νησιωτικούς δήµους, η καλλικράτειος
αρχή «ένα νησί, ένας δήµος» δηµιούργησε νησιωτικούς δήµους
πολλών ταχυτήτων. Η οικονοµική κρίση και τα µνηµόνια είναι αλήθεια ότι εξαΰλωσαν ακόµη περισσότερο τους ήδη αναιµικούς
προϋπολογισµούς και οδήγησαν στην υποστελέχωση υπηρεσιών
και συνεπώς στην εκ των πραγµάτων διοικητική ανεπάρκεια και
εγκατάλειψη δήµων.
Ως εκ τούτου, η θεραπεία παθογενειών και στρεβλώσεων του
καλλικράτειου µοντέλου θεωρείται επιβεβληµένη. Δυστυχώς,
όµως, ο τρόπος, η χρονική συγκυρία και κάποιες ιδιαιτερότητες
–θα αναφερθώ σε αυτές- και προβλήµατα της Κέρκυρας, που
επελέγησαν από την Κυβέρνηση, δεν είναι οι πλέον ενδεδειγµένες.
Γνωρίζω ότι αυτά που θα πω θα ακουστούν κάπως αιρετικά.
Συγκεκριµένα, πρώτον, η αναµόρφωση του αυτοδιοικητικού
χάρτη, κατά τη γνώµη µου, επιβάλλεται να γίνει εν συνόλω και
όχι αποσπασµατικά. Η διοικητική διαίρεση δήµων θα πρέπει να
γίνει µε µελέτες, µε εκτενή διαβούλευση, µε άπαντες τους φορείς της αυτοδιοίκησης, αλλά και µε ενεργό εµπλοκή των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών φορέων.
Δεύτερον, η διαίρεση ενός δήµου επιβάλλεται να γίνει προφανώς για να επιλυθούν και όχι για να αναπαράγονται χρόνια και
χρονίζοντα προβλήµατα. Συνεπώς, απαιτεί ενδελεχή επεξεργασία, σχέδιο και προίκα.
Με χαρά διαπιστώνω από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους ότι εκταµιεύονται πόροι. Οι δήµοι προφανώς δεν
οριοθετούνται µε πασσάλους και δεν αρκεί ένα γραφείο για να
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στεγαστούν. Χρειάζονται πόρους, προσωπικό, υλικοτεχνική υποδοµή και επάρκεια υπηρεσιών, προκειµένου να καταστούν λειτουργικοί και να εκπληρώσουν τον σκοπό τους. Ειδάλλως, δεν
οµιλούµε περί νέων δήµων, αλλά περί Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών.
Ενίοτε κάποιες κυβερνητικές πολιτικές ή επιλογές µπορεί να
βρίσκονται σε δυσαρµονία µε τοπικά δίκαια και συµφέροντα. Η
Κέρκυρα, είναι αλήθεια, συγκαταλέγεται στις τυχερές επιλεγείσες υπό διάσπαση περιοχές, αλλά η συγκυρία και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει τώρα επί του παρόντος δεν επιτρέπει
πανηγυρισµούς, φοβάµαι.
Άλλωστε µακριά από εµάς τοπικιστικές ιδιοτέλειες και µεγαλόστοµες υποσχέσεις, αβαθείς δηµαγωγίες και πονηρά κλεισίµατα του µατιού. Αυτά δεν προσήκουν επ’ ουδενί σε ένα αριστερό ύφος και ήθος.
Εξηγούµαι. Τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια προοιωνίζουν ένα
ακόµη δύσκολο καλοκαίρι και δεν συνιστούν µόνο ωρολογιακή
βόµβα για τη δηµόσια υγεία και την οικονοµία του νησιού, αλλά
δυστυχώς γέννησαν και κάποια άλλα πολιτικά σκουπίδια, αυτά
ακροδεξιών και φασιστικών µορφωµάτων στο µοναδικό αδειοδοτηµένο χώρο του νησιού αυτήν τη στιγµή εναπόθεσης απορριµµάτων στον νότο, στον οποίο µαίνεται ένας καθηµερινός ακήρυχτος πόλεµος µε πολυτραυµατίες τους θεσµούς και τη δηµοκρατία. Δηµοτικά συµβούλια συνεδριάζουν παρουσία αστυνοµικών δυνάµεων, αιρετοί προπηλακίζονται, δολιοφθορές και εµπρησµοί στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ είναι στην ηµερήσια διάταξη.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι επ’ ουδενί δεν θα επιθυµούσα να
διευκολυνθεί και η εκλογική έκφραση ακραίων ακροδεξιών µορφωµάτων στο νότιο κοµµάτι, στο οποίο εκτυλίσσεται καθηµερινά
ένας ιδιότυπος εµφύλιος περί του ΧΥΤΥ.
Πάω σε κάποια τεχνικά θέµατα και εκφράζω κάποιες αγωνίες.
Διερωτάται κανείς τι µέλλει γενέσθαι αυτήν τη στιγµή και αναφέροµαι φυσικά µόνο στην Κέρκυρα µε κατεπείγοντα έργα, όπως
είναι αυτό της ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων και
της λειτουργίας εργοστασίου ολοκληρωµένης διαχείρισης που
βρίσκεται τώρα σε επίπεδο µελέτης όταν στους δύο µήνες προ
εκλογών, µε δεδοµένη τη διοικητική απραξία της προεκλογικής
περιόδου, προστεθεί και το µεταβατικό διάστηµα από την 1η Σεπτεµβρίου του 2019 έως την 1η Μαρτίου του 2020, κατά τη διάρκεια του οποίου -διαβάζω- «θα πρέπει να καταρτιστεί ο µεταβατικός Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας προκειµένου να
προετοιµάσει την οργανωτική και υπηρεσιακή δοµή των νέων
δήµων, την τοποθέτηση και την ανάθεση των καθηκόντων στους
υπαλλήλους».
Διερωτάται κανείς στην περίπτωση της Κέρκυρας πόσο γρήγορα θα δροµολογηθούν κατεπείγοντα έργα, όταν ο πρώην
δήµος που θα τελεί υπό εκκαθάριση δεν θα έχει οικονοµικό αντικείµενο για να υλοποιήσει παρεµβάσεις έως την 1η Σεπτεµβρίου
που θα αναλάβει ο νέος, γιατί δεν θα έχει προϋπολογισµό. Ας
υπογραµµιστεί ότι δεν υπάρχει ρύθµιση κατανοµής της τακτικής
κρατικής επιχορήγησης στην τροπολογία.
Επιπλέον, θα πρέπει οι εν ενεργεία δηµοτικές αρχές να προχωρήσουν σε αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων ορίζοντας ορκωτό λογιστή, ο οποίος µέχρι τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει την απογραφή και την αποτίµηση.
Τέλος, διαπιστώνω ότι για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ή
αυτά που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στους νέους δήµους, πράξεις και έργα που υποβλήθηκαν έως 31 Αυγούστου συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά.
Θαυµάσια. Μόνο που αν υπήρχαν τόσο γενναιόδωροι δήµαρχοι,
που θα ξεκινούσαν τώρα έργα για να τα αφήσουν προίκα στον
επόµενο, θα ζούσαµε στον καλύτερο δυνατό κόσµο. Ας σηµειωθεί ότι οι δηµοπρατήσεις απαγορεύονται δύο µήνες πριν τις
εκλογές.
Και αφού αναφέρθηκα σε γενναιοδωρία, επιτρέψτε µου να διαβάσω για τα έργα που τρέχουν τώρα. Από τη στιγµή που θα σπάσει ο δήµος θα τα συνεχίσει η Υπηρεσία Κεντρικής Κέρκυρας.
Ποιος γενναιόδωρος άνθρωπος θα τα κάνει αυτά; Ποιος καλός
άνθρωπος από την Υπηρεσία του Κεντρικού Δήµου θα λειτουργήσει µε αλληλεγγύη και αίσθηση καθήκοντος για να τρέξει έργα
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στον βορρά και τον νότο;
Θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές που είναι οριζόντιες και
υπάρχουν: νερό έργα, διαχείριση απορριµµάτων και λοιπά. Ένα
ερώτηµα που τίθεται είναι πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες
αυτές όταν θα υπάρχει µόνο ο µεταβατικός Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ποιος θα είναι αυτός που θα εντέλει τον κάθε
υπάλληλο σε ένα πλαίσιο ρευστό και µη οριστικοποιηµένο; Με τι
προσωπικό θα ανταποκριθούν νοµικά πρόσωπα στα νέα τους καθήκοντα, τη στιγµή που δεν πρέπει να καλύψουν έναν δήµο, αλλά
τρεις διαφορετικούς; Γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν µπορεί
να λειτουργήσει η οικονοµία κλίµακας.
Κλείνω µε µία ασάφεια, θα ήθελα να δω διευκρινίσεις, τι µέλλει
γενέσθαι µε χρέη και πρόστιµα. Παραδείγµατος χάριν, πρόστιµο
που υπάρχει σε εκκρεµότητα της Λευκίµµης που έχει επιβληθεί
που θα ανήκει στο Δήµο της Νότιας Κέρκυρας ποιος θα το πληρώσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Βάκη, σας
παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι «ένα λεπτό»!
Θα πάµε στα εννιάµισι λεπτά. Δεν βοηθάτε, κύριοι συνάδελφοι.
Τι να σας πω; Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι όλα
αυτά που λέω προφανώς δεν είναι αρεστά. Εκφράζω κάποιες
αγωνίες και επιφυλάξεις, διότι σε αυτήν τη θέση που βρίσκοµαι,
µε έστειλαν κάποιοι συµπολίτες µου και θα ήθελα να µπορώ να
τους κοιτάω στα µάτια.
Κλείνω, απευθυνόµενη στον Υπουργό Εσωτερικών -δεν είναι
εδώ, δεν είναι επισπεύδον Υπουργείο- και λέω: Παρακαλώ πολύ,
κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπ’ όψιν τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που διατύπωσα, να σηµειώσετε το µείζον πρόβληµα στην
Κέρκυρα, που δεν είµαι καθόλου σίγουρη στην παρούσα φάση
πώς θα το θεραπεύσει η διάσπαση του δήµου. Περιµένω απαντήσεις, περιµένω βελτιώσεις για τον τρόπο.
Εύχοµαι και ελπίζω να διαψευστώ, εύχοµαι όλα να πάνε καλά.
Όµως κάνω έκκληση να υπάρξει µέριµνα. Και όλα αυτά, ούτως
ώστε το διοικητικό κενό που αναπόφευκτα υπάρχει µέχρι να παγιωθεί η λειτουργία των νέων δήµων, να µην µετατραπεί λόγω
του προβλήµατος των απορριµµάτων σε διοικητικό χάος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα να µιλήσω νωρίτερα και λόγω της οµιλίας του συναδέλφου από τη Νέα Δηµοκρατία, κ. Κέλλα, που έθεσε κάποια θέµατα τα οποία νοµίζω ότι χρειάζονται απάντηση, αλλά και λόγω
του ότι κατά τις 13.30’ µετά από πρόσκληση του σωµατείου εργαζοµένων του «Ερρίκος Ντυνάν» -αυτό το µεγάλο νοσοκοµείο
που τώρα είναι ιδιωτική κλινική ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς- θα πάω να µιλήσω στους εργαζόµενους εκεί για να επιβεβαιώσω την προσπάθεια της Κυβέρνησής µας να κάνει ό,τι
περνάει από το χέρι της –και ήδη γίνεται- για να επιστρέψει υπό
δηµόσιο έλεγχο µέσω της συνεργασίας της ελληνικής Κυβέρνησης µε το Ίδρυµα Ωνάση.
Θα πω µερικά πράγµατα σε σχέση µε το νοµοσχέδιο. Έχουν
ακουστεί πολλά από χθες. Τα είπα και στις επιτροπές. Θα αναφερθώ κατ’ αρχάς στο κοµµάτι που αφορά τις ιδιωτικές κλινικές.
Κοιτάξτε, πρώτα απ’ όλα µπαίνει µία τάξη σε ένα άναρχο τοπίο.
Μπαίνει µία τάξη! Τραβάµε µία γραµµή και από εδώ και µπρος
πάµε διαφορετικά. Κατ’ αρχάς όλα τα διάσπαρτα µπαίνουν σε
έναν νόµο και δηµιουργούν ένα καθαρό και διαφανές πλαίσιο για
το τι θα γίνεται από εδώ και µπρος.
Ξεκαθαρίζω, κύριε Κέλλα, ότι δεν πρόκειται να κλείσει καµία
κλινική. Να διαβάσετε αναλυτικά το νοµοσχέδιο. Αυτό το οποίο
λέτε, µπορεί να σας το είπε κάποιος εξωγήινος στον Υµηττό.
Μπορεί! Και οι κλινικές δεν είναι ενενήντα. Οι κλινικές είναι εκατόν πενήντα επτά. Και δεν κλείνουν οι τριάντα. Γι’ αυτό σας λέω,
ποιος σας το είπε.
Εάν διαβάσετε προσεκτικά τα άρθρα, θα δείτε ότι δεν πάµε
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για να κλείσουµε. Ρυθµίζουµε πόσες είναι οι γενικές, πόσες είναι
οι µεικτές, πόσες είναι οι ειδικές. Εκσυγχρονίζουµε το πλαίσιο
του εξοπλισµού τους. Γιατί ακόµα έχουµε κάποια πράγµατα λες
και ζούµε στη δεκαετία του ‘70. Όλο αυτό τώρα αναπροσαρµόζεται µε βάση τα σύγχρονα δεδοµένα της επιστήµης και της εξέλιξης στα µηχανήµατα και σε όλους τους εξοπλισµούς.
Έφυγε ο κ. Οικονόµου. Έρχεται εδώ, πετάει κάτι και φεύγει!
Αυτό ήταν συµφωνηµένο ότι πρέπει να περάσει η αναµόρφωση
από τότε που είχαµε τους θεσµούς εδώ. Στις 21 Αυγούστου έφυγαν. Δεν είδα να αναφέρεται κανένας σας σε µία από τις βασικές
ρυθµίσεις που έχει, ότι το εργασιακό καθεστώς όλου του προσωπικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των κλινικών,
θα είναι σε καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας και να µην υπάρχει
αυτή η κακοµοιριά που είχε γίνει εκεί. Από το 2010-2011 και µετά
που σταµάτησε η ροή του χρήµατος από τα ασφαλιστικά ταµεία,
άρχισαν να αλλάζουν τις συµβάσεις, να σταµατούν τις συµβάσεις
εξαρτηµένης εργασίας, να τους παίρνουν µε µπλοκάκι, να τους
παίρνουν «µαύρους», «κίτρινους», «πράσινους» ή δεν ξέρω και
εγώ τι, χαµηλώνοντας τους µισθούς τους και να τους πληρώνουν
εάν και εφόσον!
Μπορούν να ξεχάσουν οι εργαζόµενοι ότι τότε έκαναν έξι
µήνες ή οχτώ µήνες ή δέκα µήνες απλήρωτοι χωρίς κανέναν
έλεγχο από κανέναν ελεγκτικό µηχανισµό, γιατί είχε κλείσει η
στρόφιγγα λόγω των οριζόντιων περικοπών από τον ΕΟΠΥΥ; Την
ίδια στιγµή που κλείνατε τη στρόφιγγα σε κλινικές που παρήγαγαν εργασία, αυξάνατε από τα 10 εκατοµµύρια στα 50 εκατοµµύρια τις δαπάνες για τα επιθέµατα και από τα 11 εκατοµµύρια
πήγατε στα 48 εκατοµµύρια για τις κολοστοµίες. Ξεχνιούνται
αυτά; Γιατί δεν τα λέτε; Είναι λες και πέσατε στον Υµηττό προχτές!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Δεν διαφωνούµε σε αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί
δεν το λέτε; Είναι σωστό ή λάθος ότι από εδώ και πέρα οι εργαζόµενοι θα είναι µε καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας και ότι µπορούν να είναι υπεύθυνοι επιστηµονικά σε µία κλινική και όχι σε
τρεις-τέσσερις, που ήταν παλαιότερα και που το είχατε επιτρέψει
εσείς, για να δηµιουργηθούν και καινούριες θέσεις εργασίας;
Γιατί δεν λέτε αυτά που υπάρχουν µέσα στις ιδιωτικές κλινικές
και το µόνο που σας έπιασε, ο διγαβρές, είναι αν βάλαµε τα 25
εκατοµµύρια δραχµές ή 70.000 ευρώ το πρόστιµο στις κλινικές;
Γιατί ξεσηκωθήκαν οι δικοί σας; Υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο το
οποίο απαγορεύει το να απασχολούνται πανεπιστηµιακοί ή ιατροί
του ΕΣΥ στις ιδιωτικές κλινικές. Δεν υπάρχει αυτό; Έχει καταργηθεί και δεν το έχω πάρει χαµπάρι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Αφού υπάρχει, γιατί το επαναφέρετε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί
είχατε κάνει το εξής πράγµα, κύριε Κέλλα, και εσείς και οι άλλοι
σοσιαλιστές σύµµαχοί σας. Είχατε βγάλει το πρόστιµο από την
κλινική, αν τον απασχολεί. Άρα ποιο το αποτέλεσµα; Υπήρχε η
δυνατότητα να καταγγελθεί ατοµικά ο ιατρός, αλλά δεν υπήρχε
η δυνατότητα να µπει πρόστιµο στην κλινική. Αυτό είχατε αφαιρέσει. Γιατί, ξέρετε, µερικά πολύ µεγάλα πράγµατα γίνονται µε
πολύ µικρές ρυθµίσεις. Νοµίζω είναι κατανοητό τι γίνεται, έτσι;
Αυτό αφορά και τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους πανεπιστηµιακούς.
Μπαίνουµε σε κοινούς κανόνες, ορίζουµε ξανά την έννοια του
ανεξάρτητου και αυτοτελούς κτηρίου, ότι όλοι του οι χώροι πρέπει να χρησιµοποιούνται για χρήση υγείας, να µην συνδέονται
λειτουργικά οι χώροι µε άλλη χρήση. Με τις νοµοτεχνικές λύνουµε το θέµα που είχε δηµιουργηθεί σε σχέση µε τις ποινές που
δεν πρέπει να έχουν αυτοί που θα είναι υπεύθυνοι των ιδιωτικών
κλινικών. Εκεί ρυθµίζεται ένα ζήτηµα σε σχέση µε την άσκηση
της δίωξης που αφορά συγκεκριµένα αδικήµατα, όπως ναρκωτικά, παιδική πορνογραφία και τέτοια πράγµατα, που γι’ αυτά τα
αδικήµατα η άσκηση δίωξης απαγορεύει το να είναι υπεύθυνοι
των ιδιωτικών κλινικών. Διαµορφώνονται κάποια πράγµατα µε τις
νοµοτεχνικές που είχαν δηµιουργήσει κάποια προβλήµατα εκεί.
Να απαντήσω και σε κάτι άλλο γιατί τέθηκε και από χθες. Αυτό
που µπαίνει µε το ΕΚΑΒ και µε τη νοµική υποστήριξη είναι ότι,
επειδή σπάνε αυγά οι διοικήσεις που έχουµε βάλει, τις έχουν τρελάνει στις µηνύσεις. Τους έχουν τρελάνει στις µηνύσεις, γιατί κά-
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ποια σωµατεία χάνουν το πελατειακό καθεστώς το οποίο είχαν
παλιότερα, και αλλάζουµε κάποια πράγµατα σε κάποιες εταιρείες απ’ έξω. Αυτό που κάνουµε -πρακτικά δεν τους καθαρίζουµε- είναι ότι λέµε πως µπορεί να τους προσφερθεί νοµική
υποστήριξη από την υπηρεσία. Πού είναι το λάθος; Βάζεις ανθρώπους στον λάκκο µε τα φίδια και τους λες πληρώνετε από
την τσέπη σας τις µηνύσεις που θα σου κάνουν αυτοί που τους
κόβεις το παντεσπάνι; Πώς το έχετε δει, δηλαδή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Στους εργαζόµενους;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σε
όλους.
Ακούστε, κύριε Κέλλα, µη µου το παίζετε εµένα προστάτης των
εργαζόµενων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Δεν το παίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και σε όλες τις υπηρεσίες όταν υπάρχει
προσφυγή κάποιου ιδιώτη προς τις υπηρεσίες κ.λπ., υπάρχει νοµική υποστήριξη και µε αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων
και για τους εργαζόµενους κ.λπ..
Για τις διοικήσεις τις ίδιες, για τη διοίκηση του ΕΚΑΒ δεν υπήρχε, όπως υπάρχει για τον ΕΟΠΥΥ και άλλους οργανισµούς στους
οποίους προσφεύγουν διάφοροι και τους κάνουν και ατοµικές
µηνύσεις όχι γιατί δεν τους «πάνε» σαν πρόσωπα, αλλά γιατί δεν
τους αρέσει αυτό που κάνουν σαν πολιτική.
Είπατε κάποια πράγµατα προηγουµένως και θέλω να αναφερθώ και σε αυτά.
Κύριε Κέλλα µου, αυτό που λέτε µε τις κλινικές, που δεν πληρώνονται κ.λπ., ναι, έχει προβλεφθεί. Υπάρχει τροπολογία η
οποία δυστυχώς δεν µπόρεσε να κατατεθεί εχθές, αλλιώς θα την
είχαµε ήδη υποστηρίξει. Θα κατατεθεί σήµερα στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Αθλητισµού του κ. Βασιλειάδη. Ρυθµίζει µια
σειρά από πράγµατα για τον ΕΟΠΥΥ και την ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
Ένα από αυτά τα πράγµατα που ρυθµίζει είναι το µεταβατικό
διάστηµα από την 1 Νοεµβρίου µέχρι τις αρχές του Φλεβάρη,
του µεσοδιαστήµατος της εφαρµογής του νέου ΕΚΠΥ, που λέει
πώς θα πληρωθούν και δίνει τη δυνατότητα, επειδή ακριβώς δεν
ήταν έτοιµες όλες οι υποδοµές της εφαρµογής του νέου ΕΚΠΥ,
να εκκαθαριστούν οι δαπάνες που εκείνο το διάστηµα έγιναν και
να πληρωθούν στους παρόχους. Υπάρχει αυτό και θα κατατεθεί
σήµερα γιατί χθες δεν έγινε εφικτό να κατατεθεί λόγω και της
πληθώρας των άλλων τροπολογιών που υπήρξαν και που είναι
καλές και σωστές τροπολογίες για το θέµα του ΕΟΠΥΥ και την
πληρωµή των κλινικών.
Είπα και προηγουµένως κάποια πράγµατα σε σχέση µε το τι
έχει καταφέρει ο ΕΟΠΥΥ αυτά τα δύο χρόνια: Από τα 2 δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµα, αυτή τη στιγµή πρακτικά να έχει µηδενικά ληξιπρόθεσµα. Βέβαια, κάθε αρχή και δύσκολη. Έτσι
γίνεται, δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν είναι «τα φτιάχνω όλα τέλεια και µετά ξεκινώ», γιατί έτσι δεν ξεκινάς ποτέ.
Πήραµε τις πολιτικές αποφάσεις µε τον ΕΚΠΥ, κάναµε τροποποιήσεις µε βάση τις προτάσεις των φορέων, έγιναν και κάποιες
άλλες στοιχειώδεις τροποποιήσεις από προβλήµατα που ανέκυψαν, δηµιουργήθηκαν οι υλικοτεχνικές βάσεις και οι πληροφοριακές πλατφόρµες και ναι, τώρα µπορεί να λειτουργήσει και έτσι
και θα προχωρήσουµε µε τον ΕΟΠΥΥ και την εφαρµογή του. Μην
σας νοιάζει τίποτα, εµείς δεν αφήνουµε κανέναν απλήρωτο.
Επίσης, είπατε κάποια άλλα πράγµατα πάλι µε τον ΕΚΠΥ, για
τα Κέντρα Αποκατάστασης. Το λέω αυτό γιατί πετάτε κουβεντούλες και ο κόσµος δεν ξέρει. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι ένα
πολύ µεγάλο κοµµάτι -αν δείτε τη δαπάνη στα Κέντρα Αποκατάστασης- είναι 6 εκατοµµύρια και είναι η δαπάνη στα ανοικτής νοσηλείας και πενήντα τόσα εκατοµµύρια είναι στα κλειστής
νοσηλείας.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Σας φαίνεται λογικό αυτό; Εµένα δεν µου φαίνεται καθόλου
λογικό. Με τον νέο ΕΚΠΥ, λοιπόν, ναι, προσπαθούµε να ενισχυθούν τα ανοικτής νοσηλείας και µια σειρά από παθήσεις που παλαιότερα ντε και σώνει, τις περνάγαµε στην κλειστή νοσηλεία.
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Όχι, λοιπόν, µπορούν να αντιµετωπιστούν από τα ΚΑΑ ανοικτής
νοσηλείας.
Αυτό που πετάξατε µε το ισχίο δεν είναι η πραγµατικότητα.
Είναι ότι πάρα πολλές νόσοι µε το προηγούµενο καθεστώς τις
βαφτίζαµε ή τους είχαµε δώσει το δικαίωµα µε τέτοιον τρόπο για
κλειστή νοσηλεία, ενώ µπορούν να αντιµετωπισθούν είτε µε απλή
φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον είτε µε τα ΚΑΑ ανοικτής νοσηλείας.
Στο σηµείο αυτό θα πω δυο κουβέντες για το ΚΕΕΛΠΝΟ: Τώρα
επειδή έσκασε και η δεύτερη δίωξη και έρχονται κι άλλες -και
εγώ το λέω έτσι πολύ καθαρά-έχουν καθυστερήσει την παραγωγή των πορισµάτων για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Έχει βγει ένα εξαιρετικό
πόρισµα από τη Βουλή και έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.
Υπάρχουν πορίσµατα τα οποία είναι σε εξέλιξη από το Σώµα των
Επιθεωρητών. Βγήκε και το δεύτερο, γιατί πέρα από τους είκοσι
τρεις διορισµούς του κυρίου Γεωργιάδη, βγήκαν άλλοι εβδοµήντα τέσσερις διορισµοί µε την ίδια συµµορία να είναι από πίσω,
µε άσκηση πάλι κακουργηµάτων, θέµα το οποίο έχουν θάψει
«ΣΚΑΪ», «ΑΝΤΕΝΝΑ», «STAR» κ.λπ.. Έρχεται και το πόρισµα, απ’
όσο ξέρω, του διαχειριστικού ελέγχου και της διαφηµιστικής δαπάνης και όλων των υπόλοιπων και πραγµατικά ταιριάζει χρονικά
η στιγµή, ότι κλείνουµε αυτό το φαύλο παρελθόν και πάµε σε
έναν νέο οργανισµό που θα είναι πραγµατικά ο Οργανισµός Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της χώρας.
Σχετικά µε αυτά που είπατε για το Ινστιτούτο Νεοπλασιών, ότι
είχε φτιαχτεί, τι είχε φτιάξει, κύριε Κέλλα; Ξέρετε τι λέτε; Ποιος
σας τα είπε αυτά; Είχαν φάει. Έτσι όπως το λέω, είχαν φάει!
Είχαν φάει 1,5 εκατοµµύρια ευρώ από το προϊόν του Αντικαρκινικού Εράνου και γύρω στα 2 εκατοµµύρια ευρώ από ένα Πρόγραµµα ΕΣΠΑ για να φτιάξουν ένα excel το οποίο έλεγε πόσους
καρκινοπαθείς είχαµε το 2009 και το 2010. Αυτή ήταν η ιστορία
του Αρχείου Νεοπλασιών και προκαλώ όποιον έχει διαφορετική
γνώµη επ’ αυτού.
Να επαναλάβω τα νούµερα; Είναι 1,5 εκατοµµύρια ευρώ από
το προϊόν του Αντικαρκινικού Εράνου, δηλαδή το κάναµε κώλυµα, και 2 εκατοµµύρια από ένα Πρόγραµµα ΕΣΠΑ για να φτιάξουν ένα excel, όπου µάζεψαν τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας και είπαν πως κάτι έκαναν. Αυτό ήταν το Αρχείο Νεοπλασιών, η βάση που είπατε ότι έφτιαξε το ΚΕΕΛΠΝΟ. Αυτό ήταν!
Με αυτό που φτιάχνουµε τώρα θα υπάρξει στρατηγική για τον
καρκίνο. Δείτε και την ανταπόκριση των επιστηµόνων του χώρου
σε σχέση µε αυτό το πράγµα. Γιατί εµείς το προϊόν του Αντικαρκινικού Εράνου το κάναµε µετά µηχανήµατα στο «Μεταξά», στο
«Θεαγένειο» και στον «Άγιο Σάββα». Επίσης, αλλάξαµε ακτινοθεραπευτικά, πήραµε βραχυθεραπείες, πήραµε µαστογράφους
κ.λπ.. Αυτό ήταν που κάναµε. Δεν το κάναµε διαφηµιστική δαπάνη σε όλα τα site, «ellinesdimarxoi.gr», «velonakaiklosti.gr»
κ.λπ., που γινόταν µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ για να σας λιβανίζουν.
Γιατί αυτό γινόταν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Όχι για µένα, πάντως.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αυτά
έχουν γίνει. Δεν αναφέροµαι προσωπικά σε εσένα, κύριε Κέλλα
µου, αλλά σε πάρα πολλούς από αυτούς που κάθονται σε αυτή
την «µπάντα» της πτέρυγας, διότι πολλοί συνάδελφοί σας έκαναν
τον προεκλογικό τους αγώνα µέσα απ’ αυτά τα λεφτά.
Γυρνάµε σελίδα µε αυτό. Ναι, το δικό µας καινούργιο κοινωνικό συµβόλαιο θα αµείβει την εργασία, δεν θα αµείβει τους ενδιάµεσους, δεν θα αµείβει µόνο το εµπόρευµα µε µία υπερτιµολογηµένη τεράστια τιµή για να παίρνουµε µίζα από εκεί.
Πάµε για άλλο κοινωνικό συµβόλαιο.
Τι είπατε προηγουµένως και κλείσατε; Και σας ευχαριστώ για
την οµιλία που κάνατε, γιατί µου δώσατε το δικαίωµα να απαντήσω σε συγκεκριµένα πράγµατα. Τι είπε προχθές ο Αρχηγός
σας για το πρόγραµµα της υγείας για τη Βουλή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Τι είπε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
πάρει, λέει, δύο χιλιάδες νοσηλευτές. Ανακοίνωσαν προχθές
δέκα χιλιάδες άτοµα µε τετραετή προγραµµατισµό. Εάν επανέλθει το 1 προς 5 ή το 1 προς 10, που είναι η νεοφιλελεύθερή σας
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εµµονή σε σχέση µε τη µείωση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Ποια τετραετία; Αφού θα φύγετε
σε λίγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ήρεµα, ήρεµα, µην ταράζεστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, να κλείνουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Με
αυτή την εµµονή σας για τη µείωση του δηµόσιου τοµέα ξέρετε
πού θα οδηγηθείτε; Στην πλήρη αποστελέχωση και όποιου πράγµατος υπάρχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Αφού θα φύγετε σε δύο µήνες. Τελειώνει η τετραετία σας. Δεν είστε στην αρχή. Μην τα µπερδεύουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Η τετραετία µας τελειώνει και έχουν προσληφθεί -δεν το λέει, όµως,
ο «ΣΚΑΪ» που µάλλον αυτόν τον σταθµό βλέπεις κάθε πρωί- δέκα
οκτώ χιλιάδες διακόσια άτοµα από την αρχή της τετραετίας και
άλλα πέντε χιλιάδες είναι στον δρόµο. Δεν το ξέρεις, δεν το παρατήρησες, δεν ενηµερώθηκες; Ήντα κουνάς την κεφαλή σου;
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και ανακοινώσαµε και αυτούς τους
άλλους δέκα χιλιάδες µε τους δυόµισι χιλιάδες, ξεκινώντας από
φέτος. Τι προτεραιότητες θα δώσετε σε σχέση µε τις προσλήψεις;
Με αυτούς που έχουν µπει µε τον ΟΑΕΔ, µε το επικουρικό προσωπικό, µε τους συµβασιούχους τι θα κάνετε; Εδώ ερχόταν ο Οικονόµου και έλεγε «αυτοί είναι του συριζοµαδουρισµού και την
άλλη µέρα θα τους διώξουµε». Τι θα κάνετε; Για πείτε µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώνετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το
πρόγραµµά σας στον χώρο της υγείας είναι ένα πράγµα: παραχώρηση στους ιδιώτες.
Εµείς βάζουµε δέκα εννιά αξονικούς που θα τους δουλέψουν
εργαζόµενοι των δηµόσιων νοσοκοµείων και θα είχαµε τελειώσει,
αν δεν είχαµε τα πήγαινε-έλα µε το Ελεγκτικό Συνέδριο ή δεν θα
τοποθετούνταν. Τοποθετούνται άλλοι, όµως, που έχουν παρθεί
ξεχωριστά, στην Ικαρία, δεξιά, αριστερά και τα λοιπά.
Εσείς τι λέτε; «Δεν χρειάζεται να αγοράσω αξονικούς. Θα δώσω τις εξετάσεις απ’ έξω ή θα αφήσω ιδιώτη να εγκαταστήσει
µηχάνηµα µέσα». Αυτό είναι το πρόγραµµά σας. Παραχώρηση
στον ιδιωτικό τοµέα.
Ναι, έχουµε τεράστιες διαφορές και όσο περνάει ο καιρός, και
να που βγήκαµε και από αυτό το «πηγάδι» που µας ρίξατε και να
που βγάλαµε και τη θηλιά από τον λαιµό µας, τόσο πιο άνετα θα
φαίνονται οι διαφορές.
«Καταστροφή, καταστροφή, καταστροφή» µας λέτε και χτες
δανείστηκε η χώρα µε δεκαετές οµόλογο µε ένα από τα ιστορικά
χαµηλά ποσοστά επιτοκίου. Δεν το είδατε ούτε αυτό; Έχετε ποντάρει πολλά λεφτά σε στοιχήµατα, πάρα πολλά λεφτά.
«Δεν θα τελειώσει η αξιολόγηση. Θα βγει κόφτης. Δεν θα βγάλετε το καλοκαίρι. Δεν θα βγούµε από τα µνηµόνια. Δεν θα
βγούµε στις αγορές». Όλα έγιναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πολάκη, σας
παρακαλώ τώρα. Ολοκληρώστε, όµως.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Έτσι,
δεν θα εφαρµοστεί, δεν θα επιβεβαιωθεί και η πρόβλεψή σας
περί της νίκης σας στις επόµενες εκλογές. Και ξέρετε γιατί; Γιατί
υπάρχει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, τα
χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, τα οποία σε σχέση µε το 2015 είναι
καλύτερα. Δεν τους πιάνουν, όµως, αυτούς τα ραντάρ των δηµοσκοπήσεων, δεν έχουν δηµόσιο λόγο, δεν έχουν την εµφανισιµότητα που έχουν κάποια κοινωνικά στρώµατα ψηλά στα
µεσαία στρώµατα στα οποία, ναι όντως, έχουµε βάλει βαριά φορολογία αυτά τα δύο χρόνια και θα την ανακουφίσουµε σιγάσιγά. Όµως, και τα µεσαία στρώµατα, όχι τα ανώτερα, και αυτά
βλέπουν την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας ειδικά
τον τελευταίο χρόνο και το ζούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Κλείστε, κύριε Υπουργέ.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γι’
αυτόν τον λόγο η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει πίσω στους γκάνγκστερ οι οποίοι την χρεοκόπησαν. Να είσαστε καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μιχελογιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό πρέπει να
απαντήσω. Για τριάντα δευτερόλεπτα. Είναι επί προσωπικού.
Αναφέρθηκε πολλές φορές το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πρώτον, δεν αναφέρθηκε σε τίποτα προσωπικό που να σας θίγει. Δεύτερον, δεν
εκτιµώ ότι παραποίησε κάτι από τα λεγόµενά σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Δεν είπα ότι παραποίησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άρα, οι δύο εκδοχές
που προβλέπονται στον Κανονισµό για να σας δώσω τον λόγο
επί προσωπικού δεν υφίστανται.
Κύριε Μιχελογιαννάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είχα ήδη τελειώσει.
Ορισµένες από τις απαντήσεις δεν είναι αληθείς και δεν µπορούµε να το αφήσουµε έτσι. Σας λέω ότι θέλω τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, υπάρχει ειδικός εισηγητής ο οποίος µπορεί να πάρει τον λόγο κάποια στιγµή. Σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Μα, θα είχα τελειώσει σε τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν καταγράφεται
τίποτα και ας σεβαστούµε τον κ. Μιχελογιαννάκη.
Κύριε Μιχελογιαννάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να εξηγηθεί ποιο είναι το προσωπικό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
απαντήσω και εγώ, αν απαντήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μιχελογιαννάκη, µε ακούτε; Θέλετε να µιλήσετε ή να φωνάξω τον επόµενο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Τριάντα δεύτερα θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Είπε ένα σωρό πράγµατα, απάντησε σε µένα και δεν έχω δικαίωµα να του απαντήσω; Μας είπε ότι δεν θα κλείσει καµµία κλινική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Κέλλα.
Δεν προβλέπεται. Καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ πολύ.
Κύριε Μιχελογιαννάκη, θα περιµένει πολύ το Προεδρείο για να
αρχίσετε την οµιλία σας; Με ακούτε, κύριε Μιχελογιαννάκη; Ο
χρόνος σας κυλά να ξέρετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πραγµατικά αµαρτία σε ένα
τέτοιο σωστό νοµοσχέδιο για την υγεία να υπάρχει µέσα µια τροπολογία η οποία να δηµιουργεί προβλήµατα.
Από τον Νοέµβριο του 2018 και πιο µπροστά έστελνα επανειληµµένα επιστολές στον κ. Χαρίτση. Τον επισκέφθηκαν και επιτροπές οµάδων κατοίκων σχετικά µε την αυτονοµία των δήµων.
Δηλαδή, µήνες πολλοί, πολλή εµµονή, πολλή δουλειά για αιτήµατα δίκαια.
Και ήρθανε από τη Νέα Αλικαρνασσό. Ιστορικότητα, όπως λέτε
και βάζετε επιλεκτικά. Εκπροσωπεί Ελληνισµό της Μικράς Ασίας.
Ιστορικότητα, οικονοµική αυτάρκεια, δηµοκρατικότητα, µιας και
την 1η Οκτωβρίου 2017 υπήρξε οµόφωνη απόφαση, λαϊκό δηµοψήφισµα δηλαδή οµόφωνο, για επανασύσταση του δήµου.
Αγρόν ηγόρασαν. Ούτε έκαναν τίποτα.
Δήµος Ζαρού. Ορεινή περιοχή. Κριτήριο που βάζουµε, όσον
αφορά την αυτονοµία δήµων. Μαρτυρικό χωριό, όσον αφορά το
θέµα της ιστορικότητας. Έχουν χαθεί ήδη 3 εκατοµµύρια από
την ένωση µε τον Δήµο Φαιστού. Και ήταν ένας πλεονασµατικός
δήµος µε 400.000, µε µια λίµνη, το Βότοµο, που µπορεί µε την
επιχειρηµατική και τουριστική δυναµική του να προσφέρει µεγάλα οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Τα ξεχάσατε και αυτά.
Δήµος Ρούβα. Ο Δήµος Γόρτυνας δεν είναι βιώσιµος. Και όσον
αφορά την επανασύσταση του Δήµου Ρούβα, πάγιο αίτηµα πάλι,
λαϊκό δηµοψήφισµα πάλι, οµόφωνες απαντήσεις πάλι, τίποτα.
Δήµος Τυµπακίου. Χάρηκα χθες στην οµιλία του κ. Χαρίτση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είπε ότι «εντός των µηνών αυτών θα βάλουµε και το Τυµπάκι».
Το είπε χθες. Μα, έναν ολόκληρο χρόνο παλεύω, έναν χρόνο φωνάζω για την ιστορικότητα του δήµου. Από το 1879 είναι αυτόνοµος. Έναν χρόνο φωνάζω ότι για να είναι βιώσιµος και παραγωγικός, πρέπει να µείνει µόνος του και όχι στην ενοποίηση. Και
µας λέει τώρα «σε δύο, τρεις µήνες». Δηλαδή, σε δύο, τρεις
µήνες τι θα γίνει; Και µάλιστα, βγήκαν πολλές φωνές και ακούστηκαν εδώ, ντόπιες φωνές Βουλευτών. Είναι και αµφιλεγόµενες
όσον αφορά το ζήτηµα της αυτονοµίας τους. Και δεν παίρνει παραδείγµατα δικά µας, τα οποία είναι δεδοµένα.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταγραφεί στα Πρακτικά πρώτον,
ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο Υπουργός, ο οποίος λείπει, και
δεύτερον, ότι εγώ δεν στηρίζω, δεν ψηφίζω τέτοια τροπολογία.
Ευχαριστώ.
((Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχελογιαννάκη και για την οικονοµία στον χρόνο, που είναι
πολύτιµη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ντζιµάνης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο θα αναφερθώ σε δύο τροπολογίες οι οποίες αφορούν τον
Νοµό Κοζάνης. Η πρώτη τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά τον Δήµο Σερβίων- Βελβεντού.
Ο Δήµος Σερβίων-Βελβεντού αποτελεί µια χαρακτηριστική περίπτωση αστοχίας στον χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας που
ήταν αποτέλεσµα του προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στην περιοχή του Βελβεντού µετά από οκτώ χρόνια εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
είναι περισσότερα απ’ αυτά που υποτίθεται ότι θα λυνόντουσαν.
Ο καποδιστριακός Δήµος Βελβεντού ήταν ένας οικονοµικά εύρωστος δήµος µε µηδενικά χρέη. Αποτελούσε πρότυπο µοντέλου αυτοδιοίκησης και παράδειγµα για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και για την παραγωγικότητα.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί του όπως ο ΑΣΕΠΟΠ, ο συνεταιρισµός «Δήµητρα» και ο γυναικείος αγροτικός και βιοτεχνικός συνεταιρισµός κατέχουν σηµαντική θέση στην οικονοµική ανάπτυξη
τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Το Βελβεντό διαθέτει επίσης µακραίωνη ιστορία µε µνηµεία
της κλασσικής, της βυζαντινής και της µεταβυζαντικής Ελλάδας.
Αποτελεί δηµοφιλή τουριστικό προορισµό στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Ο καποδιστριακός Δήµος Βελβεντού είχε καθηµερινή συνεργασία µε τους παραγωγικούς, πολιτιστικούς και
αθλητικούς φορείς της περιοχής και αυτό έχει άµεση επίδραση
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του, αλλά και στον ρυθµό ανάπτυξης που σηµειώθηκε στην περιοχή.
Αυτή η ανοδική πορεία του Βελβεντού ανακόπηκε απότοµα
από την αναγκαστική συνένωσή του µε τον Δήµο Σερβίων, τον
Δήµο Καµβουνίων και την Κοινότητα Λιβαδερού.
Με τη δηµιουργία του διευρυµένου δήµου Σερβίων - Βελβεντού προκλήθηκαν σοβαρά προβλήµατα στην οργάνωση και λειτουργία του και εµφανίστηκαν σοβαρές οικονοµικές και διοικητικές παθογένειες που επέφεραν την πλήρη αποδιοργάνωση
του Βελβεντού.
Οι προσπάθειες για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του Βελβεντού ξεκίνησαν πολύ πριν την ψήφιση του νόµου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ήδη από το 2007 όταν σχεδιαζόταν το χωροταξικό,
µάλιστα στην αρχική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου για
το σχέδιο «Καλλικράτης», ο Δήµος Βελβεντού είχε καταχωρηθεί
ως ανεξάρτητος δήµος.
Όταν το 2010 νοµοθετήθηκε η συνένωση µε τον Δήµο Σερβίων, το σύνολο των κατοίκων του Βελβεντού ξεσηκώθηκε οµαδικά και οργανωµένα. Δηµιούργησαν την αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία και µη κυβερνητική οργάνωση «Κοινωνία των πολιτών Βελβεντού» η οποία λειτουργεί από το 2010 ως λαϊκή συνέλευση των πολιτών µε διοικητικό συµβούλιο και γενική συνέλευση. Ως σήµερα οι κάτοικοι πραγµατοποίησαν πολυάριθµες
λαϊκές συνελεύσεις στις οποίες η απόφαση ήταν διαχρονικά να
παραµείνει ο Δήµος Βελβεντού ανεξάρτητος δήµος. Συγκρότησαν τη συντονιστική επιτροπή αγώνα µε εκπροσώπους όλων των
παραγωγικών και µαζικών φορέων του Βελβεντού. Δηµιούργη-
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σαν την κίνηση γυναικών για την ανεξαρτησία του Βελβεντού.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν διεξαχθεί πολυάριθµες εκδηλώσεις
και συγκεντρώσεις στην περιοχή µε στόχο την ενδυνάµωση της
προσπάθειας για την ανεξαρτησία του δήµου.
Διενεργήθηκαν δύο άτυπα δηµοψηφίσµατα το 2010 και το
2014 για τη µη συµµετοχή του στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και
στα δύο δηµοψηφίσµατα η συντριπτική πλειοψηφία τάχθηκε
κατά της συµµετοχής στις εκλογές µε ποσοστό 96% το 2010 και
µε ποσοστό 74% το 2014. Τις αποφάσεις αυτές στήριξαν οι κάτοικοι της περιοχής µε την αποχή τους από τις αυτοδιοικητικές
εκλογές τόσο το 2010 όσο και το 2014.
Η αντίδραση, λοιπόν, των κατοίκων δεν ήταν µεµονωµένη. Το
αντίθετο. Πρόκειται για ένα διαρκές, καθολικό, ώριµο και στοιχειοθετηµένο αίτηµα. Για την επανασύσταση του δήµου εργάστηκαν αδιάκοπα πρωτίστως οι ίδιοι οι κάτοικοι του Βελβεντού,
καθώς και οι φορείς σε όλα τα επίπεδα.
Το δηµοτικό συµβούλιο του νυν Δήµου Σερβίων - Βελβεντού
µε την 29/2015 απόφασή του συµφώνησε οµόφωνα στη διάσπαση και την επανασύσταση του Δήµου Βελβεντού. Με την επανασύσταση του Δήµου Βελβεντού αποκαθίσταται µια µεγάλη
αδικία που συντελέστηκε στην περιοχή. Είµαι βέβαιος ότι η κοινωνία του Βελβεντού θα αισθάνεται υπερήφανη για την ευόδωση
του αγώνα της.
Όσον αφορά στην τροπολογία 2015/165, σχετικά µε την επαναφορά της διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ, έχω να επισηµάνω τα εξής: Με την ανεξαρτητοποίηση των διοικήσεων των δύο νοσοκοµείων του Νοµού Κοζάνης, του Μαµάτσειου και του Μποδοσάκειου, θα λυθεί ένα πρόβληµα που ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία για µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
Η ενοποίηση των δύο νοσοκοµείων, όχι µόνο δεν ωφέλησε,
αλλά εµπόδισε την ανάπτυξή τους µε δυσµενείς συνέπειες, τόσο
για τα ίδια και τους εργαζόµενους, όσο και για τους εκατό χιλιάδες κατοίκους στους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Οι ανάγκες των κατοίκων του Νοµού Κοζάνης για παροχή υψηλής ποιότητας υγειονοµικών υπηρεσιών, καθιστά αναγκαία την
αυτόνοµη λειτουργία των δύο νοσοκοµείων. Για µεγάλο διάστηµα πολλοί κάτοικοι ταλαιπωρούνταν, διότι οι βασικές κλινικές
των νοσοκοµείων δεν εφηµέρευαν καθηµερινά, µε αποτέλεσµα
τη δυσχέρεια ικανοποίησης των αναγκών των κατοίκων του Νοµού.
Θεωρώ ότι µε αυτό το µέτρο θα αναβαθµιστεί η λειτουργία
όλων των κλινικών. Σε αυτό βέβαια θα συµβάλει και η πρόσληψη
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Συνεπώς, τα µέτρα συγχώνευσης των νοσοκοµείων και των κλινικών που λήφθηκαν από
τις προηγούµενες κυβερνήσεις απέτυχαν, διότι δεν ακολούθησε
περαιτέρω χρηµατοδότηση και πρόσληψη προσωπικού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ντζιµάνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργαντάς και αµέσως µετά ο κ. Παναγιώταρος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
Κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν ετοιµάστηκα για να µιλήσω σήµερα,
είπα ότι θα αναφερθώ περισσότερο στο ζήτηµα µιας τροπολογίας που έφερε χθες η κ. Ξενογιαννακοπούλου, που αναφέρεται
στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του δηµοσίου.
Όµως, στη συνέχεια, είδα την τροπολογία του Υπουργού για
την τιµολόγηση των φαρµάκων και σκέφτηκα ότι έχω µια υποχρέωση να αναφέρω και εγώ τις σκέψεις µου και να καταγγείλω
αυτήν την τροπολογία, γιατί πέρα από όλα αυτή η τροπολογία
ακυρώνει την παρουσία µου και την παρουσία όλων των συναδέλφων επί είκοσι δύο µήνες στην Εξεταστική Επιτροπή για την
Υγεία.
Στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, είκοσι δύο µήνες γινόταν µια συνεχής αναφορά, µε αρνητικό βεβαίως σχολιασµό,
για την επιλογή της προηγούµενης Κυβέρνησης να επιλέγει την
τιµή του φαρµάκου από τον µέσο όρο των τριών χαµηλότερων
τιµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπήρχε το επιχείρηµα της
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πλειοψηφίας, επιχείρηµα που υιοθέτησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι µε τον τρόπο αυτό, καθώς συµµετείχε και η Ελλάδα
στη διαδικασία και στον τρόπο καθορισµού των τιµών, δινόταν η
δυνατότητα σε κάποιους να κερδοσκοπήσουν.
Και έρχοµαι σήµερα και βλέπω ότι αυτό αλλάζει. Αυτό το οποίο
καταγγέλλονταν, αυτό το οποίο λεγόταν επί είκοσι δύο µήνες
στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, αλλά και στην προκαταρτική για την «NOVARTIS», στην οποία επίσης συµµετείχα, έρχεται αυτή η Κυβέρνηση να το λύσει.
Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, πώς το λύνει; Πλέον, δεν θα έχουµε τον µέσο όρο από τις τρεις χαµηλότερες τιµές από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τον µέσο όρο από τις δύο χαµηλότερες
της Ευρωζώνης. Μπορεί να καταλάβει κανένας ότι άλλο Ευρωζώνη και άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
έχουµε και τις χώρες της παλιάς, όπως λέγαµε, Ανατολικής Ευρώπης. Καταλαβαίνετε πόσο χαµηλότερο είναι το κόστος αν
µιλάς για τις τρεις τιµές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για τις δύο
τιµές από την Ευρωζώνη.
Πραγµατικά, δεν πιστεύω αυτό που διάβασα. Δεν πιστεύω
αυτό στο οποίο αυτή η Κυβέρνηση, αυτός ο Υπουργός, έρχεται
και ζητάει τη συναίνεσή σας και θα έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον,
επειδή βλέπω ότι µιλάτε περισσότερο για τους δήµους, να απαντήσετε ακριβώς επί της ουσίας αυτού του ζητήµατος. Θα κάτσω
να ακούσω, να µου το αιτιολογήσετε και να µου πείτε γιατί υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των τιµών κατά 10%, ενώ παλαιότερα
µιλούσαµε µόνο για µείωση των τιµών. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για σήµερα και για αύριο και για το µέλλον, βάζοντας
αποσιωπητικά. Τέλειωσε, λοιπόν, αυτό για την τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας.
Όταν τον Φεβρουάριο του 2016 ο κ. Βερναρδάκης έφερε το
εµβληµατικό νοµοσχέδιο για το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
του δηµοσίου, τον ν.4369/2016 –έτσι τον έλεγαν, εµβληµατικόπου θα αποκοµµατικοποιήσει και θα αλλάξει όλη τη δηµόσια διοίκηση, είχε το επιχείρηµα ότι µε βάση αυτόν τον νόµο, από τη
δεξαµενή των καλών δηµοσίων υπαλλήλων µε προσόντα, πλέον
θα επιλέγονται όλοι οι διοικητές και οι υποδιοικητές για τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, για τους οργανισµούς,
για τις εταιρείες του δηµοσίου.
Tότε, στα Πρακτικά της Βουλής -τα οποία έχω και θα τα καταθέσω, επειδή ήµουν εισηγητής από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας- είπα στον κύριο Υπουργό ένα πράγµα.
Κύριε Υπουργέ, εµείς, πέραν των γενικών γραµµατέων που
έχουµε µια δική µας πολιτική θέση, πράγµατι στα ζητήµατα αυτά,
της κάλυψης των θέσεων στα νοµικά πρόσωπα, δεν διαφωνούµε
να χρησιµοποιηθούν οι άξιοι δηµόσιοι υπάλληλοι και θα υπερψηφίσουµε το νοµοθέτηµα µε έναν όρο: Να υπάρξει η άµεση εφαρµογή του. Αυτούς που έχετε επιλέξει ως φίλους, ως συγγενείς,
ως κοµµατικά στελέχη, µετά από δυο-τρεις µήνες να τους αντικαταστήσετε µέσα από το µητρώο των άξιων δηµοσίων υπαλλήλων.
Αυτό ήταν τον Φεβρουάριο του 2016. Σήµερα έχουµε Μάρτιο
του 2019. Ούτε ένας από τα εκατοντάδες µέλη των διοικήσεων
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όπως προβλέπονται
στο άρθρο 8 του ν.4369/2016, δεν έχει επιλεγεί από το Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών του δηµοσίου. Ούτε ένας δηµόσιος υπάλληλος δεν κρίθηκε άξιος απ’ αυτήν την Κυβέρνηση, για να µπορέσει να είναι στα διοικητικά συµβούλια αυτών των νοµικών
προσώπων και µε τροπολογία, η οποία ήρθε σήµερα, µετατίθεται
ο χρόνος κάλυψης των όποιων κενών θέσεων για τέλος του 2019,
δηλαδή για µια άλλη κυβέρνηση.
Τέτοια υποκρισία σ’ έναν δικό σας νόµο, ο οποίος δικός σας
νόµος προέβλεπε δήθεν την αποκοµµατικοποίηση και την «εκµετάλλευση» του ανθρωπίνου δυναµικού που υπάρχει στο δηµοσιοϋπαλληλικό προσωπικό, δεν την έχω ξαναδεί ποτέ! Δεν έχω
ξαναδεί κυβέρνηση να ψηφίζει µόνη της έναν νόµο και τρεισήµισι
χρόνια να αναβάλει την εφαρµογή του και σήµερα ουσιαστικά να
την ακυρώνει.
Οι είκοσι πέντε χιλιάδες µε τριάντα χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι µε πολλά προσόντα, µε µεταπτυχιακά, µε γλώσσες, µε εµπειρία, που έχουν καταθέσει αιτήσεις και έχουν συµπεριληφθεί στο
µητρώο θα πρέπει να αισθάνονται σήµερα ιδιαίτερα άσχηµα µε
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τον τρόπο µε τον οποίο τους αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση.
Ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ -εκµεταλλεύοµαι την παρουσία
σας- για το νοσοκοµείο του Κιλκίς. Έχω καταθέσει µια επίκαιρη
ερώτηση για την έλλειψη ιατρών στο νοσοκοµείο του Κιλκίς.
Ευελπιστώ ότι αυτή θα συζητηθεί, γιατί µια άλλη που έκανα για
τον διοικητή του νοσοκοµείου Κιλκίς, ο οποίος επιλέχθηκε όχι
από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, αλλά µε τον τρόπο της
απευθείας επιλογής είτε λόγω κοµµατικής ιδιότητας είτε συγγενικής –προφανώς, κοµµατικής εν προκειµένω- δεν απαντήθηκε
µετά από τρεις αναβολές τις οποίες ζητήσατε.
Θέλω να πιστεύω, όµως, ότι θα δείτε το ζήτηµα της έλλειψης
ιατρών στο νοσοκοµείο του Κιλκίς, που οδήγησε στην αναστολή
των τακτικών χειρουργείων, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Για
δέκα ηµέρες το νοσοκοµείο του Κιλκίς δεν έκανε τακτικά χειρουργεία. Με µια επικουρική γιατρό, η οποία ήρθε τώρα, δεν λύνεται το ζήτηµα για τις εφηµερίες οι οποίες είναι αναγκαίες, αλλά
και για τα τακτικά χειρουργεία που πρέπει να καλυφθούν.
Θα παρακαλέσω όλες αυτές οι προσλήψεις που ανακοινώνονται και εξαγγέλλονται, κάποτε να τις δούµε πραγµατικά σε εφαρµογή και υλοποίηση τουλάχιστον στον τοµέα της υγείας, έτσι
ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις. Ακούµε για προσλήψεις
στην υγεία και όλα τα νοσοκοµεία έχουν κενές θέσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή και τη βοήθεια
που µου δώσατε, για να µπορέσω να µιλήσω εκτός της σειράς
µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 21ο Γυµνάσιο Αθήνας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώταρος έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας ελπίσουµε ότι στις εξαγγελίες του κ. Πολάκη για την προµήθεια περίπου είκοσι αξονικών τοµογράφων, ένας εξ αυτών θα
τοποθετηθεί στο νοσοκοµείο της Άρτας ή της Πρέβεζας, του
οποίου ο αξονικός τοµογράφος συνήθως υπολειτουργεί, ενώ στο
νοσοκοµείο της Άρτας δεν υπάρχει καθόλου µαγνητικός τοµογράφος, ώστε να πάψουν επιτέλους οι κακές γλώσσες να λένε
ότι τα δυο νοσοκοµεία δεν έχουν τα εν λόγω µηχανήµατα, προκειµένου να κάνει χρυσές δουλειές το ιατροδιαγνωστικό κέντρο
της κ. Γεροβασίλη και άλλο ένα, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή.
Πριν πούµε κάποια πράγµατα για το εν λόγω νοµοσχέδιο, θα
θέλαµε να αναφερθούµε στη δίωξη που ασκήθηκε χθες στην κ.
Δούρου, αλλά και στους περισσότερους εκ των παρευρισκόµενων, οι οποίοι µπουρδολογούσαν στην κυριολεξία σε εκείνη την
περίφηµη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, αµέσως
µόλις είχε τελειώσει αυτή η απίστευτη πυρκαγιά στο Μάτι που
κατέκαψε περισσότερους από εκατό ανθρώπους.
Και οι ίδιοι µπουρδολογούσαν και κορόιδευαν τον κόσµο σε
εκείνη την περίφηµη συνέντευξη Τύπου, που εδόθη τρεις µέρες
µετά υπό τον κ. Τζανακόπουλο, όπου µας έλεγαν µε στοιχεία της
Ελληνικής Διαστηµικής Υπηρεσίας και διάφορες άλλες κοτσάνες
ότι υπήρχαν πολλές εστίες, ότι υπήρχε το ένα, ότι υπήρχε το
άλλο, ότι η Πυροσβεστική και όλοι ανταποκρίθηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τελικά, όσοι παρευρίσκονταν εκεί και είχαν
µιλήσει, σχεδόν όλοι, παραπέµπονται µε µία πλειάδα κατηγοριών
για το απίστευτο έγκληµα, το οποίο διεπράχθη στο Μάτι.
Η «Ελληνική Αυγή για την Αττική», µιας και έρχονται και περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές, θα παρακολουθεί –όπως
παρακολουθεί όλο αυτό τον καιρό- πολύ στενά αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να αφήσουµε να πέσει τίποτα κάτω, να γλιτώσει κανένας από τους βασικούς ή άλλους υπεύθυνους αυτού
του δράµατος στο Μάτι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μιας και µιλάµε γι’ αυτό, θα θέλαµε να εκφράσουµε τη συµπάθειά µας στους συντρόφους αντιφασίστες, όπως αποκαλούνται αυτοί οι έµµισθοι ή άµισθοι υπάλληλοι του Σόρος, που
µαζεύτηκαν προχθές στο Παλαιό Φάληρο -τάχα µου- για να µαταιώσουν την προγραµµατισµένη εκδήλωση της «Ελληνικής
Αυγής για την Αττική» µε την παρουσίαση των υποψηφίων µας.
Θα σας στενοχωρήσουµε για µία ακόµα φορά και θα στεναχωρηθείτε ακόµα περισσότερο το βράδυ των αυτοδιοικητικών
εκλογών σε Δήµο Αθηναίων, σε Περιφέρεια Αττικής, αλλά και
αλλού, µε τα αποτελέσµατα τα οποία έρχονται.
Θα θέλαµε να ρωτήσουµε τι γίνεται και αν επιτέλους θα παραιτηθεί έστω και ένας άνθρωπος για λόγους ευθιξίας, τάχα µου,
για τα µάτια του κόσµου για το τραγικό περιστατικό που συνέβη
προχθές σε νοσοκοµείο της Αττικής, όπου νοσηλευόµενος κάηκε
στην κυριολεξία. Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας ήταν τραγικές. Είχε καεί το κρεβάτι του και µαζί και
αυτός ο οποίος ήταν ανήµπορος. Και δεν υπήρχε ούτε σύστηµα
πυρόσβεσης ούτε κανένας να τον βοηθήσει. Βλέπουµε ότι µάλλον θα γίνει κι εκεί µια ΕΔΕ, η οποία θα καταλήξει στα τάρταρα,
όπως καταλήγουν οι περισσότερες.
Βλέπουµε, δυστυχώς, αυτές τις µέρες, αυτές τις εβδοµάδες,
αυτούς τους µήνες ένα απίστευτο –πώς να το χαρακτηρίσουµε;πισωγύρισµα, ένα ανθελληνικό κρεσέντο από το σύνολο, δυστυχώς, του λεγόµενου –εντός πολλών εισαγωγικών- «συνταγµατικού τόξου», µε αφορµή τη χθεσινή συζήτηση για το δηµογραφικό, µε αφορµή τη σηµερινή και τη χθεσινή συζήτηση εντός του
ελληνικού Κοινοβουλίου για ένα άρθρο, το άρθρο 91, στο οποίο
θα αναφερθούµε εντός ολίγου.
Ακούσαµε απίστευτα πράγµατα, χθες για το δηµογραφικό και
από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπου ενώ η πατρίδα µας καταρρέει δηµογραφικά -έχουµε µία γενοκτονία εν καιρώ ειρήνης- προτείνονται
λύσεις, οι οποίες είναι τουλάχιστον γελοίες, άθλιες και ανθελληνικές. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να ενσωµατωθούν οι λαθροµετανάστες, που ειδικότερα την τελευταία πενταετία έχουν εισβάλει στην πατρίδα µας.
Είδατε πόσο ωραία τα κατάφεραν µε τη µέθοδο της σαλαµοποίησης, αγαπητοί Έλληνες και Ελληνίδες, που µας παρακολουθείτε, όσοι µας παρακολουθείτε; Το 2015, όταν ξεκίνησαν τα
πέντε Hot-spots είχαν πει ότι θα γίνουν πέντε στα νησιά του Αιγαίου µέχρι να εξεταστούν οι περιπτώσεις τους και ή να πάρουν
άσυλο και να φύγουν ή να επιστραφούν και να γυρίσουν πίσω.
Και τι έγινε από το 2015; Έχουµε καµµιά πενηνταριά Hot-spots
σε ολόκληρη την Ελλάδα µε προοπτική να γίνουν άλλα τόσα.
Πλέον, δεν φεύγουν, αλλά µένουν εδώ. Πού θα βρουν καλύτερες
συνθήκες από άλλη χώρα της Ευρώπης; Μπορούν να είναι εδώ
και να έχουν πάσης φύσεως διευκολύνσεις, όπως βοηθήµατα,
χρήµατα, σπίτια δωρεάν. Και όλα αυτά εις βάρος των Ελλήνων
πολιτών.
Έχουν δωρεάν σχολεία για τα παιδιά τους, βρεφονηπιακούς
σταθµούς, όλα και ο Έλληνας πολίτης αγκοµαχάει και συνεχίζει
να µεταναστεύει µε γοργούς ρυθµούς, µε τη σειρά του, στο εξωτερικό και λέµε ότι για το δηµογραφικό θα πρέπει να τους εντάξουµε προκειµένου, κάνοντας απλά µία πράξη για το πώς είναι
εντός της πατρίδας µας, να δούµε ότι έχουµε θετικό πρόσηµο.
Αυτά συµβαίνουν εντός της πατρίδας µας και η Νέα Δηµοκρατία, η οποία -τάχα µου- κουνάει το δάχτυλο και λέει και αντιπολιτεύεται, επί της ουσίας βάζει πλάτη σε όλα τα ζητήµατα, ξεκινώντας από το τρίτο µνηµόνιο το καλοκαίρι του 2015, που τους
δώσατε λευκή επιταγή για να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είπατε
τότε, οπότε οποιαδήποτε µετέπειτα δικαιολογία σας δεν έχει
απολύτως καµµία αξία.
Μετά ήρθε και το γεγονός αυτού του εθνικού ζητήµατος, το
οποίο νοµίζατε και εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι ο κόσµος το είχε καταπιεί, το είχε ξεχάσει, δηλαδή το ζήτηµα της
ονοµασίας των Σκοπίων. Μόλις είδατε ότι διογκώθηκε µέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστηµα από τη συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων αυτό το θέµα, πήρατε και εσείς κάποιες θέσεις διαφορετικές από την επίσηµη γραµµή σας, που είναι η σύνθετη ονοµασία. Μέσα σας λέγατε: «Ουφ, ο ΣΥΡΙΖΑ µας έβγαλε από τη
δύσκολη θέση». Όµως, δεν πράξατε τα δέοντα, αυτά που έπρεπε
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να κάνετε, όταν ήταν η µεγάλη µάχη της συζήτησης εντός του
Κοινοβουλίου.
Βάλατε πλάτη µε κάθε δυνατό τρόπο και συνταχθήκατε µαζί
µε τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Χρυσή Αυγή, που προσπαθούσε, µε
τους δεκαπέντε Βουλευτές που έχει, θεσµικά να κάνει ό,τι ήτο
δυνατό. Κι εσείς, που θα µπορούσατε να κάνετε πολλά, δεν πράξατε απολύτως τίποτα.
Βλέπουµε ότι στο εν λόγω νοµοσχέδιο έχουµε και κάποιες τροπολογίες για το σπάσιµο των δήµων. Η θέση της Χρυσής Αυγής
είναι σταθερή και ξεκάθαρη εδώ και χρόνια. Ήµασταν αντίθετοι
σε όλες τις αυτές τις αλλαγές οι οποίες έγιναν, είτε ήταν ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Είµαστε υπέρ της ενίσχυσης της υπαίθρου και µε όλες αυτές τις µορφές
διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν γίνεται αυτό, αλλά
δεν είναι της παρούσης.
Θα σταθούµε τώρα στο άρθρο 91 για το οποίο έχουµε ζητήσει
να γίνει και ονοµαστική ψηφοφορία. Είναι ένα άρθρο που δείχνετε τη διάθεσή σας για τη συνέχιση εξόντωσης των νέων παιδιών στην πατρίδα µας, διότι δεν λαµβάνετε κανένα ουσιαστικό
µέτρο αποτροπής αυτής της «γάγγραινας», της µάστιγας των
ναρκωτικών. Αντιθέτως, το µόνο που θέλετε είναι να διευκολύνονται όσο το δυνατόν περισσότερο και αυτοί οι οποίοι έχουν,
δυστυχώς, κυλήσει στα ναρκωτικά, αλλά και οι πάσης φύσεως
χρήστες.
Είναι ένα σχέδιο νόµου, όπου στο άρθρο 91 κάνετε και πρόβλεψη για την –εντός πολλών εισαγωγικών και παρενθέσεων«εποπτευόµενη» χρήση ναρκωτικών. Και η θέσπιση αυτή προκαλεί θυµηδία, αν εκληφθεί υπ’ όψιν η νοµοθετική δραστηριότητα
της Κυβερνήσεως µε τη χρήση της φαρµακευτικής κάνναβης,
τον διαχωρισµό από την ψυχαγωγική και διάφορες άλλες ιστορίες. Και εδώ µε τη µέθοδο της σαλαµοποίησης σιγά-σιγά αµβλύνεται το όλο ζήτηµα για τα ναρκωτικά και σε λίγο καιρό χωρίς
να το έχει καταλάβει η ελληνική κοινωνία, επί της ουσίας θα είναι
ελεύθερα παντού, για όλους, µε διάφορες δικαιολογίες.
Όπως είπαµε, είµαστε εντελώς αντίθετοι µε το άρθρο 91. Προβλέπεται -λέτε- η δηµιουργία χώρων εποπτευόµενης χρήσης για
τους χρήστες υψηλού κινδύνου, µε στόχο -σιγά τον στόχο!- τη
µείωση του επιπολασµού των µολυσµατικών ασθενειών στον
πληθυσµό των χρηστών και των τοξικοεξαρτηµένων, την πρόληψη και έγκαιρη παρέµβαση για την αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας και την προετοιµασία τους για ένταξη σε προγράµµατα
θεραπείας.
Το εν λόγω άρθρο πρέπει να αποσυρθεί. Κατ’ αρχάς είναι αντίθετοι όλοι, οι τοπικές κοινωνίες, η επιστηµονική κοινότητα, άπαντες. Συνιστά ένα πρωτοφανές παράλογο εγχείρηµα- πείραµα
πάνω σε ανθρώπους, το οποίο συντείνει στην περαιτέρω υποβάθµιση της αστικής ζωής. Αποτελεί δε κι ένα αντιεπιστηµονικό,
πρόχειρο και επιδερµικό ηµίµετρο, το οποίο αντικατοπτρίζει φυσικά την ρηξικέλευθη, όπως λέτε, έµφορτη ιδεοληψιών και ιδεολογικών απωθηµένων αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ.
Απορρίπτουµε διαρρήδην τέτοια ηµίµετρα, στα οποία υφέρπει
µία µορφή συνεργασίας του κρατικού παράγοντα µε περίεργους
κύκλους εµπορίας, τα οποία έχουν τραγικό αντίκτυπο στη ζωή
των κατοίκων των πόλεων.
Ακόµα αναπροσαρµόζονται τα όρια για τη συνταγογράφηση
οπιοειδών αναλγητικών µε βάση την τρέχουσα ιατρική πραγµατικότητα, τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα και τις εισηγήσεις των
ειδικών, µε αποκλειστικό γνώµονα την ανακούφιση ογκολογικών
και άλλων ασθενών. Έχουµε τοποθετηθεί σε αυτές της ανέρειστες, αντιεπιστηµονικές και επικίνδυνες θέσεις πολλάκις.
Οδηγούµαστε έτσι σε αύξηση της υποβάθµισης της ήδη υποβαθµισµένης ζωής των κατοίκων και σε ενθάρρυνση της διακίνησης παράνοµων ουσιών µε κατοχυρωµένη την απάθεια από την
Αστυνοµία. Με αυτούς τους χώρους η τοξικοεξάρτηση καθιερώνεται ως δικαίωµα και όχι ως παρέκκλιση.
Συνεπώς, η Κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία µε τις διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις µεθοδεύει αυτό το έκτρωµα,
µε το οποίο θα µπορούν να κάνουν ελεύθερα χρήση ενέσιµων ή
µη ουσιών. Καµµία λύση δεν επιτυγχάνεται, αλλά προωθείται η
εγκληµατικότητα εµµέσως και δηµιουργούνται εστίες εντός του
αστικού ιστού, όπου οι αρχές δεν θα µπορούν να επέµβουν.
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Παροµοίως έχει αποτύχει στο παρελθόν η εγκατάσταση κέντρων χορήγησης µεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ µέσα σε γειτονιές του
κέντρου της πόλης. Οι µόνοι χώροι ανασχέσεως της βλάβης των
τοξικοεξαρτηµένων είναι τα υπάρχοντα νοσοκοµεία της Αττικής
και όχι διάσπαρτοι χώροι µέσα στην πόλη. Υπονοµεύεται ο αγώνας απεξάρτησης και καθίστανται οι χρήστες δέσµιοι της καταστάσεώς τους.
Αυτοί είναι οι κύριοι άξονες του εν λόγω νοµοσχεδίου µε ιδεολογικό πρόσηµο και κοινωνική σηµασία, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Λόγω αυτών καταψηφίζουµε αυτό το πολυσυλλεκτικό νοµοσχέδιο, το οποίο εισάγει πλειάδα διατάξεων είτε µε
στόχο την εκδούλευση και την ευόδωση µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων, είτε την υλοποίηση των ιδεολογικών φαντασιώσεων του
ροζ νεοκοµµουνισµού-συρφετού του πολυπολιτισµικού µαρξισµού.
Θα συνεχίσουµε να δίνουµε τον αγώνα µας από την κεντρική
πολιτική σκηνή µε τη Χρυσή Αυγή, από την τοπική αυτοδιοίκηση,
όπου µε τις επικείµενες εκλογές σε Δήµο Αθηναίων και σε Περιφέρεια θα δώσουµε µάχη για να καθαρίσουν οι περιοχές µας και
να βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους να µπορέσουν να απεξαρτηθούν και να µην έχουµε και νέα θύµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι µε τις πολιτικές σας –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- το
µόνο που καταφέρνετε είναι συνεχώς να αυξάνετε τους εξαρτηµένους προς όφελος των πάσης φύσεως εµπόρων ναρκωτικών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ρίζος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μέχρι να ανέβει στο Βήµα, ανακοινώνω στο Σώµα ότι κατατέθηκε στο Προεδρείο το αίτηµα της Χρυσής Αυγής για ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 91.
Ορίστε, κύριε Ρίζο, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο έχουµε
µια συστηµατοποίηση, έναν εκσυγχρονισµό του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και ιδιαίτερα ρυθµίζονται τα θέµατα εργασιακών σχέσεων.
Γίναµε µάρτυρες –ιδίως το τελευταίο διάστηµα- «µαύρης» εργασίας, κλεισίµατος κλινικών, απλήρωτων εργαζοµένων και µιας
µη σωστής λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα στον χώρο της
υγείας. Νοµίζω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο θα έχουµε µια σειρά,
µια κωδικοποίηση και έναν εκσυγχρονισµό όλων αυτών των προβληµάτων.
Όσον αφορά το ΕΚΑΒ, επιτέλους µπαίνει κάποια σειρά, ένας
εσωτερικός κανονισµός για τις µετακινήσεις του προσωπικού του
και κλείνουν κάποιες στρόφιγγες που δούλευαν καλά πολλά χρόνια τώρα.
Όσον αφορά τη δηµόσια υγεία, δεν νοµίζω ότι υπάρχει άνθρωπος εδώ µέσα και έξω από τον χώρο της Βουλής που να µη θεωρεί ότι ο χώρος της δηµόσιας υγείας είναι άξιος προσοχής και
ότι δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο το ΚΕΕΛΠΝΟ, ότι έχει τελειώσει και άρα, πρέπει να περάσουµε παρακάτω. Το τι γίνεται στο
ΚΕΕΛΠΝΟ, τι έγινε και ποιοι έχουν ευθύνες θα τα αποδώσει και
η δικαιοσύνη.
Όσον αφορά το θέµα µε τους ελεγχόµενους χώρους χρήσης
ουσιών, ακούστηκαν και χθες το βράδυ εδώ πέρα πράγµατα. Και
για εµάς, όµως, είναι το πιο ουσιαστικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι,
για να µπορέσουν να κάνουν το µεγάλο βήµα της απεξάρτησης
-του «στεγνού» προγράµµατος ή κάποιου υποκατάστατου- να
µείνουν πρώτα από όλα ζωντανοί. Και εκεί στοχεύουµε. Και δεν
νοµίζω ότι υπάρχει συνάδελφος ή συναδέλφισσα εδώ µέσα,
πέρα και έξω από ιδεολογικές διαφορές ή αντιµετωπίσεις αυτού
του θέµατος, που δεν θα ψηφίσει το να µείνουν αυτοί οι άνθρωποι ζωντανοί, πρώτα από όλα.
Χθες το βράδυ γίναµε µάρτυρες κάποιων πρωτοφανών για τα
δεδοµένα της Βουλής δηλώσεων. Επανήλθε µε µια µεγάλη ένταση αυτό που λέγαµε «µαυρογιαλούρικο» ύφος στη σχέση του
Κοινοβουλίου µε τις κοινωνίες µας. Ακούστηκαν πάλι τα «κατόπιν
ενεργειών µας», ακούστηκαν διάφορα πράγµατα, όσον αφορά
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ιδιαίτερα το νοσοκοµείο Διδυµοτείχου και την Υγειονοµική Περιφέρεια του Έβρου.
Νοµίζω ότι µετά από κάµποσα χρόνια ως πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκοµειακών Γιατρών - Κέντρων Υγείας Θράκης έχουµε
και κάποια εµπειρία και κάποια γνώση του χώρου.
Το νοσοκοµείο Διδυµοτείχου, παρ’ όλο που ήταν συνδεδεµένο
και γι’ αυτό δεν έσταξε ούτε σταγόνα τόσα χρόνια από την ουρά
του γαϊδάρου, τα τελευταία χρόνια και φέτος και υπερχρηµατοδοτήθηκε, παρ’ όλο που ήταν συνδεδεµένο, και σε προσωπικό
ενισχύθηκε. Ιδιαίτερα για το θέµα του τεχνητού νεφρού έχουµε
γίνει για δεύτερη φορά εδώ ακροατές κάποιων δηλώσεων. Παλιά
το θέµα ήταν ότι πηγαίνουν οι νεφροπαθείς στην Ανδριανούπολη,
γιατί δεν µπορούµε να τους νοσηλεύσουµε στην Ελλάδα. Διαψεύστηκε. Διαψεύδεται ξανά σήµερα. Υπήρχε ένας νεφρολόγος,
έγιναν δύο, γίνονται δύο βάρδιες για τους νεφροπαθείς. Υπάρχει
βεβαίως και ένα υπόλοιπο νεφροπαθών, το οποίο πρέπει να το
περιθάλψουµε µε σωστές και αξιοπρεπείς συνθήκες στον τόπο
του. Και αυτό θα γίνει, όπως έγιναν όλα τα άλλα.
Δεν ακούσαµε τίποτα για τη µετατροπή του Κέντρου Υγείας
Σαµοθράκης σε «Άγονο τύπου Α’», που είχε το εξής παράδοξο:
Το Περιφερειακό Ιατρείο Σαµοθράκης να είναι «Άγονο τύπου Α’»
και το Κέντρο Υγείας να µην είναι, για πάνω από δεκαπέντε χρόνια. Λύθηκε και αυτό. Και το θέµα δεν είναι µόνον ένα επιµίσθιο
που παίρνουν ως «Άγονο τύπου Α’», είναι και η ηθική ικανοποίηση
των συναδέλφων, όλου του προσωπικού, που υπηρετεί και στο
Περιφερειακό Ιατρείο και στο Κέντρο Υγείας Σαµοθράκης και φυσικά της τοπικής κοινωνίας.
Υπάρχουν και άλλα θέµατα. Είχαµε και µία επίθεση στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καΐσα, τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ
ένα µονάχα έχω να πω: Σε άνθρωπο που προσέφερε στο ιατρικό
λειτούργηµα -όχι επάγγελµα- για πάνω από τριάντα χρόνια στην
περιοχή µας, αξίζει περισσότερος σεβασµός. Πρέπει πάντα να
µετράµε αυτά που λέµε εδώ µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Μπορεί
να είµαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά δεν είµαστε εχθροί και έτσι
πρέπει να πορευόµαστε.
Θα ήθελα να κλείσω µε ένα πολύ µικρό και συγκεκριµένο ζήτηµα, που αφορά την κατάτµηση δήµων. Στον Νοµό Έβρου
υπάρχει µία τέτοια περίπτωση. Έγινε ένας διαχωρισµός περιοχών ανάµεσα στον Δήµο Σουφλίου και στον Δήµο Αλεξανδρούπολης, της περιοχής ανάµεσα στο Τυχερό, παλιό καποδιστριακό
δήµο, και στις Φέρες, επίσης παλιό καποδιστριακό δήµο. Από το
2013 υπάρχει αυτή η άποψη καταγεγραµµένη, τεκµηριωµένη,
αλλά δυστυχώς δεν λήφθηκε υπ’ όψιν.
Ελπίζω, πιστεύω και θέλω να πάρουµε και τη δέσµευση του
Υπουργείου Εσωτερικών ότι µέσω της επιτροπής επαναξιολόγησης των καλλικρατικών δήµων θα δούµε τι θα κάνουµε και µε
αυτόν τον δήµο. Είναι ένας δήµος αγροτικός, καθαρόαιµος, µε
προοπτικές και ως τέτοιον πρέπει να τον δούµε.
Επίσης, θέλω να προσθέσω ότι είναι καιρός να λέµε τα πράγµατα όπως είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τους πολίτες ενεργούς, να διεκδικούν, να προτείνουν και να βρίσκουν λύσεις. Δεν τους θέλει
στον καναπέ. Άρα να µην λέµε «κατόπιν ενεργειών µου» ή «κατόπιν αγώνων µου». Αυτά είναι θέµατα πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης. Τόσα χρόνια δεν υπήρξε αυτή η πολιτική βούληση -το
αντίθετο µάλιστα- και δεν λύθηκαν τα προβλήµατα. Τώρα που
άρχισαν να λύνονται τα προβλήµατα, τουλάχιστον να έχουµε την
πολιτική γενναιότητα και την ευθύτητα να το παραδεχόµαστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την
κατάσταση στη Βουλή, αλλά συνολικά και για την ταχύρρυθµη
και ταχύτατη «εκπαίδευση» στην οποία µας έχει το τελευταίο διάστηµα -όπως και πριν, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό-, µε δύο
νοµοσχέδια την ηµέρα και άλλα τρία τέσσερα στις επιτροπές!
Τέτοια ταχύτητα δεν την φανταζόµασταν! Και µετά µιλάτε και για
κανονικότητα! Αυτό γίνεται.
Βέβαια αντιλαµβανόµαστε ότι οι υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει σας βάζουν και σε σηµείο να φέρνετε στο αθλητικό νοµο-
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σχέδιο τροπολογία µε την οποία µειώνετε τη φορολογία των διανεµόµενων κερδών από 15% σε 10%. Έχουν φτωχύνει όλοι οι µέτοχοι των ανωνύµων εταιρειών, οι εφοπλιστές, οι µεγαλέµποροι,
οι βιοµήχανοι κ.λπ.. Είναι στην Οµόνοια και ζητιανεύουν! Και γι’
αυτό να τους απαλλάξετε, την ίδια στιγµή που µειώνετε το αφορολόγητο.
Τώρα, να µιλήσω και για το νοµοσχέδιο. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που, όπως είπε ο εισηγητής µας ο
Γιώργος Λαµπρούλης, έχει απ’ όλα. Φαίνεται σχετικά ασύνδετο,
αλλά δεν είναι έτσι. Συµφωνώ µε τον Υπουργό κ. Ξανθό που είπε
στην επιτροπή ότι είναι συγκροτηµένο. Ναι, είναι σωστό αυτό
που είπε ότι συµπληρώνει σιγά σιγά ένα παζλ επεµβάσεων. Δεν
είναι ούτε πρόχειρο ούτε αποσπασµατικό και ας φαίνεται τέτοιο.
Κι εδώ θα θυµίσω ότι όταν έφερνε η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ τέτοια νοµοσχέδια κατά τις προηγούµενες συνθέσεις της
Βουλής, αυτή ήταν η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ γιατί απέφευγε -από
τότε φαινόταν πού το πάει- να κάνει σύγκρουση στη στρατηγική.
Έτσι έλεγαν κάθε φορά, ότι είναι ασύνδετο, πρόχειρο, ότι δεν θα
είναι αποτελεσµατικό και λοιπά και λοιπά. Τώρα άλλαξαν οι
ρόλοι. Τα λέει η Νέα Δηµοκρατία. Γιατί ακριβώς µε τη στρατηγική, παρ’ ότι καταψηφίζει, συµφωνεί και µάλιστα διαµαρτύρεται
πολύ περισσότερο γιατί της έκλεψαν τη δουλειά.
Δεν κλείνει, κατά τη γνώµη µας, ούτε επουλώνει ανοιχτές πληγές, εξαιτίας της κρίσης και των µέτρων λιτότητας στο σύστηµα
υγείας. Και αυτό το νοµοσχέδιο υλοποιεί και συµπληρώνει το
παζλ της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής που πράγµατι ήρθε
συγκεντρωµένη, µε µορφή τυφώνα, µε τα µνηµόνια της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και το τρίτο µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ, µε τη
συµφωνία και όλων των άλλων αστικών κοµµάτων, µια πολιτική
που υπηρετούσε και υπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου και
των µονοπωλιακών οµίλων κατά την κρίση και τώρα βέβαια, στην
ίδια κατεύθυνση εξυπηρετεί τα ίδια συµφέροντα και στην προσωρινή καπιταλιστική ανάκαµψη.
Πέρα από τα άλλα µέτρα που πάρθηκαν µε τα µνηµόνια, όπως
µείωση εργατικής δύναµης, ιδιωτικοποιήσεις, και όλα τα άλλα,
στον κοινωνικό τοµέα τι προβλέπει η στρατηγική γενικότερα των
µονοπωλιακών οµίλων, η στρατηγική δηλαδή που ήρθε και υιοθετήθηκε από όλα τα άλλα κόµµατα, µε τη µορφή των µνηµονίων;
Να πάρουµε τον τοµέα της υγείας και των κοινωνικών δαπανών. Τρεις είναι οι πλευρές. Πρώτον, µείωση και εξοικονόµηση
κρατικών πόρων, ώστε να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τοµέας, το µεγάλο κεφάλαιο που επενδύει δηλαδή σε αυτόν τον τοµέα, να βρεθούν χρήµατα και να αποπληρωθούν χρέη που δηµιούργησαν οι
επιχειρηµατικοί όµιλοι, ΝΑΤΟ, Ολυµπιακοί Αγώνες από το υστέρηµα, βέβαια, τον ιδρώτα και το αίµα του ελληνικού λαού.
Δεύτερον, άνοιγµα του δρόµου για επενδύσεις του κεφαλαίου
στον τοµέα της υγείας, που ήταν νέο πεδίο κερδοφορίας µε δεδοµένο ότι και ο δηµόσιος τοµέας βυθιζόταν σιγά σιγά.
Δεν είναι τυχαίο -και όσοι δεν το ξέρουν να το πούµε- ότι µεσούσης της κρίσης µεγάλες ελληνικές τράπεζες πρότειναν σαν
πιο κερδοφόρες επενδύσεις τις επενδύσεις στον τοµέα της
υγείας, φυσικά για το κεφάλαιο, για τους ιδιώτες. Κι έτσι έγινε.
Αυξήθηκαν οι επενδύσεις σε όλο αυτό το διάστηµα στον ιδιωτικό
τοµέα, που βέβαια πληρώνεται από τον ελληνικό λαό.
Και τρίτη πλευρά είναι και η εξασφάλιση στα κατώτατα στρώµατα -στα κατεστραµµένα, αν θέλετε- υποτυπωδών παροχών
υγείας, τα οποία βέβαια πληρώνει ο λαός µέσω της φορολογίας.
Δηλαδή, η ονοµαζόµενη κοινωνική πολιτική που µπορεί να ήταν
πιο σκληρή επί Νέας Δηµοκρατίας, αλλά στην ίδια κατεύθυνση
είναι και τώρα, γίνεται µε το χρήµα εκείνων που έχουν λίγο περισσότερα. Αυτά τα «ψίχουλα» δηλαδή τα οποία δίνονται είναι
«µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα». Θα το πω έτσι απλοϊκά.
Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική την οποία ζει ο λαός καθηµερινά, µε την τραγική κατάσταση πολλές φορές στον χώρο της
υγείας, όπου γιατροί µε πετσοκοµµένους µισθούς, µε υπεράνθρωπες προσπάθειες, ηρωικές πραγµατικά, καταφέρνουν ό,τι
καταφέρνουν. Την ίδια στιγµή, ο ιδιωτικός τοµέας απολαµβάνει
τεράστια κέρδη. Από πού, αλήθεια, -για να βάλουµε ένα ερώτηµα- από πού τα παίρνουν αυτά τα λεφτά;
Πρώτον, όποιος θέλει να γιατρευτεί και είναι σε δύσκολη θέση
και παρέχει ο ιδιωτικός τοµέας, εδώ ή έξω, καλύτερες υπηρε-
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σίες, θα πουλήσει και το σπίτι του. Υπάρχει και παράδειγµα ζωντανό -ο κ. Πολάκης το ξέρει-, που ένας άνθρωπος για να γιατρευτεί πούλησε το ίδιο του το σπίτι. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι
εργαζόµενοι θα πουλήσουν και το σπίτι τους, θα κάνουν το παν,
θα δανειστούν, για να πάνε εκεί, όταν δεν µπορούν να καλυφθούν. Αυτή είναι η µία πλευρά.
Η δεύτερη πλευρά: Από τα ασφαλιστικά ταµεία. Πάλι, δηλαδή,
από τους ίδιους τους εργαζόµενους. Όταν δεν µπορείς να το κάνεις στο δηµόσιο ή όταν καθυστερεί ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει
ο ιδιωτικός τοµέας που πάνε εκεί. Από πού πληρώνεται; Από τα
ασφαλιστικά ταµεία. Τι είναι τα ασφαλιστικά ταµεία; Τι έχουν;
Έχουν χρήµα που κλέβετε από τους ίδιους τους εργαζόµενους.
Αυτή είναι, λοιπόν, η γενικότερη κατεύθυνση. Αυτήν τη στρατηγική συνολικά, µε τις τρεις πλευρές που είπα, υπηρετεί και η Κυβέρνηση, ανεξάρτητα µε το αν τα ντύνει µε αριστερή φρασεολογία ή εάν κάνει επιµέρους θετικές ή κάποιες άλλες παρεµβάσεις.
Λέει πως έχει στρατηγικές διαφορές µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Και επειδή βλέπω και τον κ. Φωτήλα εδώ, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για κρατικίστικες εµµονές στον τοµέα της υγείας. Καλά, σοβαρολογείτε; Κάντε µια βόλτα εδώ στο Κέντρο, πιάστε τη Βασιλίσσης Σοφίας, πηγαίνετε στις λαϊκές γειτονιές, γεµάτες ιατρικές υπηρεσίες είναι! Ανθεί ο ιδιωτικός τοµέας, στο Θεό…
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Για το παρελθόν είπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω τι λέτε και τα λέτε γιατί σας
έκλεψε τη δουλειά τώρα, γιατί συνεχίζει να εξυπηρετεί στον ίδιο
δρόµο αυτά τα επιχειρηµατικά συµφέροντα και κάνετε ανταρτοπόλεµο σε επιµέρους ζητήµατα, γιατί στα στρατηγικά δεν µπορείτε να κάνετε. Εποµένως, δεν έχετε καν στρατηγικές διαφορές.
Επιµέρους µπορεί να υπάρχουν, όπως υπάρχουν σε άλλα κόµµατα.
Τώρα, είναι έτσι και για αυτό το νοµοσχέδιο, ότι εντάσσεται σε
αυτή τη γενικότερη στρατηγική; Εµείς λέµε πως είναι και θα πω
ορισµένα παραδείγµατα. Τα είπε αναλυτικά ο εισηγητής µας και
συγκροτηµένα µε δέκα σηµεία. Πρώτον, τα άρθρα 1 έως 47
«Αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών». Τι
πλαίσιο δηµιουργείται; Να το πω έτσι όπως λέγεται: «…να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό και απλοποιηµένο επενδυτικό περιβάλλον». Διαβάζω επί λέξει. Άρα, είναι καραµπινάτη εξυπηρέτηση
αυτών που θέλουν να επενδύσουν και δεν είναι εργαζόµενοι στον
τοµέα αυτών των ιδιωτικών κλινικών, ναι ή όχι; Εξυπηρετεί άµεσα
αυτούς τους οµίλους; Ποιος απαιτεί να γίνει γρήγορα; Και αυτό
λέγεται: «Είχαµε εκκρεµότητα που είχαµε αναλάβει στα πλαίσια
της τελευταίας αξιολόγησης, να εκσυγχρονίσουµε, να εξορθολογίσουµε το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κλινικών». Αυτή είναι η κατεύθυνση. Αυτά τα έχει πει ο κ. Ξανθός.
Διαβάζω επί λέξει αυτά που είπε στην επιτροπή. Είναι προαπαιτούµενο, ναι ή όχι; Είναι προαπαιτούµενο. Και ποιος θέλει να το
επιβάλει; Πέρα από το τι προσωπική άποψη µπορεί να έχει ο καθένας, οι µεγάλοι µας ευεργέτες, οι προστάτες της εργατικής
τάξης, του λαϊκού εισοδήµατος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή,
αυτό θέλει και αυτό επιβάλλει παντού µε τη συµφωνία βέβαια και
των κοµµάτων που συµφωνούν µε αυτήν.
Και ξέρετε, λαϊκή υγεία και κέρδη δεν συµβιβάζονται. Δεν γίνεται, πώς να το κάνουµε; Κάποιος κερδίζει και κάποιοι τον κλέβουν. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτή η περιβόητη συνύπαρξη του ιδιωτικού τοµέα και του κρατικού τοµέα είναι µια απάτη,
γιατί και ο κρατικός τοµέας δουλεύει για τον ιδιωτικό τοµέα σε
µεγάλο βαθµό -πέρα από ορισµένα που είπα προηγουµένωςγιατί ακριβώς εµπορεύεται µε κέρδη, και µάλιστα τεράστια, ο
ιδιωτικός τοµέας την ανθρώπινη υγεία. Υπηρετούν, λοιπόν, ή όχι
τα άρθρα 1 έως 47 τους κεφαλαιοκράτες συνολικά που θέλουν
να επενδύσουν;
Δεύτερον, σύσταση «Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας,
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου». Αυτό δεν σηµαίνει τίποτα,
γιατί και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την πλήρη αποδοχή των
κυβερνήσεων, και αυτής, λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά αντίθετα, θα συνεισφέρουν σε αυτόν. Από πού; Από πού θα είναι τα
ίδια έσοδα, πέρα από τις υπηρεσίες που θα πουλάει; Από ερευ-
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νητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Θα το πω απλά: Ποια είναι η γενικότερη γραµµή; Δεν συµφέρουν οι έρευνες. Έχουν κόστος για τις πολυεθνικές, για µεγάλες
εταιρείες, για φαρµακοβιοµηχανίες κ.λπ., παρ’ ότι κάνουν.
Τι κάνει, λοιπόν, το αστικό κράτος; Βάζει τα πανεπιστήµια συνολικά να κάνουν µελέτες, βάζει εδώ τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας και υποτίθεται ότι πουλάει αυτές τις υπηρεσίες
στις µεγάλες πολυεθνικές, που βέβαια δεν είναι αγαθοεργία
αυτών που τις αγοράζουν. Είναι γιατί κερδίζουν περισσότερα.
Ποιος πληρώνει για όλα αυτά; Πάντα πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Τα ίδια και µε το Ινστιτούτο Νεοπλασιών. Πάλι στην ίδια κατεύθυνση.
Συνεχίζω µε τίτλους: Ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος. Θετικό
µέτρο είναι γενικά. Το ερώτηµα είναι τι στόχο έχει, δηλαδή αν
έχει στόχο να καλυτερεύσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες ή αν έχει
στόχο γενικότερα και είναι γενικότερη γραµµή και παγκόσµια
γραµµή -τα έχουµε πει επανειληµµένως- να ελαχιστοποιήσει τις
παροχές. Τα ίδια και µε τους δείκτες συνταγογράφησης, τα ίδια
και µε την ηλεκτρονική καταχώριση των ιατρικών εξετάσεων. Φαίνονται τέτοια µέτρα αστικού εκσυγχρονισµού, ας πούµε, αλλά
σε τελευταία ανάλυση, παρ’ ότι φαίνονται, υποτάσσονται στον
γενικότερο στόχο, δηλαδή στη στρατηγική που είπαµε προηγουµένως.
Χώροι εποπτευόµενης χρήσης, δηλαδή χώροι εποπτευόµενου
αργού θανάτου, «ναυαγίου» νέων ανθρώπων. Όλοι συµφωνούν
εκτός από το ΚΚΕ. Για το φαινόµενο των ναρκωτικών έχουµε µιλήσει επανειληµµένα και δεν µετανιώνουµε ποτέ. Ίσα - ίσα που
πιο δυνατά ακόµα θα προβάλουµε τις θέσεις του ΚΚΕ. Όχι σε
όλα τα ναρκωτικά! Δεν υπάρχουν «σκληρά» και «µαλακά», δεν
υπάρχουν καλά και κακά. Όχι σε όλα τα ναρκωτικά, το ξαναλέµε
για να το ακούσουν όσοι µας βλέπουν καθηµερινά να παλεύουµε.
Είναι σύνθετο φαινόµενο, αλλά έχει κοινωνικές διαστάσεις, όχι
µόνο ιατρικές. Εδώ συγκρούονται δύο αντιλήψεις.
Εµείς τι λέµε και να δούµε ποιος είναι προοδευτικός, ποιος
είναι σύγχρονος και ποιος είναι αναχρονιστικός; Εµείς λέµε ότι
πρόοδος είναι όχι ζωή µε δόσεις, αλλά ζωή ολόκληρη για τη νεολαία. Μην ψάχνει κανείς να βρει τίποτα σε παραισθήσεις, σ’
αυτόν τον δρόµο που οδηγεί στον θάνατο, αλλά να ψάξει στον
αγώνα για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και ενός συστήµατος που το γεννά αυτό και έχει φτάσει στα ύψη το θέµα
των ναρκωτικών. Η µητρόπολη του καπιταλισµού είναι το κλασικό
παράδειγµα, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η ξεφτίλα νέων
ανθρώπων που πέφτουν στα ναρκωτικά και στον θάνατο και που
από πίσω κρύβονται τεράστια οικονοµικά συµφέροντα. Θα το πω
κυνικά. Δεν το νοιάζει το σύστηµα. Καλύτερα στην πρέζα παρά
στην πρώτη γραµµή του αγώνα για να ανατρέψει το σύστηµα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πρόοδος, λοιπόν, είναι να παλέψουµε για ολόκληρη τη ζωή και όχι για ζωή µε δόσεις. Σήµερα
µπορεί η κοινωνία να αντιµετωπίσει αυτό το θέµα, αλλά δεν τους
ενδιαφέρει. Το ξαναλέω.
Τι λέει, λοιπόν, το σύγχρονο και σ’ αυτόν τον τοµέα; Ότι είναι
αναγκαίο κακό. Υπάρχει, τι να κάνουµε; Βεβαίως και υπάρχει. Κι
εµείς το αναγνωρίζουµε. Έµµεσα ή άµεσα προχωράει σε νοµιµοποίηση που υποτίθεται ότι η νοµιµοποίηση και σε άλλες χώρες
θα µείωνε την τοξικοεξάρτηση. Το αντίθετο συµβαίνει. Είναι ο
δρόµος για την αύξηση και αυτό αποδείχτηκε από µελέτες του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Τι άλλο λέει; Είναι ατοµική ευθύνη.
Μάλιστα, υπάρχει και η σύγχρονη «θεωρία» ότι ο καθένας έχει
ευθύνη για το σώµα του και ότι δεν µπορεί να του το επιβάλεις,
ότι είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ελευθερία.
Αυτό είναι σκλαβιά σ’ έναν κόσµο που είναι απόκοσµος κυριολεκτικά. Μάλιστα, τώρα πρέπει να δούµε τη µείωση της βλάβης.
Ας δούµε τι είναι προοδευτικό, αυτό που λέει το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας ή αυτό που υποστηρίζετε όλοι οι υπόλοιποι; Τι
λέµε εµείς, λοιπόν; Ότι σήµερα υπάρχουν δυνατότητες, ότι χρειάζεται γενναία χρηµατοδότηση, πρόσληψη προσωπικού κ.λπ.,
ώστε να στραφεί και να αντιµετωπιστεί µε τα «ξηρά» προγράµµατα που είναι αποτελεσµατικά µέχρι και 70% και αν υπήρχαν
και άλλες προϋποθέσεις, θα έφταναν και πάρα πολύ ψηλά. Αυτό
λέµε εµείς. Είναι προοδευτικό αυτό; Είναι αναχρονιστικό αυτό,
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δηλαδή η συγκέντρωση σε χώρους αργού θανάτου; Είναι για
πολλούς λόγους. Από τη µια πλευρά είναι για να µη «µολύνεται»,
να κρύβεται η πραγµατικότητα από τους επιχειρηµατικούς οµίλους στο κέντρο λόγω τουρισµού και όλα τα υπόλοιπα και από
την άλλη είναι, όπως λέτε, το να εξασφαλιστούν κάποιες συνθήκες υγιεινής κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Γιατί αυτό δεν µπορεί να γίνει ενισχύοντας όλα τα προγράµµατα µε γενναία χρηµατοδότηση, κόβοντας από αλλού -φορολογήστε µε έναν ειδικό φόρο αυτούς τους µεγάλους που έχουν,
που δεν τους βάζετε τίποτα και τους τα χαρίζετε-, ώστε εκεί να
υπάρξει η απεξάρτηση, η βοήθεια και στη συνέχεια η κοινωνική
ένταξη; Τι λέτε;
Εκτός αυτού, υπάρχει εµπορευµατοποίηση και του ανθρώπινου πόνου. ΜΚΟ, ιδιωτικές επιχειρήσεις που εµπορεύονται τον
ανθρώπινο πόνο, το ανθρώπινο αδιέξοδο. Για ποιον λόγο το κάνουν αυτές οι ΜΚΟ, µε χρήµα πολύ; Για την τσέπη τους το κάνουν, δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους, ούτε το κάνουν
µε φιλευσπλαχνία, βγάζουν κέρδος. Και θα αναπτύσσονται τώρα
και ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης τα οποία θα κάνουν αυτό ακριβώς, θα εµπορεύονται, θα κερδίζουν από αυτήν την τραγική κατάσταση.
Είναι, λοιπόν, αυτό προοδευτικό; Ή είναι προοδευτικό αυτό
που λέµε εµείς, δηλαδή το κράτος δηµόσια, δωρεάν και µε υψηλότατες υπηρεσίες, µε προσλήψεις, µε χρηµατοδότηση να αναλάβει αυτό το γιγάντιο πραγµατικά και δύσκολο έργο; Μας λέτε
για τη διεθνή εµπειρία. Πρώτα-πρώτα οι επιστηµονικοφανείς µελέτες είναι και κατά παραγγελία. Κορυφαία ήταν αυτή όπου κατήγγειλε Ινδός ότι µας χρηµατοδότησαν οι πολυεθνικές εταιρείες
-και το «έθαψαν» όλα τα αστικά µέσα ενηµέρωσης- για το θέµα
της κλιµατικής αλλαγής, για να υπερβάλουµε, ώστε να περάσουν
τα δικά τους συµφέροντα. Και έγινε χαµός παγκοσµίως. Ήταν
επικεφαλής αυτής της παγκόσµιας επιτροπής.
Τι λέει η διεθνής εµπειρία; Η Ολλανδία έλυσε κανένα πρόβληµα; Όχι, το αντίθετο, αυξήθηκε η τοξικοεξάρτηση. Η Ελβετία
το έκλεισε γιατί είχε γίνει χώρος αργού θανάτου. Η Ελβετία, που
δεν είναι σοσιαλιστική χώρα. Όχι, λοιπόν. Έχουµε αυτή την κατεύθυνση που υπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα και που, σε
τελευταία ανάλυση,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παφίλη, πρέπει
να κλείνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Το πρόβληµα οξύνεται, η κατάσταση είναι τραγική, κύριοι
Υπουργοί. Στα σχολεία παιδιά δεκατριών, δεκατεσσάρων και δεκαπέντε χρονών στο διάλειµµα κάνουν µπάφο. Το ξέρετε αυτό;
Τα είπα και στον Γαβρόγλου, τον Υπουργό. Τα ξέρετε; Πού ζείτε;
Ο Κώστας Αρβανίτης τα έλεγε που είναι στο ΚΕΘΕΑ. Βλέπεις παιδιά στην Πετρούπολη και σε άλλες λαϊκές συνοικίες που έρχονται µε τα µάτια γυρισµένα ανάποδα. Δεν έχετε συναίσθηση της
πραγµατικότητας. Είστε κλεισµένοι στους πύργους. Κάντε µία
βόλτα να δείτε τι γίνεται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και παράλληλα -και εδώ είναι το τραγικό- πήγαν να γίνουν µαθήµατα για τα καλά της κάνναβης. Υπήρξε παρέµβαση της ΚΝΕ
και µαταιώθηκαν την ίδια ώρα. Ξέρετε ότι πουλάνε τσάι στα περίπτερα; Και όχι µόνο στα περίπτερα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παφίλη, σας
παρακαλώ, βοηθήστε, κλείστε. Δεν έχουµε άλλον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα, είναι ριζικές οι διαφορές µας. Η
υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δηµόσια και δωρεάν, λέει το ΚΚΕ,
όχι στην επιχειρηµατική δράση -εσείς υποστηρίζετε τη χυδαιότητα του εµπορεύµατος, είναι στον τζόγο- και λέµε ότι η κοινωνία έχει σήµερα όλες τις δυνατότητες, αρκεί να αποφασίσει ο
λαός, τα λαϊκά στρώµατα, η εργατική τάξη να ανατρέψει αυτή
την καπιταλιστική βαρβαρότητα, για να φτιάξει έναν κόσµο ελεύθερο από τα ναρκωτικά και όχι έναν κόσµο που είναι ελεύθερος
στα ναρκωτικά, έναν κόσµο που θα παρέχει υψηλής ποιότητας
υγεία, µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, έναν κόσµο που θα απογειώσει τις επιστηµονικές δυνατότητες της κοινωνίας, έναν
κόσµο δηλαδή σοσιαλιστικό και όχι τον βάρβαρο καπιταλιστικό
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που υπηρετείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Αν θέλετε να φύγετε µία κανονική ώρα την Παρασκευή, διαφορετικά θα φύγετε Σάββατο -και αυτό το λέω για
να ξέρουµε από εδώ και πέρα πώς πάνε οι χρόνοι-, σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής -κάποια κόµµατα έχουν ενηµερωθεί, η Νέα Δηµοκρατία έχει ενηµερωθεί για παράδειγµα- η
ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στις 10.00’ µε την
έναρξη της συνεδρίασης. Θα ακολουθήσει, αν έχουµε τελειώσει
το σηµερινό νοµοσχέδιο που θα αρχίσει αµέσως µόλις τελειώσει
αυτό που συζητάµε τώρα -εννοώ το περί αθλητισµού- του κ. Σταθάκη.
Για να µη φτάσουµε Παρασκευή απόγευµα µε το νοµοσχέδιο
του κ. Σταθάκη, πρέπει να τελειώσουµε ει δυνατόν στις 15.00’ το
παρόν νοµοσχέδιο και να ξεκινήσουµε αµέσως το νοµοσχέδιο
περί Αθλητισµού, µήπως και το τελειώσουµε το βράδυ γύρω στις
12 και έτσι να έχουµε την Παρασκευή µόνο την εκδήλωση για την
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν πάµε στον επόµενο οµιλητή, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, ενηµερώθηκαν
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα πέντε σπουδαστές
από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας µε επικεφαλής το Διοικητή της
Σχολής, Αντιπτέραρχο Ιπτάµενο Δηµήτριο Λαµπράκη.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωράµε µε το συνάδελφο κ. Πρατσόλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
Αµέσως µετά τον λόγο θα λάβει ο κ. Λοβέρδος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Ορίστε, κύριε Πρατσόλη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, συνήθως στη Βουλή -και αυτό µε παραξενεύει σήµερα- και κυρίως από την πλευρά της Αντιπολίτευσης,
µιλάµε για την πολιτική επικαιρότητα. Δεν άκουσα, όµως, τίποτα
µία µέρα πριν την επιτυχή, πέρα από κάθε πρόβλεψη, έξοδο της
χώρας µας στις αγορές µε το καλύτερο επιτόκιο από το 2005,
την εποχή των παχιών αγελάδων.
Δεν θα µπορούσα εδώ να µην τονίσω την αµηχανία τόσο της
Νέας Δηµοκρατίας, όσο και του ΠΑΣΟΚ βέβαια, αλλά και την πανηγυρική διάψευση, για µία ακόµα φορά, όσων τόνιζαν περιχαρείς πριν ένα µήνα ότι είµαστε σε τέταρτο µνηµόνιο και δεν
µπορούµε να βγούµε στις αγορές, γιατί το επιτόκιο είναι στο
4,5%. Και αυτό ήταν το βασικό τους επιχείρηµα.
Είναι καιρός πια, φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας, να αποκτήσετε
ένα πολιτικό αφήγηµα που δεν θα διαψεύδεται την εποµένη συνεχώς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χωρίς να παραγνωρίζω τη σηµασία του προτεινόµενου νοµοσχεδίου για την Υγεία και τις σηµαντικές ρυθµίσεις που περιέχει για την λειτουργία των ιδιωτικών
κλινικών, την αντικατάσταση του ΚΕΕΛΠΝΟ, τη δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας Εθνικών Μητρώων Ασθενών, αλλά και
άλλα σηµαντικά θέµατα, θα τοποθετηθώ στην τροπολογία του
Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά κατατµήσεις δήµων σαν
ένας άνθρωπος µε πολύχρονη θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», λοιπόν: Ο ν.3852/
10 προχώρησε, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε βίαιες συνενώσεις,
χωρίς να λάβει υπ’ όψιν του την παραγωγική, πολιτιστική και ιστορική βάση των συνενούµενων δήµων. Για τον λόγο αυτό είχαµε
πολλές διαµαρτυρίες πριν τη ψήφιση και αστοχίες µετά την ψήφιση του. Κυρίως αυτό εκφράστηκε στα νησιά που αδιακρίτως
πληθυσµού και έκτασης, αλλά και ιδιαίτερων συνθηκών, επικράτησε η άποψη «ένα νησί - ένας δήµος», χωρίς να ληφθούν υπ’
όψιν και άλλες παράµετροι, όπως η εξυπηρέτηση πολλαπλάσιου
πληθυσµού ειδικότερα κατά τους θερινούς µήνες.
Ακόµη, έντονα προβλήµατα είχαµε και σε ορεινούς δήµους,
που πολλές φορές δεν συνεδρίαζαν δηµοτικά συµβούλια, γιατί
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απλά τους χειµερινούς µήνες ήταν αδύνατη η επικοινωνία µεταξύ
των τοπικών κοινοτήτων.
Όλα αυτά, βέβαια, δεν σηµαίνουν ότι έπρεπε να παραµείνουµε
στους 1.025 δήµους που είχαν οριστεί από τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»,
πολλοί εκ των οποίων δεν µπορούσαν να συγκροτήσουν ούτε και
στοιχειώδεις υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των δηµοτών τους,
που είναι και ο βασικός προσανατολισµός της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως, για παράδειγµα, τεχνικές υπηρεσίες ή οικονοµικές
υπηρεσίες.
Σαφώς και έπρεπε να πάµε σε µικρότερο αριθµό δήµων, ισχυρών και αποτελεσµατικών.
Η εµπειρία λειτουργίας του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όµως, έδειξε την
ανάγκη διορθωτικών παρεµβάσεων σε επίπεδο των δήµων,
έδειξε την ανάγκη να ξαναδούµε το χωροταξικό των δήµων µε
στόχο την καλύτερη λειτουργία τους και τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα προς όφελος των πολιτών. Αυτό, όµως, πρέπει να
είναι αποτέλεσµα µιας συνολικής µελέτης που θα µας δείξει τις
παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να έχουµε δήµους
αποτελεσµατικούς, δήµους που να µπουν στην πρωτοπορία για
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και όχι δήµους - διαχειριστές µιας προαποφασισµένης πορείας, δήµους µε ουσιαστικές αρµοδιότητες και σε δηµοκρατική λειτουργία µε κατοχυρωµένους θεσµούς λαϊκής συµµετοχής.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η προτεινόµενη από την τροπολογία Επιτροπή Επανεξέτασης Διοικητικής Διαίρεσης των ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθµού, η οποία ασφαλώς και πρέπει -ή έπρεπε, θα πωνα εξετάσει όλους τους ΟΤΑ Α’ βαθµού, και τους τριακόσιους είκοσι πέντε που υπάρχουν.
Και, βέβαια, θα συµφωνήσω µε αυτό που ανέφερε χθες ο
Υπουργός Εσωτερικών, για τις προτεραιότητες που πρέπει να
µπουν σχετικά µε το από ποιους δήµους θα πρέπει να αρχίσει η
επανεξέταση, γιατί υπάρχουν αιτήµατα των δηµοτών.
Θέλω να θυµίσω, όµως, ότι λίγους µήνες πριν ψηφίσαµε τον
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», µία εµβληµατική µεταρρύθµιση - σταθµό για τη
δηµοκρατία και τη συµµετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής, των δηµοψηφισµάτων και άλλων
παρεµβάσεων, είναι -και θα αποδειχθεί- οξυγόνο για τον χώρο.
Αυτό φαίνεται µέχρι τώρα από τις υποψηφιότητες που υπάρχουν
στους δήµους, ότι απελευθερώνει δυνάµεις, µε κύριο χαρακτηριστικό τη συµµετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία.
Εκεί, λοιπόν, αποφασίστηκε ότι θα ακολουθήσει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΙΙ», όπου θα δούµε ξανά τις δηµόσιες πολιτικές σε συνδυασµό µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση, µε στόχο τον καθορισµό
αρµοδιοτήτων σε κάθε βαθµίδα διοίκησης του κράτους και της
αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού.
Σε ό,τι αφορά το χωροταξικό, θα ήταν αντικείµενο και από τον
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΙΙ», µε προτεραιότητα στους νησιωτικούς και ορεινούς δήµους και όχι µε επιλεκτικές αποφάσεις, που στην ουσία
καταστρατηγούν την ίση µεταχείριση των κριτηρίων συνένωσης.
Θεωρώ, λοιπόν, αναγκαίο να προχωρήσει µε σεβασµό στο
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών, η µελέτη της
προτεινόµενης επιτροπής, µέσα σε συνταγµατικά πλαίσια, µε
στόχο ισχυρούς δήµους και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρατσόλη, σας
ευχαριστώ που ολοκληρώσατε εντός του χρόνου.
Διαβάζω τώρα τους επόµενους πέντε συναδέλφους που θα
λάβουν τον λόγο. Αν κάποιος δεν είναι στην Αίθουσα, να ειδοποιηθεί να έρθει. Είναι ο κ. Μπαλλής, ο κ. Πάλλης, η κ. Σταµπουλή,
ο κ. Μπαλάφας και ο κ. Σεβαστάκης. Συνολικά, είστε δεκατέσσερις συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σκόπευα και σκοπεύω να ξεκινήσω την οµιλία µου στην αντίθετη κατεύθυνση από
αυτή που ο προηγούµενος συνάδελφος ανέφερε.
«Ξεκινώ την οµιλία µου, υποσηµειώνοντας πως είναι πολύ θετικό γεγονός ότι βγαίνουµε στις αγορές µε συµφέροντες όρους.
Δεν σας κατάλαβα, λοιπόν. Αυτό είναι µία αναµφισβήτητη πραγµατικότητα. Όποιος δεν θέλει να τη δει, εθελοτυφλεί.» Θα µπο-
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ρούσε κανείς να σας πει τώρα -αλλά ξύνεστε στη γκλίτσα του
τσοπάνη- πόσο καιρό πριν έπρεπε να έχει γίνει αυτό και τι συνεπάγεται η δική σας παρουσία εδώ, επί τόσα χρόνια και ειδικά το
εξάµηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη. Δεν ήρθα, όµως, γι’ αυτόν τον λόγο
εδώ.
Το σχέδιο νόµου αφορά την Υγεία. Όλοι, όµως, κυρίες και κύριοι, λέµε -µιας και ο συνάδελφός µου δίνει την ευκαιρία- ότι για
να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που παράγονται από την
υποχρέωσή µας για πρωτογενή πλεονάσµατα, χρειαζόµαστε σοκαριστικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Οι σοκαριστικοί ρυθµοί ανάπτυξης δεν συµβαδίζουν µε τις πολιτικές που ανεστάλησαν, προς
ώρας, λόγου χάρη στον Πειραιά, όπου συνεδρίαζε το ΚΑΣ για να
κηρύξει όλη την πόλη αρχαιολογικό χώρο. Χρειάζεται προσοχή
σε όλα αυτά κι όχι προβοκάτσιες. Γιατί αυτό έχει το στοιχείο της
προβοκάτσιας, που δεν ξέρω ποιος την κάνει και εναντίον ποιου
στρέφεται.
Χθες και εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Κοµµουνιστικό Κόµµα θέσαµε µε ένταση ένα θέµα διαδικασίας, όχι διαδικασιολογώντας. Έχουµε αρκετή εµπειρία για να παρακάµπτουµε τις διαδικαστικές λεπτοµέρειες. Το θέσαµε γιατί οι υπουργικές
τροπολογίες που κατατίθενται κατά παραβίαση του Συντάγµατος, κατά παραβίαση των αποφάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων, αφού ξεκινάει η διαδικασία, συνεχίζουν να γίνονται κανόνας.
Και είπαµε ότι αυτό το θέτουµε µετ’ επιτάσεως -πέραν του
προβλήµατος που δηµιουργεί στους Βουλευτές η ανάγκη να ενηµερωθούν γρήγορα για πολλά και σοβαρά, πέραν του ότι αποφεύγεται η επεξεργασία της διαρκούς επιτροπής- γιατί τίθενται
ζητήµατα σχέσεων Κυβέρνησης και Βουλής. Και η Βουλή έχει την
ανεξαρτησία της -όπως και να το κάνουµε- την οποία παραβιάζουν οι Υπουργοί. Και δεν είµαστε σε φάση µνηµονίων, που κάποιος µας έχει βάλει το πιστόλι στον κρόταφο. Είµαστε ενώπιον
µιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας ενός Υπουργείου που έχει δεκαεπτά µήνες να ασκήσει νοµοθετική πρωτοβουλία και άρα, διέθετε όλο το χρόνο να προετοιµαστεί. Δεν ήρθα εδώ µε λεγκαλιστική διάθεση. Ήρθα µε ουσιαστική διάθεση.
Αντέτεινε ο Υπουργός, παίρνοντας τον λόγο, τις επεξεργασίες
που έχουν ήδη συµβεί. Μα, δεν προκύπτει αυτό. Δεν προκύπτει
ούτε και για τις τροπολογίες που ήρθαν πριν την έναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια, όπως ανέδειξε η τοποθέτηση δικού
σας Βουλευτή.
Θα αναφέρω τρία παραδείγµατα. Μία από τις τροπολογίες
που κατετέθηκαν αφού είχαµε ξεκινήσει, αφορά την εκ νέου διάσπαση νοσοκοµείων που είχαµε εµείς συνενώσει διοικητικά.
Όταν τα συνενώναµε, είχαµε διαδηλώσεις από κληρικούς, από
δικηγορικούς συλλόγους -άκουσον, άκουσον!- από εµπορικούς
συλλόγους, διότι δήθεν εµείς θέλαµε να κλείσουµε τα νοσοκοµεία. Διαβεβαιώναµε πως τέτοια βούληση δεν υπάρχει. Ποιος να
µας ακούσει, όµως, τότε; Και ήταν ένα πετυχηµένο πείραµα, µια
διοικητική ένωση, που θα απήλλασσε από τα πολλά διοικητικά
συµβούλια και θα βοηθούσε και στις προµήθειες.
Εγώ έφυγα µετά απ’ αυτά. Ανέλαβαν άλλοι Υπουργοί επί πολλά χρόνια. Και έρχεστε τώρα το 2019, µετά το 2018, να τα διασπάσετε αυτά, καταφανώς εν όψει εκλογών.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή και κάποιος συνάδελφος που έρχεται από τις περιοχές αυτές θα µπορούσε να έχει και ένα επιχείρηµα υπέρ, δεν έπρεπε να το έχουµε ακούσει αυτό στη διαρκή
επιτροπή που επεξεργάζεται το σχέδιο νόµου; Έπρεπε! Άρα, δεν
έχει λογική η καθυστέρηση, καθώς δεν συνεπάγεται µελέτες, επιτροπές, γενικά λογιστήρια. Είναι απλή η διαδικασία. Αφού είχατε
την βούληση, έπρεπε να το είχατε κάνει, να είναι ενσωµατωµένο
στο σχέδιο νόµου ή έστω η σχετική τροπολογία να έρθει στην
επιτροπή για να την επεξεργαστεί η επιτροπή. Το αποφύγατε.
Χθες για την τιµολόγηση έγινε εδώ συζήτηση -όπως διάβασασυγκρουσιακή. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και αυτό ήρθε τελευταία στιγµή. Και αυτό υπέστη -όπως λέει ο Υπουργός- επεξεργασία στην αρµόδια υποεπιτροπή. Το δέχοµαι. Και ενηµερώθηκα και από τον κ. Μπαργιώτα. Τα δέχοµαι αυτά.
Υπάρχει, όµως, ένα ουσιαστικό επιχείρηµα, το οποίο εκθέτω
µε τα δικά µου λόγια και την εµπειρία στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Όταν παρέλαβα εγώ µια φαρµακευτική δαπάνη ατιθάσευτη
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και έπρεπε σε λίγους µήνες να την τιθασεύσω σε συνεργασία µε
όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, µε τον τότε ΣΥΡΙΖΑ παρόντα -ήταν ένας συνάδελφος από την Κρήτη, ο κ. Κριτσωτάκης- προσπαθούσαµε να
βρούµε λύσεις. Ήταν η κ. Ξενογιανακοπούλου, η κ. Κατσέλη και
εγώ.
Η λύση που βρέθηκε µετά από µακρές συζητήσεις, ήταν να
πάµε σε προσδιορισµό τιµής µε βάση τις τρεις χαµηλότερες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να είναι και χώρες που έχουν φθηνές
τιµές. Και αυτό επικράτησε, αυτό εφαρµόστηκε. Δεν είµαι τεχνικός να σας πω το πώς. Το γεγονός, όµως, ότι οι εταιρείες δεν
τσακώνονταν µεταξύ τους µε βάση τον προσδιορισµό µιας τιµής
-αυτό για εµένα επί δύο χρόνια που ήµουν εκεί, ήταν δείκτης, εάν
κάποιον ευνοούσες, θα φώναζε ο άλλος- ήταν το κριτήριο µε το
οποίο προχωρήσαµε. Και έρχεστε τώρα και λέτε «…όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης…» -εµείς είχαµε τις τρεις χαµηλότερες της
ΕΕ- «…δύο της ευρωζώνης».
Όταν περάσαµε αυτό το µέτρο, ήρθε η ευρωπαϊκή οµοσπονδία
των βιοµηχανιών και ακούστε µια πρόταση που µου έκανε: «Πάρ’
το πίσω και όσο χάνει το ελληνικό δηµόσιο θα στο πληρώνουµε
εµείς, γιατί µας επηρεάζει στις τιµές στις άλλες χώρες». Αυτό
ήταν το επιχείρηµά τους. Και, φυσικά, κάγχασα µε το επιχείρηµα
και µε την πρόταση. Ήταν και ανεφάρµοστη, αλλά και ύποπτη.
Τώρα εδώ το κάνετε αυτό.
Και εγώ λέω: Το κάνετε γιατί προστατεύετε -σας άκουσα τι είπατε- το ελληνικό δηµόσιο από το clawback. Από αυτήν την
Έδρα, στην Αίθουσα αυτή, όταν εισήγαγα το clawback, έλεγα ότι
πρέπει να είναι πρόσκαιρο, γιατί είναι παρέµβαση στην αγορά,
διοικητική, απέξω. Δεν είναι σωστό. Επειδή, όµως, είναι ασυγχώρητοι αυτοί που συνταγογραφούν αφειδώς, ήταν εκείνη τη
στιγµή -το 2012- ένα µέτρο. Έτσι το ψήφισαν οι Βουλευτές της
τότε πλειοψηφίας.
Το τι έλεγε η Αριστερά; Το τι έλεγαν οι αντιπολιτεύσεις τότε;
Το τι άκουγα;
Όταν το ανέφερα στη συζήτηση που είχα µε τις φαρµακοβιοµηχανίες, πετάχτηκαν επάνω. Το θεώρησαν πραξικοπηµατικό και
µε χτύπησαν καταλλήλως.
Το επεκτείνατε ως Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, το πήγατε σε
ελληνικά, έµαθα ότι το πήγατε σχεδόν παντού. Και λέτε τώρα:
«Μα, ας κάνω τις δύο κατώτερες τιµές στην Ευρωζώνη. Τι µε νοιάζει; Αφού το δηµόσιο έχει το όριό του από το clawback». Σωστό.
Υπάρχουν, όµως, δύο αντεπιχειρήµατα.
Το clawback είναι µία παρέµβαση διοικητικής φύσης στην
αγορά και όσο βγαίνεις από τα µνηµόνια πρέπει να φοβάσαι ότι
κάποιος θα προσφύγει εναντίον σου και θα σε κερδίσει. Διότι τι
είναι εν τη ουσία; Είναι να παρέµβω αφού δεν µπορώ αλλιώς,
αφού όσο κι αν έχω κάνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση εγώ την έκανα- συνταγογραφεί ο άλλος. Και όσο κι αν τον περνάω πειθαρχικά, λέει «Εγώ συνταγογραφώ ακριβά φάρµακα,
διότι οι ασθενείς µου είναι καρκινοπαθείς…» -λόγου χάρη- , «…
άρα πρέπει να το κάνω αυτό» ή «Έχω πολύ µεγάλο αριθµό ασθενών».
Αυτό το επιχείρηµα πέρασε, άντεξε και το φοβάµαι για το µέλλον. Άρα, εσείς κάνετε µια ρύθµιση, σε λίγους µήνες φεύγετε και
κάποιος άλλος ίσως την υποστεί. Εδώ έχετε ένα πρόβληµα και
πρέπει να µας το εξηγήσετε πώς το απαντάτε.
Και, δεύτερον, δεν είναι µόνο το δηµόσιο που πληρώνει. Πληρώνουν και οι ιδιώτες. Έχουν συµµετοχή. Εγώ δεν αύξησα ούτε
κατά ένα λεπτό τη συµµετοχή. Οι άλλοι την αύξησαν. Η συµµετοχή επηρεάζεται. Γιατί σε αυτό είστε αδιάφοροι; Και, εν πάση
περιπτώσει, ποια είναι η εξήγηση; Γιατί το πιο απλό µέτρο, κατανοητό, που δεν µπορεί κανείς να σου πει και τίποτα, το αλλάζετε
και βάζετε κάτι που µπορούµε να σας πούµε; Και εµείς µιλάµε
υγιεινά, δεν µιλάµε όπως εσείς. Εµείς κάνουµε έναν πολιτικό διάλογο. Σας λέµε, «Τι έχετε να µας πείτε εδώ;». Διάβασα τι είπατε,
αλλά κατά βάση το επιχείρηµά σας στηρίζεται στο ότι έχετε το
clawback. Και σας λέω ότι είναι ένα ασταθές επιχείρηµα αυτό.
Τέλος, πάµε στην τροπολογία για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Εγώ κατάγοµαι από το Ληξούρι. Ο ένας δήµος στην Κεφαλονιά
ήταν αυτοκτονικός. Δεν γινόταν να βγει πέρα. Όποιος ξέρει το
νησί θα τα πει αυτά. Εγώ δεν παρασύροµαι, όπως κάποιοι άλλοι
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συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, από τοπικισµό, διότι αγαπάω και το Αργοστόλι. Όµως, δεν γίνεται αυτό το νησί να έχει έναν δήµο. Οι
ορεινοί του όγκοι καθιστούν απαράδεκτη τη λογική του ενός
δήµου. Και, φυσικά, και άλλοι συνάδελφοι, από αλλού, έχουν αντίστοιχα προβλήµατα.
Έπρεπε να έρθει µε τροπολογία, κύριε Χαρίτση; Γιατί να µην
ερχόταν κανονικά και προ έξι, επτά, οκτώ µηνών; Τώρα αναλάβατε; Προ ενός µηνός αναλάβατε και έπρεπε να το φέρετε µε
τροπολογία; Διότι είναι κάτι που έχει µέσα του σπέρµατα ορθού.
Βέβαια, Βουλευτής σας -δεν θέλω να αναφέρω το όνοµά της,
γιατί ίσως δεν θέλει και η ίδια να το πω, να παροξύνω τις εσωτερικές σχέσεις- λέει το εξής: «Κάτσε, το κάνεις τώρα; Και τα έργα
που αναπτύσσονται; Οι προκηρύξεις; Τι θα γίνει εκεί; Δεν θα
έχουµε διακοπές; Δεν θα έχουµε καθυστερήσεις;» Το σέβοµαι.
Γι’ αυτό ήταν αναγκαίο να περάσουµε από τη βάσανο της επεξεργασίας. Όµως, δεν µπορώ να αρνηθώ την ορθότητα της
λύσης προβληµάτων εκεί που η γεωγραφία τα δηµιουργεί τα
προβλήµατα αυτά.
Κύριε Υπουργέ, µε είχε απασχολήσει πάρα πολύ το τραγικό
φαινόµενο στους δρόµους της Αθήνας να κείνται ανθρώπινες
υπάρξεις που κοιµούνται στον δρόµο και ζουν στον δρόµο.
Το πρόβληµα είχε διαστάσεις και εκεί που είχαµε ΟΚΑΝΑ, όπως στον Πειραιά. Όποιος πάει στον Πειραιά, πάει στην Τρούµπα
και πάει στα µπαρ και στα εστιατόρια, πάει γιατί κάποιοι βάλαµε
πλάτη και µεταφέραµε τα υποκατάστατα στα νοσοκοµεία. Ο Πειραιάς καθάρισε. Και εκεί που χάνονταν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, είναι µια καθαρή περιοχή και πολύ αναπτυγµένη η
περιοχή του Πειραιά.
Όµως, µε µια υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ό,τι ασθένειες µπορείτε να φανταστείτε µετά από
παραµονή στους δρόµους ενός έτους, τους συγκεντρώσαµε,
τους θεραπεύσαµε -δεν ξέρω, γιατρός δεν είµαι- ή, εν πάση περιπτώσει, τους δηµιουργήσαµε όρους ζωής κάπως πιο ανθρώπινους. Τώρα, το κακό παράγινε. Δεν έχω τα πρόσωπα. Τα έσβησα,
όπου υπάρχουν. Και θα καταθέσω για τα Πρακτικά αυτές τις φωτογραφίες της ντροπής. Έχει γεµίσει η Αθήνα.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να περιµένω να έρθει ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας δίνω ακόµη ένα,
δύο λεπτά, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μηδενίζω τον χρόνο.
Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε έναν εκ των δύο Υπουργών να
έρθει µέσα και θα σας βάλω δύο επιπλέον λεπτά, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά τις
συγκεκριµένες φωτογραφίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιας και πιάνουµε αυτό το θέµα, πρέπει να αντιµετωπιστεί,
κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εικόνα πόλης αυτή. Έχει γεµίσει το κέντρο. Κάποιος πρέπει να το πει αυτό το πράγµα. Είναι και αυτή η
δουλειά ενός Υπουργού, ενός Δηµάρχου, ενός Περιφερειάρχη.
Δεν είναι κατάσταση αυτή. Χρειάστηκε, συνάδελφοι, να διαµορφωθεί ειδικό αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ, για να τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, µπορείτε να πείτε αυτό που θέλετε µέσα σε δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να κάνετε
κάτι. Εµείς είχαµε χρησιµοποιήσει ένα ειδικό αυτοκίνητο του
ΚΕΕΠΛΝΟ, το οποίο εξοπλίσαµε. Υπήρχε πρόβληµα µε τους
τραυµατιοφορείς, γιατί δεν ήθελαν να τους ακουµπήσουν. Ήταν
άνθρωποι µε πάρα πολλές ασθένειες. Εν πάση περιπτώσει, µε
µια κατάλληλη µέθοδο -δεν είµαι γιατρός να σας πω µε ποια-,
τους συγκεντρώσαµε.
Μπορείτε να το κάνετε και εσείς αυτό, διότι η εικόνα της Αθήνας είναι θλιβερή.
Μιας και µιλάω για το ΚΕΕΛΠΝΟ, θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας
δώσω µια αριθµητική διάσταση. Όταν ανέλαβα, καταλάβαινα ότι
δεν έφταιγε µόνο η κρίση για να είχες νεκρούς, πολλούς, αδικαιολογήτως από τον ιό του Νείλου και από την γρίπη, την λεγόµενη Η1Ν1. Θα ήταν µεγάλο βάρος για τις πλάτες, ανθρώπινο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

βάρος, πολιτικό βάρος, ό,τι θέλετε. Οι συσκέψεις που γίνονταν
παρουσία δηµοσιογράφων -δεν έκανα καµµία σύσκεψη µε φορείς χωρίς να είναι οι δηµοσιογράφοι µέσα, για ευνόητους λόγους- µου µετέφεραν µια σειρά από γραφειοκρατικά προβλήµατα για τους ψεκασµούς. Δεν µπορώ εκείνο, δεν µπορώ το
άλλο, δεν µπορώ το παρ’ άλλο. Με τον σταυρό στο στόµα -κυριολεκτώ-, µε απειλές, οι ψεκασµοί γίνονταν, γιατί αν πιέζεις,
πάντα ο άλλος πιέζεται. Είχαµε τριάντα πέντε νεκρούς το 2010
από τον ιό του Νείλου, εννέα νεκρούς το 2011, δεκαοχτώ νεκρούς το 2012. Οι νεκροί ήταν σαράντα επτά το 2018.
Σχετικά µε την γρίπη: Είχαµε εκατόν ογδόντα νεκρούς τον χειµώνα 2010-2011. Εγώ ανέλαβα τον Σεπτέµβριο του 2010, όπου
είχαµε πενήντα έξι νεκρούς και τον επόµενο χρόνο σαράντα
εννέα νεκρούς. Τώρα πια είµαστε κοντά στους εκατό νεκρούς.
Έχει νόηµα η ενηµέρωση, κύριε Υπουργέ. Μην την προβοκάρετε. Η ενηµέρωση έχει νόηµα και θέλει θυσίες και οικονοµικές.
Δεν γίνεται χωρίς ενηµέρωση, ούτε, όµως, ενηµέρωση µεταµεσονύκτια. Η ενηµέρωση γίνεται την ώρα που ο κόσµος βλέπει τα
µέσα ενηµέρωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν προλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε για ένα
λεπτό ακόµη, αλλά σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σχετικά µε το άρθρο 21 για το οποίο
ακούστηκαν και λόγια, κατά κάποιο τρόπο, εντίµων. Το άρθρο 21
επαναλαµβάνει την παλαιότερη ρύθµιση του 2001. Αλλάζει η
λέξη «Νοµάρχης» και οι «δραχµές» γίνονται «ευρώ».
Υπάρχει η νοµολογία και υπάρχει και η διάταξη του 2001. Μη
λέτε µεγάλα λόγια για κάτι που υπάρχει. Έχει δηµιουργηθεί απ’
έξω η εντύπωση ότι αλλάζουµε τα πράγµατα µε το άρθρο 21. Το
άρθρο 21 υφίσταται αναγραµµατισµό.
Μη λέτε, λοιπόν, ότι θα κυνηγήσατε, ότι θα κάνατε το ένα, το
άλλο κ.λπ.. Και έχει αποδειχθεί, αν θέλετε, ότι οι περιφέρειες
τώρα, η νοµαρχία παλιά, δεν µπορεί να το εφαρµόσει.
Άρα, έπρεπε να δείτε αλλιώς το θέµα και να σκεφτείτε, επιτέλους, -αυτό θα ήταν µεγάλη προσφορά- το εβδοµηκοστό έτος
της ηλικίας για τους γιατρούς του ΕΣΥ, όπως και το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας για τους καθηγητές πανεπιστηµίου. Το προσπάθησα, προσπάθησα και τα δύο. Οι πρυτάνεις έλεγαν «όχι»
στην εκπαίδευση, κύριε Μαντά. Τώρα λένε «ναι». Οι γιατροί του
ΕΣΥ φεύγουν, αλλά οι προσλήψεις δεν είναι αντίστοιχες. Να το
δείτε.
Και το προτελευταίο, για τις ΤοΜΥ. Σας λέγαµε ότι καταργείτε
τη γενίκευση της συνταγογράφησης που είχαµε κάνει, για να κάνετε πάλι τρόπον τινά τα ιατρεία του ΙΚΑ. Το αποκρούατε. Χειροκροτούσαν εδώ οι Βουλευτές σας. Δυο χρόνια µετά οι ΤοΜΥ
έχουν προβλήµατα εφαρµογής και γι’ αυτό αναγκαστήκατε να
κρατήσετε τη γενικευµένη συνταγογράφηση εν ισχύι. Και αυτό
πρέπει να το ξαναδείτε. Επιστροφή στα ιατρεία του ΙΚΑ δεν είναι
σωστή επιλογή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Κλείστε, όµως, κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και το τελευταίο και κλείνω µε αυτό.
Σας έβαλε χθες ο κ. Μπαργιώτας ένα θέµα σχετικό µε τα άρθρα
96 και 97 και τα καπνικά προϊόντα. Του απαντήσατε αιχµηρά.
Ήµουν εδώ και σας άκουσα. Δεν είναι έτσι.
Εµείς, όταν εξοµοιώσατε τα πάντα µε το τσιγάρο και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ψηφίσαµε «λευκό». Ποιος µας έπεισε; Όχι εγώ,
αλλά ο κ. Κρεµαστινός λέγοντάς µας ότι έξι εκατοµµύρια άνθρωποι καπνιστές έκοψαν το κάπνισµα µέσω του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Η Ευρώπη σάς αφήνει ελευθέρους. Τώρα η Ευρωπαϊκή
Ένωση ξεκινάει µια διαβούλευση. Τι σας πειράζει να το κρατήσετε για τρεις µήνες, αν είναι αληθές αυτό που είπε ο κ. Μπαργιώτας –εγώ δεν µπορώ να το επιβεβαιώσω- ότι έχει ξεκινήσει
µια διαβούλευση στο πλαίσιο αυτό, να είναι το κάθε είδος αυτής
της συνήθειας, κάπνισµα, άτµισµα, οτιδήποτε κατά τις δικές του
προδιαγραφές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ κλείστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θεωρώ ότι σας πρότεινε κάτι πολύ
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σωστό και ότι πρέπει να το παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος κ. Συµεών Μπαλλής από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά θα
ήθελα µε αρκετά θέµατα να ασχοληθώ και σε αρκετά να αναφερθώ στη σηµερινή µου οµιλία, πρωτίστως βέβαια στο σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που δηµιουργεί ένα
καινούργιο πλαίσιο για τη λειτουργία και αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων στους τοµείς της υγείας και της φροντίδας, όπως
θα ήθελα επίσης να αναφερθώ εκτενώς, µε αφορµή τη σηµαντική
για µένα σηµερινή επέτειο της εξέγερσης στο Κιλελέρ της 6ης
Μαρτίου, της εξέγερσης των αγροτών στον αγώνα τους και στη
διεκδίκηση για το αυτονόητο των ελάχιστων όρων µιας ανθρώπινης διαβίωσης.
Παρά τη σηµαντικότητα τέτοιων ζητηµάτων, θα πιάσω, όµως,
το νήµα από εκεί που το άφησε ο προηγούµενος συνάδελφος
Βουλευτής οµιλητής, όχι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος –εννοώ
τον κ. Πρατσόλη-, καθώς µόλις λίγους µήνες µετά την ψήφιση
του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», του νόµου για τη µεταρρύθµιση του αυτοδιοικητικού πλαισίου, κυρίως όµως δύο µήνες, άντε τρεις µήνες,
πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την εφαρµογή αυτού
του νέου νόµου, του νέου πλαισίου, στην πράξη εξετάζουµε µία
τροπολογία που έχει να κάνει µε τροποποίηση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Αναφέροµαι, βέβαια, στην τροπολογία για την κατάτµηση
των δήµων.
Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», µε το
εύρος συνενώσεων οργανισµών αυτοδιοίκησης που επέβαλε,
χωρίς να λάβει υπ’ όψιν τις περισσότερες φορές τα ειδικότερα
προβλήµατα δηµιούργησε σηµαντικές αρνητικές καταστάσεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψαν οργανισµοί αυτοδιοίκησης
µεγάλοι σε έκταση, χωρίς καν εσωτερική επικοινωνία, µε ευρύτατες αρµοδιότητες, καινούργιες αρµοδιότητες, χωρίς απαραίτητο προσωπικό και πόρους. Και γι’ αυτόν τον λόγο από την
πρώτη στιγµή εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις από αρκετούς δήµους
και πάρα πολλούς φορείς τοπικών κοινωνιών, όπως εκδηλώθηκαν και πολλά αιτήµατα για επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασµού των νέων οργανισµών αυτοδιοίκησης, αιτήµατα βεβαίως
που συνεχίζουν µέχρι και σήµερα.
Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί αυτά τα προβλήµατα; Εξηγείται στην
εισηγητική έκθεση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», του νόµου που ψηφίσαµε
για την αυτοδιοίκηση και θα µου επιτρέψετε αρκετές φορές να
αναφερθώ στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και στα όσα αναφέρονταν.
Λέει, λοιπόν, η εισηγητική έκθεση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»: «Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποθάρρυνε τη συµµετοχή στο αυτοδιοικητικό αποκεντρωτικό εγχείρηµα ζωντανών τοπικών κοινωνιών, κοινωνικών
και παραγωγικών δυνάµεων, και επέτεινε τη δυσπιστία και την
αποµόνωση οικισµών, κοινοτήτων ή και πρώην δήµων και νοµών,
που αποκλήθηκαν κύτταρα των νέων ισχυρών αυτοδιοικητικών
οργανισµών.»
Και λίγο παρακάτω η ίδια η εισηγητική έκθεση προσθέτει ότι ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» υπονόµευσε το αίσθηµα εγγύτητας των πολιτών
προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Στοιχείο εγγενές του συγκεκριµένου θεσµού και ως απότοκο αυτού ενίσχυσε φυγόκεντρες τάσεις. Αυτά είναι υπαρκτά προβλήµατα που υπάρχουν µέχρι
σήµερα, προβλήµατα που πρέπει να λυθούν, πρέπει να αντιµετωπιστούν. Αναρωτιέµαι όµως: Μπορούν να επιλυθούν τώρα,
τρεις µήνες πριν από τις δηµοτικές εκλογές και µάλιστα αποσπασµατικά; Και κυρίως µπορούν να επιλυθούν µε µια απλή τροπολογία που καταπιάνεται µόνο µε το χωροταξικό κάποιων ΟΤΑ;
Η επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 4368/2016 –η επιτροπή να θυµίσω που είχε συντάξει το εκτενές πόρισµα για τη µεταρρύθµιση
στην αυτοδιοίκηση και στο πόρισµα αυτό στηρίχθηκε ο νόµος
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», στο πόρισµά της σηµείωνε ότι η κατεύθυνση
του Υπουργείου ήταν να µην τεθεί εκ νέου προς συζήτηση η χωροταξική διάρθρωση των ΟΤΑ.
Στο ίδιο πόρισµα η ίδια επιτροπή, αναφερόµενη στα δεκάδες
ζητήµατα για αλλαγή χωροταξικού σχεδιασµού, κατέγραφε ότι
σε πολλά σχετικά αιτήµατα από ΟΤΑ –και διαβάζω επί λέξει εδώ
από το πόρισµα- που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία
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των ΟΤΑ, τα αιτήµατα περί αναβίωσης προϋφιστάµενων δήµων
και κοινοτήτων που καταργήθηκαν µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», έχει
κυρίως πολιτισµικά, ιστορικά κίνητρα, ενίοτε δε τοπικιστικού χαρακτήρα.
Πώς απαντώνται όµως αυτά τα υπαρκτά όντως προβλήµατα
και αυτές οι πιέσεις; Η ίδια επιτροπή σηµειώνει τον τρόπο των
απαντήσεων: Με προώθηση της ενιαίας δηµοτικής και περιφερειακής συνείδησης, µε άρση των ενδοδηµοτικών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, µε ενίσχυση και αναβάθµιση του
ουσιαστικού ρόλου των θεσµών της ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης, µε ενίσχυση των δήµων και κυρίως εκείνων που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα αποτελεσµατικής λειτουργίας µε
πόρους και προσωπικό.
Ένα προς ένα λοιπόν τα ερωτήµατα και οι πιέσεις αντιµετωπίζονται µε τη σωστή εφαρµογή του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Λέω λοιπόν:
Ας δώσουµε τον απαραίτητο χρόνο να δουλέψουν να εφαρµοστούν αυτά που προβλέπει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Ας δώσουµε τον
απαραίτητο χρόνο να συγκροτηθεί και να δουλέψει η προτεινόµενη µε αυτή την τροπολογία επιτροπή, που θα επεξεργαστεί τα
αιτήµατα, τα προβλήµατα, που θα κάνει συγκεκριµένες τις ανάγκες και τις παρεµβάσεις χωροταξικών αλλαγών που θα προκύψουν ως απαραίτητες για να τις δούµε στην πράξη.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι αυτή η επιτροπή δουλεύει –και εδώ πάλι τελειώνοντας αντιγράφω από την εισηγητική
έκθεση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»- µε τη γνώση και τη συνείδηση ότι
κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια αναπτύσσεται στο έδαφος
της δεδοµένης θεσµικής πραγµατικότητας, η υπέρβαση της
οποίας προϋποθέτει θεσµική µνήµη, αξιολόγηση του βαθµού
ωρίµανσης και των αδυναµιών προηγούµενων µεταρρυθµίσεων,
γνώση των διαθέσιµων µέσων και πόρων, συνταγµατικών προδιαγραφών –το ξανατονίζω- µε γνώση των διοικητικών εργαλείων
και µε µέριµνα για τη διασφάλιση της θεσµικής συνέχειας και την
συνείδηση της παρούσας οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής
συγκυρίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Πάλλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να απευθυνθώ στον Υπουργό Υγείας και
οφείλω να ζητήσω την κατανόηση του Υπουργείου Υγείας γιατί
στη συγκεκριµένη συγκυρία µε την κατάθεση της τροπολογίας
του Υπουργείου Εσωτερικών, µου στερεί την ευκαιρία να επιχειρηµατολογήσω υπέρ ενός ακόµα εξαιρετικού νοµοσχεδίου που
δίνει λύσεις σε προβλήµατα χρόνια στον χώρο της υγείας, που
θα έχουµε περισσότερους ζωντανούς ανθρώπους ανάµεσά µας
µε την εφαρµογή αρκετών από τις διατάξεις αυτού, που δίνει τη
δυνατότητα στα νησιωτικά νοσοκοµεία, στα µικρά νοσοκοµεία,
να λειτουργήσουν καλύτερα, που ακόµα µε τροπολογία διαχωρίζεται το Νοσοκοµείο της Λήµνου από το «Βοστάνειο Νοσοκοµείο» της Μυτιλήνης -άλλη µια στρέβλωση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
και στην υγεία εκείνη την εποχή- και που διευθετεί και θέµατα
του κλάδου µου, του κλάδου των φαρµακοποιών, µε τη συναίνεση του κλάδου. Και δεν καταλαβαίνω τις κορώνες της αντιπολίτευσης.
Παρ’ όλα αυτά, εγώ θα µιλήσω για την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα µιλήσω συγκεκριµένα για τη διάσπαση
του Δήµου Λέσβου, µιας και οι συνάδελφοί µου από τις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχουν δήµοι που προχωρούν σε διαχωρισµό έχουν τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν.
Η διάσπαση του καλλικρατικού Δήµου Λέσβου ήταν ένα χρόνιο
αγκάθι για το νησί µας. Το µοντέλο «ένας δήµος ανά νησί» απέτυχε στη Λέσβο, ένα νησί της έκτασης των 1.600 τετραγωνικών
χιλιοµέτρων και των ενενήντα χιλιάδων κατοίκων, µε δύσκολη
µορφολογία µε την έδρα του δήµου στο ένα άκρο του νησιού και
µε πληθυσµό τριάντα πέντε χιλιάδων κατοίκων. Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», οι κάτοικοι της δυτικής Λέσβου αποµακρύνθηκαν ακόµα
περισσότερο από την ηπειρωτική Ελλάδα και ταυτόχρονα αποµακρύνθηκαν από τον ίδιο τον αυτοδιοικητικό θεσµό. Η σηµερινή, λοιπόν, τροπολογία αποκαθιστά σε σηµαντικό βαθµό τη
σχέση δήµου- δηµότη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το όραµα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση που ξεκίνησε να παίρνει µορφή µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι»
σκοντάφτει στον Δήµο Λέσβου. Ναι µεν θέλουµε δήµους οικονοµικά βιώσιµους, αλλά θέλουµε και δήµους κοντά στους πολίτες.
Κι έτσι έχοντας κατά νου την αναγκαία υπηρεσιακή ικανότητα και
οικονοµική ευρωστία των νέων δήµων, τη µορφολογία του νησιού
–αποτελείται από δύο κόλπους και δυο ορεινούς όγκους- την
προσβασιµότητα στα διοικητικά κέντρα της Μυτιλήνης και της
Καλλονής και τον σεβασµό των ορίων των δεκατριών καποδιστριακών δήµων καταλήξαµε στο σπάσιµο στα δύο. Δύο δήµοι
ανοικτοί και συµµετοχικοί, δύο πεδία πολιτικής έκφρασης και
δράσης.
Δεν θα µπω στη διαδικασία να µιλήσω για αριθµούς και συγκρίσεις µε άλλες περιοχές. Το µόνο που θα πω είναι ότι δεν είναι
µόνο οι αριθµοί των ανθρώπων, είναι οι ζωές των ανθρώπων,
είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου και αν µη τι άλλο το βόρειο Αιγαίο δεν είναι το Ιόνιο. Άλλα προβλήµατα έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Με έπεισαν µε την τεκµηρίωσή τους οι συνάδελφοί
µου από τις υπόλοιπες περιοχές.
Είναι µια επιτυχία της Κυβέρνησης αυτή η τροπολογία που έρχεται αυτήν την ώρα γιατί δεν µπορούσε να έρθει νωρίτερα. Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στον Υπουργό κ. Χαρίτση και το
επιτελείο του, αλλά και τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους που µε
µια συστηµατική δουλειά φέρνουν µια ολοκληρωµένη τροπολογία που µε µεθοδολογία προσδιορίζει πώς θα γίνει η διαδικασία.
Είναι µια επιτυχία που η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µαζί
δεν κατάφεραν να την κάνουν γιατί δεν είχαν το βασικό κριτήριο
να µπορέσουν να προχωρήσουν τα προηγούµενα χρόνια. Θα
υπενθυµίσω τα σηµαντικά ποσά που δόθηκαν στους δήµους για
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους. Θα υπενθυµίσω τη γενναία χρηµατοδότηση, τα ειδικά αναπτυξιακά στα νησιά µας, τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» και τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» που καθιστούν δυνατή αυτήν
την προσπάθεια η οποία είναι δύσκολη. Οι αγωνίες του συναδέλφου κ. Μπαλλή, του προηγούµενου οµιλητή είναι και δικές µας
κοινές αγωνίες. Δεν κάνουµε κάτι ψηφοθηρικά. Το κάνουµε επί
της ουσίας.
Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι από τους δυο δήµους που βουλεύονται για τη Λέσβο, ο Δήµος Δυτικής Λέσβου στήνεται σχεδόν από
το µηδέν. Η µεταβατική περίοδος θα είναι δύσκολη. Ωστόσο
θεωρώ ότι ο νέος Δήµος Δυτικής Λέσβου θα µπορέσει εγκαίρως
να αποδείξει επιχειρησιακή ετοιµότητα. Έχουµε όλα τα εχέγγυα
για να το πετύχουµε αυτό και θα το πετύχουµε.
Στη Δδυτική Λέσβο έχουµε έναν προικισµένο τόπο που µπορεί
να αποτελέσει αντικείµενο ενός ολοκληρωµένου αναπτυξιακού
σχεδίου. Έχουµε πλούσιες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έναν
ισχυρό πρωτογενή τοµέα, έναν αναπτυσσόµενο δευτερογενή,
µνηµεία φυσικής κληρονοµιάς όπως το απολιθωµένο δάσος του
Σιγρίου, τουριστικά hot spot και άπλετο χώρο για ηπιότερες µορφές εναλλακτικού τουρισµού και έχουµε µια Κυβέρνηση που στηρίζει ουσιαστικά τη νησιωτικότητα.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει επενδύσει στην ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού. Έχουµε το νέο λιµάνι του Σιγρίου που είχε
απενταχθεί επί των ηµερών σας και ολοκληρώνεται µε το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Θα έχουµε την απευθείας πρόσβαση στην ηπειρωτική χώρα που θα συνδέεται µε έναν νέο
οδικό δίκτυο µε την ολοκλήρωση του οδικού άξονα ΚαλλονήςΣιγρίου αλλά και την ένταξη του οδικού άξονα Αγίας Παρασκευής-Πέτρας. Προχωράει η παράκαµψη της πόλης της Μυτιλήνης
που δίνει πρόσβαση στη δυτική Λέσβο απευθείας από το αεροδρόµιο παρακάµπτοντας την πόλη και αναβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής και της πόλης της Μυτιλήνης.
Έχουµε θεσµικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, που καθιστά τον δήµο βασικό παίκτη. Έχουµε
πόρους εθνικούς και ευρωπαϊκούς και αυτή η Κυβέρνηση έχει
χρηµατοδοτήσει τα νησιά µας όσο καµία άλλη κυβέρνηση µεταπολιτευτικά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η παρούσα τροπολογία συµπληρώνει
τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ I». Στόχος είναι η αποκοµιδή του µέγιστου δυνατού οφέλους από την αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση µε νέα αυτοδιοικητική οργάνωση στο νησί, µε δυο δήµους, µε εκλογή των
δηµοτικών συµβουλίων µε απλή αναλογική και κοινοτικά συµβού-
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λια µε οικονοµικούς πόρους και ουσιαστικές αρµοδιότητες, κάτι
για το οποίο πάλεψαν οι κοινότητες της Λέσβου εδώ και οκτώ
χρόνια, δηµοτικές αρχές που θα εκλεγούν για να βρίσκουν συγκλίσεις, για να εκπροσωπούν και να συσπειρώνουν την κοινωνία,
για να προσανατολίζουν σ’ ένα καλύτερο αύριο, που η ίδια σε µεγάλο βαθµό θα το καθορίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Πάλλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ζητούµενο για τον τόπο µας είναι οι σηµαντικές ευκαιρίες
να αξιοποιηθούν και να πάµε µπροστά. Δύο δήµοι στη Λέσβο,
δύο ισχυροί δήµοι, δύο δήµοι που θα πάνε το νησί µπροστά µετά
από πολλά χρόνια αδράνειας των προηγουµένων κυβερνήσεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ειπώθηκαν όµως και ανακρίβειες από τον κ. Πάλλη για τη Λέσβο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν καλέσω την επόµενη οµιλήτρια στο Βήµα, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι έχει κατατεθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Κανονισµού της
Βουλής, από είκοσι επτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, τους
κ.κ. Φωτήλα Ιάσονα, Τζαβάρα Κωνσταντίνο, Τσιάρα Κωνσταντίνο,
Γεωργιάδη Σπυρίδωνα-Άδωνη, Τασούλα Κωνσταντίνο, Αραµπατζή Φωτεινή, Καρασµάνη Γεώργιο, Κουκοδήµο Κωνσταντίνο, Γεωργαντά Γεώργιο, Δαβάκη Αθανάσιο, Γκιουλέκα Κωνσταντίνο,
Αναστασιάδη Σάββα, Κέλλα Χρήστο, Καλαφάτη Σταύρο, Σταµάτη
Δηµήτριο, Αθανασίου Χαράλαµπο, Καββαδά Αθανάσιο, Καραµανλή Άννα, Κεδίκογλου Συµεών, Γιόγιακα Βασίλειο, Κατσανιώτη
Ανδρέα, Στύλιο Γεώργιο, Κατσιαντώνη Γεώργιο, Θεοχάρη (Χάρη)
Θεοχάρη, Δηµοσχάκη Αναστάσιο, Βλάση Κωνσταντίνο και Βεσυρόπουλο Απόστολο, µε την οποία αιτούνται τη διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
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2013 και ειδικό 163, µε θέµα «Τροποποίηση ν.4052/2012 (Α’41),
4512/2018 (Α’5) και ν.δ. 96/1973 (Α’172)», η οποία κατατέθηκε
στις 5-3-2019 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση
Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».
Θα αναγνωστούν τα ονόµατα και αύριο το πρωί στις 10.00’,
όταν θα γίνει η ψηφοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 91, .
Θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, για να καταθέσει νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε Υπουργέ, δεν χρειάζεται να τις αναλύσετε. Τυπικά µόνο
να τις καταθέσετε, για να προχωρήσει η διαδικασία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Γίνονται κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Η πιο σηµαντική
είναι αυτή που αφορά στην τροπολογία για την ανατιµολόγηση
και την τιµολόγηση των φαρµάκων, όπου υπάρχει µία πρόνοια
ειδικά για τα γενόσηµα τα οποία θα υποστούν µείωση, να µην
είναι αυτή η µείωση απότοµη για την πρώτη φάση εφαρµογής
του νόµου, έτσι ώστε να µην έχουµε ένα dumping τιµών, το οποίο
να δηµιουργήσει πρόβληµα και στην εγχώρια παραγωγή και στην
κυκλοφορία στην ελληνική αγορά των γενοσήµων. Αυτή είναι η
πρόνοια που υπάρχει. Είχαν κατατεθεί ανάλογα αιτήµατα χθες
και από συναδέλφους, αλλά και από τους φορείς της εγχώριας
φαρµακοβιοµηχανίας.
Ευχαριστώ.
Τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Ανδρέας Ξανθός καταθέτει
στα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν οι τοµοτεχνικές βελτιώσεις αµέσως και µοιραστούν
στους συναδέλφους.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η βελτίωση έχει να κάνει µε την τροπολογία, επί της οποίας ζήτησε ονοµαστική ψηφοφορία η Νέα Δηµοκρατία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατατέθηκε, λοιπόν,
στα Πρακτικά και θα τις δουν οι συνάδελφοι µε προσοχή.
Πριν καλέσω την κ. Σταµπουλή στο Βήµα, θέλω να υπενθυµίσω
ότι ήµουν Πρόεδρος στην ΚΕΔΚΕ, όταν η ΚΕΔΚΕ µε οµόφωνη
απόφασή της –το τονίζω- απ’ όλες τις παρατάξεις είχαµε πει
«όχι» στον κ. Ραγκούση για τους δήµους-τέρατα στα µεγάλα
νησιά και µας έγραψε να µην πω που.
Κυρία Σταµπουλή, έχετε τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θεωρώ ότι το
σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται να επιλύσει σοβαρά προβλήµατα στον χώρο της υγείας, έχει αναλυθεί επαρκώς από τους
προηγούµενους οµιλητές και οµιλήτριες. Βέβαια, πάντα υπάρχει
περιθώριο για σχόλια. Θα αναφερθώ, λοιπόν, κατά προτεραιότητα σε τροπολογίες.
Πέντε συνάδελφοι, από τους οποίους οι τέσσερις γιατροί, υπογράφουν την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1991 και ειδικό 151
µε θέµα «Εφαρµογή ισονοµίας στην απαλλαγή υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου κατά τα παρελθόντα έτη».
Κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία αυτή καλείστε να αποκαταστήσετε µια εξόφθαλµη αδικία που συνέβη κατά το παρελθόν
µε υπουργικές αποφάσεις που παρείχαν απαλλαγή της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου.
Έχω υπ’ όψιν µου την τελευταία απ’ αυτές, τη 2014, η οποία
απαλλάσσει γιατρούς που έχουν εγγραφεί στο Α’ έτος ιατρικών
σχολών της ηµεδαπής και αλλοδαπής µέχρι και το ακαδηµαϊκό
έτος 2000-2001. Η απόφαση αυτή παραλείπει εκ παραδροµής,
φαντάζοµαι, γιατρούς που όντας αριστούχοι απόφοιτοι ΤΕΙ µε
συναφές αντικείµενο (νοσηλευτικής, µαιευτικής, φυσικοθεραπείας), εγγράφηκαν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία στο Β’ έτος, αλλά
και πτυχιούχους οδοντιατρικής που εγγράφηκαν στο Γ’ έτος. Δηλαδή, όχι µόνο φοιτητές και φοιτήτριες που πέρασαν µε πανελλήνιες στην ιατρική το 2000-2001, αλλά και φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έκαναν µια οποιαδήποτε εγγραφή οπουδήποτε
στο εξωτερικό το έτος 2000-2001 και είτε αποφοίτησαν από εκεί
οποτεδήποτε µέχρι το 2014, είτε πέτυχαν µετεγγραφή σε ελληνικό πανεπιστήµιο στο Β’ έτος, όπως προβλέπεται, οποτεδήποτε
µετά το 2001 και στη συνέχεια αποφοίτησαν, έχουν απαλλαγεί
από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου και δεν έχουν απαλλαγεί άνθρωποι που ολοκλήρωσαν σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στη συνέχεια ήταν συµφοιτητές των εισαχθέντων
µε πανελλήνιες εξετάσεις στο Α’ έτος το 2000-2001.
Διάκριση µεταξύ συµφοιτητών ανάλογα µε τον τρόπο εισαγωγής τους στη σχολή δεν έχουµε παρατηρήσει ποτέ, κύριε
Υπουργέ, ούτε στην Ιατρική Σχολή που φοιτήσαµε εσείς κι εγώ,
ούτε σε άλλες στις οποίες φοίτησαν οι πολυάριθµοι γιατροί συνάδελφοι σ’ αυτήν την Αίθουσα, πόσω µάλλον διάκριση µετά τη
λήψη του πτυχίου.
Είναι προφανής η άδικη µεταχείριση που υπέστησαν αυτοί οι
συνάδελφοι, οι οποίοι εγγράφηκαν στο Β’ και Γ’ έτος το 20002001 και το 2002-2003 αντίστοιχα, µε τις προϋποθέσεις που ο
νόµος ορίζει και οι οποίοι αυτή τη στιγµή αποκλείονται από τις
πολυάριθµες προκηρυσσόµενες θέσεις ΕΣΥ ως µη έχοντες εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, ενώ συµφοιτητές τους, αλλά
κι άλλοι συνάδελφοι που όπως είπαµε, απλώς έκαναν µια εγγραφή σε πανεπιστήµια της αλλοδαπής µέχρι το 2000-2001 µπορούν να διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις, διότι έχουν απαλλαγεί
από την εν λόγω υποχρέωση.
Δεν είναι της ώρας, νοµίζω, να συζητηθεί η ορθότητα ή αν θέλετε και η δεοντολογία των αποφάσεων απαλλαγής από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου µέχρι το 2014. Ορθές ή όχι, δίκαιες
ή όχι, οι αποφάσεις αυτές έχουν εφαρµοστεί ήδη για κάποιους.
Αν το Υπουργείο –ορθά, δεν θα διαφωνήσω- αποφάσισε να µην
ακολουθήσει την ίδια πρακτική από το 2015 και µετά, οφείλει να
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αποκαταστήσει την αδικία που διαπράχθηκε εναντίον αυτών των
κατηγοριών συναδέλφων µας και µάλιστα έγκαιρα όσο προχωρούν οι προκηρύξεις ΕΣΥ και οι αντίστοιχες κρίσεις, ώστε να
τους δώσει τη δυνατότητα να κριθούν δίκαια και µε ίσους όρους
µε τους πρώην συµφοιτητές τους. Διότι η αποκατάσταση της αδικίας αποτελεί αυταξία στο δικό µας σύστηµα, ακόµα κι αν αφορά
πέντε, είκοσι πέντε ή πενήντα ανθρώπους. Διότι η χρηστή διακυβέρνηση δεν µετριέται µόνο µε τον αριθµό πολιτών που αφορούν
οι αποφάσεις της, αλλά κύρια µε τον σεβασµό των αρχών της
ισοτιµίας των πολιτών και της ίσης µεταχείρισής τους.
Όσον αφορά στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών,
εγώ δεν θα διαφωνήσω στην ανάγκη κατακερµατισµού µεγάλων
νησιωτικών δήµων, θέλω όµως να θέσω στο Υπουργείο –και
κρίµα που δεν είναι εδώ ο κ. Χαρίτσης- το ζήτηµα ανάλογων αιτηµάτων που αφορούν δήµους της ενδοχώρας και υπάρχει και
στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών τέτοιο αίτηµα και να ζητήσω
µια δέσµευση από τον Υπουργό ότι θα ανοίξει µια νηφάλια συζήτηση, στην οποία θα εκτιµηθούν τα υπέρ και τα κατά κάθε περίπτωσης και θα παρθούν οι σωστότερες και ευρύτερα αποδεκτές αποφάσεις.
Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια για το νοµοσχέδιο. Όσον
αφορά την κατάργηση του αµαρτωλού ΚΕΕΛΠΝΟ, δεν µπορώ
παρά να εκφράσω την πικρή ικανοποίηση όσων θυµόµαστε τον
ρόλο που έπαιξε, εκτός των άλλων, το ευαγές αυτό ίδρυµα µέσω
συγκεκριµένων γιατρών, βέβαια, στην υπόθεση των οροθετικών
γυναικών κατά παράβαση κάθε ιατρικής δεοντολογίας. Φυσικά,
αυτό δεν θα φέρει πίσω στη ζωή τις γυναίκες που δεν άντεξαν
τη διαπόµπευση ως «βόµβα στα θεµέλια της ελληνικής οικογένειας». Θυµόµαστε ποιος το είπε αυτό; Τις αποκάλεσε έτσι κάποιος, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάµε. Ο νέος Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας είµαι βέβαιη ότι εκτός από άλλο τίτλο θα
έχει και άλλη αντίληψη δεοντολογίας για τέτοιου είδους θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ως προς το άρθρο 91 -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- θέλω να
δώσω µία απάντηση στις φωνές ένθεν κακείθεν που κόπτονται
για την αποµάκρυνση της προοπτικής απεξάρτησης των τοξικοεξαρτηµένων, εξαιτίας της λειτουργίας των χώρων εποπτευόµενης χρήσης. Οι συνάδελφοι που γνωρίζουν επαγγελµατικά το
πεδίο θα µπορούσαν να εξηγήσουν αναλυτικά το πόσο ευαίσθητη, εύθραυστη -θα έλεγα- ή και ανέφικτη για κάποιους άλλους µπορεί να είναι η απόφαση για απεξάρτηση, πόσο µάλλον,
η επίτευξη της.
Αυτό που δεν χρειάζεται να είναι κανείς επαγγελµατίας του πεδίου για να το καταλάβει είναι αυτό που είπε και ο συνάδελφος
Ρίζος πριν και ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ στην ακρόαση των φορέων. Αναγκάζοµαι να το επαναλάβω κι εγώ: «Για να µπορεί κανείς να σκεφτεί την απεξάρτηση πρέπει να παραµείνει ζωντανός
ή ζωντανή, να µην πέσει θύµα υπερβολικής δόσης ούτε κάποιας
µοιραίας λοίµωξης. Επιπλέον, να του δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξει σχέση εµπιστοσύνης µε πρόσωπο που οδηγεί σε πρόγραµµα θεραπείας».
Αυτός είναι ο στόχος λειτουργίας αυτών των χώρων και αυτός
είναι ο λόγος που το άρθρο 91 πρέπει να υπερψηφιστεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας ανακοινώσω πως θα προχωρήσουµε τη διαδικασία.
Στη συνέχεια, θα µιλήσουν ο κ. Μπαλάφας και ο κ. Σεβαστάκης. Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Μαντάς ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Για να διακόψουµε, όµως, λίγο το συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ
–δεν φταίτε, έτσι είναι ο κατάλογος- θα µιλήσει ο κ. Κεγκέρογλου
πριν τον κ. Μαντά, που χθες ήταν ασθενής και δεν µπόρεσε να
έρθει. Αµέσως µετά θα µιλήσουν ο κ. Μαντάς, ο κ. Αναστασιάδης, η κ. Τριανταφύλλου, ο κ. Ουρσουζίδης κ.λπ..
Ορίστε, κύριε Μπαλάφα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον χρόνο που έχω θα αναφερθώ µόνο στο θέµα της προσθήκης τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών που επανακαθορίζει τα διοικητικά όρια ορι-
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σµένων δήµων. Ο ν.3852/2010 µπορώ να δεχθώ ότι είχε τις καλύτερες των προθέσεων, να κάνει τους δήµους από χίλιους σε
τριακόσιους είκοσι πέντε και να δηµιουργήσει δήµους βιώσιµους
που να µπορούν να λαµβάνουν αντικείµενα και να φέρουν σε
πέρας σηµαντικά ζητήµατα κ.τ.λ.
Πιθανότατα, στις περισσότερες περιπτώσεις να λειτούργησε
θετικά. Όµως, υπήρχαν περιπτώσεις -είναι πολύ χαρακτηριστικές
οι περιπτώσεις που προτείνεται να υπάρξει αυτή η κατάτµησηόπου ο νόµος, η αλλαγή που έγινε, η συνένωση που έγινε ατύχησε, δεν ευτύχησε. Αυτό είναι σίγουρο. Έγιναν µεγάλες αστοχίες.
Είχαµε προβλήµατα στην εξυπηρέτηση, στην κάλυψη αναγκών,
στην επικοινωνία, στη λειτουργικότητα.
Ακόµα, επειδή έχουµε άµεση γνώση για ορισµένες από τις περιοχές αυτές, είχαµε και φαινόµενα µαρασµού και εγκατάλειψης.
Διότι βεβαίως βιώσιµους –άρα συνενώσεις-, αλλά υπάρχει και
ένα άλλο καθοριστικό στοιχείο πέρα από όλα τα άλλα, το οποίο
προσιδιάζει µε την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το στοιχείο της εγγύτητας. Είναι καθοριστικό στοιχείο όταν µιλάς για την αυτοδιοίκηση να υπάρχει και να συνεκτιµάται το στοιχείο της εγγύτητας, το οποίο εκτιµώ ότι ειδικά στις περιπτώσεις που συζητάµε
κατά κανόνα δεν ελήφθη υπόψη.
Έτσι είναι λογικό να έρχονται προς συζήτηση και επανακαθορισµό ορισµένα διοικητικά όρια περιορισµένα -είναι αλήθεια- και
οριακές περιπτώσεις. Ίσως να έλεγε κανείς ότι έρχονται τελευταία στιγµή. Να το δεχθώ και αυτό. Υπήρξε µια προσπάθεια χρόνων για να γίνουν αυτά τα πράγµατα.
Κατανοώ, επίσης, ενστάσεις σχετικά µε το ότι θα έπρεπε να
γίνουν και άλλες, περισσότερες κατατµήσεις. Χρειάζεται αυτή η
ευρεία µελέτη που προβλέπει η προσθήκη, άρα ο νόµος που
πρόκειται να ψηφιστεί, µέσα από µία επιτροπή επανεξέτασης της
διοικητικής διαίρεσης των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’
βαθµού. Έτσι προχωράµε στα τέσσερα νησιά, δύο του Ιονίου,
δύο του Αιγαίου και στη διαίρεση του Βελβεντού από τον Δήµο
Σερβίων.
Στον χρόνο που έχω θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα
νησιά του Ιονίου. Τα δύο νησιά, την Κεφαλονιά και την Κέρκυρα,
τα ξέρω πολύ καλά. Έχω γεννηθεί στο Ληξούρι, έχω ζήσει πέντε
χρόνια στην Κέρκυρα, όντας εκ καταγωγής Ηπειρώτης. Ξέρετε
ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι έπαιρναν µεταθέσεις και πηγαίναν από
εδώ κι από εκεί.
Θέλω να πω το εξής ζητήµατα. Στα νησιά αυτά τα οποία αναφέροµαι υπάρχει τροµερό πρόβληµα προσβασιµότητας στις
υπηρεσίες της πρωτεύουσας, όντας τα νησιά ενιαίος δήµος.
Είναι απαγορευτικό µερικές φορές. Κι εποµένως ως αποτέλεσµα
έχουµε έναν µαρασµό ιδιαίτερα στην περιοχή του Ληξουρίου
µετά τον καταστροφικό σεισµό του 2004. Ήταν πολύ µεγάλες οι
αρνητικές επιπτώσεις αυτής της ενιαιοποίησης του Δήµου Κεφαλονιάς. Υπάρχουν αναπτυξιακές δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται. Όπως είπα και προηγούµενα, δεν υπάρχει επικοινωνία.
Η Κεφαλονιά ειδικά από τα οµηρικά χρόνια ονοµαζόταν «τετράπολις». Ήταν τέσσερα κέντρα γύρω-γύρω. Η επικοινωνία από
τη στεριά δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα βουνό χίλια εξακόσια είκοσι
οκτώ µέτρα στη µέση. Το ανάγλυφο του εδάφους και µόνο δεν
θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στη συνένωση σε ένα νησί αυτού
του δήµου, πέρα από τα ιστορικά, πολιτισµικά στοιχεία αυτό το
έντονο αίσθηµα που αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του
«ανήκειν», της ταυτότητας, η οποία τινάχθηκε στη συγκεκριµένη
περίπτωση στον αέρα.
Έτσι είχαµε διάλυση ενός δήµου ιστορικού, του Ληξουριού,
για να γίνει ένας ενιαίος δήµος στο νησί µε άλλη πόλη πρωτεύουσα. Δηλαδή αυτά, όπως αναφέρει και ο κ. Λοβέρδος -και
καλά ο Ανδρέας Λοβέρδος- δεν γίνονται.
Το ίδιο, τηρουµένων των αναλογιών, είναι η Λευκίµµη, στον
νότο της Κέρκυρας µε τη χώρα, µε την πόλη. Όποιος έχει ζήσει
και ξέρει λίγο τι γίνεται, αυτό θα έπρεπε να το έχει αποφύγει.
Τελειώνω. Φυσικά θα µπορούσε να πει κάποιος αντί για δύο
δήµοι να γίνουν τρεις, αντί για τρεις, να γίνουν τέσσερις ή το αντίθετο. Θα µπορούσαν τα όρια να είναι έτσι ή λίγο διαφορετικά.
Κι εγώ θα είχα να κάνω παρατήρηση. Κι εγώ έχω τέτοιους προβληµατισµούς. Όµως, ας προχωρήσει αυτό που είναι θετικό
µέτρο, έστω στον συγκεκριµένο αριθµό που προτείνεται από την
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προσθήκη-τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών και να δούµε
παραπέρα και µε την επιτροπή που προβλέπει η τροπολογία, η
προσθήκη, τις αλλαγές που µπορούν να γίνουν στην πορεία και
σε άλλες περιπτώσεις δήµων να έχουµε κατάτµηση, για να είναι
τα πράγµατα πιο σωστά.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω µια υπερκοµµατική και διακοµµατική συναίνεση και στήριξη που υπάρχει, την οποία και χαιρετίζω.
Αναφέρθηκα προηγουµένως στον Ανδρέα Λοβέρδο, στις τοπικές
οργανώσεις άλλων κοµµάτων, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
στα ζητήµατα αυτά και στα νησιά στα οποία αναφέρθηκα, τα περιφερειακά συµβούλια, η τοπική επιτροπή του ΚΙΝΑΛ και ούτω
καθεξής. Αυτό είναι ένα θετικό δείγµα και µακάρι να είχαµε και
περισσότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Σεβαστάκης ευγενώς παραχώρησε τη θέση του στον κ. Αναστασιάδη µε αµοιβαία µετάθεση. Θα µιλήσει αργότερα στη θέση του κ. Αναστασιάδη, γιατί ο τελευταίος πρέπει να προλάβει το αεροπλάνο.
Οπότε ο κ. Αναστασιάδης έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον αγαπητό συνάδελφο για την ευγενική του διάθεση.
Έλαβα τον λόγο κατά βάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που
αφορά στην κατάτµηση δήµων, καθότι τα θέµατα του νοµοσχεδίου και το θέµα της υγείας αναλύθηκαν διεξοδικά από τον εισηγητή µας και βεβαίως η θέση του κόµµατός µας είναι γνωστή.
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι έχουµε καταθέσει και µία ονοµαστική
ψηφοφορία για αύριο, που αφορά και τη διαφωνία µας σε ορισµένα θέµατα.
Θέλω να πω ότι είναι γεγονός και γνωστό -όλοι µας το έχουµε
καταλάβει- πως η διοικητική διαίρεση της χώρας που επήλθε µε
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα σε ορισµένες περιοχές και σε ορισµένους δήµους, διότι υπήρχαν κοινωνίες που δεν µπορούσαν να επικοινωνήσουν και δεν µπορούσε
να δηµιουργηθεί κοινωνικός ιστός, έτσι ώστε να αποτελέσουν
ένα ενιαίο διοικητικό τµήµα και να λειτουργήσουν σύµφωνα µε
αυτά που προέβλεπε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Βεβαίως, αυτά τα θέµατα -και θα αναφερθώ στην περιφέρειά
µου, γιατί καθένας γνωρίζει καλύτερα τον τόπο του και την περιφέρειά του- τα είχαµε θέσει και κατά τη συζήτηση του νόµου του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» το 2010, αν θυµάµαι καλά, µε Υπουργό Εσωτερικών τον κ. Ραγκούση, αλλά ο κ. Ραγκούσης τότε, όπως πολύ εύστοχα είπατε, κύριε Πρόεδρε, δεν άκουγε κανέναν.
Αναφέροµαι κυρίως στον ορεινό όγκο της Θεσσαλονίκης, της
περιφέρειάς µου, της Β’ Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε µία χωροταξική διαίρεση, που ερήµωσε κατ’ αρχάς ορισµένες περιοχές
λόγω του ότι οι συνενώσεις ήταν πάρα πολύ µεγάλες και δεν
υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση, υπάρχει µεγάλη διασπορά οικισµών και δεν υπάρχει λειτουργικότητα και
εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Αναφέροµαι κυρίως στον ορεινό Δήµο Σοχού, του οποίου τα
γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τα οικονοµικά χαρακτηριστικά, τα
πληθυσµιακά χαρακτηριστικά, τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
δεν µπορούν να ταυτιστούν και να ταιριάξουν µε τους υπόλοιπους δήµους που έχουν συνενωθεί.
Το ίδιο θέµα είχα θέσει προσωπικά και κατά τη συζήτηση του
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» το 2018, αν θυµάµαι καλά. Τότε ο κ. Σκουρλέτης
ως Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε -δεσµεύτηκε µάλλον- ότι τον
Σεπτέµβριο του 2018 θα συζητιόταν συνολικά το χωροταξικό για
όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως, µία τέτοια συζήτηση θα είχε ενδιαφέρον.
Δεν κατανοώ αυτή την αποσπασµατική -αν θέλετε- κατάτµηση
σε πέντε δήµους της χώρας -τέσσερις νησιωτικούς και έναν ηπειρωτικό δήµο- χωρίς να θεωρώ ότι αυτή δεν είναι απαραίτητη.
Γιατί, όµως, δεν προχωρήσαµε και σε κάποιους άλλους δήµους;
Ή γιατί δεν το είδαµε συνολικά; Γιατί να µην υπάρχει µία συνολική αντιµετώπιση του θέµατος, έτσι ώστε και ο συγκεκριµένος
Δήµος Σοχού που αναφέρω να γίνει ανεξάρτητος δήµος; Γι’
αυτόν τον δήµο υπήρχαν δεσµεύσεις για να γίνει ανεξάρτητος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

δήµος -το είχα αναφέρει και κατά τη συζήτηση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»- από Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, από τον κ.
Μάρδα, ο οποίος αναφέρθηκε χθες στην οµιλία του, αλλά και
από τον κ. Φάµελλο. Γιατί δεν ήρθε και παρ’ ότι ο Υπουργός κ.
Χαρίτσης ανέφερε χθες ότι είναι ένας από τους πρώτους δήµους
που θα εξετασθεί, όταν έρθει συνολικά το θέµα; Γιατί δεν ήρθε,
αφού αυτό είναι ώριµο και αναγνωρίζεται και από τους κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά και από τους Βουλευτές και είναι επιθυµία της κοινωνίας; Ή γιατί δεν είδαµε συνολικά το θέµα;
Εκτιµώ ότι η τροπολογία µε τον τρόπο που τέθηκε ίσως δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα. Δεν εξυπηρετεί τους στόχους που θέλει η κοινωνία, αφού θέλουν πάρα πολλοί δήµοι στη
χώρα να διασπαστούν, διότι και η εµπειρία από τη λειτουργία του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» απέδειξε ότι δεν ήταν πετυχηµένη όσον αφορά
τα χωροταξικά κριτήρια.
Γιατί δεν ήρθε το θέµα συνολικά; Και γιατί, αφού ήρθε αποσπασµατικά, για έναν δήµο στον οποίο υπάρχει πάγιο αίτηµα από
το 2010 -και συµφωνούµε και εµείς και το αιτούµεθα και συµφωνούν και οι κυβερνητικοί Βουλευτές και συµφωνεί και η κοινωνίαδεν ήρθε αυτό το θέµα για να λυθεί και αυτό το πρόβληµα; Διότι
αυτός ο ορεινός δήµος µε τα χαρακτηριστικά που έχει και µε τα
οικονοµικά δεδοµένα και τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά νοµίζω
ότι από µόνος του θα µπορέσει να αναπτυχθεί καλύτερα και θα
µπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τους κατοίκους του.
Αυτή την επισήµανση ήθελα να κάνω και σας ευχαριστώ και
πάλι, κύριε Πρόεδρε, που µου δώσατε τη δυνατότητα να πω τις
θέσεις µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον κ. Σεβαστάκη, όχι
εµένα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου και µετά ο κ. Μαντάς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
Κυβέρνηση έχει αποκαλυφθεί πλέον. Λειτουργεί µε σκοπιµότητες
και δύο διαφορετικές ταχύτητες.
Η πρώτη, η «fast track» ταχύτητα αφορά κατ’ αρχάς τις επιθυµίες των ισχυρών, που η Κυβέρνηση υλοποιεί, ακόµα και χωρίς
τη διασφάλιση του εθνικού συµφέροντος, όπως η Συµφωνία των
Πρεσπών. Αφορά διευθετήσεις, αφορά νοµοθετήσεις, που εξυπηρετούν κοµµατικούς σχεδιασµούς και βέβαια θέµατα που τα
φέρνει εν όψει εκλογών µε όπως όπως ρυθµίσεις, ενώ αδιαφορούσε τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
Στη δεύτερη ταχύτητα, τη «σηµειωτόν» εντάσσονται όλα τα θεσµικά ζητήµατα, οι πολιτικές ανάπτυξης και οικονοµικής ανάκαµψης, αλλά και οι πολιτικές κοινωνικής συνοχής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόταση της κ. Γεννηµατά για την
αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος από τον Απρίλη
του 2017 ήρθε εχθές βεβαίως για συζήτηση στη Βουλή, αλλά η
πρόταση νόµου που έχουµε καταθέσει από το 2018 δεν έχει έρθει ακόµα.
Επίσης, σηµειώνω ότι εκκρεµεί η συζήτηση της πρότασης
νόµου του Κινήµατος Αλλαγής, που αφορά στην οικονοµική ανάκαµψη, την αποκλιµάκωση της υπερφορολόγησης, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη µετατροπή της ηµιαπασχόλησης
σε πλήρη εργασία, τη στήριξη των νέων ανέργων επιστηµόνων
για την ανάληψη δραστηριότητας και την εργασιακή ένταξη εδώ,
στην Ελλάδα, µε τα πολλά προσόντα που έχουν.
Εµείς επιµένουµε µε το σχέδιο για την Ελλάδα για το αύριο
της χώρας.
Εσείς, της Κυβέρνησης, επιµένετε στους σχεδιασµούς της
«Γέφυρας των Στεναγµών» µε το παρελθόν.
Εµείς µε τους πολίτες και τις δηµιουργικές δυνάµεις για την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, την πρόοδο της κοινωνίας και
την ευηµερία σε στέρεες βάσεις.
Εσείς µε τους πολιτικάντηδες, τους δεξιότερους της Δεξιάς,
τους γυρολόγους και τους τυχοδιώκτες, για να κρατηθείτε γαντζωµένοι στην εξουσία, όπως νοµίζετε.
Και µιας και ο λόγος περί γυρολόγων, να πω ότι εχθές δηµοσιογράφος του pay roll του Μαξίµου είπε στο «Action» ότι συµµετείχα δήθεν στην εκδήλωση της κ. Κατσέλη.
Να σας ξεκαθαρίσω, κύριοι, για άλλη µία φορά από το Βήµα
της Βουλής, ότι ούτε εγώ ούτε το Κίνηµα Αλλαγής µετέχουµε
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στην Κεντροαριστερά του καρνάβαλου, µε καρναβαλιστές τον κ.
Τσίπρα και την παρέα του, την κ. Παπακώστα, τον κ. Αντώναρο,
τον κ. Κουΐκ, την κ. Κουντουρά, τους «Τσοχατζαραίους» κάθε
µορφής, «Κοτσακάδες», «Μωραΐτηδες» και τους λοιπούς γυρολόγους.
Και µε αφορµή την τροπολογία για τη διάσπαση των δήµων να
«τιµήσουµε» έναν από αυτούς τους γυρολόγους.
Με πολύ ενδιαφέρον περίµενα την τοποθέτηση του κ. Ραγκούση. Μάταια όµως. Δεν εξέφρασε άποψη για την αλλαγή όπως
όπως του χωροταξικού του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» σε πέντε δήµους,
χωρίς κριτήρια, χωρίς θεσµική λειτουργία, που επιβεβαιώνεται
και από τη ρύθµιση που έρχεται µε την τροπολογία να συγκροτηθεί επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις υπόλοιπες ογδόντα εννέα
περιπτώσεις.
Ο κ. Ραγκούσης, που ως Υπουργός επέµενε να µην είναι δήµοι,
παραδείγµατος χάριν η Αλικαρνασσός, η Ρούβα, ο Ζαρός, το
Τυµπάκι κ.λπ., τώρα ως συριζαίος γυρολόγος τι λέει; Πάλι στηµένα επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως αυτό που έπαιξε µε το Καστέλι, που ενώ είχε αποφασίσει τι θα κάνει, το έβαλε υποτίθεται
σε διαβούλευση!
Και εσύ, κύριε Μιχελογιαννάκη, είπαµε να σε αφήσουµε στο
απυρόβλητο λόγω ειδικών συνθηκών και σχέσεων, αλλά συ «ξιέσαι» και κουτοπόνηρα σκεπτόµενος έστειλες µήνυµα στις τέσσερις δηµοτικές ενότητες του Ηρακλείου ότι ενώ εσύ θέλεις να
γίνουν δήµοι, οι άλλοι, οι κοµµατικοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν σε αφήνουν.
Μα, στη Γέργερη όλοι µαζί δεν πίνατε τις ρακές και υποσχεθήκατε τον δήµο; Πλέον, Γιάννη, ούτε εσύ ούτε ο κ. Τσίπρας µπορείτε να κοροϊδεύετε κανέναν. Αν είναι διαφορετικά, µην ψηφίσεις το νοµοσχέδιο και όχι την τροπολογία που είπες, γιατί στο
κάτω κάτω η τροπολογία περιλαµβάνει δίκαιες ρυθµίσεις για την
Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Σάµο, το Βελβεντό και θα µπορούσε
στο µεγάλο νησί της Λέσβου να είναι και τρεις δήµοι ακόµα. Αντί,
λοιπόν, να λειτουργείτε επικοινωνιακά, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό, µην ψηφίσεις το νοµοσχέδιο.
Η τροπολογία για την αλλαγή του τρόπου τιµολόγησης των
φαρµάκων είναι µία ακόµα περίπτωση νοµοθέτησης κατ’ εντολήν
και µάλιστα εξυπηρέτησης συµφερόντων απέξω. Τα «delivery
boys» µε αυτήν εξυπηρετούν απόλυτα τα συµφέροντα αυτά.
Η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς. Επηρεάζει τις διεθνείς τιµές
και η τροπολογία οδηγεί στην αύξησή τους.
Το νοµοσχέδιο αφορά συνολικά στο πλαίσιο ρύθµισης για τις
ιδιωτικές κλινικές, αλλά, αντί για κανόνες και θεσµική θωράκιση,
νοµοθετούνται τεχνάσµατα προκειµένου να καταστήσουν οµήρους. Τα ανέλυσε, όµως, ο κ. Μπαργιώτας.
Εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέµα που είδε το φως της δηµοσιότητας για ένα δηµόσιο νοσοκοµείο. Οι υποδοµές στα χειρουργεία στο Νοσοκοµείο «Αττικόν» παραχωρούνται σε ιδιώτες γιατρούς, προκειµένου να γίνουν παράνοµες επεµβάσεις µε µαύρες
προφανώς αµοιβές και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο του ΣΕΥΥΠ, του ίδιου του Υπουργού που πρέπει να παρέµβουν και να το εξετάσουν.
Γιατί φαίνεται ότι η ΥΠΕ, η διοίκηση του νοσοκοµείου και άλλα
διευθυντικά στελέχη κάνουν το κορόιδο αν δεν είναι στο κόλπο.
Καταθέτω το δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχουµε τους εργαζόµενους που έχουν καταγγείλει αυτήν την
µαύρη διαδικασία µέσα σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο.
Τέλος, η τροπολογία του ΕΚΑΒ, την οποία και θα ψηφίσουµε,
δεν περιλαµβάνει κάτι ουσιαστικό. Οι εργαζόµενοι µάς ενηµέρωσαν ότι δεν υπάρχει διάταξη για το κριτήριο της επιπλέον µοριοδότησης για τις µεταθέσεις των διασωστών, των πληρωµάτων
δηλαδή των ασθενοφόρων, που πραγµατικά και αποδεδειγµένα
εργάζονται στα ασθενοφόρα και στη διάσωση και όχι σε κάποια
γραφεία. Το αυτονόητο δηλαδή δεν περιλαµβάνεται. Αλλάξτε το,
κύριε Υπουργέ, και εντάξτε µέσα τη ρύθµιση που ζητούν οι εργαζόµενοι.
Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι την ατζέντα της
ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης του βιώσιµου κοινω-
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νικού κράτους τη διαµορφώνει στη χώρα µας το Κίνηµα Αλλαγής. Και µε αυτήν απευθυνόµαστε στους πολίτες ζητώντας
ισχυρή εντολή για να αλλάξουν τα πράγµατα από τις εκλογές και
µετά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απλά τώρα, για να
πειράξω λίγο τον φίλο µου Βασίλη Κεγκέρογλου, του υπενθυµίζω
ότι µετά µανίας το τότε ΠΑΣΟΚ ψήφισε τον νόµο Ραγκούση, όταν
όλοι της ΚΕΔΕ, συµπεριλαµβανοµένου του Κουκουλόπουλου και
του Αποστόλη Κοιµήση, λέγαµε αυτά που λες εσύ τώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς ο κ. Ραγκούσης είχε τη φαεινή ιδέα κι έβαλε σε ένα
άρθρο, κατά το «ένα νόµο και ένα άρθρο», όλες τις περιοχές της
χώρας κι αυτό δεν έδινε τη δυνατότητα της διαφοροποίησης στις
περιπτώσεις που πραγµατικά έπρεπε.
Τώρα, λοιπόν, µετά την αξιολόγηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που
φάνηκε στην πράξη τι πρέπει να αλλάξει, εδώ είµαστε, και ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να τοποθετηθεί συνολικά. Εµείς θα είµαστε θετικοί
στην τροπολογία.
Αλλά προσέξτε, δεν θα καλύψουµε την Κυβέρνηση, αν δεν ψηφίσουµε συνολικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα εγώ για άλλον
λόγο έδωσα τον λόγο.
Εµένα την άποψή µου για τον κ. Ραγκούση την ξέρεις.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αφού λύσατε τα ζητήµατα σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Την πολιτική µου
άποψη, για να µην παρεξηγηθώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Νοµίζω ότι κοντεύουµε προς το τέλος
µιας συζήτησης ενός σπουδαίου, κατά τη γνώµη µου, νοµοσχεδίου, που σε λίγο θα γίνει νόµος του κράτους και αυτή η συζήτηση δεν γίνεται βεβαίως σε κενό.
Θα πω ενδεικτικά µόνο δύο κρίσιµα πράγµατα των τελευταίων
ηµερών, ένα γενικό και ένα πιο ειδικό. Το γενικό είναι προφανώς
η έξοδος στις αγορές µετά από το 2006, σχεδόν δώδεκα χρόνια,
µε κατάρριψη για µία ακόµη φορά της σειράς των επιχειρηµάτων
και των προβλέψεων του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας περί παταγώδους αποτυχίας, όµως τελικά, των προβλέψεων, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Δεν µπορεί κανένας, µα κανένας πια, να πει ότι η χώρα δεν έχει
πρόσβαση στις αγορές, µετά και την αναβάθµισή της από τους
οίκους αξιολόγησης. Και αυτό είναι κρίσιµο στοιχείο για το µέλλον και των επενδύσεων και της οικονοµικής ανάκαµψης της
χώρας.
Και ένα δεύτερο στοιχείο πάλι αυτές τις µέρες είναι η ανακοίνωση από την πλευρά των δύο υπουργείων, του Υπουργείου
Υγείας και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των
δέκα χιλιάδων προσλήψεων µόνιµων γιατρών και µόνιµου προσωπικού επαγγελµατιών υγείας στα νοσοκοµεία την επόµενη τετραετία µε δυόµισι χιλιάδες προσλήψεις µέσα σε αυτή τη χρονιά.
Αυτές είναι θεµελιακές παρεµβάσεις, οι οποίες δείχνουν ακριβώς αυτόν τον προσανατολισµό που έχουµε και δεν τον κρύβουµε καθόλου, βεβαίως. Διότι είναι απολύτως σαφές ότι αυτή
η παράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει σταθερό προσανατολισµό σε ένα διευρυµένο δηµόσιο ποιοτικό κοινωνικό σύστηµα υγείας. Αντιλαµβάνεται τον ρόλο της ιδιωτικής υγείας µέσα από τρόπους σαν
αυτόν που κάνει µε τη ρύθµιση ενός άναρχου τοπίου -αυτό το
παραδέχονται άπαντες- στο θέµα των ιδιωτικών κλινικών.
Στο θέµα των ιδιωτικών κλινικών νοµίζω ότι όλοι και όλες θα
συµφωνήσουµε ότι µπαίνει, επιτέλους, µια σειρά µε διαφανή κριτήρια, χωρίς να βάζει σε περιπέτειες αυτούς που ήδη έχουν
πάρει νόµιµες άδειες, αλλά βάζοντας ένα πλαίσιο πάρα-πάρα
πολύ συγκεκριµένο, το οποίο νοµίζω ότι θα βοηθήσει αυτό το
κοµµάτι που είναι συµπληρωµατικό, κατά τη δική µας γνώµη, στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας να λειτουργεί µε όρους κανονικότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νοµίζω ότι έγινε και η απαραίτητη αλλαγή σε αυτό που είχαµε
µια συζήτηση, σε σχέση µε το ποιοι έχουν δικαίωµα ή µάλλον για
τους αποκλεισµούς αυτών που δεν µπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικές κλινικές. Στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, όποιος το έχει προσέξει, υπάρχει µια αλλαγή στο άρθρο 3, που συζητήθηκε πολύ,
έτσι ώστε αυτά τα πληµµελήµατα να προσδιορίζονται πολύ συγκεκριµένα µε µια αναφορά σε έναν νόµο και σε µια παράγραφο
8 του ν.3528/2007, έτσι ώστε να είναι πολύ συγκεκριµένο το πλαίσιο για τη ρύθµιση αυτή.
Τώρα, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο γίνονται και άλλα σπουδαία
πράγµατα και θα ήθελα να τα τονίσω, προτού µπω σε ορισµένα
επίδικα, για τα οποία έγινε µια κάποια συζήτηση, βεβαίως, µε τελευταίο το θέµα του φαρµάκου, στο οποίο θα αναφερθώ.
Ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας, ένας οργανισµός, που όπως και να το δει κανένας, το κρίσιµο και ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι πρώτον, έχει πια µια ολιστική πολιτική για
τη δηµόσια υγεία και δεύτερον, έχει την απαραίτητη ευελιξία,
στο άρθρο 54 προσδιορίζεται αυτό, έτσι ώστε όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη -γιατί για αυτό κατηγορείται, αν θέλετε, αυτή η
µεταρρύθµιση, ότι δηλαδή είναι δύσκαµπτη, ότι είναι το ένα, το
άλλο κ.λπ.- να παρεµβαίνει άµεσα, όταν χρειάζεται και όταν
υπάρχει επείγουσα ανάγκη, σε διάστηµα µίας ηµέρας ή τριών
ηµερών, όπως το να παρθούν κάποια υλικά, να γίνουν κάποιες
παρεµβάσεις κ.λπ.. Περί αυτού πρόκειται.
Δίνεται, λοιπόν, αυτή η δυνατότητα και νοµίζω ότι γίνεται και
η απαραίτητη θεσµική θωράκιση σε ένα πεδίο, το οποίο όλες οι
ενδείξεις δείχνουν ότι αποτέλεσε πιλοτικό πρόγραµµα διαφθοράς στην προηγούµενη περίοδο, το οποίο πήγε να πάρει µια γενικευµένη µορφή µέσα στα προηγούµενα χρόνια. Περί αυτού
πρόκειται.
Το δεύτερο είναι -λέω ορισµένα από αυτά- η αυτοτέλεια των
νοσοκοµείων, για τα οποία έγινε πολύς λόγος και νοµίζω ότι είναι
πολύ θετική αυτή η διάταξη. Όπως επίσης πολύ σηµαντικές είναι
και οι διατάξεις για το ΕΚΑΒ. Ξεκαθαρίζουν το τοπίο, σταµατάει
η πελατειακή λογική, µπαίνουν κανόνες. Είναι πολύ σηµαντικό
αυτό.
Κάτι που νοµίζω ότι είναι και καινοτόµο, αλλά και θα είναι και
πολύ αποτελεσµατικό, είναι οι κινητές µονάδες στην πρωτοβάθµια υγεία. Ειδικά σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως είναι η δικιά
µας, η Ήπειρος, αλλά και σε άλλες -βλέπω εδώ τους συναδέλφους- ορεινές, ηµιορεινές δύσκολες περιοχές, θα µπορεί η κινητή µονάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας να φτάνει εκεί που
πρέπει, να µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της, µέσα στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας υγείας.
Επειδή ακούω διάφορα και από τα αριστερά ότι εν πάση περιπτώσει το µόνο που κάνουµε είναι να στρώνουµε το χαλί στα
ιδιωτικά συµφέροντα, τα οποία αναπτύσσονται µε τροµακτική ταχύτητα, δεν έχουν καταλάβει οι συνάδελφοι ότι εδώ υπάρχει µια
τεράστια σύγκρουση -επί του πρακτέου και όχι στα λόγια- της
πολιτικής διεύρυνσης του δηµόσιου χώρου στην υγεία µε τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Δεν το έχουν
πάρει καθόλου χαµπάρι. Δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτε,
διότι εµείς τη σύγκρουση τη λέµε και την εννοούµε επί των πραγµατικών δεδοµένων και την κάνουµε πράξη.
Επίσης, νοµίζω ότι και τα θέµατα του ΚΕΣΥ και της ιατρικής
εκπαίδευσης ρυθµίζονται πια µ’ έναν σηµαντικά νέο τρόπο σε µια
συµφωνία µε όλες τις εταιρείες, µε νέα προγράµµατα και στην
εκπαίδευση των ειδικευοµένων που είναι -σηµειώνω- το κρίσιµο
ζήτηµα για το ιατρικό δυναµικό σ’ αυτήν και στην επόµενη φάση,
στο οποίο πρέπει να βάλουµε όλες µας τις δυνάµεις και όλες µας
τις σκέψεις για να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά.
Πραγµατικά υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρόν εδώ να συνεργαστούµε, να δούµε ποια είναι αυτά τα σηµαντικά στοιχεία, οι πολιτικές που πρέπει να αναπτύξουµε, θα έλεγα, όλες οι πλευρές
του Κοινοβουλίου, εξαιρουµένου βεβαίως του ναζιστικού µορφώµατος, έτσι ώστε να µπορέσουµε αυτό το θέµα να το αντιµετωπίσουµε, γιατί θα είναι το µεγάλο πρόβληµα της νέας εποχής.
Βεβαίως, νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικές οι αλλαγές που
γίνονται και στη δοµή του ΚΕΣΥ και στην ιατρική εκπαίδευση.
Θα πω δυο κουβέντες -γιατί έγινε µια συζήτηση γι’ αυτό- για
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την ΗΔΙΚΑ και για τον ΕΟΠΥΥ, για να ξεκαθαρίσουµε µερικά
πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα, η ΗΔΙΚΑ είναι δηµόσια, είναι µια ΔΕΚΟ του ελληνικού δηµοσίου. Υποστηρίζει την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση εδώ και σαράντα χρόνια. Εξυπηρετεί δέκα εκατοµµύρια πολίτες, εξήντα χιλιάδες γιατρούς, δέκα χιλιάδες
πεντακόσιους φαρµακοποιούς, δεκατέσσερα από τα µεγαλύτερα
νοσοκοµεία της χώρας, διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης µε εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια
συνταγές και είκοσι πέντε εκατοµµύρια παραπεµπτικά πολιτών
τον χρόνο και έχει στην ευθύνη της την εφαρµογή του ΕΥΦ. Η
ΗΔΙΚΑ την έχει.
Λέγεται ότι ένα άλλο σύστηµα διαχειρίζεται άλλα δεδοµένα
κ.λπ.. Εδώ πρόκειται ίσως για µια σύγχυση, γιατί κατά τη γνώµη
µου αυτό που κάνει ο ΕΟΠΥΥ είναι ο ασφαλιστικός φάκελος του
ΕΟΠΥΥ. Αυτό είναι. Δεν είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς. Νοµίζω ότι µε τον τρόπο που διαχειρίζεται και εν πάση περιπτώσει ξεκαθαρίζεται και στην παρούσα φάση, είναι απολύτως
δεδοµένο ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα µεταφοράς, διαχείρισης,
αξιοποίησης προσωπικών δεδοµένων ασθενών σε άλλους σκοπούς και σε άλλες ατραπούς. Να είναι απολύτως σαφές αυτό.
Δεύτερο από τα ειδικά θέµατα είναι αυτό για τους χώρους
εποπτευόµενης χρήσης. Θέλω να καταθέσω για ένα λεπτό µερικές σκέψεις πάνω σ’ αυτό, διότι δεν µπορώ να ακούω µερικά τραγικά πράγµατα που λέγονται, δυστυχώς και από την πλευρά του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, διότι όταν έχεις να κάνεις
µε την εξάρτηση, αν µου επιτρέπετε, συνάδελφοι, και µε την εµπειρία που έχω, ποτέ δεν είναι άσπρο-µαύρο. Πρέπει να χρησιµοποιήσεις όλους τους τρόπους, άρα και αυτόν τον τρόπο. Λέω
εδώ ότι φτιάχνονται τέτοια κέντρα τώρα και στην Ιρλανδία και
στη Λισαβόνα και σε άλλες χώρες και ποτέ δεν πρέπει να λες ότι
έχω βρει τον µαγικό τρόπο ή ότι αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος
για να λύσω το πρόβληµα. Προφανώς όχι.
Για τους ασθενείς, όµως, που είναι πολύ βαριά, πολύ περιθωριοποιηµένοι, που πραγµατικά κινδυνεύει η ζωή τους, µπορεί
αυτό να δώσει µία δυνατότητα και να έρθει σε επαφή ο χρήστης
µε υπηρεσίες ειδικές και ειδικούς ανθρώπους που έχουν εµπειρία για το πώς µπορούν πρώτον, να του εξασφαλίσουν έναν πιο
υγιεινό τρόπο ζωής, όσο γίνεται µέσα σε αυτά τα πλαίσια, αλλά
και δεύτερον, να οδηγήσουν -γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχοςσε διαδικασίες αποτοξίνωσης. Υπάρχουν τέτοιες µελέτες που
τεκµηριώνουν αυτό το πράγµα.
Ξαναλέω, δεν είναι µάννα, δεν είναι κάτι που λύνει µε µονοκονδυλιά το πρόβληµα, αλλά είναι µία ακόµη δοµή την οποία µπορούµε να φτιάξουµε και πρέπει να φτιάξουµε, ειδικά στα µεγάλα
αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για να βοηθήσουµε αυτούς τους πολύ βαριά περιθωριοποιηµένους ανθρώπους.
Όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από την επιδηµία του AIDS.
Από τότε, όταν έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις έστω τις αποστειρωµένες σύριγγες, κάτι κάνεις. Δεν κλείνεις τα µάτια σου,
δεν βάζεις το κεφάλι σου µέσα στην άµµο. Κάτι προσπαθείς να
κάνεις, µε στόχο πάντα λέω, την αποτοξίνωση. Και αυτός είναι ο
στόχος που πρέπει να παλεύουµε.
Τέλος, για το φάρµακο. Επειδή φτάσαµε στο σηµείο η Νέα Δηµοκρατία να κάνει ονοµαστική ψηφοφορία γι’ αυτή την τροπολογία, εγώ θα σας πω πολύ απλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πως νοµίζω ότι σας παγίδευσε απολύτως ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Σας έχει παγιδεύσει. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερο, θα µου πείτε πού ακριβώς κρύβετε τη φαρµακευτική
σας πολιτική; Διότι εγώ διαβάζω και ξαναδιαβάζω το πρόγραµµα
υγείας της Νέας Δηµοκρατίας και δεν βρίσκω λέξη γι’ αυτό. Θα
µας πείτε πώς συγκεκριµένα τοποθετείστε σε αυτό, αντί να λέτε
διάφορες, αν µου επιτρέπετε, αστοχίες έως ανοησίες; Γιατί περί
αυτού πρόκειται. Άσχετοι άνθρωποι λένε διάφορα πράγµατα,
ανόητα σε τελευταία ανάλυση, ότι δίνουµε δωράκια εδώ κι εκεί
και παραπέρα.
Για πείτε µου, πόσο επηρεάζει το 10% της σταδιακής αύξησης
ως χώρα αναφοράς, τις υπόλοιπες χώρες; Άλλο τόσο δεν επηρεάζει το 10% µείωση; Κι όταν αυτά τα δύο µεγέθη, δηλαδή οι
κωδικοί που αφορούν τα φάρµακα που θα αυξηθούν και τα φάρµακα που θα µειωθούν, είναι περίπου το 40% -40% και 40% µας
κάνει 80%, διότι ένα 20%, περίπου, µένει σταθερό- για πείτε µου
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πού ακριβώς είναι τα δωράκια;
Επίσης, πείτε µου γιατί αγνοείτε συστηµατικά όλη την άλλη
προσπάθεια που έχει γίνει -και που φαντάζοµαι θα αναλυθεί παραπάνω από τον Υπουργό- και στην διαβούλευση και στη διαπραγµάτευση και µε άλλες χώρες για την τιµή του φαρµάκου,
για όλα τα θεσµικά πράγµατα τα οποία έχουν γίνει στο φάρµακο;
Γιατί τα αγνοείτε; Τα κάνατε ποτέ; Κάνατε έστω µία στοιχειώδη
παρέµβαση σε ένα τελείως στρεβλό σύστηµα; Γιατί και το claw
back στρεβλό είναι, έτσι όπως είναι. Αυτό, όµως, είναι απόρροια
µιας πολύ µεγάλης ιστορίας, όπου φτάσατε -ξέρετε πότε- τη
φαρµακευτική δαπάνη στα ουράνια.
Τολµάτε να κάνετε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για µία απολύτως ισορροπηµένη παρέµβαση, την οποία κουβεντιάζει το Υπουργείο από
τον Οκτώβριο, συµφωνούν οι πάντες κι εσείς πάτε να βάλετε φιτιλιές, διότι είναι µία φούσκα αυτό που κάνετε. Με συγχωρείτε
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
των Ελλήνων είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Λιαπάδων
Κέρκυρας και από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Καλώς ήρθατε στη Βουλή από την ωραία Κέρκυρα.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Σεβαστάκης, που υποµονετικά
περίµενε τη σειρά του. Μετά είναι η κυρία Τριανταφύλλου, ο κ.
Ουρσουζίδης, ο κ. Μουµουλίδης Θεµιστοκλής και ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Ορίστε, κύριε Σεβαστάκη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Δυστυχώς, φοβάµαι ότι θα αδικήσω σήµερα το πολύπλευρο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και ίσως δεν θα µπορέσω να
υπογραµµίσω αυτό που σε πάρα πολλές ευκαιρίες, µε δηµόσιες
τοποθετήσεις µου, έχω επισηµάνει. Γίνεται µία δύσκολη πορεία
ανάταξης του δηµόσιου συστήµατος υγείας µε πολύ σηµαντικές
βελτιωτικές, ουσιαστικές παρεµβάσεις, που αλλάζουν τον χάρτη
και σε σχέση µε την προ της κρίσης περίοδο.
Με εργασία µυρµηγκιού γίνονται στοχευµένες παρεµβάσεις,
όπως µε τους στρατιωτικούς γιατρούς, µε τα επιµίσθια κίνητρα
πάνω στις τοποθετήσεις στις άγονες περιοχές, µε τις ειδικότητες, δυστυχώς, όµως, µε τους αργούς χρόνους των επαναπροκηρύξεων των ειδικοτήτων, εάν τυχόν δεν δεχτούν οι επιλεγέντες
κ.λπ..
Εντούτοις, θέλω να µείνω στην τροπολογία του Υπουργείου
Εσωτερικών. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έχει δεχθεί ισχυρότατη κριτική,
κριτικές προσεγγίσεις σε όλες τις φάσεις της εφαρµογής του,
όπως το 2000, το 2011 και αργότερα το 2013, απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις. Σήµερα, δεν είναι λογικό να πάµε ανάποδα, να
αποδοµήσουµε τη µεταρρύθµιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» εν όλω.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ήταν οριζόντιος και αυτό ήταν το αδύνατο
σηµείο. Ειδικά στον νησιωτικό χώρο δεν έδωσε παντού λειτουργικά αποτελέσµατα. Κατά την προσωπική µου γνώµη, δεν πρέπει
να κάνουµε σήµερα το λάθος µιας οριζόντιας ανάταξης, διόρθωσης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ο οποίος είχε οριζόντια χαρακτηριστικά.
Θα αναπαράγουµε, δηλαδή, τις αδυναµίες.
Πρέπει να κάνουµε ώριµες σηµειακές παρεµβάσεις -αυτό που
εµφανίζεται ως ελάττωµα της τροπολογίας, εγώ το θεωρώ προτέρηµα- επανόδου σε µια αυτοδιοικητική κανονικότητα. Πρέπει
να πούµε ότι η αυτοδιοίκηση περνάει µια µεγάλη φάση µετάβασης.
Πρώτα απ’ όλα τα σύνορα µεταξύ περιφερειακής και δηµοτικής διάστασης της αυτοδιοίκησης είναι συγκεχυµένα, πολύ
συχνά είναι ανταγωνιστικά. Υπάρχουν δυσλειτουργίες. Ενώ, λοιπόν, έχουµε συνολικά χρηµατοδοτικές ενισχύσεις από την
πλευρά της Κυβέρνησης είτε µε το πρόγραµµα δηµοσίων επεν-
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δύσεων είτε µε το ειδικό αναπτυξιακό τουλάχιστον στην περιοχή
του Αιγαίου και µε την πολύ ευκολότερη ροή των προγραµµάτων
ΕΣΠΑ, δεν αφοµοιώνονται εύστοχα από τις αυτοδιοικητικές
δοµές.
Είναι σίγουρο, λοιπόν, γι’ αυτή τη χρηµατοδοτική ισχύ πρέπει
να βρούµε τα τεχνικά και διοικητικά εργαλεία για να περάσει
στους ΟΤΑ, να περάσει στις περιφέρειες και να συναρµοστούν
οι δύο βαθµοί αυτοδιοίκησης πολύ καλύτερα.
Δεν θα χρησιµοποιήσω τον όρο «σπάσιµο» των δήµων, γιατί
δεν έγινε ποτέ σύνθεση των δήµων. Έγινε συγκόλληση. Και νοµίζω ότι η αποκατάσταση, ειδικά για τη Σάµο, θα ανορθώσει και
την αναπτυξιακή πλευρά και την πλευρά της πολιτιστικής, κοινωνικής και παραγωγικής δικαιοσύνης και ισορροπίας.
Η Σάµος έχει δύο ισοδύναµες ζώνες που έχουν αστικά κέντρα
περίπου ισοδύναµα µε διαφορετικά παραγωγικά χαρακτηριστικά
και διαφορετικά χαρακτηριστικά κοινωνικής και πολιτισµικής
διάρθρωσης. Από τη µία πλευρά είναι τουρισµός, υπηρεσίες και
πανεπιστήµιο, αγροτική οικονοµία από την άλλη. Είναι πολύ
σωστό και πολύ κοντά στον χαρακτήρα του τόπου να τις στέψει.
Γι’ αυτό η διοικητική οργάνωση σε δήµο Δυτικής και Ανατολικής
Σάµου είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Θέλω να πω ότι εγώ ελπίζω απολύτως βάσιµα ότι δηµιουργεί
ένα παραγωγικό, αναπτυξιακό σφρίγος ο αυτοδιοικητικός εξορθολογισµός. Το πιστεύω απολύτως αυτό. Στη Σάµο, στα νησιά
ένα επιπλέον στοιχείο είναι η τεράστια επιβάρυνση, η τεράστια
πίεση που ασκείται από το προσφυγικό, από την προσφυγική
κρίση.
Η προσφυγική κρίση βασίζεται όχι µόνο στις ροές τεραστίων
αριθµών που τα κλειστά κοινωνικά και διοικητικά βιοσυστήµατα,
που υπάρχουν στα νησιά, δεν µπορούν να τις αντέξουν, δεν µπορούν να τις ελέγξουν, δεν µπορούν να τις αφοµοιώσουν, αλλά
βασίζεται και σε κάτι άλλο. Βασίζεται στην παραβατικότητα.
Υπάρχει µια διεθνική, θα σας έλεγα διακρατική, παραβατικότητα
πολύ δύσκολα διορθώσιµη από έναν παράγοντα, από µια διοικητική πρόθεση του ελληνικού πολιτικού συστήµατος.
Δυστυχώς το προσφυγικό είναι ένα πολύπλευρο πρόβληµα.
Σχετίζεται µε διακρατικές σχέσεις και ουσιαστικά στην παράβαση
συµφωνιών και δηλώσεων και συνδηλώσεων. Αυτήν τη στιγµή
τουλάχιστον το νησί της Σάµου δέχεται µια απίστευτη πίεση.
Αυτό έδειξε, αποκάλυψε επιπλέον και πολύ µεγάλες αυτοδιοικητικές αδυναµίες.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι ο επιµερισµός, η διαίρεση θα βοηθήσει πάρα πολύ και την αντιµετώπιση και την εύρεση διοικητικών πόρων.
Είναι σίγουρο ότι θα κτιστούν νέοι δήµοι και µε την πρόνοια του
νοµοσχεδίου να προχωρήσει στην εξέταση πολλών αιτηµάτων
που έχουν πια λογική και βασίζονται στο ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
έβγαλε τα προβλήµατά του.
Νοµίζω ότι θα δώσει έναν αυτοδιοικητικό χάρτη όχι µε τους
µαξιµαλισµούς και την πολυδιαίρεση ενδεχοµένως της προ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» περιόδου ούτε µε τους αριθµούς του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ». Νοµίζω ότι ο νέος χάρτης θα είναι λογικός, θα είναι
στοιχειοθετηµένος στην παραγωγή, στον πολιτισµό, στην ιστορικότητα, στις κοινωνικές συνοµαδώσεις και νοµίζω ότι αυτό µας
επιτρέπει να είµαστε πολύ πιο αισιόδοξοι.
Χαίροµαι πραγµατικά µε την εισφορά πολλών οµιλητών µε
ιδέες και θα είµαι πολύ περίεργος να δω την εργασία της επιτροπής που συστήνει και προτείνει το νοµοσχέδιο για την αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, η οποία νοµίζω ότι θα εξελιχθεί και έτσι
πρέπει να τη δούµε, δηλαδή ως µια έναρξη και όχι ως ένα τέλος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε νοµίζω σήµερα ένα ακόµα σηµαντικό νοµοσχέδιο για
τα ζητήµατα υγείας, για τον τοµέα της υγείας. Νοµίζω ότι πρέπει
να ξεκινήσουµε από τη µεγάλη εικόνα. Η µεγάλη εικόνα µας λέει
ότι πράγµατι βαδίζουµε οριστικά σε µία φάση αναδιοργάνωσης
των δοµών µε στελέχωση. Βέβαια θα πω ότι είµαστε ακόµα πίσω
από τις ανάγκες, αλλά είναι σηµαντικό ότι για πρώτη φορά θα γίνουν προσλήψεις µαζικές και µε οργανωµένο σχέδιο.
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Θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά φτάνουµε σε µία στιγµή που
µπορούµε να πούµε ότι ξεπεράστηκε οριστικά η φάση της αποδιοργάνωσης του ΕΣΥ και σήµερα θα λέγαµε ότι παραδίδουµε
έτσι ένα σύστηµα υγείας το οποίο είναι περισσότερο λειτουργικό
και κυρίως είναι προσβάσιµο για όλους. Αυτή, λοιπόν, είναι η µεγάλη εικόνα.
Νοµίζω ότι το στοίχηµα για την ανάταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι θεµελιώδες και διαρκές για τη χώρα µας.
Είναι αντιληπτό ότι τα επίσηµα στοιχεία συνηγορούν σε αυτό.
Είναι αντιληπτό, όπως είπα, ότι το σύστηµα υγείας ισορροπεί.
Βέβαια πρέπει να απαντήσουµε πλέον τι κοινωνικό κράτος θέλουµε και τι σύστηµα υγείας θέλουµε. Θέλουµε ένα κοινωνικό
κράτος που θα παράγει ελλείµµατα, κακοδιαχείριση και χρέη,
όπως συνέβη τόσα χρόνια και µε τον τοµέα της υγείας; Προφανώς και όχι.
Νοµίζω ότι υπάρχουν απαντήσεις έµπρακτες από τούτη εδώ
την Κυβέρνηση, όπως υπάρχουν και έµπρακτες απαντήσεις, δυστυχώς, απ’ όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Το µαύρο
χρήµα που διακινήθηκε στην υγεία κατά την προηγούµενη δεκαετία -και υπάρχουν συγκεκριµένες πολιτικές ευθύνες γι’ αυτόφτάνει σε δυσθεώρητα ποσοστά. Μιλάµε για 85 σχεδόν δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα σκάνδαλα πιθανώς να ξεπερνούν σε ευρηµατικότητα ακόµα και τις υποθέσεις των εξοπλιστικών προγραµµάτων ή αυτό της «SIEMENS».
Νοµίζω ότι έχει µε µεγάλη λεπτοµέρεια αναλυθεί το νοµοσχέδιο. Θέλω να σταθώ στο εξής: Πρώτον, θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο θέτει µία σειρά από
ζητήµατα. Και βέβαια θεωρώ εµβληµατικό το γεγονός -και είναι
και η µεγάλη συνεισφορά του νοµοσχεδίου- της κατάργησης
αυτού του πολύπαθου οργανισµού, που δυστυχώς έχει γίνει συνώνυµο της διαφθοράς και της κατασπατάλησης του δηµόσιου
χρήµατος, και µιλάω για το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Όπως αναφέρεται και στο νοµοσχέδιο, το θεσµικό πλαίσιο που
διέπει σήµερα την λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ελλιπές και
δεν διαθέτει συνοχή. Εποµένως, κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή του από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας, έναν
σύγχρονο οργανισµό µε διευρυµένες τις αρµοδιότητες για την
προστασία της δηµόσιας υγείας, δηλαδή πρόληψη νόσων, αύξηση του προσδόκιµου ζωής και προαγωγή της υγείας µέσω οργανωµένων προσπαθειών της πολιτείας και της κοινωνίας. Είναι
κοµβική και συµβολική αυτή η προσπάθεια και σκοπό έχει να τονίσει τις καλές πρακτικές στον χώρο της υγείας και την προσπάθεια που γίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια.
Δεν θέλω να αδικήσω τίποτε απ’ όσα προβλέπει το νοµοσχέδιο. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι συστήνεται Εθνικό Κέντρο
Νεοπλασιών για τη διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον
καρκίνο, ο οποίος αποτελεί µια από τις κύριες αιτίες θανάτου στη
χώρα µας και µείζον ζήτηµα, καθώς είναι εθνικό και παγκόσµιο
πρόβληµα υγείας. Έτσι, η κατάρτιση αυτού του οργανισµού κρίνεται παραπάνω από αναγκαία. Η ανάγκη για ενηµέρωση και
πρόληψη της νόσου, αλλά και η υπεύθυνη, η ολιστική και ασθενοκεντρική αντιµετώπιση µέσω της διαµόρφωσης εθνικής στρατηγικής είναι επιβεβληµένη. Αυτός ο νέος φορέας, λοιπόν, θα
αναλάβει τη διαµόρφωση και την εισήγηση προς τον Υπουργό
Υγείας της εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο και θα συντονίζει
τις ενέργειες που αφορούν την συνολική σε εθνικό επίπεδο διαχείριση των νεοπλασµατικών νοσηµάτων. Υπάρχουν και µια σειρά
από ζητήµατα τα οποία, όπως είπα και πριν, έχουν περιγραφεί
και αναλυθεί από τους συναδέλφους µε επάρκεια.
Θα ήθελα να σταθώ λίγο στην τροπολογία σε σχέση µε την
αποσύνδεση νοσοκοµείων. Εδώ νοµίζω ότι θα πρέπει να πιάσουµε λίγο το νήµα από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή από τον
ν.4052/2012. Και µάλιστα, πριν από λίγο ο κ. Λοβέρδος, αν θυµάµαι καλά, είπε ότι «εντάξει, τι είχε αυτή η ρύθµιση τέλος πάντων; Δεν είχε τίποτε το κακό και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και
ουσιαστικά επιµένει στις περισσότερες διασυνδέσεις και αποσυνδέει πολύ λίγα νοσοκοµεία».
Προσέξτε, εµείς είχαµε πει κάτι τότε το οποίο ίσχυε απόλυτα
και φαινόταν και από τα αποτελέσµατα. Αρκετοί Βουλευτές είµαστε από επαρχία και γνωρίζουµε πολύ καλά τα ελλείµµατα και
τις δυσλειτουργίες που δηµιούργησε η διασύνδεση των νοσοκο-
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µείων. Ήταν ένα διοικητικό τρικ -και θα επιµείνουµε σε αυτό. Ουσιαστικά κάποια νοσοκοµεία θα σταµατούσαν να υπάρχουν. Παραδείγµατος χάρη, εγώ που είµαι από τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και υπάρχουν δύο Νοσοκοµεία, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, βλέπαµε το τι γινόταν στον τοµέα της υγείας εκείνα τα χρόνια, τα χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, τα πρόσφατα χρόνια, τα µνηµονιακά χρόνια, όταν ουσιαστικά το Νοσοκοµείο Μεσολογγίου απειλούνταν κυριολεκτικά
µε κατάργηση.
Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν και άλλα αιτήµατα αποσύνδεσης, όπως, ας πούµε, για τα συγκεκριµένα Νοσοκοµεία του
Νοµού µου. Όµως, νοµίζω ότι είναι σωστή και η πρόταση του
Υπουργείου, ακριβώς γιατί όπως σταδιακά προσπαθούµε να επιλύσουµε ζητήµατα τα οποία υπήρχαν στην υγεία και είναι πάρα
πολλά και πάρα πολύ σηµαντικά, έτσι θα πρέπει να πούµε ότι και
στο ζήτηµα των αποσυνδέσεων θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση.
Θα έλεγα ότι για τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, τον πιο µεγάλο
νοµό της χώρας που έχει ένα τέτοιο δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και πάρα πολύ µεγάλες ανάγκες, τα δύο νοσοκοµεία θα
πρέπει να υπάρχουν, τα δύο νοσοκοµεία θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένα και βεβαίως θα πρέπει να πω ότι σε µια δεύτερη
περίοδο θα υπάρχει αξιολόγηση των αιτηµάτων και προχώρηµα,
κατά την άποψή µου, εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο.
Δεν έχει καµία σχέση η πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης µε την πολιτική της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κυρία
Τριανταφύλλου, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ολοκληρώνω και σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει ανάγκες και έχει έναν σχεδιασµό για δηµόσια και δωρεάν υγεία, όπως και για δηµόσια και
δωρεάν παιδεία, που είναι βασικά δηµόσια αγαθά. Μ’ αυτή την
προοπτική, λοιπόν, εκεί όπου υπήρχαν οι µεγαλύτερες δυσλειτουργίες προχωρήσαµε στη λύση των προβληµάτων αυτών και
σιγά-σιγά θα ολοκληρωθεί µε τη λύση και των άλλων ζητηµάτων
που έχουν τεθεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο επόµενος οµιλητής είναι ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα νοµίζω ότι συζητάµε ένα πολύ σπουδαίο νοµοσχέδιο. Το µεγάλο χρέος, το
ιερό χρέος που αναλαµβάνει κάποιος, όταν διαδέχεται µία κυβέρνηση και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας και
απόλυτης –θα έλεγα- ένδειας και εξαθλίωσης, είναι να προστατεύσει πάση θυσία τη δηµόσια υγεία, να προσφέρει πλήρη υγειονοµική κάλυψη στους πολίτες. Αυτό ορίζει η κοινή λογική, αυτό
ορίζει το συµφέρον της χώρας, αυτό επιχειρεί το υπ’ όψιν νοµοσχέδιο, αυτό κατοχυρώνει η επικείµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος των Ελλήνων, τροποποιώντας την παράγραφο 3 και
προσθέτοντας την παράγραφο 7 στο άρθρο 21.
Το άρθρο 21, λοιπόν, στην παράγραφο 3 ορίζει: «Το κράτος
εγγυάται το δικαίωµα στην υγεία και υποχρεώνεται να παρέχει
κάθε καθολική πρόσβαση σε αποτελεσµατικές παροχές υγείας
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.»
Και επειδή ακούστηκαν διάφορα, έχω εδώ το Σύνταγµα της
Ελλάδας που πριν από την αναθεώρηση προέβλεπε στην παράγραφο 3 του άρθρου 21: «Το κράτος µεριµνά για την υγεία των
πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.» Καµµία σχέση το ένα µε το άλλο.
Επίσης, παρέλειψαν οι συνάδελφοι να πουν ότι προστίθεται η
παράγραφος 7 στο ίδιο άρθρο, η οποία ορίζει: «Βασικά κοινωνικά
αγαθά, όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια και τα δίκτυα διανοµής τους υπόκεινται σε καθεστώς δηµόσιας υπηρεσίας και τε-
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λούν σε δηµόσιο έλεγχο.» Έχουν άµεση σχέση και αυτά µε το
πώς εξελίσσονται τα θέµατα της υγείας και ιδιαίτερα της ψυχικής
υγείας στον τόπο µας.
Η κάλυψη σε ανασφάλιστους πολίτες προβλέπεται στο άρθρο
104. Με τον ν.4368/2016 θεσπίζονται για πρώτη φορά το δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δηµόσιες δοµές υγείας.
Με τον ν.4486/2017 παρέχεται στους οικογενειακούς γιατρούς
που συµβάλλονται µε τον ΕΟΠΥΥ το δικαίωµα συνταγογράφησης
στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Η πλέον θεµελιώδης αλλαγή που εισάγει το νέο θεσµικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώµατος ασφαλισµένων κι ανασφάλιστων και πρώην κατόχων ατοµικού βιβλιαρίου οικονοµικά
αδύναµων ως προς την πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Αυτό σηµαίνει πραγµατικά πλήρη νοσηλευτική, διαγνωστική και
φαρµακευτική κάλυψη για όλους τους πολίτες, σύµφωνα πλέον
και µε το υπό αναθεώρηση Σύνταγµα, όπως ανέφερα προηγουµένως.
Το τι αναλάβαµε είναι γνωστό. Θυµίζω ότι βρήκαµε δεδοµένες
οφειλές ύψους 28.000.000 ευρώ που είχατε χρεώσει στους ανασφάλιστους πολίτες. Τα διαγράψαµε. Επιπλέον 150.000.000
ευρώ τα «παγώσαµε», για να µην βεβαιωθούν στις ΔΟΥ. Αυτή
ήταν η κατάσταση του 2015. Σήµερα κανένας ανασφάλιστος δεν
χρεώνεται µε νοσήλια και είναι περίπου δύο εκατοµµύρια συµπολίτες µας.
Πρέπει να θυµίσω, επίσης, ότι η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τα
φάρµακα των ανασφάλιστων το 2014 ήταν µόλις 600.000 ευρώ
τον µήνα. Το 2018 η αντίστοιχη δαπάνη ήταν 20.000.000 τον
µήνα. Αυτό σηµαίνει πρόσβαση των αδύναµων πολιτών στο σύστηµα της υγείας.
Το Μέρος Α’ του νοµοσχεδίου, λοιπόν, ρυθµίζει το πλαίσιο
αδειοδότησης της λειτουργίας των κλινικών, ενοποιεί σε ένα νοµοθέτηµα όλες τις διατάξεις που σήµερα είναι διάσπαρτες και
εκσυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας των κλινικών.
Στο Β’ Μέρος προβλέπει τη σύσταση του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας
Υγείας» και την κατάργηση του αµαρτωλού ΚΕΕΛΠΝΟ στο
άρθρο 62. Ο νέος φορέας έχει τη µορφή νοµικού προσώπου µε
αρµοδιότητα την προάσπιση και προαγωγή της υγείας.
Η νοµοθετική παρέµβαση που επιχειρείται για πρώτη φορά
αφορά στη ρύθµιση, ίδρυση και λειτουργία κέντρων αναφοράς,
κεντρικού εργαστηρίου και περιφερειακών εργαστηρίων δηµόσιας υγείας, προκειµένου να επιτευχθεί η εργαστηριακή επιτήρηση των νοσηµάτων, η επιδηµιολογική καταγραφή και η
διαχρονική παρακολούθηση στις επιπτώσεις των νοσηµάτων,
κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, η λήψη µέτρων πρόληψης και διαρκούς ενηµέρωσης του πληθυσµού και η ορθή διαχείριση πόρων
µε παρακολούθηση και εκτίµηση της υγείας του πληθυσµού.
Όλα τα προηγούµενα για να γίνουν πραγµατικότητα, είναι
απαραίτητο να θεσµοθετηθεί ένας ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Είναι µία υπηρεσία που έλειπε από τη χώρα και θεσµοθετείται για πρώτη φορά. Δεν έχει καµµία σχέση µε τον
ασφαλιστικό φάκελο του ΕΟΠΥΥ. Περιέχει πληροφορίες µόνο
που αφορούν στις δαπάνες για τον κάθε ασθενή, δηλαδή ότι ο
τάδε ασθενής έκανε την τάδε εξέταση µε αυτό το κόστος. Η επιδιωκόµενη απολύτως απαραίτητη ρύθµιση παρακολούθησης της
υγείας του πληθυσµού έχει να κάνει µε ένα φιλικό, ασφαλές και
απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον χρήστη όσο για το δηµόσιο
σύστηµα υγείας. Κυρίως όµως έχει να κάνει µε τη διαφάνεια.
Η σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών. Η νόσος του
καρκίνου αποτελεί µία από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα
µας. Είναι µία νόσος που όλοι γνωρίζουµε πόσο υποφέρει ο
ασθενής, η οικογένειά του, αλλά -κακά τα ψέµατα- ο δρόµος του
Γολγοθά είναι µοναχικός.
Χρέος της πολιτείας, λοιπόν, και αυτονόητο καθήκον είναι η
διαµόρφωση στρατηγικής για την απολύτως επιβεβληµένη
ανάγκη ενηµέρωσης και πρόληψης της νόσου. Αυτό ορίζει την
υπεύθυνη στάση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες. Προφανής, λοιπόν, η ανάγκη για ίδρυση του φορέα που θα αναλάβει τη
διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τον Καρκίνο, που θα
συντονίζει ενέργειες για την διαχείριση νεοπλασµατικών νοσηµάτων, µε σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία.
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Είµαι βέβαιος ότι όλοι έχουµε βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις είτε από φίλους είτε από συγγενικά πρόσωπα.
Όλα τα παραπάνω θεσµοθετούνται τώρα και µε την επικείµενη
συνταγµατική αναθεώρηση κατοχυρώνονται συνταγµατικά, ώστε
να µη διανοηθεί ποτέ κανείς ξανά να αµφισβητήσει το αυτονόητο, εκτός και αν έρθουν ξανά οι αµετροεπείς και διαπλεκόµενοι στη διακυβέρνηση της χώρας.
Όλα τα παραπάνω συµβαίνουν σε καιρούς δεινής οικονοµικής
κρίσης, όταν οι προηγούµενοι έκλειναν τα νοσοκοµεία το ένα
µετά το άλλο ή τα απαξίωναν προκειµένου να ξεπουληθούν σε
«ηµετέρους», φυσικά µε ανταλλάγµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το «Ερρίκος Ντυνάν».
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ να ψηφίσετε ένα νοµοσχέδιο
το οποίο το έχει ανάγκη πριν από όλα ο Έλληνας πολίτης. Αφήστε κατά µέρους τις εξυπνάδες, περί Συµφωνίας των Πρεσπών
µε ανταλλάγµατα. Αδικείτε τον µόχθο του ελληνικού λαού, ο
οποίος µε πολύ µεγάλη προσπάθεια και µε τη χρηστή διακυβέρνηση κατάφερε να θεσµοθετήσουµε σήµερα πράγµατα τα οποία
τα έχει απολύτως ανάγκη.
Άρα, λοιπόν, σήµερα σας καλώ να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο
αφήνοντας το αφήγηµα αυτό στους αµετροεπείς και τους αναντίρρητα ανεπαρκείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος κ. Θεµιστοκλής Μουµουλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται σιγά-σιγά η συζήτηση για ένα κοµβικής σηµασίας νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας, ένα νοµοσχέδιο που επιχειρεί µια ολοκληρωµένη παρέµβαση εξορθολογισµού και εκσυγχρονισµού διαφόρων σηµαντικών τοµέων του συστήµατος υγείας στη χώρα µας, αλλά και του
κοινωνικού κράτους. Πρόκειται για ένα ακόµη µεγάλο βήµα του
Υπουργείου Υγείας που δείχνει τον δρόµο των µεγάλων µεταρρυθµίσεων σε περιόδους κρίσης στον νευραλγικό για την κοινωνία τοµέα της υγείας.
Η Κυβέρνηση προχωρά στην ολοκλήρωση του νοµοθετικού
της έργου, επιχειρώντας να οδηγήσει τη χώρα σε ένα αµετάκλητο ξέφωτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, επειδή για την
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σήµερα θα µπορούσαµε να
πούµε ότι είναι και ηµέρα των διαχωρισµών, αφού υπάρχουν δυο
τροπολογίες οι οποίες αφορούν σε δυο πολύ σηµαντικά ζητήµατα, να σταθώ σε αυτό.
Πρώτη τροπολογία είναι εκείνη που αφορά στην επαναφορά
της αυτοτέλειας των δυο νοσοκοµείων του Νοµού Κοζάνης, του
Μαµάτσειου Νοσοκοµείου στην Κοζάνη και του Μποδοσάκειου
στην Πτολεµαΐδα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στις δυο
νοσοκοµειακές µονάδες να αναπτυχθούν ισότιµα και µε άµιλλα
και να παρέχουν αυτόνοµα τις υπηρεσίες τους. Ένας επιπλέον
λόγος αυτής της επαναφοράς είναι το γεγονός ότι σε λίγες
µέρες νοµοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας η δηµιουργία
µιας σχολής υγείας µε τρία τµήµατα στην Πτολεµαΐδα. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι είναι µια αυτονόητη εξέλιξη η σύνδεση
των τριών πανεπιστηµιακών τµηµάτων, µε τη δηµιουργία πανεπιστηµιακών κλινικών στο Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο. Πρόκειται για
µια καταλυτική εξέλιξη για την οικονοµία µιας ταλαιπωρηµένης
περιοχής, µιας περιοχής που συνδέθηκε διαχρονικά τα τελευταία
εξήντα χρόνια µε τη µονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ. Με τον τρόπο
αυτό δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσει η περιοχή της Εορδαίας αυτό το πλεονέκτηµα των τριών σχολών.
Περνάω στη δεύτερη τροπολογία που αφορά στον διαχωρισµό
του Δήµου Σερβίων - Βελβεντού. Πρόκειται για ένα πρόβληµα
που αναζητεί τη λύση του από το 2010, πρόκειται για µια ακόµη
αδικία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα στο σώµα της αυτοδιοίκησης. Σε κάποιες περιπτώσεις τα
προβλήµατα αυτά δεν µπορεί παρά να πρέπει να ξεπεραστούν
µε δυναµικές πολιτικές επιλογές.
Αντιλαµβάνοµαι βεβαίως ότι είναι η αρχή ενός διαλόγου και
για άλλες περιοχές, όµως θα πρέπει να ξέρουµε ότι δεν είναι
όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Οφείλουµε να δεχθούµε τον πιλοτικό
χαρακτήρα των διαχωρισµών της εν λόγω τροπολογίας, οφεί-
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λουµε να εξετάσουµε κάθε περίπτωση όχι οριζόντια, αλλά µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Αυτό άλλωστε είπε
στη χθεσινή του οµιλία και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλέξης
Χαρίτσης.
Στο επιχείρηµα κάποιων πως η τροπολογία για τον διαχωρισµό
των δήµων έρχεται για λόγους προεκλογικούς, υπάρχει µια αυτονόητη απάντηση για όσους µπορούµε και σκεφτόµαστε εδώ,
ότι ενδεχοµένως το πολιτικό κόστος να είναι µεγαλύτερο από το
πολιτικό όφελος και µάλλον έτσι θα µπορούσε να ήταν, αφού οι
περιοχές που διεκδικούν διαχωρισµό δήµων είναι περισσότερες
από τις πέντε περιοχές που διαχωρίζονται.
Εδώ θέλω να σταθώ στην καθοριστική συµβολή του Υπουργού
Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση σε αυτήν την εξέλιξη. Οφείλουµε να
τον ευχαριστήσουµε δηµόσια, όχι µόνο για την περιοχή µας,
αλλά για τη γενναία πολιτική επιλογή να προχωρήσει στον διαχωρισµό δήµων, ένα χρονίζον πρόβληµα, ένα πρόβληµα το οποίο
πρέπει να αντιµετωπιστεί στα επόµενα δυο χρόνια οριστικά.
Ο Αλέξης Χαρίτσης µε το νοµοσχέδιο, µε την τροπολογία
αυτή, επιχειρεί το πρώτο βήµα αποκατάστασης µιας κραυγαλέας
αδικίας όχι µόνο για το Βελβεντό, αλλά και για άλλες περιοχές.
Είναι µια εµφανής περίπτωση πολιτικού που αψηφά το πολιτικό
κόστος.
Για να συνδεθεί η χώρα µε ένα καλύτερο µέλλον πρέπει να αλλάξουν σηµαντικά νοοτροπίες αλλά και πολιτικές επιλογές. Είναι
γνωστό πως στη χώρα της δηµοκρατίας, στη χώρα που γέννησε
τον πολιτισµό, οι προηγούµενες κυβερνήσεις εφάρµοζαν διαχρονικά µια πολιτική αλά κάρτ. Εµφανίζονται διάφορα παράδοξα
στον δηµόσιο βίο. Βλέπουµε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
διαφωνεί σε διάφορα νοµοσχέδια, όπως παραδείγµατος χάρη σε
ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και τελικά να το υπερψηφίζει, να συµφωνεί στην ουσία διαχρονικά µε τη Συµφωνία των
Πρεσπών και τελικά να την καταψηφίζει, να απεύχεται και να προβλέπει την περικοπή των συντάξεων και µε συντριβή να υπερψηφίζει τη µη περικοπή και τώρα παρατηρούµε στο ζήτηµα του
διαχωρισµού του Δήµου Σερβίων - Βελβεντού να διαφωνεί η νοµαρχιακή της Νέας Δηµοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης, να διαφωνεί ριζικά µε την εξέλιξη, µε τον διαχωρισµό,
και ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και παραδόξως
όλοι οι πολιτευτές της Νέας Δηµοκρατίας να συµφωνούν µε την
εξέλιξη.
Εµείς από την περίοδο που ακόµη ήµασταν αντιπολίτευση
µέχρι σήµερα σταθήκαµε σταθεροί στις επιλογές µας για διαχωρισµό του Δήµου Σερβίων - Βελβεντού. Δεσµευθήκαµε να στηρίξουµε τον δίκαιο αγώνα των κατοίκων µιας κοινωνίας µε τα δικά
της ιστορικά και αξιοζήλευτα χαρακτηριστικά, µιας κοινωνίας
που έχει αναπτύξει µε υποδειγµατικό τρόπο το συνεταιριστικό
κίνηµα και που λειτουργεί σε πολλούς τοµείς ως πρότυπο µε
σύγχρονο τρόπο, µια σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία, η οποία
διεκδίκησε µε απαράµιλλο πάθος τη δικαίωση του αιτήµατός της.
Προσπαθήσαµε µε όλες µας τις δυνάµεις να δικαιωθεί το αίτηµα
και είµαστε πςερήφανοι γι’ αυτή την εξέλιξη, για το γεγονός ότι
ο Δήµος Βελβεντού σε λίγες ώρες θα είναι ένας νέος, ανεξάρτητος δήµος.
Ταυτόχρονα θεωρούµε ότι είναι υποχρέωσή µας να στηρίξουµε όλους τους δίκαιους αγώνες των κοινωνιών και σήµερα
και αύριο και πάντα. Η χώρα χρειάζεται τοµές, χρειάζεται µεταρρυθµίσεις υπέρ της κοινωνίας, χρειάζεται τολµηρές πολιτικές
που να έρχονται από το µέλλον. Ως Κυβέρνηση θέλουµε να κριθούµε από το άθροισµα των πολιτικών επιλογών µας, από το σύνολο του έργου µας και όχι από αποσπασµατικές και επικοινωνιακού τύπου µεθοδευµένες πολιτικές φθοράς που ασταµάτητα
επί τέσσερα χρόνια επιχειρεί η Αντιπολίτευση. Ο διαχωρισµός
δήµων που εισάγεται µε την εν λόγω τροπολογία είναι ένα ακόµη
βήµα επίλυσης αδικιών, ένα ακόµη βήµα να αποκτήσει ουσιαστικό λόγο η κοινωνία, ένα ακόµα βήµα θαρραλέας άσκησης πολιτικής µε µοναδικό γνώµονα το κοινωνικό αλλά και το εθνικό
συµφέρον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας από τη
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Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι πολλοί ανέµεναν µε ενδιαφέρον τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου
Υγείας κυρίως γιατί είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες µέσα από µία
ρητορική, προφανώς διαφορετικής άποψης, ενδεχοµένως ανακάλυψης σκανδάλων, η οποία ερχόταν από το παρελθόν και η
οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είχε προαναγγείλει την κατάργηση
του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ακούγαµε, κυρίως, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας να µας
λέει ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ τελειώνει, κλείνει, δεν θα υπάρχει από εδώ
και πέρα. Αντ’ αυτού, έρχεται µία νοµοθετική πρωτοβουλία, η
οποία απλώς και µόνο αλλάζει το όνοµα και βεβαίως διαφοροποιεί τον οργανισµό σε σχέση µε κάποια ζητήµατα, τα οποία επιµέρους βρίσκονταν στη δική του αρµοδιότητα και κατά κάποιον
τρόπο δηµιουργούσαν και τις συγκεκριµένες ανάγκες, προκειµένου να υπάρχει η δράση και να υπάρχει το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Όλα αυτά, όµως, στην πραγµατικότητα έρχονται να αντιµετωπιστούν µε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο όχι µόνο δηµιουργεί
απογοήτευση σ’ αυτούς που περίµεναν ένα νοµοσχέδιο µετά
βαΐων και κλάδων από το Υπουργείο Υγείας, αλλά τελικά δείχνει
ότι έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο πνίγεται µέσα από τις δικές
του αντιφάσεις, µέσα από την αδυναµία του να χαράξει πολιτική,
µέσα από τη βροχή τροπολογιών, που για άλλη µια φορά µονοπωλούν το ενδιαφέρον του ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά κυρίως µέσα από µια πρακτική που σ’ έναν πολύ µεγάλο βαθµό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, δηµιουργεί
ένα τεράστιο ζήτηµα κακής νοµοθέτησης.
Πείτε µου, αλήθεια, σ’ ένα νοµοσχέδιο το οποίο µαζεύει όλα
τα ζητήµατα από τη µία µέχρι την άλλη πλευρά -κυριολεκτικά από
τη µία µέχρι την άλλη πλευρά- που ρυθµίζει ζητήµατα, τα οποία
σ’ έναν πολύ µεγάλο βαθµό δείχνουν ότι δεν είναι η πραγµατική
ανάγκη αυτήν τη στιγµή του Υπουργού Υγείας να αντιµετωπίσει
προβλήµατα, αλλά να κάνει µικροεξυπηρετήσεις, τα γνωστά ρουσφέτια κατά τα γνωστά και ειωθότα και κυρίως να αντιµετωπίσει
µια πραγµατικότητα όχι µε τη λογική επίλυσης ζητηµάτων, αλλά
επίλυσης ζητηµάτων τα οποία έχουν προκύψει από µία κακή προηγούµενη περίοδο, πώς δεν είναι ερώτηµα για εσάς η Βουλή να
έρχεται σήµερα να νοµοθετεί για ένα νοµοσχέδιο που έχει σχεδόν εκατόν πενήντα άρθρα, που έχουν έρθει δεκάδες τροπολογίες, έχοντας στην πραγµατικότητα καταργήσει τον ίδιο τον
Κανονισµό;
Κανονικά για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ -είναι και
προς εσάς η επισήµανση, κύριε Πρόεδρε- θα έπρεπε να είναι
άλλη η συζήτηση επί της αρχής και άλλη η συζήτηση επί των άρθρων. Μάλιστα, δεν µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο ήρθε
ξαφνικά κάτω από την πίεση των «µνηµονιακών» -εντός εισαγωγικών, µιας και δεν σας αρέσει να το λέτε- δεσµεύσεων της χώρας, προκειµένου να ολοκληρωθεί σε µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Είναι νοµοσχέδιο το οποίο το περιµέναµε δεκάδες µήνες
για να έρθει. Ερχόµαστε, λοιπόν, την τελευταία στιγµή, σε µία
πιεσµένη ουσιαστικά κοινοβουλευτική διαδικασία, να συζητήσουµε για ζητήµατα που το καθένα απ’ αυτά θα µπορούσε να
είναι αντικείµενο ενός νοµοσχεδίου.
Όλα αυτά τα λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί κάποια
στιγµή εάν πρέπει κανείς να αναζητήσει την αµετροέπεια -και λυπάµαι που χρησιµοποιώ τον όρο ενός εκ των προηγουµένων συναδέλφων που βρέθηκαν στο Βήµα- θα είναι αρκετό να κοιτάξει
τον εαυτό του στον καθρέφτη και να δει τι έλεγε σε µία προηγούµενη περίοδο, όταν πολύ µικρά ζητήµατα σε σχέση µε αυτά τα
οποία τίθενται σήµερα υπήρχαν και υπήρχε µία γενικότερη αντίθεση από την πλευρά της συγκεκριµένης παράταξης στην οποία
βρίσκεστε και τι ακριβώς κάνετε σήµερα.
Θα µείνω σε δυο βασικά ζητήµατα.
Τροπολογία για το φάρµακο. Έχετε αντιληφθεί τι θα ψηφίσετε,
κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης; Ξέρετε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από περίπου δύο χρόνια; Έλεγε ότι το σκάνδαλο της «NOVARTIS» εδράζεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι
χώρα αναφοράς για την τιµή των φαρµάκων για περίπου πενήντα
πέντε χώρες. Σήµερα, λοιπόν, έρχεστε να κάνετε ένα τεράστιο
δώρο στις πολυεθνικές εταιρείες, στην πραγµατικότητα να τους
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δώσετε τη δυνατότητα να αυξήσουν την τιµή σχεδόν σε όλες τις
χώρες για τα φάρµακα τα οποία διαθέτουν. Εγώ δεν θα σας πω
εάν όντως είναι σωστό ή λάθος αυτό, θα σας πω όµως ότι κάποια
στιγµή όλα αυτά τα οποία υποστηρίζατε στο παρελθόν και ήταν
ο βασικός λόγος πάνω στον οποίο οικοδοµήσατε το αφήγηµα
του σκανδάλου-φιάσκου «NOVARTIS», τελικά φαίνεται ότι από
εσάς αποκαθηλώνεται αυτήν τη στιγµή µε αυτήν την τροπολογία.
Δικαίωµά σας, απλώς για να ξέρετε τι ψηφίζετε και τι υποστηρίζετε, γιατί κάθε φορά το να έρχεται κανείς εδώ και να κάνει τον
τιµητή κουνώντας το δάκτυλο από το Βήµα του ελληνικού Κοινοβουλίου και λέγοντας ότι εδώ είναι το σκάνδαλο, όταν την επόµενη στιγµή έρχεται να νοµοθετήσει ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο,
εάν δεν συνιστά υποκρισία, τουλάχιστον νοµίζω ότι για τον ίδιο
συνιστά ένα τεράστιο ζήτηµα σε σχέση µε το πώς βλέπει και το
πώς αισθάνεται την προσωπική του αξιοπρέπεια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και για εσάς συνιστά άγνοια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ.
Προχωρήστε, κύριε Τσιάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Τροπολογία για «σπάσιµο» των
δήµων. Εγώ έχω δεχθεί ότι υπάρχουν όντως ζητήµατα στις τοπικές κοινωνίες. Φαντάζοµαι ότι δεν υπάρχει συνάδελφος στον
χώρο του ελληνικού Κοινοβουλίου, που µε τον έναν ή τον άλλον
τρόπο να µην έχει δεχθεί αίτηµα από ένα κοµµάτι της τοπικής
κοινωνίας, στην οποία αναφέρεται, για δήθεν άδικη κατάτµηση
των δήµων στο παρελθόν ή για ενδεχόµενη προσδοκία να δηµιουργηθούν και άλλοι δήµοι.
Εδώ όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκύπτουν κάποια
ζητήµατα, τα οποία πρέπει να δει κανείς µε σοβαρότητα. Είναι
δυνατόν αυτή η κατάτµηση, η διάσπαση, να γίνεται τρεις µήνες
πριν τις εκλογές; Είναι αυτό µία σοβαρή προσέγγιση της ελληνικής πολιτείας; Και αλήθεια, ποια είναι τα κριτήρια; Μπορεί κάποιος από εσάς να µου πει για ποιον λόγο ένας δήµος από αυτούς που σήµερα χωρίζονται χωρίζεται σε τρεις και κάποιος
άλλος σε δύο και κάποιοι άλλοι δεν χωρίζονται και κάποιοι άλλοι
είναι µεγαλύτεροι, αλλά δεν έχουν τύχει της ίδιας αντιµετώπισης;
Βεβαίως υπάρχει η νησιωτική Ελλάδα. Βεβαίως υπάρχει η Ελλάδα του ορεινού όγκου, που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε εντελώς διαφορετικά κριτήρια σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση. Όλα αυτά τα δέχεται κανείς. Αλλά πόσο σοβαρή είναι
µία πολιτεία η οποία νοµοθετεί λίγο χρόνο πριν τις εκλογές,
χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της ότι για
να δηµιουργήσουµε συνθήκες δικαιοσύνης απέναντι στα αιτήµατα διαφορετικών τοπικών κοινωνιών, από άλλα µέρη της Ελλάδας, πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο και ένας συγκεκριµένος
λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η κατάτµηση;
Αυτά δυστυχώς µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο αποδεικνύουν πως όταν δεν έχεις ολοκληρώσει στη σκέψη σου ένα σχέδιο, µε το οποίο θα αντιµετωπίσεις είτε προβλήµατα του παρελθόντος είτε θα θεραπεύσεις ανάγκες που προκύπτουν σε έναν
δεύτερο χρόνο, συνήθως µπαίνεις σε µία λογική απλά και µόνο
κάποιους να τους ικανοποιείς -πάντα για ψηφοθηρικούς λόγους, κάποιους άλλους να µην έχεις προλάβει να τους ικανοποιήσεις
και κάποιους άλλους να τους έχεις δυσαρεστηµένους. Αυτό,
όµως, δεν συνιστά σοβαρή πολιτεία. Δεν συνιστά σοβαρή νοµοθέτηση. Δεν συνιστά σοβαρό τρόπο, µε τον οποίο θα έπρεπε
κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση –εγώ θέλω να είµαι απολύτως
ειλικρινής- η εκάστοτε ελληνική πολιτεία να αντιµετωπίζει είτε τα
αιτήµατα των τοπικών κοινωνιών είτε τα αιτήµατα γενικότερα της
ελληνικής κοινωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, παρακαλώ,
κύριε Τσιάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς βρίσκεστε απέναντι στον δικό σας
εαυτό. Και το να εκτίθεστε είναι το λιγότερο. Τουλάχιστον, αν
λαµβάνατε σωστές αποφάσεις, θα µπορούσαµε από την άλλη
πλευρά και να τις υποστηρίξουµε, αλλά πολύ περισσότερο να
δείξουµε ότι την κρίσιµη στιγµή το ελληνικό πολιτικό σύστηµα
µπορεί επιτέλους να σοβαρευτεί. Φαίνεται ότι γι’ αυτό έχουµε
πολύ δρόµο ακόµη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μένουν ακόµη να µιλήσουν τέσσερις συνάδελφοι: ο κ. Στογιαννίδης -να έρθει στο
Βήµα- ο κ. Παυλίδης, ο κ. Καράογλου και η κ. Μεγαλοοικονόµου.
Και θα κλείσουµε µε τον κύριο Υπουργό.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Δεν θα υπάρξουν δευτερολογίες, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφού κλείσει ο κύριος Υπουργός, µε όποιον είναι στην Έδρα, θα συζητήσετε.
Γνώµη µου είναι για δύο, τρία λεπτά, όχι παραπάνω, οι εισηγητές
και µόνο µπορούν να δευτερολογήσουν.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη σηµερινή συνεδρίαση της
Ολοµέλειας συζητάµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας µε
τίτλο: «Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις».
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελείται από 147 άρθρα και είναι
ακόµη ένα δείγµα της πολιτικής της Κυβέρνησης για την υγεία.
Επειδή δεν έχω τον χρόνο να αναφερθώ σε όλα τα µέρη του νοµοσχεδίου, επέλεξα να αναφερθώ σε κάποια από αυτά.
Με το άρθρο 84 θεσπίζεται ο ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος
υγείας. Ο ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας περιέχει το
ατοµικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας, καθώς και
δεδοµένα, εκτιµήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά µε
την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του προσώπου αυτού ως
ασθενούς καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψής του. Το περιεχόµενο του ατοµικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας τηρείται ισοβίως και υποχρεωτικώς σε εθνικό επίπεδο. Τα πρόσωπα που είναι
εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσµευση τήρησης της εµπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της εµπιστευτικότητας.
Με το άρθρο 91 δηµιουργούνται χώροι εποπτευόµενης χρήσης. Στους χώρους εποπτευόµενης χρήσης παρέχονται υπηρεσίες για την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τη
µείωση της βλάβης και των αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται µε τη χρήση ναρκωτικών. Οι χώροι εποπτευόµενης χρήσης
είναι µια δοµή που λειτουργεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έχει σώσει, κατ’ αρχάς, πολλές ζωές χρηστών, αλλά
στη συνέχεια βοήθησε και στην απεξάρτησή τους από τα ναρκωτικά. Ειλικρινά χαίροµαι που τη συγκεκριµένη δοµή θα την ψηφίσει και η Νέα Δηµοκρατία. Δεν µπορώ, όµως, να αφήσω ασχολίαστες τις ανακρίβειες που ακούσαµε από αρκετούς Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τα πεπραγµένα της όταν ήταν
Κυβέρνηση µέχρι τον Ιανουάριο του 2015.
Το 2014 τα νοσοκοµεία είχαν έλλειµµα 750 εκατοµµύρια ευρώ.
Τώρα έχουν πλεόνασµα 250 εκατοµµύρια ευρώ. Την επόµενη
τριετία θα διοριστούν άλλοι δέκα χιλιάδες εργαζόµενοι, µόνιµοι,
στο ΕΣΥ, τέσσερις χιλιάδες γιατροί και έξι χιλιάδες νοσηλευτές.
Οι δυόµισι χιλιάδες διορισµοί -χίλιοι γιατροί και χίλιοι πεντακόσιοι
νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό- θα πραγµατοποιηθούν εντός
του 2019.
Το 2013 η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκοµείου Ξάνθης κινδύνευσε µε κλείσιµο. Θυµάµαι ακόµη τους τότε Βουλευτές, τον
πρώην Δήµαρχο Ξάνθης και τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης που έκαναν παράσταση διαµαρτυρίας στον τότε Υπουργό
Υγείας και σηµερινό Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, που δηλώνει υπερήφανος για το έργο του στο Υπουργείο Υγείας.
Οι εργαζόµενοι του Νοσοκοµείου Ξάνθης µε ενηµέρωσαν ότι
το 2013 δεν είχαν µόνο έλλειψη από γιατρούς και νοσηλευτές,
αλλά και υλικών. Στο Νοσοκοµείο Ξάνθης το 2013 δεν είχαν ούτε
γάζες.
Αυτά που ανέφερα είναι ένα µικρό δείγµα από τα πεπραγµένα
στην Υγεία από τους Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας κατά
την τριετία 2012 - 2014. Είµαι βέβαιος ότι ανάλογες καταστάσεις
υπήρχαν σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία την τριετία 2012 - 2014,
όταν Υπουργοί Υγείας ήταν οι σηµερινοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που δηλώνουν υπερήφανοι για το έργο τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη σηµερινή συζήτηση επιβε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βαιώνεται, για ακόµη µία φορά, η µεγάλη διαφορά της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς αντιλαµβάνεται το κάθε
κόµµα την πολιτική υγείας. Η Νέα Δηµοκρατία υπεραµύνεται της
ιδιωτικής υγείας και της µείωσης της δηµόσιας δαπάνης για την
υγεία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει και ενισχύει τη δηµόσια και δωρεάν
υγεία για όλους τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για τη συντοµία σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στη έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα έξι µαθήτριες και
µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Μουσικό
Σχολείο Τρικάλων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνος Παυλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Υγείας για την
υπουργική τροπολογία που καταθέτει, σχετικά µε την αναγνώριση και πιστοποίηση της Μονάδας Απεξάρτησης «Διάπλους»
στην Κέρκυρα, µίας µονάδας που πραγµατικά επιτελεί το έργο
της, έτσι κι αλλιώς, αρκετά χρόνια. Ήταν ένα δίκαιο αίτηµα της
τοπικής κοινωνίας να πιστοποιηθεί αυτή η µονάδα και να αποκτήσει και τη νοµική της υπόσταση και να µπορέσει να βγάλει από
την ταλαιπωρία πάρα πολλές οικογένειες µε εξαρτηµένα άτοµα.
Εγώ θα τοποθετηθώ κυρίως στην τροπολογία η οποία αφορά
το «σπάσιµο» κάποιων δήµων και τη δηµιουργία νέων δήµων.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν κατά
βάση µία προοδευτικότερη µεταρρύθµιση του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»,
ο οποίος σαφέστατα αδικήθηκε µέσα στα µνηµόνια µε τη λειψή
οικονοµική επιχορήγηση, µε το κόψιµο των πόρων προς την αυτοδιοίκηση και µε την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, όµως, είχε αρκετά θετικά χαρακτηριστικά. Για
παράδειγµα, η αιρετή περιφέρεια από διορισµένη που υπήρξε
και άλλα σηµαντικά νοµοθετήµατα, όπου ήταν πάγιο αίτηµα της
τοπικής αυτοδιοίκησης να φτιαχτούν επαρκείς και ισχυρές αυτοδιοικητικές οντότητες. Παρ’ όλα αυτά, όµως, είχε συγκεκριµένες
ατολµίες.
Μία σοβαρή ατολµία που την αποκατέστησε ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
ως µία πιο προοδευτική πλέον µεταρρύθµιση από τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», ήταν η αλλαγή του εκλογικού νόµου, το πάγιο αίτηµα τοπικής αυτοδιοίκησης για την καθιέρωση της απλής αναλογικής
στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον στη νησιωτική Ελλάδα, η αυτοδιοικητική αρχιτεκτονική στηρίχτηκε πάνω στη λογική «ένα
νησί, ένας δήµος», µε µοναδικές εξαιρέσεις την Εύβοια και την
Κρήτη.
Υπήρξε µία αποτελεσµατική νοµοθέτηση, που δηµιούργησε,
όµως, αδικίες στα µεγάλα νησιά µε την οριζόντια εφαρµογή της,
βάζοντας νησιά, όπως η Κέρκυρα ή η Λέσβος, στην κατηγορία
της Μήλου, της Σύµης ή των Λειψών, δηλαδή περιοχές µε πολύ
µικρό µέγεθος αριθµητικό, πληθυσµιακό, αλλά και γεωγραφικό.
Εγώ θα δώσω µερικά ενδεικτικά στοιχεία για την Κέρκυρα:
Είναι το πιο πυκνοκατοικηµένο νησί της χώρας µετά τον Νοµό
Αττικής και τον Νοµό Θεσσαλονίκης, µε εκατόν ογδόντα πέντε
κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Τέταρτος νοµός είναι ο
Νοµός Ηρακλείου µε εκατόν δέκα κατοίκους. Όλοι οι άλλοι νοµοί
της Ελλάδας, οι υπόλοιποι πενήντα, είναι κάτω από εκατό κατοίκους το τετραγωνικό χιλιόµετρο. Είναι από τα πιο πυκνοκατοικηµένα νησιά της Μεσογείου.
Έχουµε διακόσια ογδόντα χωριά και οικισµούς µε µία συνδεσιµότητα µεταξύ τους -και εξαιτίας του ορεινού όγκου που υπάρχει- µε ένα εθνικό δίκτυο εξήντα χιλιοµέτρων, µε ένα επαρχιακό
δίκτυο τριακοσίων χιλιοµέτρων, µε δηµοτικό δίκτυο πεντακοσίων
χιλιοµέτρων. Επίσης, εξαιτίας του ελαιώνα και της ελαιοπαρα-
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γωγής των τεσσάρων εκατοµµυρίων ελαιοδένδρων, έχουµε ένα
αγροτικό δίκτυο εξακοσίων χιλιοµέτρων.
Έχουµε µία τουριστική ανάπτυξη σε όλη την έκταση του νησιού µε τετρακόσιες είκοσι ξενοδοχειακές µονάδες, µε σαράντα
επτά χιλιάδες κλίνες και πενήντα δύο χιλιάδες ενοικιαζόµενα δωµάτια. Συνολικά υπάρχουν εκατό χιλιάδες κλίνες.
Πέρυσι είχαµε τρεισήµισι εκατοµµύρια επισκέπτες και επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επισκέπτες από τις κρουαζιέρες, µε
ένα αεροδρόµιο, ένα λιµάνι επιβατικό και έναν προβλήτα κρουαζιεροπλοίων µέσα στον αστικό ιστό της πόλης, µέσα στα διοικητικά όρια της πόλης της Κέρκυρας. Έχουµε, δηλαδή, τρεις ισχυρές οχλούσες χρήσης, που όφειλε να τις διαχειριστεί ο Δήµος
Κερκύρας, σε µία πόλη που διαχειρίζεται και ζητήµατα UNESCO.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτά τα µεγέθη δεν µπόρεσε
µε τίποτα να τα εξυπηρετήσει η αρχή «ένα νησί, ένας δήµος». Γι’
αυτό και υπήρξαν και συγκεκριµένες µελέτες από το Ινστιτούτο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2007 -παραπάνω από δέκα χρόνια- που έλεγαν για την ανάγκη διάσπασης της Κέρκυρας και
άλλων περιοχών.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι ήταν σχεδόν οµόφωνη -πλην ΚΚΕη απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου σε σχέση µε τη διάσπαση του δήµου, η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Κέρκυρας και η πλειοψηφία των τοπικών συµβουλίων. Είναι πενήντα
τέσσερα τα τοπικά συµβούλια που εκφράζουν και εκπροσωπούν
εβδοµήντα χιλιάδες κατοίκους σε σύνολο εκατό χιλιάδων κατοίκων της Κέρκυρας.
Για να µην αδικώ τα πράγµατα, και η Νέα Δηµοκρατία έκανε
µία έγκαιρη διάγνωση από τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµογής του
νόµου. Ήδη από το 2013 υπήρχαν φωνές από τον κ. Δένδια, από
τον κ. Γκίκα, από τον κ. Μιχελάκη, από πάρα πολλούς Βουλευτές
και στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, που έβαζαν το ζήτηµα ότι
στα µεγάλα νησιά οφείλει να υπάρξει µία αποκατάσταση, η οποία
οδήγησε σε µία νοµοθέτηση το 2014, που, δυστυχώς, από την κ.
Γκερέκου στην Κέρκυρα πάγωσε και µπλοκαρίστηκε και από τον
κ. Βενιζέλο και από το ΠΑΣΟΚ πέρασε, οριστικά πλέον, στα αζήτητα.
Θα αναφέρω µερικά στοιχεία. Στις 18 Ιουλίου του 2013 ο κ. Μιχελάκης και ο κ. Δένδιας προαναγγέλλουν το «σπάσιµο» µεγάλων
νησιωτικών δήµων στη χώρα. Στις 1-10-2013 και στις 8-10-2013
η αυτοδιοίκηση µιλάει για δεκαέξι δήµους άνω των εκατό χιλιάδων -αναφέρει ονοµαστικά ποιοι δήµοι είναι αυτοί- βάζοντας
µέσα και τη Λέσβο και την Κέρκυρα. Στις 19-10-2013 το ΠΑΣΟΚ,
τρεις δήµοι στην Κέρκυρας συν ένας στις 10-1-2014. Στις 5-22014 η «Δηµοκρατική» της Ρόδου µιλάει για την απόφαση της
Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης της Βουλής για το νοµοσχέδιο, το οποίο νοµοσχέδιο
-και µε τα λεγόµενα του κ. Σηφουνάκη- υπήρξε έτοιµο µέσα στον
Μάρτιο για να κατατεθεί, δύο µήνες πριν τις εκλογές. Για να ξέρουµε τι λέµε.
Βάζετε τρία ζητήµατα. Πρώτον, αποσπασµατικότητα και επιλεκτικότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αποσπασµατικότητα
και επιλεκτικότητα. Είχαµε προειδοποιήσει ότι µαζί µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», αµέσως µετά θα ερχόντουσαν τέτοια νοµοθετήµατα
που θα αποκαταστούσαν τέτοιες ισχυρές και εξόφθαλµες αδικίες.
Υπάρχουν δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το ζήτηµα της
προχειρότητας και η δεύτερη, τον χρόνο κατάθεσης. Όσον αφορά στην προχειρότητα, υπάρχει πρόβλεψη για το προσωπικό στο
άρθρο 2, για τη µεταβατικότητα στην εξέλιξη των υπηρεσιών και
των οργανισµών του δήµου, για τη δηµοτική περιουσία και για
τα απορρίµµατα. Οι ενστάσεις γύρω από τα απορρίµµατα -ειδικά
στην Κέρκυρα που είναι οξυµένα το πρόβληµα- για όσους γνωρίζουν από αυτοδιοίκηση, δεν αφορά τους νέους δήµους. Οι νέοι
δήµοι θα αναλάβουν µόνο την αποκοµιδή. Η στρατηγική διαχείριση και ο σχεδιασµός των απορριµµάτων αφορά τον ΣΥΔΙΣΑ, το
διαδηµοτικό σύνδεσµο, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει και θα υπάρχει είτε είναι ένας δήµος είτε είναι εκατό δήµοι.
Επίσης, για τον χρόνο κατάθεσης, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που ήταν
µία ολιστική, συνολική µεταρρύθµιση και αφορούσε την αιρετή
περιφέρεια, αφορούσε µία µεγάλη συµπύκνωση εννιακοσίων
δέκα δήµων και εκατόν είκοσι τεσσάρων κοινοτήτων. Συνολικά
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χίλιες τριάντα τέσσερις οντότητες τοπικής αυτοδιοίκησης ενσωµατώθηκαν σε τριακόσιες είκοσι πέντε. Υπήρχε µία συµπύκνωση
της τάξης του 70% της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα ισχυρό ολιστικό νοµοθέτηµα ήρθε πέντε µήνες πριν τις εκλογές και επτά
µήνες πριν την ανάληψη των νέων αυτοδιοικητικών καθηκόντων.
Και φέρατε µία τροπολογία, την οποία τελικά αφήσετε στα αζήτητα, τον Μάρτη του 2014, µε δηµοτικές εκλογές τον Μάιο του
2014. Και ήσασταν έτοιµοι την περάσετε. Απλώς φώναζε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Μιχελάκης το έβαλε στη γωνία. Έχω και τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία σας ανέφερα προηγουµένως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς φέρνουµε ένα στοχευµένο νοµοσχέδιο που αφορά τέσσερα νησιά, τα οποία κι εσείς επισηµάνατε ότι έπρεπε να «σπάσουν» -όλες οι µελέτες επεσήµαναν αυτό το ζήτηµα- µε προτάσεις και µελέτες ώριµες εδώ και έναν χρόνο. Και το φέρνουµε
πιλοτικά, µαζί µε έναν ηπειρωτικό δήµο στην Κοζάνη, στο Βελβεντό, για να δούµε πλέον την προοπτική, µε µία προπαρασκευαστική επιτροπή, µε επιστηµονικό και διακοµµατικό χαρακτήρα για
όλα τα άλλα ζητήµατα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παυλίδη, αφήστε το Βελβεντό. Μιλήστε για την Κέρκυρα και κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Στον
επίλογο είµαι.
Αυτά έρχονται πλέον να ολοκληρωθούν στην επόµενη φάση,
τους επόµενους µήνες, όπως έχει ανακοινώσει και ο κύριος
Υπουργός. Και το φέρνουµε τρεις µήνες σχεδόν πριν από τις
εκλογές και έξι µήνες πριν από την ανάληψη των νέων καθηκόντων.
Πού είδατε την προχειρότητα; Πού είδατε τον σύντοµο χρόνο
κατάθεσης και την επιλεκτικότητα στα ζητήµατα;
Νοµίζω ότι είναι µία πολύ σοβαρή, ισχυρή νοµοθέτηση, που
µαζί µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» διορθώνει µια πρώτη φάση αδικιών.
Και θεωρώ ότι το επόµενο διάστηµα, µε τη συνολική συζήτηση
που θα κάνουµε για την ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση χωροταξικά στη χώρα, θα αλλάξουν πλέον τα δεδοµένα στην τοπική αυτοδιοίκηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παυλίδη, σας
προειδοποιώ για τελευταία φορά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: ...και, επιπλέον, εξασφαλίζει τις
βασικές αρχές της αυτοδιοίκησης, εγγύτητα, αµεσότητα και επικουρικότητα στο τοπικό πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Παυλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας,
έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ένα ζήτηµα που
θεωρώ µείζονος σηµασίας. Είναι το ζήτηµα του σεβασµού της
δηµοκρατίας, το ζήτηµα του σεβασµού των διαδικασιών στο Κοινοβούλιο, στον ναό της δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυµάµαι πριν από τέσσερα χρόνια από αυτό το Βήµα τον Πρωθυπουργό της χώρας -τον Φεβρουάριο του 2015- να λέει, «Είστε το κάθε γράµµα και κάθε λέξη
του Συντάγµατος». Αυτά τα τέσσερα χρόνια έχετε αποδείξει ότι
δεν έχει καµία σχέση αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός µε αυτό
που κάνατε πράξη. Νοµοθετείτε µε κατεπείγουσες διαδικασίες.
Νοµοθετείτε µε αιφνιδιαστικές διαδικασίες. Νοµοθετείτε µε τροπολογίες, επίσης, αιφνιδιαστικές. Νοµοθετείτε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Κανένας σεβασµός στις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες, κανένας σεβασµός στη θεσµική λειτουργία του Κοινοβουλίου!
Φέρατε σήµερα, σε ένα νοµοσχέδιο για την υγεία, µία τροπολογία εξήντα οκτώ σελίδων του Υπουργείου Εσωτερικών, που βεβαίως καµµία σχέση δεν έχει µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο.
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Στην ουσία, δηλαδή, φέρατε ένα άλλο νοµοσχέδιο, ένα άλλο νοµοσχέδιο που ήρθε αιφνιδιαστικά, αποσπασµατικά, πρόχειρα,
χωρίς, δηλαδή, προηγουµένως την ανάρτησή του, χωρίς τη δηµόσια διαβούλευση, χωρίς µελέτη, χωρίς να ακουστούν οι απόψεις των αρµόδιων θεσµικών φορέων, των δήµων τους οποίους
αφορά ή της Κεντρικής Ένωσης Δήµων, η οποία -ειρήσθω εν παρόδω- χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη ενέργειά σας ως θεσµική
εκτροπή.
Έρχεται, λοιπόν, το µίνι αυτό νοµοσχέδιο των εξήντα οκτώ σελίδων, µε τη µορφή της τροπολογίας, και µιλάει για διάσπαση,
για κατάτµηση πέντε δήµων αιφνιδιαστικά -επαναλαµβάνω- πρόχειρα και αποσπασµατικά, την ίδια στιγµή που βρισκόµαστε µόλις
ογδόντα µία ηµέρες προ των εκλογών της 26ης Μαΐου και την ίδια
στιγµή που εκκρεµούν ακόµη οι υποσχέσεις του αρµόδιου Υπουργού, του κ. Χαρίτση, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα,
τον Δεκέµβριο, πρώτον, για την αύξηση του αριθµού των υποψηφίων στα δηµοτικά και τοπικά συµβούλια από 30% στο συν 50%,
δεύτερον, για την αλλαγή του τρόπου εκλογής στα τοπικά συµβούλια, χωρίς δηλαδή τον ορισµό εκ των προτέρων του επικεφαλής των τοπικών ψηφοδελτίων.
Παράλληλα, αναπτύσσεται και µία έντονη φηµολογία, ότι θα
αλλάξει ακόµη και η εκπροσώπηση των δύο φύλων, θα αυξηθεί
κατά 50%.
Και όλα αυτά –επαναλαµβάνω- γίνονται ογδόντα µία µόνο ηµέρες προ των εκλογικών διαδικασιών της αυτοδιοίκησης.
Ενδεικτικό της προχειρότητας είναι το εξής: Επικαλέστηκε ο
Υπουργός, ο κ. Χαρίτσης, τη νησιωτικότητα και προτείνει τη διάσπαση, την κατάτµηση τεσσάρων νησιών, της Κέρκυρας σε τρεις
δήµους, της Κεφαλονιάς σε τρεις δήµους, της Λέσβου σε δύο
δήµους και της Σάµου σε δύο δήµους.
Ερώτηση: Ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία αποφάσισε να
γίνει η κατάτµηση αυτών των δήµων µόνο και όχι, για παράδειγµα, της Ρόδου, το οποίο είναι το µεγαλύτερο πληθυσµιακά
νησί µε εκατόν είκοσι χιλιάδες περίπου κατοίκους και είναι το
δεύτερο µεγαλύτερο σε έκταση µετά τη Λέσβο; Με ποια λογική,
δε, προτείνεται η κατάτµηση του νησιού της Χίου σε δύο δήµους;
Θέλω να πω ότι τα κριτήρια είναι εντελώς υποκειµενικά, αυθαίρετα και µικροκοµµατικά και η αντιµετώπιση ήταν απολύτως
πρόχειρη και αποσπασµατική.
Το ίδιο, βέβαια, επικαλείται ο κ. Χαρίτσης και για την άλλη περίπτωση, την περίπτωση του Δήµου Σερβίων - Βελβεντού, ο
όποιος «σπάει». Δεν µπαίνω στην ουσία, αν έπρεπε να γίνει ή όχι.
Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η διάσπαση, έπρεπε να
χωριστεί ο Δήµος Σερβίων από τον Δήµο Βελβεντού. Στέκοµαι,
όµως, στη λογική, στα κριτήρια. Με ποια κριτήρια έγινε αυτό; Με
ποια δηµόσια διαβούλευση; Με ποια συζήτηση; Με ποια θέση
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων ή των οικείων δήµων;
Μιλάει για ορεινότητα. Μάλιστα! Να κάνουµε µία σύγκριση,
λοιπόν. Το Βελβεντό έχει ένα µέσο υψόµετρο τετρακοσίων εβδοµήντα ενός µέτρων και τα Σέρβια έχουν ένα µέσο υψόµετρο τετρακοσίων τριάντα µέτρων. Την ίδια στιγµή στον Νοµό Θεσσαλονίκης υπάρχει ο Σοχός, η πόλη του Σοχού, που έχει υψόµετρο εξακόσια εβδοµήντα πέντε µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Δεν είναι, όµως, µόνον αυτό. Σε σχέση µε τη διάσπαση του
Δήµου Βελβεντού - Σερβίων αναφέρεται σε ιστορικά στοιχεία.
Θέλετε να µιλήσουµε λίγο για ιστορία; Έχει αποδειχθεί ότι ο οικισµός του Σοχού κατοικούνταν από την αρχαιότερη Μέση Εποχή του Χαλκού από το 2000 έως το 1500 π.Χ. και συνέχισε όλα
τα χρόνια να κατοικείται. Μάλιστα, ιστορικά αναφέρω, για να µαθαίνετε, να πληροφορείστε, ότι από το 1914 λειτουργούσε ο Δήµος Σοχού, ο οποίος καταργήθηκε στη συνέχεια από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Θέλετε να αναφέρω άλλα στοιχεία; Πολλά θα µπορούσα να
πω, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. Απλώς να πω ότι όλα τα στοιχεία
που ο ίδιος ο Υπουργός έχει βάλει -πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά, λειτουργικά και βιωσιµότητας, ιστορικά- όλα ικανοποιούνται από την περίπτωση της
δηµιουργίας ενός ορεινού Δήµου στον Νοµό Θεσσαλονίκης, του
Δήµου Σοχού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν άκουσε τίποτα από όλα αυτά. Λειτουργεί, όπως είπα και πιο πριν, µε καθαρά µικροκοµµατικά κριτήρια και δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
Να τονίσω κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό και δείχνει την
αναξιοπιστία των κυβερνώντων: Έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις της Επιτροπής Αγώνα για τη δηµιουργία του Δήµου Σοχού.
Και αναφέροµαι συγκεκριµένα, όπως µου τα έστειλε ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Αγώνα για τη δηµιουργία του Δήµου Σοχού, ο
Σάκης ο Λέτσιος: Τον Μάιο του 2017 στο Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, τον κ. Πουλάκη, τον Οκτώβριο του
2018 στην τότε Υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης, την κ. Νοτοπούλου, τον Νοέµβριο του 2018 στον Υπουργό Εσωτερικών, τον
κ. Χαρίτση, στη Θεσσαλονίκη στην ηµερίδα για τον «Κλεισθένη»,
στα τέλη Φεβρουαρίου στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Από
όλους δινόταν η υπόσχεση ότι θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα αυτό.
Μάλιστα, ο κ. Χαρίτσης δήλωσε χαρακτηριστικά στην επιτροπή,
όταν έγινε η συνάντηση µε την Επιτροπή Αγώνα, ότι εάν γίνει
ένας ηπειρωτικός δήµος, αυτός θα είναι ο Δήµος Σοχού.
Θέλω, λοιπόν, να πω, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι σαφέστατα είναι ικανοποιητική η αναφορά που έκανε από αυτό εδώ
το Βήµα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Χαρίτσης, ότι στην επιτροπή που θα συγκροτηθεί το πρώτο θέµα που θα συζητηθεί, θα
είναι το θέµα του Δήµου Σοχού. Αυτό, προφανώς, προκύπτει από
τις τύψεις για τις ψεύτικες δεσµεύσεις – υποσχέσεις, τις οποίες
έδωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, να πω ότι η λογική πως συγκροτούµε µία επιτροπή σήµερα, η οποία σε δύο χρόνια θα λύσει το πρόβληµα, είναι η λογική του «πετάω την µπάλα στην εξέδρα», είναι η λογική του
πετάµε τη στάχτη στα µάτια των πολιτών που ενδιαφέρονται για
τα συγκεκριµένα ζητήµατα.
Απαιτείται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία άλλη πολιτική,
µία σοβαρή, µια υπεύθυνη πολιτική, που θα σέβεται τις διαδικασίες, που θα σέβεται τους θεσµούς, που θα είναι σε συνεχή διάλογο µε την κοινωνία. Αυτό, βεβαίως, µπορεί να προκύψει µόνο
µε καθαρές λύσεις, µόνο µε εκλογές, µόνο µε κυβέρνηση Νέας
Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καράογλου, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου, Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, για έξι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι η υγεία είναι ένα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και απαιτείται να έχει ένα σύγχρονο, ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο που θα το ρυθµίζει.
Παρά τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν γίνει στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας τις δύο προηγούµενες δεκαετίες, αυτό εξακολουθεί να αντιµετωπίζει προβλήµατα αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας, ισότητας και ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Αυτό το νοµοσχέδιο που επεξεργαζόµαστε τώρα, προβαίνει
στην αναθεώρηση παλαιών, παρωχηµένων ρυθµίσεων, στην
απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, στην εισαγωγή θεσµών και
φορέων, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό του τοµέα της υγείας
και των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ενοποίηση που πραγµατοποιείται
σε ένα ενιαίο νοµοθέτηµα και διάσπαρτο από ρυθµίσεις για τις
ιδιωτικές κλινικές, καθώς και ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου της
λειτουργίας των.
Η σύσταση ενός Εθνικού Μητρώου Ασθενών και η δηµιουργία
Ατοµικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, µε την παράλληλη ενίσχυση της προστασίας των ιδιαιτέρως ευαίσθητων προσωπικών
δεδοµένων στον χώρο της υγείας, βοηθούν στην ουσιαστική µεταρρύθµιση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Η σύσταση κυρίως του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών είναι
ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο του παρόντος νοµοσχεδίου, διότι
γνωρίζουµε ότι ο καρκίνος αποτελεί στη χώρα µας, όπως και διε-
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θνώς, την κύρια αιτία απώλειας πολλών συνανθρώπων µας.
Έτσι θα έχουµε χαράξει µία εθνική στρατηγική ως προς την
αντιµετώπισή του.
Αυτός ο νέος φορέας θα συµβάλλει, µέσω της έρευνας, στην
πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και στη θεραπεία τέτοιων νοσηµάτων και θα έχουµε καινούργιες υλοποιήσεις προγραµµάτων
κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών.
Παράλληλα, µε τη δράση του θα συµβάλλει και στην εξάλειψη
των πάσης φύσεως διακρίσεων ή φαινοµένων κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισµού, που, δυστυχώς, βιώνουν τα άτοµα που
πάσχουν από τέτοια νοσήµατα.
Το ζήτηµα που αποτελεί πληγή για τη χώρα µας και το οποίο
οφείλει να αντιµετωπίσει το κράτος, είναι η χρήση των ναρκωτικών ουσιών που επιχειρεί να λύσει το νοµοσχέδιο µε υπεύθυνο
και σοβαρό τρόπο, µε την πρόβλεψη δηµιουργίας χώρων εποπτευόµενης χρήσης για χρήστες υψηλού κινδύνου, των οποίων,
δυστυχώς, ο αριθµός σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται περίπου
στα δεκαεπτά χιλιάδες άτοµα, εκ των οποίων οι µισοί βρίσκονται
στην Αθήνα.
Πρόκειται για άτοµα µε πολύ µεγάλη εξάρτηση, κυρίως περιθωριοποιηµένα, που στις περισσότερες περιπτώσεις κινδυνεύει
άµεσα η ζωή τους και πρέπει να βοηθηθούν. Τα άτοµα αυτά, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης χρήσης, για να βρουν χρήµατα και να εξασφαλίσουν τη δόση τους, προβαίνουν σε πράξεις του Κοινού
Ποινικού Δικαίου. Και τα ναρκωτικά που παίρνουν είναι νοθευµένα.
Αυτά τα άτοµα, λοιπόν, πρέπει να βοηθηθούν και να γίνεται µε
έλεγχο η χρήση τους από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, ώστε
να έχουµε τη λιγότερη προκαλούµενη βλάβη σε αυτούς.
Παράλληλα, θα προστατευτεί η δηµόσια υγεία, καθώς θα αποτραπεί η χρήση τους σε οποιονδήποτε δηµόσιο χώρο. Με αυτό
τον τρόπο θα αποφευχθεί η εξάπλωση των µολυσµατικών ασθενειών και θα αναβαθµιστούν περιοχές της πόλης, στις οποίες
τώρα οι πολίτες αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν, διότι τις θεωρούν άβατο.
Κατά το παρελθόν είχαµε περιοχές -όπως το Γκάζι και διάφορες άλλες- που είχαν υποβαθµιστεί. Και µετά βρέθηκαν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να έχουν αγοράσει
ακίνητα εκεί και να αναβαθµίζονται. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε
εσκεµµένως.
Επίσης, έχουν υποβαθµιστεί περιοχές από χρήστες ναρκωτικών, οι οποίοι όταν θα φύγουν, θα έχουν βρεθεί Βουλευτές πάλι
µε ακίνητα και θα αναβαθµιστούν. Δεν ξέρω τι παιχνίδι, τι deal
είναι αυτό µεταξύ µεσιτών. Ας το αφήσουµε αυτό έξω.
Έτσι, θα έχουµε τον έλεγχο ως προς τους ναρκοµανείς, θα
έχουµε µια ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών,
θα πάψουν να υπάρχουν οι χειρόγραφες δίγραµµες συνταγές,
που ήταν ένας τρόπος αδιαφάνειας της λειτουργίας και ένα
πεδίο συναλλαγών και πλέον θα υπάρχει µία ευχερής εποπτεία
στην πρόσβαση των ατόµων αυτών που τα χρειάζονται, που τους
είναι αναγκαία.
Υπάρχει και µία άλλη ρύθµιση, µε την οποία αντικαθιστούµε το
ΚΕΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι άλλη πονεµένη ιστορία! Όταν
αναφέροµαι εγώ σε ΚΕΕΛΠΝΟ, οι πολίτες µου λένε, «Ναι, είναι
κάτι συνυφασµένο µε την απάτη, ΚΕΕΛΠΝΟ ίσον απάτη». Το
ΚΕΕΛΠΝΟ, λοιπόν, αντικαθίσταται µε έναν νέο Οργανισµό που
ονοµάζεται ΕΟΔΥ. Θα υπάρξουν ρυθµίσεις στη φαρµακευτική
νοµοθεσία κ.λπ., που στόχο θα έχουν να µεταρρυθµίσουν τον
χώρο της υγείας µε ένα σύγχρονο σύστηµα παροχής υπηρεσιών
υγείας, µε πλήρη εποπτεία και διαφάνεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η Κυβέρνηση, µε αυτό τον τρόπο αποδεικνύει έµπρακτα
καθηµερινά και µε το παρόν νοµοσχέδιο, ότι κύριο µέληµά της
έχει την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους που τόσο
επλήγη τα προηγούµενα χρόνια λόγω της κρίσης. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητοί συνάδελφοι, να δηλώσω πρώτα ότι κάνω αποδεκτή µία βουλευτική τροπολογία, την µε γενικό αριθµό 2024 και ειδικό 172 του συναδέλφου Δηµήτρη Γάκη, που αφορά την αποκατάσταση µιας εκκρεµότητας που υπήρχε, µία πληρωµή του προσωπικού του Νοσοκοµείου της Λέρου, το οποίο είχε µετακινηθεί για να βοηθήσει
το Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών την περίοδο 2014 - 2015 και του
προσωπικό της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας που είχε µετακινηθεί για να ενισχύσει για κάποιο διάστηµα το Νοσοκοµείο της
Λέρου.
Τώρα, όσον αφορά αυτό καθαυτό το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι
είχαµε µία πολύ αναλυτική συζήτηση και στις επιτροπές και σήµερα και χθες στην Ολοµέλεια. Θεωρώ ότι επί της ουσίας του
νοµοσχεδίου η κριτική η οποία έχει ασκηθεί ήταν ιδιαίτερα αναιµική. Και αυτό, κατά την άποψή µου, υποδηλώνει -αυτό φάνηκε
στην ακρόαση φορέων- ότι υπάρχει µία γενική αναγνώριση ότι
είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο εκσυγχρονίζει, αναβαθµίζει, εξυγιαίνει και ενδυναµώνει το δηµόσιο σύστηµα στη χώρα µας.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται µετά από µια περίοδο που υλοποιήθηκε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο στον χώρο της υγείας,
µέσα στην κρίση και µέσα στο µνηµόνιο, το οποίο έδωσε προτεραιότητα στην καθολική κάλυψη των πολιτών, στην εγγυηµένη
πρόσβαση των ανασφάλιστων, στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στην ενίσχυση µε ανθρώπινους και υλικούς πόρους των
δηµόσιων νοσοκοµείων και των υπολοίπων δοµών, στην προώθηση µεταρρυθµίσεων σηµαντικών, όπως στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας, στην επείγουσα ιατρική, στο φάρµακο, στον
τοµέα των προµηθειών και βεβαίως, εµπεριέχει µια πολύ κρίσιµη
πτυχή, που είναι η πτυχή της ηθικοποίησης του συστήµατος
υγείας.
Νοµίζω ότι αναγνωρίζεται, επίσης, από όλους ότι για πρώτη
φορά υπήρχε ισχυρή πολιτική βούληση να υπάρξει ένα σοβαρό
µέτωπο απέναντι σε γνωστές διαχρονικές στρεβλώσεις, παθογένειες, φαινόµενα προκλητής ζήτησης, σπάταλης και διαφθοράς
που υπήρχαν στον χώρο της υγείας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε τις παρεµβάσεις αυτές ολοκληρώνουµε
το παζλ των εκσυγχρονιστικών τοµών που έχουµε επιχειρήσει
αυτήν την περίοδο και στο ΕΣΥ και συνολικά στο σύστηµα.
Η αλλαγή στο ΚΕΕΛΠΝΟ είναι παρέµβαση-τοµή. Σας αρέσει,
δεν σας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά περί µεταµφιέσεων,
αυτά περί απλής µετονοµασίας κ.λπ., κ.λπ., καταλαβαίνουν όλοι
πάρα πολύ καλά ότι υποκρύπτουν την πραγµατική διάθεση να
µην αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον χώρο, που ήταν η επιτοµή -και
το έχουµε πει πάρα πολλές φορές- της φαυλότητας, της αδιαφάνειας, της συναλλαγής µε συµφέροντα, του πελατειακού κράτους.
Είναι σηµαντικό, λοιπόν, ότι αλλάζουµε τον νοµικό του χαρακτήρα, δεν αλλάζουµε µόνο όνοµα -αυτό είναι τεράστια αλλαγή
από µόνη της- και βάζει αυτόν τον πολύ σηµαντικό φορέα σε νέο
πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου. Εξυγιαίνει το τοπίο και δίνει ένα
σήµα ότι κλείνουµε οριστικά αυτήν την περίοδο, µια περίοδο είκοσι πέντε χρόνων αδιαφανούς διαχείρισης και διοίκησης και
αποκαθιστά το κύρος και την αξιοπιστία αυτού του δηµοσίου
φορέα για την προστασία της δηµόσιας υγείας και κυρίως αποκαθιστά το κύρος και την αξιοπρέπεια των έντιµων εργαζοµένων
και επιστηµών αυτού του φορέα.
Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών. Χθες που κατατέθηκε το νοµοσχέδιο, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Παθολόγων Ογκολόγων είπε δηµόσια ότι η χθεσινή είναι µία σηµαντική µέρα για
την πολιτική του καρκίνου στη χώρα και ότι, επιτέλους, η Ελλάδα
παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, εκσυγχρονίζεται, οργανώνεται σε άλλη βάση, για να αντιµετωπίσει ένα µείζον πρόβληµα
δηµόσιας υγείας, το οποίο δοκιµάζει καθηµερινά την αξιοπρέπεια και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.
Είναι τεράστια παρέµβαση αυτή. Για πρώτη φορά έχουµε έναν
δηµόσιο φορέα, ένα επιστηµονικό ινστιτούτο, το οποίο οργανώνει, εκπονεί στρατηγικό σχέδιο για τον καρκίνο και εποπτεύει
όλες τις δράσεις, από την πρόληψη µέχρι την έγκαιρη διάγνωση,
την κατάλληλη θεραπεία και µάλιστα την πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις µε βάση τα νέα και τα επικαιροποιηµένα πρωτόκολλα µέχρι τη φροντίδα τελικού σταδίου. Τεράστια
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αλλαγή.
Φυσικά, υπάρχουν πολλαπλές παρεµβάσεις ιδιαίτερα καινοτόµες σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, όπως για παράδειγµα οι χώροι εποπτευόµενης χρήσης και έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση γι’ αυτό.
Επιτρέψτε µου να πω ότι διέκρινα µια τάση από την πλειονότητα του πολιτικού συστήµατος, αλλά και των υπόλοιπων κοινωνικών, αυτοδιοικητικών και επιστηµονικών φορέων, να υπάρξει
µία ψύχραιµη προσέγγιση σ’ αυτό το θέµα, ακριβώς επειδή καταλαβαίνουµε όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα
που χρήζει αντιµετώπισης και ότι το πρόβληµα τού να έχουµε
προβληµατικούς χρήστες, όπως λέµε, ανθρώπους περιθωριοποιηµένους, κοινωνικά αποκλεισµένους στις πιάτσες, οι οποίοι να
κάνουν χρήση υπό ανθυγιεινές συνθήκες, σε συνθήκες που δηµιουργούν κίνδυνο µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων στους ίδιους, αλλά και στον περίγυρό τους, αυτό δεν είναι κάτι που µπορούµε πλέον να το κρύβουµε κάτω από το χαλί. Θα κάνουµε ό,τι
κάνει όλος ο σοβαρός και πολιτισµένος κόσµος και δεν θα κρυβόµαστε πίσω είτε από σκοταδισµούς είτε από ιδεολογήµατα
περί ενίσχυσης της ναρκοκουλτούρας.
Προφανώς δεν είναι πανάκεια αυτή η παρέµβαση. Προφανώς
δεν είναι η µοναδική λύση. Είναι, όµως, µέρος µιας δέσµης αλλαγών και παρεµβάσεων που πρέπει να κάνει κάθε οργανωµένη
πολιτεία που θέλει να φροντίζει τους αδύναµους και ευάλωτους
πολίτες της και αυτή είναι η προσέγγισή µας από τη σκοπιά των
αναγκών αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βεβαίως έχουν δικαίωµα στην καλύτερη δυνατή φροντίδα.
Αυτή είναι η προσέγγιση, ούτε νοµιµοποίηση των ναρκωτικών,
ούτε τίποτα, µια παρέµβαση που έχει ισχυρή επιστηµονική και βιβλιογραφική τεκµηρίωση, που εφαρµόζεται σε πάρα πολλές
χώρες της Ευρώπης και που έχει αποδεδειγµένα συµβάλει στην
πολιτική της µείωσης της βλάβης και για πολλούς απ’ αυτούς
τους ανθρώπους έχει αποδειχθεί από τη διεθνή εµπειρία ότι είναι
ένα πρώτο βήµα επαφής µε τις υπηρεσίες του συστήµατος
υγείας και άρα ένα πρώτο βήµα για να µπουν σ’ ένα πρόγραµµα
υποκατάστασης, µέχρι φυσικά να διανύσουν τον δύσκολο δρόµο
της τελικής απεξάρτησης. Αυτό είναι όλο, λοιπόν.
Νοµίζω ότι πραγµατικά οι υψηλοί τόνοι, ειδικά από την πλευρά
του ΚΚΕ, πρέπει να µας προβληµατίσουν. Άλλο το αν συµφωνούµε ή δεν συµφωνούµε ή αν έχουµε διαφορετικές ιδεολογικές
προσεγγίσεις για το ζήτηµα της εξάρτησης και την κοινωνική της
βάση και όλα αυτά και άλλο το πώς φροντίζουµε ανθρώπους που
αλλιώς θα πεθάνουν αβοήθητοι.
Άλλη καινοτοµία: Κοινωνικοί συνεταιρισµοί ένταξης. Εξαιρετικό βήµα που δίνει προοπτικές σε ανθρώπους που απεξαρτούνται και ολοκληρώνουν τα προγράµµατα οποιασδήποτε φύσης.
Δεν υπάρχουν καλά και κακά προγράµµατα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΚΕ. Είναι αντιεπιστηµονικό να λέτε ότι προοδευτικό
πρόγραµµα αντιµετώπισης των ναρκωτικών είναι µόνο το «στεγνό» πρόγραµµα. Πουθενά δεν ισχύουν αυτά τα πράγµατα. Προοδευτικό είναι ό,τι βοηθά, ό,τι καλύπτει κοινωνικές ανάγκες µε
όρους δηµόσιου συστήµατος υγείας. Αυτό είναι προοδευτικό,
ό,τι αµβλύνει ανισότητες, ό,τι εµποδίζει την περιθωριοποίηση και
τον αποκλεισµό των αδύναµων.
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Ένταξης δίνουν τη δυνατότητα σε
ανθρώπους να έχουν µία εργασιακή προοπτική και σιγά σιγά να
στηριχθούν στα πόδια τους.
Τα λέω πολύ επιγραµµατικά. ηλεκτρονική συνταγογράφηση
ναρκωτικών ουσιών. Το µητρώο ασθενών είναι µία κρίσιµη παρέµβαση που συµπληρώνει ένα πλέγµα αλλαγών που έχουµε
προωθήσει και στην αξιολόγηση και στην διαπραγµάτευση και
στην ορθολογική συνταγογράφηση των φαρµάκων. Ενδυνάµωση
της Επιτροπής Αξιολόγησης, της Επιτροπής HTA. Βελτίωση του
συστήµατος ηλεκτρονικής προέγκρισης των ακριβών φαρµάκων
κ.λπ.. Αυτά είναι πολύ κρίσιµα νοµίζω.
Υπήρξε σαφής αναφορά στις ιδιωτικές κλινικές στο άρθρο 21.
Τι λέει, λοιπόν, αυτό το άρθρο; Είναι ένας νόµος που υπάρχει και
κανείς δεν άλλαξε από το 2001 που θεσµοθετήθηκε, ο ν.2889 του
Αλέκου Παπαδόπουλο, που έλεγε ότι δεν µπορούν οι γιατροί του
ΕΣΥ και οι πανεπιστηµιακοί γιατροί να παρέχουν ιδιωτικό έργο
σε ιδιωτικές κλινικές. Οι πανεπιστηµιακοί γιατροί µπορούν να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο ή να ασκούν ιδιωτικό έργο, κατά τα προ-
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βλεπόµενα, εντός των δηµόσιων νοσοκοµείων.
Δεν αλλάζουµε κάτι σε αυτό. Παραµένει. Κανείς επί της ουσίας
δεν αµφισβητεί αυτή τη ρύθµιση. Κατέπεσαν στο Σ.τ.Ε. οι προσφυγές όσων επιχείρησαν να την αλλάξουν. Εµείς τι λέµε; Σε κάτι
που όλοι αναγνωρίζουµε ότι δεν είναι νόµιµο, όταν διαπιστώνεται, να υπάρχει κύρωση για το ιδιοκτήτη της ιδιωτικής κλινικής.
Αυτό, λοιπόν, περίπου, θεωρήθηκε casus belli και αιτία πολέµου.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να είµαστε πολύ σαφείς.
Ούτε µέτωπο ούτε επίθεση ούτε τίποτα απέναντι στους πανεπιστηµιακούς γιατρούς. Το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει δείγµατα
γραφής ότι αναζητεί µία άλλη ισορροπία ανάµεσα στο ΕΣΥ και
το πανεπιστήµιο.
Έχουµε δώσει εβδοµήντα οκτώ θέσεις γιατρών του ΕΣΥ από
εγκρίσεις δικών µας θέσεων, τις έχουµε διαθέσει στις επτά ιατρικές σχολές της χώρας. Η Ιατρική Σχολή της Λάρισας έχει
πάρει δέκα θέσεις από εµάς µελών ΔΕΠ κι έχει ενισχυθεί σηµαντικά και το αναγνωρίζουν αυτό οι συνάδελφοι.
Θέλουµε, λοιπόν, να βρούµε νέα ισορροπία, µε διάλογο και µε
συνεννόηση. Κι έχουµε θεσµικό εργαλείο διαλόγου, που είναι η
διυπουργική επιτροπή, ανάµεσα στο Υπουργείο Παιδείας και στο
Υπουργείο Υγείας. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Συνεδριάζει µε την παρουσία των γενικών γραµµατέων και των Υπουργών και επιλαµβάνεται θέµατα κοινής αρµοδιότητάς που έχουν σχέση µε την
έρευνα, µε την εκπαίδευση, µε το κλινικό έργο που παρέχεται
στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία.
Υπάρχει ένα ζήτηµα ουσίας, αλλά νοµίζω ότι τίθεται προσχηµατικά. Είναι το θέµα του περιορισµένου χειρουργικού χρόνου
στα δηµόσια νοσοκοµεία και των µεγάλων λιστών αναµονής. Αναγνωρίζουµε ότι υπάρχει θέµα και θα κάνουµε µία προσπάθεια
στο αµέσως επόµενο διάστηµα, πρώτον, µε τις προσλήψεις
αυτές που ανακοινώσαµε και που θα υπάρξει µία στοχευµένη ενίσχυση, µέσα στο 2019 θα προκηρύξουµε χίλιες θέσεις µονίµων
γιατρών ΕΣΥ, να υπάρξει µία ειδική πρόνοια για την ενίσχυση των
αναισθησιολογικών τµηµάτων και βεβαίως, συνολικά των χειρουργικών τµηµάτων µε νοσηλευτές χειρουργείου κ.λπ., να αυξήσουµε το ανθρώπινο δυναµικό, να αυξήσουµε το capacity του
συστήµατος, να µειώσουµε αναµονές στο χειρουργείο. Και δεύτερον, να αξιοποιήσουµε τη νοµοθετική πρόβλεψη που υπάρχει,
να πάµε σε ολοήµερα χειρουργεία, τα οποία όµως δεν θα επιβαρύνουν τον ασθενή.
Ετοιµάζουµε υπουργική απόφαση, θα υπάρξει πρόνοια να καλύπτεται αυτή η δαπάνη από τον ΕΟΠΥΥ και να αυξηθεί ο διαθέσιµος χειρουργικός χρόνος, όπου θα µπορούν να αξιοποιήσουν
αυτή τη ρύθµιση και πανεπιστηµιακοί γιατροί και, εννοείται, γιατροί του ΕΣΥ.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι επί της ουσίας αυτή είναι η προοπτική και
θεωρώ ότι µπορούν να πέσουν οι τόνοι και να βρούµε να πεδία
σύγκλισης και εκτόνωσης της όποιας τριβής έχει δηµιουργηθεί.
Θα πω δύο κουβέντες για τα νέα καπνικά προϊόντα και τη συζήτηση αυτή. Τι ρυθµίζουµε; Ρυθµίζουµε µία εκκρεµότητα που
είχε δηµιουργηθεί από τον ν.4419. Είχαν µείνει εκτός τα µη νικοτινούχα υγρά αναπλήρωσης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτό ρυθµίζουµε τώρα επί της ουσίας.
Και ταυτόχρονα υπήρξε πρόσφατα µια διάσκεψη τον Οκτώβριο του 2018 στη Γενεύη των κρατών-µελών που ανήκουν σε
ένα διεθνές δίκτυο, πλαίσιο του ΟΗΕ κατά του καπνού, που συµµετέχει η χώρα µας, η οποία συνυπέγραψε µία διακήρυξη. Αυτή
η διακήρυξη λέει να αποφεύγουν τα κράτη-µέλη τους ισχυρισµούς υγείας για τα νέα και για τα αναδυόµενα καπνικά προϊόντα. Η πολιτική µας, λοιπόν, επιλογή όταν θεσπίσαµε και ρυθµίσαµε αυτό το πλαίσιο, ήταν να µην κάνουµε προνοµιακή µεταχείριση αυτών των προϊόντων. Διότι η πολιτική της µείωσης της
βλάβης διά αυτών των προϊόντων δεν έχει επαρκή βιβλιογραφική
και επιστηµονική τεκµηρίωση.
Κάναµε µία νοµοτεχνική αλλαγή. Είπαµε ότι θα µπορεί ο
Υπουργός µε υπουργική απόφαση να ρυθµίζει αυτές τις λεπτοµέρειες µετά από διαβούλευση. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένα
θέµα µε την Κοµισιόν και την Ευρώπη. Αυτή την πρόταση που
σας λέω τώρα –έχει δεσµευτεί η χώρα µας, την έχει υπογράψειτην εισηγήθηκε η Κοµισιόν στην διάσκεψη του ΠΟΥ.
Και το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Και έχουµε
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στείλει τις ρυθµίσεις, γιατί αυτό προβλέπεται. Και εάν υπάρξουν
παρατηρήσεις για τις οποίες θα πρέπει να συµµορφωθούµε, φυσικά θα µπορέσουµε να το κάνουµε. Ούτως ή άλλως έχουµε
βάλει πρόβλεψη ενός εξαµήνου για την εφαρµογή του νόµου,
ακριβώς για να υπάρχει µία δυνατότητα προσαρµογής και της
αγοράς κ.λπ..
Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε εκεί κάτι νέο και αιφνιδιαστικό.
Ισχύει αυτό το οποίο έχουµε ψηφίσει µέχρι τώρα. Και νοµίζω ότι
σε µία χώρα που κακώς δεν εφαρµόζεται ο αντικαπνιστικός
νόµος, δεν πρέπει να δίνουµε το σήµα -και αυτό είναι συνολική
υπόθεση, αγαπητέ Κώστα Μπαργιώτα, και το ξέρεις πάρα πολύ
καλά, έχω πει πολλές φορές ότι χρειάζεται ένα ευρύτατο κοινωνικό και πολιτικό µέτωπο για να αντιµετωπίσει αυτή την στρέβλωση που υπάρχει και µας εκθέτει ως χώρα- ότι ανεχόµαστε,
κάνουµε εκπτώσεις στο ισχύον πλαίσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω και επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, µια ειδική αναφορά σε ένα θέµα το οποίο πήρε πάρα πολύ µεγάλη έκταση.
Επειδή, λοιπόν, δεν υπήρχε πεδίο σοβαρής αντιπαράθεσης µε
τις υπόλοιπες ρυθµίσεις, η Νέα Δηµοκρατία χθες, όπως πολύ
σωστά επισήµανε ο κ. Χρήστος Μαντάς, διά του Αντιπροέδρου
της σέρνεται σε µία ρητορική, η οποία πραγµατικά προσβάλλει
τη νοηµοσύνη µας.
Εµείς τι κάνουµε; Έχουµε ένα στρεβλό πλαίσιο µνηµονιακής
κοπής, που δεν µπορέσαµε -παρ’ ότι το επιχειρήσαµε στην περίοδο της επιτήρησης- να το επηρεάσουµε, διότι ήταν πολύ
σκληρή προαπαίτηση για όλες τις αξιολογήσεις. Κάναµε το πρώτο βήµα µετά τη λήξη του µνηµονίου και πήγαµε σε µία ανατιµολόγηση αντί για δύο. Δεν τόλµησαν τότε να πουν ότι είναι δωράκι
στη φαρµακοβιοµηχανία.
Στην ίδια ρύθµιση υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος. Ενισχύουµε κατά 20 εκατοµµύρια ευρώ τον κλειστό προϋπολογισµό
του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη –δεν είπε
κανείς ότι αυτό είναι δωράκι στη φαρµακοβιοµηχανία- και µάλιστα αυτό ισχύει αναδροµικά από τον προϋπολογισµό του 2018.
Αποφασίσαµε να δώσουµε 45 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω
φέτος για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη του ΕΣΥ. Δεν
άκουσα κανέναν να πει ότι δίνουµε δωράκι στη φαρµακοβιοµηχανία.
Λοιπόν, να συνεννοηθούµε! Δηλαδή, το να υπάρχουν πολιτικές
επιλογές που διασφαλίζουν την πρόσβαση των ασθενών στα
φάρµακα και ιδιαίτερα στα ακριβά, το να έχουν οι καρκινοπαθείς
της χώρας µας πρόσβαση σε ακριβά φάρµακα είναι δωράκι στην
φαρµακοβιοµηχανία; Το να βάζουµε ένα πλαίσιο, το οποίο διορθώνει τις στρεβλώσεις, το κάνει πιο διαφανές, πιο βιώσιµο, πιο
αποτελεσµατικό είναι δωράκι στη φαρµακοβιοµηχανία; Νοµίζω
ότι πραγµατικά προσβάλλετε τη νοηµοσύνη.
Πάτε στα συνέδρια, πάτε στις κοπές της πίτας της φαρµακοβιοµηχανίας και κλαίτε ότι είναι χαµηλή η δηµόσια φαρµακευτική
δαπάνη και κλαίτε για το clawback. Και όταν πάµε να διορθώσουµε λίγο και να εξορθολογίσουµε το πλαίσιο αρχίζετε και λέτε
ότι δίνουµε δωράκια στη φαρµακοβιοµηχανία;
Η προσέγγισή µας είναι από τη σκοπιά των αναγκών των ανθρώπων. Έχουµε διασφαλίσει µέσα στην κρίση, µέσα στο µνηµόνιο αυτό το οποίο δεν είχατε κάνει εσείς όσο και αν ψεύδεστε
και λέτε ότι το είχατε αντιµετωπίσει. Σήµερα εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι άνθρωποι, µόνο µε το ΑΜΚΑ τους, συνταγογραφούν τα φάρµακά τους και το ένα τρίτο από αυτούς µε
µηδενική συµµετοχή!
Και βεβαίως υπάρχει θέµα µε τη συµµετοχή του ασθενή στο
κόστος, το είπα και χθες. Έχουµε κάνει κάποιες πρώτες ανακουφιστικές παρεµβάσεις γιατί αυτό µας επέτρεπε το δηµοσιονοµικό
πλαίσιο και θα προσπαθήσουµε να τις ενισχύσουµε και για αυτούς που παίρνουν γενόσηµα και θεραπεύονται µε φάρµακα που
ανήκουν στο 10%, χρόνια φάρµακα, και µειώνοντας την επιβάρυνση για το 1 ευρώ ανά συνταγή, και µηδενίζοντας τη συµµετοχή των καρκινοπαθών στα συµπληρωµατικά φάρµακα της
νόσου. Έχουµε δώσει δείγµατα γραφής.
Δηµιουργείται νέο τοπίο στον τοµέα του φαρµάκου στην Ελλάδα και το ξέρουν οι πάντες αυτό. Υπάρχει ηθικοποίηση στον
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τοµέα του φαρµάκου. Η διαδικασία τιµολόγησης από τον ΕΟΦ
είναι απολύτως διαφανής και δεν έχει πει κουβέντα κανένας όλα
αυτά τα χρόνια. Δεν έχει αµφισβητηθεί ότι ο διάλογος είναι θεσµικός και γίνεται πάνω στο τραπέζι και ότι υπάρχουν εργαλεία
θεσµικού διαλόγου. Για πρώτη φορά δεν γίνονται διαβουλεύσεις
πίσω από κλειστές πόρτες!
Και να σας πω και κάτι; Εµείς δεν έχουµε συµβούλους που
ήξερε όλος ο κόσµος ότι είχαν σχέση µε τη βιοµηχανία, για να
τελειώσουµε και µε τα δωράκια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
«Ναι, αλλά», λέει, «αλλάζετε τη βάση αναφοράς και από εκεί
που είχαµε τη µνηµονιακή υποχρέωση των τριών χαµηλότερων
τιµών της Ευρώπης των είκοσι οκτώ πάµε στις δύο χαµηλότερες
της Ευρωζώνης των δεκαεννιά και αυτό θα δώσει αυξήσεις».
Επίσης, κοροϊδεύετε τον κόσµο. Είπαµε χθες από τους ενεργούς κωδικούς που υπάρχουν σε δύο χιλιάδες µειώνονται οι
τιµές τους. Άρα η χώρα είναι βάση αναφοράς και οι εταιρείες
έχουν βάση αναφοράς τη χώρα και για µείωση τιµών. Σε άλλες
δύο χιλιάδες αυξάνεται η τιµή και τα υπόλοιπα µένουν στάσιµα.
Έχουµε υπολογίσει ότι µεσοσταθµικά δεν υπάρχει ουσιαστικά
αλλαγή ισοζυγίου. Να τελειώνουµε, λοιπόν, µε αυτήν την κοροϊδία.
Είναι προκλητική η ανακοίνωση της Νέας Δηµοκρατίας, είναι
θρασύτατη. Σε ένα πεδίο που έχει παρουσιάσει το πρόγραµµά
της, έχει µιλήσει ο Αρχηγός της και δεν έχει πει κουβέντα για το
φάρµακο νοµίζω δίνει το σήµα µιας τεράστιας αναξιοπιστίας και
απόλυτης ανυποληψίας απέναντι ευρύτερα στη φαρµακευτική
αγορά.
Θέλετε και να κυβερνήσετε –τροµάρα σας!- µε µία τέτοια
ανεύθυνη, δηµαγωγική και λαϊκίστικη στάση, που το µόνο που
υπηρετεί είναι να προσπαθήσετε να εγκαλέσετε την Κυβέρνηση
και να πλήξετε το ηθικό της πλεονέκτηµα. Δεν θα τα καταφέρετε
και το ξέρετε πάρα πολύ καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι τρεις Αµερικανοί φοιτητές
και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους, από τα Saint John’s College και Tobin College.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα µπαίνουµε, πριν από την ψηφοφορία, στο προτελευταίο
τµήµα, όπου θα µιλήσουν ορισµένοι εκ των εισηγητών. Θα ήθελα
να παρακαλέσω τους κυρίους εισηγητές να περιοριστούν στον
χρόνο, γιατί έχουµε ξεφύγει και έχουµε να ψηφίσουµε µε ηλεκτρονικό τρόπο εκατόν σαράντα πέντε άρθρα και δεκαεπτά τροπολογίες και θα καθυστερήσουµε. Σας παρακαλώ να µειώσουµε
τον χρόνο στα τέσσερα λεπτά.
Αρχίζοντας από το τέλος, δίνω τον λόγο στον κ. Λαµπρούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Με µία ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο µε µια ανοχή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εκ των προτέρων και πάλι, όπως και στη χθεσινή τοποθέτηση
στη διαδικασία των παρεµβάσεων των εισηγητών, ζητώ -και ενδεχοµένως να το χρειάζονται και οι άλλοι εισηγητές- επιπλέον
χρόνο από αυτόν που οριοθετήσατε διότι οι τροπολογίες, όπως
ξέρετε, είναι στο σύνολο δεκαεπτά, δεκαοκτώ, αν δεν κάνω
λάθος, αφού προστέθηκε και µία ακόµη τώρα στο τέλος. Θα µας
δώσετε χρόνο να πούµε δυο κουβέντες, αν όχι για όλες, τουλάχιστον γι’ αυτές που εκτιµά ο καθένας ότι θέλει να τοποθετηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πάντως, δεν πρέπει
να έχετε παράπονο. Χθες από δεκαπέντε λεπτά φθάσαµε στα είκοσι δύο λεπτά και ήταν αρκετός ο χρόνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
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Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, µην το πάµε πάλι στο τι διαµείφθηκε,
στο τι συζητήσαµε χθες επί της διαδικασίας πριν ξεκινήσει η συζήτηση του νοµοσχεδίου. Αν θυµάστε καλά, στη Διάσκεψη των
Προέδρων το έχουµε βάλει εδώ και πάρα πολλές µέρες ότι για
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο η συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης):Ναι, το θυµάµαι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):…θα έπρεπε να διεξαχθεί, όπως τουλάχιστον γνωρίζουµε
εδώ και κάµποσα χρόνια, επί της αρχής και επί των άρθρων,
ούτως ώστε τουλάχιστον οι εισηγητές, αν µη τι άλλο, να έχουν
τη δυνατότητα του χρόνου που τους παρέχεται µέσω αυτής της
διαδικασίας για να τοποθετηθούν. Γι’ αυτό το λέω και ζητώ αυτή
την ανοχή και θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Πρόεδρε.
Μπορείτε να ξεκινήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν θα σταθώ στα του νοµοσχεδίου. Ακούστηκαν και από τις τοποθετήσεις µας, όχι µόνο στην επιτροπή, αλλά και εδώ, αλλά και
σεβόµενος και το χρονοδιάγραµµα και, αν θέλετε, και τον χρόνο
και σε ό,τι αφορά το σύνολο του νοµοσχεδίου και σε ό,τι αφορά
τα επιµέρους κοµµάτια του για τα οποία τοποθετηθήκαµε.
Περνάω κατ’ ευθείαν στις τροπολογίες. Ξεκινώ µε την υπουργική µε γενικό αριθµό 2001 και ειδικό 156 που αφορά το ΕΚΑΒ.
Εδώ τι κάνει η Κυβέρνηση; Τι έρχεται να κάνει; Χρησιµοποιεί την
αξιοκρατία ως επικάλυµµα για να κρύψει την ουσιαστική στόχευση η οποία αποτυπώνεται στα δύο πρώτα άρθρα της τροπολογίας. Και σε αυτά σαφώς δίνει το δικαίωµα στην διοίκηση του
ΕΚΑΒ, στον πρόεδρο να µετακινεί οποιονδήποτε οδηγό πληρώµατος του ΕΚΑΒ για την κάλυψη των αναγκών.
Τι γίνεται, δηλαδή, εδώ κατά τη γνώµη µας; Θωρακίζεται η πολιτική της κινητικότητας, προκειµένου να καλύπτονται τα τεράστια κενά µέσω των µετακινήσεων, αφού δεν γίνονται προσλήψεις.
Να σηµειώσουµε ότι και σε αυτήν, όπως και σε κάποιες άλλες
τροπολογίες στις οποίες και θα αναφερθώ, υπάρχουν παράγραφοι, άρθρα, όπως θέλετε πείτε το, που αν ήταν ξεχωριστά, εµείς
θα τα στηρίζαµε. Όπως, για παράδειγµα, στη συγκεκριµένη που
αναφέρουµε µε γενικό αριθµό 2001 και ειδικό 156, αυτή για το
ΕΚΑΒ τέλος πάντων, θα ψηφίζαµε «υπέρ» στις παραγράφους,
στα άρθρα, όπως θέλετε πείτε τα, 2 και 6.
Επίσης, το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό
2010 και ειδικό 162, την οποία θα καταψηφίσουµε, διότι βαραίνει
το «κατά» στις παραγράφους ή στα άρθρα 1 και 5, ενώ τα ενδιάµεσα θα µπορούσαµε να τα ψηφίσουµε.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη παράγραφο, τι κάνει και τι αντανακλά
στην ουσία; Πρόκειται περί της πολιτικής υποκατάστασης των
δηµόσιων κέντρων υγείας και ενός µέρους των αδειοδοτήσεων
από τα φαρµακεία, σε σχέση δηλαδή µε τη δυνατότητα να εµβολιάζεται ο κόσµος στα φαρµακεία. Kαι η ρύθµιση αυτή, κατά τη
γνώµη µας, επιδιώκει να αντιµετωπίσει µε αυτόν τον τρόπο την
υποστελέχωση των µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας, την τεράστια έλλειψη υποδοµών και εξοπλισµού και να δώσει λύση που
δεν θα στοιχίσει πού; Στο κράτος.
Επιπλέον, ανοίγει τον δρόµο για διεύρυνση των ιατρικών εργασιών από ιδιωτικά φαρµακεία, που εξ άλλου είναι και ο διακηρυγµένος στόχος από τους µεγαλοεπιχειρηµατίες του κλάδου.
Βεβαίως, όπως σας είπα, στην παράγραφο 5 κατοχυρώνεται
η διενέργεια πράξεων που αφορούν τη δηµόσια υγεία στις µη
κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή στον συγκαλυµµένο ιδιωτικό
επιχειρηµατικό τοµέα. Εδώ είναι η αντίρρησή µας σε ό,τι αφορά
την παράγραφο 5 στο άρθρο 1, αλλά και στο άρθρο 2 σε ό,τι
αφορά εγκρίσεις του γενικού γραµµατέα -µάλλον του πρώηντου Υπουργείου Υγείας για τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα εάν
αυτές ενδείκνυνται επιστηµονικά, ποια άλλα κριτήρια υπάρχουν
για την υλοποίησή τους που χρειάζονται προηγούµενη έγκριση;
Και εδώ πρόκειται για προϋπόθεση που εισάγει το κριτήριο του
κόστους και του περιορισµού της δαπάνης του ελάχιστου ανεξαρτήτως των ουσιαστικών αναγκών.
Η τροπολογία -επίσης υπουργική- µε γενικό αριθµό 2015 και
ειδικό 165 αφορά την επαναφορά της αυτοτέλειας σε νοσοκο-
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µεία. Το µέτρο αυτό µε το σπάσιµο των νοσοκοµείων για την αυτοτέλεια, τέλος πάντων, των νοσοκοµείων που είχαν συγχωνευθεί δεν αναιρεί την πολιτική υποχρηµατοδότηση των νοσοκοµείων από τον κρατικό προϋπολογισµό και τη λειτουργία τους
ως αυτόνοµες οικονοµικές µονάδες του δηµοσίου, δηλαδή µε
επιχειρηµατικά κριτήρια. Αυτό θέλουµε να στηλιτεύσουµε σε
αυτήν την τροπολογία.
Σε ό,τι αφορά την, επίσης, υπουργική τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2014 και ειδικό 164 για τις κινητές οµάδες υγείας στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, ο χαρακτήρας τους είναι περιορισµένος όσον αφορά το περιεχόµενο της αποστολής τους και
τα γεωγραφικά πληθυσµιακά όρια που καλύπτουν. Κατά τη
γνώµη µας, τέτοιου είδους κινητές µονάδες θα πρέπει να αποτελούν οργανική µονάδα των αναπτυγµένων πανελλαδικά µονάδων
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, κέντρων υγείας και τα λοιπά,
είτε αυτές είναι στην περιφέρεια είτε στα αστικά κέντρα, µε στελέχωση, µόνιµο προσωπικό και πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Επίσης, οι εργαζόµενοι να µην είναι, όπως προβλέπεται τουλάχιστον εδώ, ορισµένου χρόνου, δηλαδή προσωρινά και χαµηλά
αµειβόµενοι.
Σε ό,τι αφορά την υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό
2019 και ειδικό 169, στηρίζουµε την τροπολογία. Τη βλέπουµε
δηλαδή θετικά και κυριαρχεί, αν θέλετε, το άρθρο 2, βαραίνει δηλαδή στη θετική ψήφο αυτή η διευθέτηση που γίνεται µε τις µονάδες απεξάρτησης και πιο συγκεκριµένα στα αντίστοιχα νοσοκοµεία στην Κέρκυρα και στα Γιάννενα. Εδώ να σηµειώσουµε ότι
όλο το προηγούµενο διάστηµα και οι επιστήµονες εκεί, οι εργαζόµενοι, οι γιατροί, το προσωπικό, αλλά και οι φορείς αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και κάµποσα
χρόνια και µε αυτό τον τρόπο προσπαθούσαν να ενισχύσουν
αυτές τις δοµές και τη λειτουργία τους στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης της τοξικοεξάρτησης, της απεξάρτησης κ.λπ..
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών,
είναι ξεκάθαρο ότι κάθε άλλο παρά έγνοια του Υπουργείου ή της
Κυβέρνησης µε αυτήν εδώ την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να διευκολυνθούν οι λαϊκές ανάγκες και οι αγωνίες
παράλληλα. Τι θέλει να κάνει µε αυτό; Είναι ξεκάθαρα ψηφοθηρικοί οι λόγοι τρεις µήνες πριν από τις εκλογές και πολύ περισσότερο οι προβλέψεις που αναφέρονται µέσα στην τροπολογία
για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν µε τον ένα µήνα, τους
δύο µήνες έως και τέσσερις µήνες αντίστοιχα για κάποια ζητήµατα που αναγκαστικά θα πρέπει να αντιµετωπίσουν µε το σπάσιµο των δήµων, όπως επίσης και τα ζητήµατα µε τους εργαζόµενους –δηλαδή ποιος πού θα πάει- είναι ζητήµατα που µένουν
να λυθούν και δεν πρόκειται, µε αυτά τα χρονοδιαγράµµατα και
µε αυτές τις προβλέψεις της τροπολογίας, να επιλυθούν σε αυτά
τουλάχιστον τα χρονικά περιθώρια που τίθενται.
Επιτρέψτε µου δυο κουβέντες για δύο βουλευτικές τροπολογίες. Δείτε τώρα τι ζητάει µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1985 και ειδικό 148 ένας συνάδελφος. Ζητάει να ενταχθεί η Νάουσα στις άγονες και προβληµατικές περιοχές, προκειµένου να
υπάρξουν κίνητρα για τη στελέχωση των δοµών υγείας σε γιατρούς.
Η Νάουσα δεν είναι άγονη και προβληµατική. Για µας άγονη
και προβληµατική για τον λαό είναι η πολιτική της Κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει ακόµη πιο επάξια από τους προκατόχους της την πολιτική στήριξης των επιχειρηµατικών οµίλων και
πάει λέγοντας. Άγονη και προβληµατική για τις λαϊκές ανάγκες
έχει καταστεί εξάλλου όλη η Ελλάδα, αφού από παντού λείπει
τεράστιος αριθµός και σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σε νοσηλευτές, σε εξοπλισµό κ.λπ..
Όσον αφορά τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1980
και ειδικό 145 που προτείνει αύξηση κατά το 1/5 των µισθών των
διοικητών κ.λπ., εµείς λέµε να µην προσαυξηθεί. Να µην προσαυξάνεται ούτε στους µεν ούτε στους δε. Και εδώ να πούµε το
εξής. Θέλουν και χρηµατική επιβράβευση για την αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν µέσω των θέσεων που κατέχουν στα νοσοκοµεία, είτε αυτόνοµα είτε διασυνδεόµενα;
Τέλος, όσον αφορά τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1986 και ειδικό 149 που προβλέπει την καταβολή περικοµµέ-
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νων εφηµεριών, είµαστε βεβαίως υπέρ του να πληρωθούν δεδουλευµένα, όπως και µε την τελευταία για τη Λέρο που ήρθε την
τελευταία στιγµή, τώρα πριν ολοκληρώσουµε τη συζήτηση και
αφορά και αυτή στην καταβολή δεδουλευµένων για προσωπικό
είτε του Νησιού είτε των άλλων µονάδων υγείας. Και µε αυτή είµαστε σύµφωνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Λαµπρούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές, καθώς και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 8ο Γυµνάσιο Λαµίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να πούµε σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες ότι παρακολουθούν συνεδρίαση νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. Είµαστε προς το τέλος της διαδικασίας, όπου µιλάνε οι ειδικοί
αγορητές των κοµµάτων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ψηφοφορία του νοµοσχεδίου, ώστε να γίνει νόµος του κράτους.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννης Αϊβατίδης για τέσσερα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Χρυσή Αυγή για το άρθρο 91 που ζητήσαµε να αποσυρθεί
και αφορά στους χώρους εποπτευόµενης χρήσης ενδοφλέβιας
ηρωίνης, αιτήθηκε ονοµαστική ψηφοφορία η οποία θα διενεργηθεί αύριο. Η Κυβέρνηση που εκπροσωπεί το κράτος ύψωσε,
κύριε Πρόεδρε, λευκή σηµαία σε αυτόν τον πόλεµο κατά των εµπόρων ναρκωτικών µε το να εισάγει το συγκεκριµένο άρθρο και
τη θεσµοθέτηση αυτών των χώρων εποπτευόµενης χρήσης ναρκωτικών. Επαναλαµβάνω ότι είναι µία απαράδεκτη συνθηκολόγηση, διότι εφεξής το ελληνικό κράτος θα συµβιβάζεται µε την
ύπαρξη και διακίνηση ναρκωτικών στην πατρίδα µας.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς αυτούς τους χώρους εποπτευόµενης
χρήσης τους επονοµάζουµε drugs spots και πιστεύουµε ότι θα
υπάρξουν Βουλευτές οι οποίοι θα καταψηφίσουν το συγκεκριµένο άρθρο νόµου και ευελπιστούµε ποτέ να µην καταστεί νόµος
του ελληνικού κράτους.
Θα αναφερθώ εν συντοµία στην τροπολογία περί κατάτµησης
των δήµων. Μεταξύ των δήµων που θα υποστούν αυτήν την κατάτµηση ή διάσπαση είναι και ο Δήµος Κέρκυρας.
Δεν είναι ζωτικής σηµασίας η κατάτµηση για τον Δήµο Κέρκυρας. Εκείνο το οποίο είναι ζωτικής σηµασίας και απασχολεί τον
Κερκυραίο πολίτη είναι η επίλυση του µείζονος ζητήµατος που
αφορά στη διαχείριση των απορριµµάτων στο νησί.
Υπάρχει ένας υπερκορεσµένος ΧΥΤΑ στο Τεµπλόνι, από τον
οποίο εκλύεται ελεύθερο βιοαέριο. Αυτό το βιοαέριο εµπεριέχει
καρκινογόνες ουσίες και µολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας τόσο
στο Τεµπλόνι όσο και στον ΧΥΤΥ της Λευκίµµης.
Εκείνο, όµως, που έχω να επισηµάνω είναι το εξής: Η Βουλεύτρια, όπως θέλει να αποκαλείται, του ΣΥΡΙΖΑ Κερκύρας έκανε
λόγο για ακροδεξιά σκουπίδια, τα οποία αντιδρούν σ’ αυτόν τον
παράνοµο ΧΥΤΑ της Λευκίµµης. Είναι µία κατάπτυστη δήλωση
από το Βήµα της Βουλής, διότι άσχετα µε το πολιτικό πρόσηµο,
την ιδεολογία που έχει ο κάθε Λευκιµµιώτης, δεν µπορεί να χαρακτηρίζεται από εκλεγµένη εκπρόσωπο του κερκυραϊκού λαού
ως «σκουπίδι».
Εµείς, ας πούµε, που ήµασταν αρωγοί στην προσπάθεια για
τις Σκουριές, δεν αποκαλέσαµε ποτέ «σκουπίδια» τους αριστεριστές και αναρχικούς, οι οποίοι αντέδρασαν στις Σκουριές. Είναι
απαράδεκτο.
Από τον έτερο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Παυλίδη,
ακούσαµε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι η κατάτµηση δεν αφορά παρά µόνο στην αποκοµιδή των απορριµµάτων
και όχι στη διαχείριση.
Συµπέρασµα: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να µετατρέψει τη
Λευκίµµη -αν και δεν µου αρέσει να χρησιµοποιώ αραβικούς ή
τουρκικούς όρους- σε µία χαβούζα. Είναι αίσχος, κύριε Πρόεδρε!
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο ειδικός αγορητής
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας
έχει τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Μετά από τον Υπουργό,
µπαίνει κανείς στον πειρασµό να απαντήσει συνολικά. Δεν θα το
κάνω, όµως, σεβόµενος και τον χρόνο και την κόπωση.
Πραγµατικά έγινε µία πολύ καλή συζήτηση και νοµίζω ότι όλα
µπήκαν στο τραπέζι. Όσοι µας παρακολουθούν µπορούν να κρίνουν. Θα περιοριστώ, λοιπόν, σε µια γενική πολιτική δήλωση.
Έχω πει πολλές φορές -και αυτό αφορά, κυρίως, τον ΕΟΔΥ σ’
αυτό το νοµοσχέδιο- ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι µία αντιµεταρρυθµιστική κυβέρνηση. Αντιπαθεί τις πραγµατικές µεταρρυθµίσεις και εις επίρρωση των λόγων µου έρχονται οι δύο µεγάλες
τροπολογίες, ο διαχωρισµός των νοσοκοµείων και ο διαχωρισµός
των δήµων, οι οποίες γίνονται µε έναν χαρακτηριστικό τρόπο,
που δεν τον λες µεταρρύθµιση, δεν τον λες αλλαγή, δεν τον λες
ρύθµιση, αλλά δυστυχώς τα χαρακτηριστικά είναι κυρίως πελατειακά.
Θα τα πω αµέσως µετά, γιατί θέλω να αρχίσω µε µία τροπολογία που δεν έχει κατατεθεί σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά κατατέθηκε στο επόµενο νοµοσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί αµέσως
µετά τη λήξη αυτής της συνεδρίασης σήµερα. Είναι ένα µικρό
νοµοσχέδιο εννέα άρθρων –παρακαλώ!- εξαιρετικά σηµαντικό,
κατά τη γνώµη µου, όσον αφορά ειδικά τη στοµατική υγεία και
τη στοµατική υγιεινή, το οποίο δεν συζητήθηκε, δεν πρόλαβα
καλά-καλά να το διαβάσω και πραγµατικά δεν αντιλαµβάνοµαι,
γιατί δεν ήταν µέρος του νοµοσχεδίου ή της σηµερινής συζήτησης, δεν τοποθετήθηκε κανένας γι’ αυτό και περνά λίγο κούφια
ως µη όφειλε.
Νοµίζω ότι αυτό είναι µία τεράστια αδυναµία. Είπα και τις προάλλες γι’ αυτήν την κατάτµηση του νοµοθετικού έργου του
Υπουργείου, που αφορά και τη φαρµακευτική δαπάνη και το είπα
και προηγουµένως. Εάν θέλουµε να συζητήσουµε σοβαρά για
φαρµακευτική πολιτική, το ένα που κάνουµε και το κάνουµε
καλά, είναι να το συζητάµε δηµοσίως και στη Διακοµµατική Επιτροπή της Βουλής και το άλλο είναι κάποια στιγµή να αξιωθούµε
να συζητήσουµε ένα συνολικό νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν
είδαµε. Δυστυχώς, το Υπουργείο τα τελευταία τέσσερα χρόνια
νοµοθετεί µε άσχετες τροπολογίες, σε άσχετα νοµοσχέδια, τα
οποία δεν έχουν συζητηθεί, πολλές φορές δεν έχουν αξιολογηθεί
και συχνότατα διορθώνονται, διότι είναι λάθος. Αυτό κάποια
στιγµή πρέπει να το ξεπεράσουµε και να αρχίσουµε να συζητάµε
για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτηµα µε όρους, όχι οξύτητας, όπως
είδαµε αυτές τις µέρες, αλλά πολύ πιο σοβαρούς όρους και πολύ
πιο σοβαρά και συγκροτηµένα.
Αυτό, προς το παρόν, θα είναι το µοναδικό µου σχόλιο για το
συγκεκριµένο. Για λόγους οικονοµίας χρόνου δεν θα αναφέρω
περισσότερα. Τοποθετήθηκαν προηγουµένως και ο κ. Λοβέρδος
και άλλοι συνάδελφοί µου για το θέµα της φαρµακευτικής δαπάνης.
Αναφορικά µε τη ρύθµιση των θεµάτων του ΕΚΑΒ, των µεταθέσεων, άκουσα τον κ. Πολάκη χθες το βράδυ -που ως συνήθως,
όπως λένε στο χωριό µου, τα «κόβει χοντρά»- να µιλάει για µία
µεγάλη µεταρρύθµιση-εξορθολογισµό. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι όντως πρόκειται για µία αλλαγή προς θετική κατεύθυνση,
µόνο που διήρκησε είκοσι ώρες.
Οι εργαζόµενοι του ΕΚΑΒ -και προς τιµήν τους- επισηµαίνουν
ότι αυτό το πράγµα που ψηφίζουµε σήµερα έχει πελατειακό χαρακτήρα, στον βαθµό που η µοριοδότηση έχει να κάνει µε οικογενειακά κριτήρια και τίποτα άλλο. Οι ίδιοι ζητούν να προστεθούν
κριτήρια εργασίας, να πριµοδοτηθεί, να µοριοδοτηθεί η εργασία
των διασωστών, η µάχιµη υπηρεσία µε τα ασθενοφόρα, το οποίο
είναι και ένα κίνητρο για τους εργαζόµενους του ΕΚΑΒ να κατέβουν στον δρόµο, στην Αθήνα, στις µεγάλες πόλεις και να δουλέψουν εκτός γραφείων, εκεί που πραγµατικά πονάει και έχει
κενά η όλη διαδικασία.
Θα σας καλούσα, λοιπόν, αυτό να το δείτε σοβαρά. Και αφού
δεν µπορούµε πλέον να αποσύρουµε το συγκεκριµένο άρθρο, να
το δούµε συντοµότατα. Διότι αυτό εδώ χωλαίνει και ουσιαστικά,

4894

έτσι όπως γίνεται, έχει πελατειακό χαρακτήρα, δυστυχώς, και όχι
χαρακτήρα εξορθολογισµού. Από το παλιό άναρχο πλαίσιο οφείλουµε να περάσουµε σε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο να αξιολογεί
πραγµατικά τους εργαζόµενους, να τους µοριοδοτείται µε βάση
τη δράση τους και την εργασία τους και όχι µόνο την οικογενειακή κατάσταση. Αλλιώς, δεν κάνουµε τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχοµαι στις ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείο Εσωτερικών
για τους δήµους. Παρόλο -σπεύδω να πω- που είναι δικαιολογηµένο σε µεγάλο βαθµό για κάποιους δήµους να ξαναδούµε όχι
µόνο διαχωρισµούς, αλλά ενδεχοµένως και αναδιατάξεις, αυτό
πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένο τρόπο. Αλλιώς, κινδυνεύουµε να
βρεθούµε πολύ εύκολα στην πριν τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» εποχή των
κοινοτήτων για µικροπολιτικούς τοπικιστικούς λόγους και για µικροεξυπηρετήσεις. Δυστυχώς, αυτό εδώ είναι ακόµα ένα αντιµεταρρυθµιστικό βήµα το οποίο πάει όλη την υπόθεση προς τα
πίσω, καθώς δεν έχει κανένα κριτήριο και καµµία αναφορά. Δεν
έχει γίνει στην ώρα του, αλλά έρχεται παραµονές εκλογών, βάζοντας τεράστια ερωτήµατα για τα κίνητρα που σπρώχνουν αυτή
την Κυβέρνηση να κάνει σήµερα το συγκεκριµένο πράγµα.
Μάλιστα ακούσαµε χθες από τον κ. Χαρίτση ότι θα συνεχίσει
τις διαιρέσεις δήµων από εδώ µέχρι τις εκλογές. Και είναι προφανώς απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες διαδικασίες λίγο πριν τις
εκλογές.
Έχουµε τη συγκρότηση κινητών οµάδων υγείας. Δεν αντέχω
στον πειρασµό να το σχολιάσω. Έχω µια παιδική µνήµη κάτι ωραίων, µεγάλων, άσπρων Land Rover που κυκλοφορούσαν εκείνα
τα χρόνια όταν µια κοινωνία δεν είχε όχηµα, δεν είχε δρόµο, αλλά
είχε χιλιάδες ανθρώπους σε αποµακρυσµένες κοινότητες και η
πυκνότητα των γιατρών ήταν τραγική. Διαβάζοντας, βλέπω ότι
δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο ίδρυσης. Δεν προβλέπεται καν
ως προϋπόθεση δηµιουργίας των ΤΟΜΥ η ύπαρξη οχήµατος
στην περιφέρεια. Δηλαδή όποιος περιφερειάρχης θέλει να ιδρύσει µία κινητή µονάδα, µπορεί να προσλάβει -γιατί περί αυτού
πρόκειται στην πραγµατικότητα- µέσω ΕΣΠΑ την οµάδα, οδηγούς και να µην έχει αυτοκίνητο. Δεν θα διαφωνήσω ότι ενδεχοµένως σε πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις στο νέο ελληνικό
γεωγραφικό τοπίο να χρειάζονται κάποιες κινητές µονάδες.
Η εµπειρία του παρελθόντος είναι τραγική. Θα αναφέρω, για
παράδειγµα, τις κινητές µονάδες των ΥΠΕ, τα καράβια που πήγαιναν στα νησιά και λοιπά. Αν συνεχίσουµε να νοµοθετούµε στο
γόνατο µε τον τρόπο που αυτή η τροπολογία εισάγει τη συγκεκριµένη µεταρρύθµιση, πάλι εκεί θα καταλήξουµε, έχοντας σπαταλήσει πόρους οι οποίοι θα µπορούσαν να αποδώσουν στο
σύστηµα υγείας πολλαπλάσια. Αν αυτοί οι εργαζόµενοι προσκληθούν στα αποµακρυσµένα κέντρα υγείας ή στα περιφερειακά ιατρεία των βουνών που υπάρχουν ήδη ως υποδοµές, προφανώς
θα αποδώσουν καλύτερα από το να περιµένουν στην ΥΠΕ να
βρεθεί όχηµα για να κάνουν βόλτα. Πραγµατικά εδώ το αντικείµενο είναι οι διορισµοί και τίποτα άλλο.
Για να µην είµαι πάντα µόνο τόσο πολύ κακός, να πω ότι η ρύθµιση για τις εξετάσεις ειδικότητας πραγµατικά είναι ικανοποιητική και λύνει ένα χρόνιο πρόβληµα. Με τον τρόπο που γίνεται
µας βρίσκει απολύτως σύµφωνους.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): …
(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Δεν είπα τίποτα. Αν πω κάτι
καλό, δεν σας αρέσει κιόλας. Ένα καλό είπα. Αφήστε το να περάσει!
Έρχοµαι στο θέµα των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τα νοσοκοµεία που έχουν συνενωθεί, µετά από αυτή
την εµπειρία των πέντε χρόνων, θα µπορούσαν να δουλέψουν
καλύτερα κάποια χωρισµένα, κάποια αλλιώς, κάποια θα µπορούσαν να ανασχηµατιστούν. Είναι µία κουβέντα που πρέπει να γίνει.
Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτό που πρέπει να γίνει και δεν
έγινε είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά ούτε επιχειρηµατικό πλάνο
ούτε στήριξη ούτε προοπτική. Για να µιλήσω για τη Λάρισα που
ξέρω, προφανώς και το παλιό µε το πανεπιστηµιακό µπορούν και
να συνεχίσουν συνδεδεµένα και να λειτουργήσουν µε τον διαχωρισµό. Αυτό που δεν µπορεί να γίνεται είναι να µην υπάρχει στή-
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ριξη.
Έδειξε ο κ. Κέλλας κάποιες εικόνες από τον τοπικό τύπο. Το
πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο διαχρονικά ασφυκτιά δουλεύοντας
στο 95% της χωρητικότητάς του, που ξέρετε καλά ότι είναι προβληµατικό από µόνο του. Το παλιό νοσοκοµείο έχει προβλήµατα
σηµαντικά, τα οποία δεν έχουν στηριχθεί. Το στοίχηµα είναι να
δούµε τι θα κάνουµε στρατηγικά και µακροπρόθεσµα σε µία περιοχή σαν τη Λάρισα, σε µία περιοχή σαν το Ηράκλειο που έχει
συγκεκριµένα προβλήµατα.
Στη Λάρισα οι δηµόσιες κλίνες υπολείπονται του µέσου πανελληνίου όρου δραµατικά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η µόνη επαρχιακή πόλη που έχει δύο µεγάλες ιδιωτικές µονάδες και σχεδιάζεται και τρίτη. Οφείλεται στο γεγονός ότι ο δηµόσιος τοµέας
είναι υποτροφικός.
Μπορούµε να δούµε µεσοπρόθεσµα τι θα κάνουµε, µαζί ή
χώρια; Τέσσερα χρόνια συζητιέται αυτή η δουλειά, γιατί θυµάστε, κύριε Υπουργέ, ότι το ανακοινώσετε ήδη από το 2015 και
είναι 2019 ότι θα πάµε σε χωριστή λειτουργία. Καλά είναι να προχωρούµε ορισµένα προβλήµατα ουσιαστικά και να δούµε και το
θέµα της λειτουργίας σε δεύτερο χρόνο, το οποίο, κατά τη
γνώµη µου, δεν είναι τόσο σηµαντικό.
Για το ΚΕΣΥ και για τον επαναπροσδιορισµό, την αναδιάταξη
της σύνθεσής του δεν έχω ιδιαίτερες αντιρρήσεις. Αυτή η αφαίρεση της συµµετοχής της ΠΟΕΔΗΝ δεν εµπίπτει, αν µου επιτρέπετε, σε άσχετους φορείς που είπατε και σωστά το είπατε. Μάλλον εκδικητική κίνηση µοιάζει, παρά οτιδήποτε άλλο. Μειώνεται
από δύο σε ένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε Μπαργιώτα, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Η άποψή µου είναι ότι δεν
υπάρχει ένας λόγος να αλλάξει.
Ένα σχόλιο ήθελα να κάνω µόνο και θα τελειώσω µε αυτό, για
την εικόνα στο νοµοσχέδιο και στην τροπολογία για τη Νάουσα.
Άγονη περιοχή, άγονο νοσοκοµείο πρακτικά. Είναι ένα νοσοκοµείο το οποίο κάνει τριγωνισµό µε άλλα δύο στα δεκαπέντε χιλιόµετρα, Έδεσσα, Νάουσα και Βέροια. Είναι ένα από τα κλασικά
παραδείγµατα του στρεβλού τρόπου που έχουν αναπτυχθεί οι
µονάδες υγείας στην Ελλάδα.
Υποδεικνύει κάτι πολύ πιο σηµαντικό από την αδυναµία ενδεχοµένως και στη Νάουσα αυτό τον καιρό να βρει γιατρούς. Αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν έχουµε ξανά προχωρήσει καµµία
µεγάλη µεταρρύθµιση, δεν έχουµε ρυθµίσει ή σχεδιάσει καν το
πώς θα γίνει µία αναγκαία αναδιάταξη δυνάµεων σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας, που κι εσείς κι εγώ και όλοι ξέρουµε ότι
υπάρχουν στρεβλώσεις και υπερβολές.
Είναι σηµαντικότερο να θεραπεύσουµε τα χρόνια προβλήµατα
από το να βαφτίζουµε άγονες την Άµφισσα, τη Νάουσα, αύριοµεθαύριο τα Τρίκαλα και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο µέρος. Νοµίζω
ότι τα χρόνια προβλήµατα δεν αντιµετωπίζονται µε αυτόν τον
τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Μπαργιώτα.
Προχωρούµε µε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιάσονα Φωτήλα για τέσσερα λεπτά.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το είπαµε
από την πρώτη στιγµή και το τονίζουµε για άλλη µία φορά. Το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο που κινείται σε
κατεύθυνση τακτοποίησης πρωτίστως των δικών σας εκκρεµοτήτων. Κυριαρχούν ο συγκεντρωτισµός, ο κοµµατισµός και η πελατειακή λογική µε προσλήψεις ή ταξίµατα για προσλήψεις, αυτό
το γνωστό «υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ».
Έγιναν, η αλήθεια είναι, µερικές οριακές βελτιώσεις σε µερικά
άρθρα -γιατί να το κρύψοµεν άλλωστε;- όπως για παράδειγµα
στις ιδιωτικές κλινικές, που σωστά αλλάξατε την απαράδεκτη
διάταξη για το ποινικό µητρώο, όµως παραµένει η περίπτωση 3,
γιατί βάλατε το αµετάκλητο, συγκεκριµένα, όπως έπρεπε να
γίνει. Όµως η περίπτωση 3 µιλάει για άσκηση δίωξης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): ...
(δεν ακούστηκε)
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ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Πριν από λίγο καιρό η Κυβέρνηση αυτή
νοµοθέτησε υπέρ…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): …
(δεν ακούστηκε)
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Λέω, λοιπόν, ότι πριν από λίγο καιρό η
Κυβέρνηση αυτή νοµοθέτησε υπέρ του τεκµηρίου της αθωότητας. Η άσκηση της ποινικής δίωξης δεν µπορεί να καταδικάζει το
τεκµήριο της αθωότητας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ιδιαίτερης απαξίας,
αγαπητέ συνάδελφε…
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ναι, αλλά πρόκειται µόνο για άσκηση
δίωξης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι ό,τι ισχύει για
την πρόσληψη στο δηµόσιο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Επίσης, βελτιώθηκαν οι διατάξεις µε τα
παραρτήµατα, που έπρεπε πραγµατικά να εκσυγχρονιστούν.
Όµως, ούτε άλλαξε η διάταξη του άρθρου 13 για το εργασιακό
των ιατρών, που θέλετε να τους µετατρέψετε σε κρατικούς υπαλλήλους και εµείς επιµένουµε, όπως και η διάταξη του άρθρου 8.
Για το θέµα τώρα του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, όπως
είπα -και το τονίσαµε- υπήρχε, λειτούργησε µε λάθη, µε παραλείψεις, αλλά λειτούργησε. Όµως, εµείς σε κάθε περίπτωση θα
στηρίξουµε τη λειτουργία του.
Σε σχέση δε µε τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από
την παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδίου και την παντελή χρηµατοδότηση, δεν πειράζει, θα το λύσουµε εµείς σε λίγους µήνες
που θα είµαστε κυβέρνηση και θα κληθούµε να το λύσουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Με
τον νου πλουταίνει η κόρη…
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σχετικά τώρα µε το άρθρο 88 για το
τέλος καλλυντικών, εµένα δεν µε αφορά προσωπικά, αλλά µόνο
η Πορτογαλία και εµείς έχουµε ανάλογο τέλος. Όµως και στη
χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου µειώνεται το τέλος. Εδώ παραµένει υψηλό και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ, πράγµα που είναι
προφανές ότι δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το
«αναδροµική» βγήκε. Διαβάστε το!
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Δεν προλαβαίνω κιόλας, κύριε Υπουργέ.
Πού να τα προλάβω, όταν τα φέρνετε στο «και πέντε»; Μακάρι
να βγήκε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλει καλούς µαθητές…
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όσο για το άρθρο 99, µε τη νοµοτεχνική
το κάνατε σαφές, το κάνατε ξεκάθαρο. Όλοι θα παίρνουν άδεια
επικινδυνότητας πλην των γιατρών. Και φυσικά, εξακολουθείτε
να µιλάτε για ραδιοφυσικούς. Δεν είναι οι άνθρωποι ραδιοφυσικοί, είναι ακτινοφυσικοί.
Με τη διάταξη του άρθρου 138, που προβλέπει µετάταξη ιατρών ΕΣΥ από και προς το ΕΚΑΒ υπάρχει θέµα, καθώς δεν διασφαλίζονται οι όροι µε τους οποίους θα γίνεται αυτή η διαδικασία.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των φαρµάκων. Εµείς θα καταψηφίσουµε την τροπολογία για την τιµολόγηση των φαρµάκων και καταθέσαµε και αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, γιατί αποδεδειγµένα πια η ρύθµιση θα οδηγήσει σε αύξηση των τιµών και ως
εκ τούτου, σε επιβάρυνση στην τσέπη των ασθενών. Διότι µπορεί
να µην υπάρχει δηµοσιονοµική επιβάρυνση, όπως είπατε, βεβαίως, αφού το πληρώνουν µε το claw back οι φαρµακοβιοµηχανίες και ο ασθενής, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά. Δεν προκύπτει από πουθενά η µείωση την οποία ισχυριστήκατε. Οι αυξήσεις προκύπτουν από παντού.
Τώρα σε σχέση µε µερικές επιπλέον τροπολογίες, όσον αφορά
την τροπολογία 1985/148 για τους ιατρούς σε άγονες περιοχές,
καταλάβετε επιτέλους, κύριε Υπουργέ, ότι κάποια θέµατα πρέπει
να αντιµετωπίζονται συνολικά και υπεύθυνα. Το εν λόγω θέµα
είναι πράγµατι πολύ σοβαρό, για να το φέρνετε αποσπασµατικά
σε µια τροπολογία. Επιτέλους, νοµοθετήστε σωστά!
Πράγµατι και οι µονάδες υγείας της Νάουσας, αλλά και άλλων
περιοχών αντιµετωπίζουν αντίστοιχα προβλήµατα και πρέπει να
βρούµε άµεσα λύσεις για όλες.
Τώρα για την υπουργική τροπολογία µε αριθµό 2010/162, εί-
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µαστε αντίθετοι λόγω του πειθαρχικού των φαρµακοποιών, που
τοποθετείτε ξανά εν ενεργεία δικαστή. Όπως το παρελθόν έχει
δείξει, θα προκαλέσει προβλήµατα, κωλυσιεργώντας την απονοµή δικαιοσύνης.
Όσο θετική και αν είναι η θέση της πρώτης παραγράφου, να
µπορούν να κάνουν εµβολιασµούς και οι φαρµακοποιοί -κάτι που
είναι και στο δικό µας πρόγραµµα- το σύνολο της τροπολογίας
είναι αρνητικό.
Όσον αφορά στην υπουργική τροπολογία 2001/156 για τις µετατάξεις του ΕΚΑΒ, ξανά προχειροδουλειά και απίστευτα κενά
στη νοµοθέτηση! Εγώ θα έλεγα να την αποσύρετε την τροπολογία και να τη φέρετε ολοκληρωµένη, ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα. Αλλιώς, εµείς είµαστε αναγκασµένοι να την
καταψηφίσουµε.
Τώρα σε σχέση µε τις βουλευτικές τροπολογίες 2018/168 και
2021/171 για τα επιδόµατα ανθυγιεινής εργασίας στον ΟΚΑΝΑ
και στην ΑΕΜΥ, σας το είπα και πριν, σταµατήστε να αντιµετωπίζετε ανεύθυνα ένα τόσο σοβαρό θέµα. Στο πρόγραµµά µας
έχουµε µιλήσει για τον ορθολογισµό των επιδοµάτων. Δεν είναι
δυνατό να µας ζητάτε να νοµοθετούµε αποσπασµατικά και να
κλείνουµε το µάτι σε συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων.
Δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούµε να αδικούµε όλους όσοι
πρέπει να πάρουν το συγκεκριµένο επίδοµα;
Επαναλαµβάνω ότι εµείς επί της αρχής καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο. Θα ψηφίσουµε κάποια άρθρα που θεωρούµε προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Φωτήλα, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τελευταίος από τους εισηγητές είναι ο κ. Γιώργος Καΐσας, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι έγινε µια κουβέντα.
Παρ’ όλο που το νοµοσχέδιο είναι πολύ µεγάλο και πολύ σηµαντικό, νοµίζω ότι θίχτηκαν όλες οι πλευρές του. Εγώ θα ήθελα να
επισηµάνω µόνο µερικά σηµεία.
Έγινε συζήτηση για το άρθρο 21. Αναφέρθηκε και ο Υπουργός, αλλά εγώ θα ήθελα να διαβάσω τι ακριβώς λέει το άρθρο
21, για να καταλάβουν όλοι περί τίνος πρόκειται: «Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, που
απασχολούν µε οποιαδήποτε σχέση ιατρούς του ΕΣΥ ή πανεπιστηµιακούς ιατρούς, κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν.2889/
2001 επιβάλλεται πρόστιµο 70.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η αφαίρεση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής».
Δηλαδή από το 2001 υπάρχουν παραβάσεις, παραβάτες, αλλά
δεν τιµωρείται κανένας. Αυτό θέλουν; Να το αποσύρουµε; Να
αφήσουµε να µην τιµωρούνται; Νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο τι επιδιώκεται µε το άρθρο 21.
Ένα άλλο ζήτηµα για το οποίο έγινε επίσης πολύ µεγάλη κουβέντα είναι ότι µερικοί επιµένουν και υπερασπίζονται ακόµα το
ΚΕΕΛΠΝΟ, τον οργανισµό που για είκοσι έξι µε είκοσι επτά χρόνια, από το 1991, δεν γνώριζε η αριστερά τι ποιούσε η δεξιά, τον
οργανισµό στον οποίο δεν έγινε ποτέ έλεγχος επί είκοσι έξι, είκοσι επτά χρόνια.
Όταν πριν από έναν χρόνο στάλθηκαν ορκωτοί λογιστές, δεν
βρήκαν στοιχεία να ελέγξουν. Μάλιστα είπαν ότι, αν ήταν ιδιωτική
επιχείρηση, θα την έκλειναν, διότι δεν κρατούσαν κανένα στοιχείο. Βέβαια τα στοιχεία ήταν κτισµένα σε δωµάτιο και είχε µπει
και γυψοσανίδα και άρα το πράγµα ήταν µελετηµένο. Αυτός ο
οργανισµός ήταν ένα παράδειγµα προς αποφυγή.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ αντιπροσωπεύει το παλιό πολιτικό σύστηµα,
τους πελατειακούς διορισµούς, το βόλεµα «ηµετέρων», τη διασπάθιση του χρήµατος χωρίς κανέναν έλεγχο. Όσους µας ασκούν κριτική, ότι κάνουµε έναν καινούργιο οργανισµό ο οποίος,
όµως, είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και άρα είναι
αργός κ.λπ., τους παραπέµπω στο άρθρο 54 που προβλέπει τι
γίνεται σε κατεπείγουσες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Μέσα
σε είκοσι τέσσερις ώρες το Υπουργείο Υγείας, το Επιστηµονικό
Συµβούλιο Δηµόσιας Υγείας και ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας
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Υγείας µπορούν να αποφασίσουν τη διαδικασία αντιµετώπισης
της κατάστασης.
Μας γίνεται κριτική για το ότι κάνουµε ένα ινστιτούτο νεοπλασιών. Αντί να µας πει η Αντιπολίτευση γιατί τόσα χρόνια δεν
υπήρχε ένα τέτοιο ινστιτούτο για την αντιµετώπιση του καρκίνου,
µας κάνει κριτική γιατί το κάνουµε. Μέχρι τώρα τον καρκίνο και
τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη νόσο τα αντιµετωπίζουν
µόνοι τους οι πάσχοντες.
Όλοι ξέρουµε ότι υπάρχουν σύλλογοι και σωµατεία πανελλαδικά που προσπαθούν, µε πρωτοβουλία δική τους, να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν. Για πρώτη φορά ο
καρκίνος γίνεται υπόθεση της πολιτείας, γίνεται υπόθεση του
κράτους και αντιµετωπίζεται µε επιστηµονικά κριτήρια από επιστήµονες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που δεν
έχει τέτοιο ινστιτούτο.
Δυο λόγια για τις τροπολογίες και τελειώνω.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2014 και ειδικό
164 για τις κινητές οµάδες υγείας νοµίζω ότι είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση. Όχι µόνον θα αντιµετωπίζονται καταστάσεις που
υπάρχουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά παρεµβαίνουµε στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας για να δηµιουργηθεί η κουλτούρα
της πρόληψης σε όλο τον πληθυσµό. Η µονάδα αυτή θα έχει γιατρό, θα έχει οδοντίατρο, θα έχει παιδίατρο, θα έχει µαία. Άρα,
το έργο της πιο πολύ θα είναι να προλαµβάνει, παρά να θεραπεύει. Ο στόχος, δηλαδή, θα είναι να «εθιστεί» ο πληθυσµός
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2015 και ειδικό 165 βάζει τις
εξετάσεις ειδικότητας σε δύο κέντρα. Είναι πάρα πολύ σωστό.
Ξέρουµε ποια είναι η κατάσταση. Οι εξετάσεις των γιατρών για
ειδικότητα δίνονται σε διάφορα νοσοκοµεία, µε ό,τι µπορεί να
φανταστεί κανένας. Η ενιαιοποίηση και οι πανελλαδικές τρόπον
τινά εξετάσεις αυτές βάζουν κάποια υψηλά στάνταρντ. Οι δύο
ειδών εξετάσεις που δίνονται –γραπτές και στη συνέχεια, εφόσον
περάσει, και προφορικές- νοµίζω ότι εξασφαλίζουν κάποιο επίπεδο για τις ειδικότητες.
Τέλος, όσον αφορά την αυτοτέλεια των νοσοκοµείων να σηµειώσω ότι η διασύνδεση των νοσοκοµείων είχε ένα στόχο: ή να
ατονίσουν µερικά νοσοκοµεία, να υποβαθµιστούν ή να κλείσουν.
Άλλωστε, ένας συνάδελφος το είπε από το Βήµα της Βουλής:
«Τι τα θέλουµε τόσα; Κάθε πόλη και νοσοκοµείο; Τι γίναµε;». Βέβαια αυτός δεν ξέρω πού θα καταλήξει το τέλος, αλλά νοµίζω
προς τα δεξιά θα καταλήξει, γιατί αυτή είναι η ιδεολογία του.
Αυτός είναι ο στόχος τους.
Εµείς, λοιπόν, που στηρίζουµε τη δηµόσια περίθαλψη και τα
δηµόσια νοσοκοµεία, δεν µπορούσαµε παρά να τα αυτονοµήσουµε, να γίνουν αυτοτελή.
Κι επειδή και για το Διδυµότειχο έχει γίνει πολύς λόγος και
πολλοί υποστηρίζουν -και µάλιστα ο συνάδελφός µου υποστήριξε- ότι αυτοί κατάφεραν την αυτοτέλεια του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου, θα ήθελα να του πω ότι δεν µπορεί να είναι και µε
τον αγροφύλακα και µε τον αστυφύλακα. Δεν µπορεί να είναι και
µε αυτούς που έκαναν τη συνένωση και µε αυτούς που έδωσαν
την αυτοτέλεια στο νοσοκοµείο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Καΐσα, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως έχετε ενηµερωθεί, αύριο στις 10.00’ το πρωί θα γίνει η
ονοµαστική ψηφοφορία σε ορισµένα άρθρα και τροπολογίες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι βεβαίως, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Επιτρέψτε µου µερικές παρατηρήσεις στο κλείσιµο της συζήτησης, κυρίως παίρνοντας αφορµή από την τοποθέτηση του κ. Μπαργιώτα.
Αγαπητέ συνάδελφε, αυτό το οποίο -σας αρέσει δεν σας αρέσει- έχει επισυµβεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η Κυβέρνηση
αυτή και η συγκεκριµένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ήταν
αυτοί που µέσα στην κρίση, σε περίοδο λιτότητας, προχώρησαν
τις πιο σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της υγείας, ούτε
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αντιµεταρρύθµιση ούτε δηµαγωγία ούτε λαϊκισµός.
Οι πιο σηµαντικές µεταρρυθµίσεις έχουν γίνει αυτή την περίοδο και η πιο κρίσιµη από αυτές, που έχει τεράστια κοινωνική
αξία, ήταν η αποσύνδεση του δικαιώµατος στη φροντίδα υγείας
από την ασφάλιση, την εργασία και το εισόδηµα. Αυτή ήταν η µεγάλη κοινωνική µεταρρύθµιση, από τις µεγαλύτερες που έκανε
αυτή η Κυβέρνηση. Κι εννοώ, επίσης, ταυτόχρονα τις µεταρρυθµίσεις, όπως είπα και πριν, και στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας και στο φάρµακο.
Πριν από λίγες µέρες ήρθε ο Μοσκοβισί. Όσοι παρακολούθησαν την οµιλία -εγώ την άκουσα εκ των υστέρων- είπαν ότι αναφέρθηκε ρητά στα πολύ σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει στην
Ελλάδα στο πεδίο της µεταρρύθµισης στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Το ίδιο πράγµα µε άλλα λόγια το είπε πριν από λίγους µήνες στη διάσκεψη του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
για την πρωτοβάθµια φροντίδα ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.
Και κυρίως, αυτό το λένε καθηµερινά οι πολίτες οι οποίοι προσέρχονται και εξυπηρετούνται µε ένα τελείως διαφορετικό, πιο
φιλικό, πιο ολιστικό τρόπο στις νέες δοµές που έχουµε αναπτύξει
σε όλη τη χώρα.
Μην συνεχίσετε, λοιπόν, αυτή τη γραµµή της απαξίωσης αυτών των παρεµβάσεων. Εµείς µέσα σε περίοδο στενότητας πόρων καταφέραµε να ανοίξουµε εκατόν δεκαπέντε νέες δηµόσιες
δοµές. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία, µε προβλήµατα, µε δυσκολίες στελέχωσης προφανώς, αλλά είναι διεύρυνση του δηµόσιου
χώρου. Είναι εγγυηµένη υψηλής ποιότητας και δωρεάν φροντίδα
σε ανθρώπους που είχαν ούτως ή άλλως στα χρόνια της κρίσης
φτωχοποιηθεί και είχαν δυσκολίες πρόσβασης.
Δεύτερον, έχετε απόλυτο δίκιο για την τροπολογία που θα συζητηθεί στο επόµενο νοµοσχέδιο και αφορά την οδοντιατρική
φροντίδα των παιδιών σχολικής ηλικίας. Αυτό είναι µια σηµαντική
παρέµβαση. Διασφαλίσαµε 40 εκατοµµύρια ευρώ φέτος από τον
προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ.
Ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες η διαδικασία της συνεργασίας
µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες οδοντιάτρους και θα µπορούν οι γονείς, έχοντας ένα voucher, να πηγαίνουν το παιδί τους
στον οδοντίατρο της επιλογής τους για συγκεκριµένου τύπου θεραπευτικές και προληπτικές παρεµβάσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Αυτό είναι άλλου τύπου πρωτοβάθµια φροντίδα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτό δεν είναι από
τις δηµόσιες δοµές. Εµείς διασφαλίσαµε 40 εκατοµµύρια ευρώ
και είπαµε να τα επενδύσουµε στη στοµατική υγεία των παιδιών.
Αν δεν συµφωνείτε, µην την ψηφίσετε. Όµως θυµίζω ότι µετά από
περίπου είκοσι χρόνια έρχεται το δηµόσιο ή το ασφαλιστικό σύστηµα να παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες στους ασφαλισµένους.
Στο συνολικό σχέδιο για το φάρµακο είµαστε απολύτως σύµφωνοι. Δεν είχαµε τη δυνατότητα -η αλήθεια είναι αυτή- γιατί
υπάρχουν πιέσεις, εννοώ πιεστικά χρονοδιαγράµµατα, προϋποθέσεις, προθεσµίες για να βγουν δελτία τιµών κ.λπ., να συγκροτήσουµε ένα αυτοτελές νοµοσχέδιο µε θέµα τη φαρµακευτική
πολιτική. Ο στόχος µας είναι, αξιοποιώντας και τη συζήτηση στη
διακοµµατική επιτροπή της Βουλής, να συνθέσουµε µια τέτοια
στρατηγική σε βάθος χρόνου για τον τοµέα του φαρµάκου.
Κινητές Μονάδες Υγείας. Υπάρχει αντικειµενικό πρόβληµα.
Υπάρχουν µελέτες, αγαπητέ µου συνάδελφε, που λένε ότι ο ηλικιωµένος πληθυσµός των ορεινών, δυσπρόσιτων και άγονων περιοχών της ενδοχώρας έχει διπλάσια ποσοστά ανικανοποίητων
ιατρικών αναγκών από τον µέσο πληθυσµό που υπάρχει στην
υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό σηµαίνει ανισότητα και οι κινητές µονάδες είναι ένα εργαλείο άµβλυνσης αυτών των ανισοτήτων, παρέµβασης µε εγγύτητα στις τοπικές κοινότητες, σε κατ’ οίκον
φροντίδα, σε φροντίδα ανθρώπων που έχουν δυσκολίες µετακίνησης.
Αυτό διασφαλίζουµε. Έχουµε ένα πολύ καλό παράδειγµα.
Έχετε µάλλον εµπειρίες από κάποιες παρεµβάσεις που έγιναν,
ενδεχοµένως, απρογραµµάτιστα, αποσπασµατικά, κυρίως από
την αυτοδιοίκηση, από ό,τι κατάλαβα. Δεν µιλάµε για αυτό.
Μιλάµε για ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα, το οποίο είναι επιλέξιµη δαπάνη για να πάρουµε ευρωπαϊκούς πόρους. Ενενήντα
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κινητές µονάδες σε όλη την Ελλάδα, εννιακόσιοι εργαζόµενοι.
Αυτοί οι εργαζόµενοι, κύριε Μπαργιώτα, δεν µπορούσαν να
προσληφθούν -και το ξέρετε πάρα πολύ καλά- µε αυτά τα λεφτά
στα κέντρα υγείας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρώπης
χρηµατοδοτούν καινοτόµες δράσεις. Είναι καινοτόµα δράση
αυτή, επιλέξιµη και θα συνεισφέρει στην αποκέντρωση της µεταρρύθµισης στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και στην εµβέλειά της σε όλη τη χώρα.
Ένα τελευταίο αφορά το θέµα των άγονων περιοχών. Συµφωνώ ότι και εκεί χρειάζεται µια πιο συνολική προσέγγιση. Εµείς,
λοιπόν, παρ’ ότι κρίναµε ότι έπρεπε να προηγηθεί και να επισπευσθεί σε αυτό το νοµοσχέδιο ο χαρακτηρισµός πέντε-έξι περιοχών
και δοµών της χώρας ως άγονες για να ενισχύσουµε τα κίνητρα
προσέλκυσης, ταυτόχρονα έχουµε συγκροτήσει µία οµάδα, η
οποία θα µας βοηθήσει να πάµε σε µια νοµοπαρασκευαστική
προετοιµασία για την επανεξέταση του καθεστώτος των άγονων
περιοχών σε όλη τη χώρα και κυρίως, για την αναθεώρηση του
σηµερινού πλέγµατος κινήτρων για την προσέλκυση ιδιαίτερα
γιατρών.
Πρέπει να βάλουµε διευρυµένα κριτήρια, αγαπητέ µου συνάδελφε, όχι µόνο κριτήρια ορεινότητας, νησιωτικότητας, δυσπροσιτότητας, αλλά και κριτήρια επανειληµµένων άγονων προκηρύξεων, κριτήρια ποσοστού ακάλυπτων οργανικών θέσεων. Πρέπει
να βάλουµε πολλαπλά κριτήρια για να χαρακτηρίσουµε δηµόσιες
δοµές ως άγονες. Μην παίζετε, λοιπόν, λέγοντας τώρα ότι η Νάουσα που είναι τόση απόσταση ή η Άµφισσα που µας είπαν κάποιοι άλλοι, που είναι αστικό κέντρο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Η Νάουσα είναι άλλη ιστορία, η Άµφισσα είναι άλλη ιστορία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Χρειάζεται συνολική
αναθεώρηση, βεβαίως. Σήµερα κάναµε µια πρώτη παρέµβαση,
όπως κάναµε και µια πρώτη παρέµβαση στις αποσυνδέσεις, εκεί
που τεκµηριωµένα αντί να υπάρξει θετική εξέλιξη, υπήρχαν προβλήµατα. Νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο, πραγµατικά, κάναµε
µια συνολική εκσυγχρονιστική παρέµβαση αυτήν την περίοδο
στο σύστηµα υγείας.
Δεσµευόµαστε ότι θα προσπαθήσουµε στο αµέσως επόµενο
διάστηµα να φέρουµε ένα νέο νοµοσχέδιο θεσµικής αναδιοργάνωσης του συστήµατος υγείας, όπως το αποκαλούµε, στο οποίο
θα προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε διαχρονικά ελλείµµατα,
θεσµικά ελλείµµατα του ΕΣΥ, όπως για παράδειγµα το να προβλέψουµε νέο πλαίσιο για τους οργανισµούς των ΥΠΕ, των νοσοκοµείων και των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας, να περάσουµε
αλλαγές που αφορούν τον νοσηλευτικό κλάδο, αλλαγές που
αφορούν την ιατρική εκπαίδευση, αλλαγές που αφορούν τα ιατρικά συνέδρια και τον τρόπο συµµετοχής των γιατρών σ’ αυτά
και πάρα πολλά άλλα ζωτικής σηµασίας θέµατα µε τα οποία ποτέ
δεν ασχολήθηκε κανένας στη χώρα.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».
Έχουν υποβληθεί αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2013 και
ειδικό 163 από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αφ’ ενός και
επί του άρθρου 91 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές του Λαϊκού
Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή αφ’ ετέρου.
Η ονοµαστική ψηφοφορία και η ψηφοφορία επί του ακροτελεύτιου άρθρου και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου θα διεξαχθούν αύριο Πέµπτη 7 Μαρτίου 2019 στις 10.00’. Ενηµερώνουµε ότι οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές του σχεδίου
νόµου θα πρέπει να παραµείνουν αύριο µετά την ονοµαστική ψηφοφορία για να ψηφίσουν επί του ακροτελεύτιου άρθρου και του
συνόλου του σχεδίου νόµου.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και
των τροπολογιών -αυτών εκτός της ονοµαστικής ψηφοφορίαςκαι η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να σας επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την
αρχή του νοµοσχεδίου, εκατόν σαράντα τέσσερα άρθρα και δεκαεπτά τροπολογίες.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλίσετε την οθόνη αφής (scroll down). Στο πάνω δεξιά µέρος της
οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει
όλα τα υπό ψήφιση άρθρα και τροπολογίες. Αφού καταχωρηθεί
η ψήφος σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την
αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε
απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 3 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 25 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 33 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 39 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 47 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 54 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
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ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 63 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 69 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
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Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 74 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 84 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 87 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 88 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 90 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 92 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 93 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 95 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 96 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 98 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 99 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 100 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 101 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
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Άρθρο 102 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 103 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 104 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 105 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 106 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 107 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 108 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 109 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 110 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 111 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 112 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 113 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 114 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 115 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 116 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 117 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 118 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 119 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 120 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 121 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 122 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 123 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 124 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 125 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 126 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 127 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 128 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 129 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 130 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 131 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 132 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 133 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 134 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 135 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 136 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 137 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 138 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 139 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 140 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 141 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 142 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
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Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 143 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 144 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 145 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2001/156 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2003/158 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2004/159 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Yπ. Τροπ. 2007/160 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2008/161 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2010/162 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2014/164 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2015/165 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2019/169 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 1980/145 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 1981/146 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 1985/148 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 1986/149 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 2017/167 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 2020/170 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 2021/171 ως έχει (εντ. στο αρθρ. 101) ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 2024/172 ως έχει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού
Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής, των
άρθρων και των τροπολογιών των εκτός αιτηµάτων ονοµαστικής
ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στο δεύτερο νοµοσχέδιο για σήµερα, αυτό της συµπληρωµατικής ηµερήσιας
διάταξης.
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 4 Μαρτίου 2019 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
σαράντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να πούµε στους µαθητές και στις µαθήτριες ότι παρακολουθείτε την έναρξη µίας συνεδρίασης για ένα νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Αθλητισµού. Τοποθετούνται στην αρχή οι εισηγητές
των κοµµάτων, εκφράζοντας τις απόψεις τους επί του νοµοσχεδίου. Στη συνέχεια παίρνουν τον λόγο οι Βουλευτές και µετά γίνεται ψηφοφορία και το νοµοσχέδιο γίνεται νόµος του κράτους.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Υφυπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού κ. Βασιλειάδη, για ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο που έχει κατατεθεί.
Ορίστε, κύριε Βασιλειάδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις που προέκυψαν και κατά τη συζήτηση στις πιτροπές.
Για την οικονοµία του χρόνου τις καταθέτω προς ενηµέρωση του
Σώµατος.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Βασιλειάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ. Μπαίνουµε τώρα στους εισηγητές.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αυλωνίτου, για δεκαπέντε λεπτά.
Όπως γνωρίζετε, µετά την κ. Αυλωνίτου, θα µιλήσει η κ. Καραµανλή και κατά τη διάρκεια της οµιλίας των δύο πρώτων εισηγητών θα µπορείτε να εγγράφεστε στο σύστηµα.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Επειδή είναι µία η συνεδρίαση, κύριε
Πρόεδρε, θα πρέπει να µας δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί συµπτύσσουµε δύο οµιλίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αρχίστε τώρα µε
όση περισσότερη οικονοµία µπορείτε και θα βρούµε έναν τρόπο
να µην σας κόψουµε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα το σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Επιτροπή
επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις». Το σηµερινό
νοµοσχέδιο το περίµενε καιρό όλη η αθλητική κοινότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό, κυρία
Αυλωνίτου. Παρακαλώ να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστηµα για να
γίνονται εγγραφές.
Συνεχίστε παρακαλώ, κυρία Αυλωνίτου, και συγγνώµη που σας
διέκοψα.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Και ποιους δεν αφορά αυτό το αθλητικό
νοµοσχέδιο; Αθλητές, προπονητές, κάθε παράγοντα που ασκεί
διοίκηση σε επαγγελµατική οµάδα ή ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο, ένωση ή οµοσπονδία, κάθε φίλαθλο που δραστηριοποιείται στη διοίκηση της αθλητικής πυραµίδας, από το απλό τοπικό
σωµατείο, το κύτταρο του αθλητισµού, µέχρι την οµοσπονδία
του κάθε αθλήµατος.
Εδώ και µία εικοσαετία ο αθλητισµός σε παγκόσµιο επίπεδο
µεταλλάσσεται συνεχώς, εγκαταλείποντας τον κοινωνικό του
ρόλο και διευρύνοντας καθηµερινά την εµπορευµατοποίησή του
µε την αύξηση της τηλεοπτικής κάλυψης και των εταιρικών χορηγιών, καταλήγοντας η διοίκηση του αθλητισµού να έχει εξελιχθεί σε προνοµιακό χώρο εκτροφής της διαφθοράς και της
διαπλοκής.
Παρ’ όλο που η Κυβέρνηση έχει πάρει σηµαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο εξυγίανσης του αθλητισµού, και ιδίως του επαγγελµατικού αθλητισµού, οι καταγγελίες για αδιαφάνεια, χειραγώγηση αγώνων, παράνοµο στοιχηµατισµό, υπερχρέωση των οµάδων και τόσα άλλα συνεχίζουν να υπάρχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε
ότι η διαφθορά στον αθλητισµό ζηµιώνει, κλέβει το µέλλον της
νεολαίας, των αθλητών και αθλητριών, κλέβει το µέλλον του
αθλητισµού. Ζηµιώνει τα αθλητικά σωµατεία και τις οµοσπονδίες,
φέρνει κακοδιοίκηση και κακή χρήση πόρων, µε τους ίδιους παράγοντες να διοικούν συνεχώς µην αφήνοντας χώρο σε κανέναν
άλλον, πνίγοντας κάθε δυνατότητα ανάπτυξης των αθληµάτων.
Η διαφθορά επηρεάζει την κατανοµή τηλεοπτικών και άλλων
δικαιωµάτων, εξασφαλίζει εργολαβίες, αποκλείει άλλους ανθρώπους από το να δοκιµαστούν και να προσφέρουν, αποκλείει σωµατεία, προπονητές, αθλητές και διαιτητές από συµµετοχή στη
διαδικασία λήψεως αποφάσεων.
Η διαφθορά µειώνει πρόσωπα, φέρνει εκπτώσεις στον ηθικό
κώδικα αρχών και αξιών, φέρνει παράνοµες συναλλαγές ανθρώπων που ενώ βρίσκονται για να προσφέρουν στον χώρο του
αθλητισµού, οδηγούν τον χώρο που διοικούν σε ανυποληψία.
Η διαφθορά ζηµιώνει το καλό όνοµα του αθλητισµού και οδηγεί σε γενική αµφισβήτηση την ακεραιότητα αθλητικών σωµατείων και οµοσπονδιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Απάντηση σε όλα αυτά έρχεται να δώσει το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τα εξήντα
τρία άρθρα του, όπου προτάσσοντας ουσιαστικές τοµές σε διάφορα ζητήµατα του αθλητισµού περιφρουρεί την αξιοπιστία του
αθλητικού γίγνεσθαι.
Η βασική του φιλοσοφία διέπεται από τη διαφάνεια, ισονοµία,
λογοδοσία, χρηστή διοίκηση και ενίσχυση της δηµοκρατίας σε
όλα τα επίπεδα της αθλητικής διοίκησης, αλλά και βελτίωση σε
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πολλά ζητήµατα αθλητικού ενδιαφέροντος.
Ξεκινώντας το νοµοσχέδιο από τα άρθρα 1 έως 24 έρχεται να
νοικοκυρέψει και να ξεκαθαρίσει τις οικονοµικές σχέσεις του
επαγγελµατικού αθλητισµού. Αποτελεί πραγµατική τοµή η σύσταση επιτροπής επαγγελµατικού αθλητισµού ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, η οποία ισχυροποιείται ως ένα είδος
ανεξάρτητης αρχής εποπτευόµενη από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού και εξοπλίζεται µε κάθε εργαλείο ελέγχου, µε ευρείες εξουσίες διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου, αλλά και
τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων έτσι ώστε να καταπολεµηθεί
αποτελεσµατικά η αδιαφάνεια και η διαφθορά.
Μέχρι σήµερα υπήρχε ένα νοµικό πλαίσιο που η επιτροπή δεν
µπορούσε να λειτουργήσει ικανοποιητικά ώστε η αθλητική ανώνυµη εταιρεία να έχει τον σωστό έλεγχο για να συµµετέχει σε κατηγορίες πρωταθληµάτων όχι γιατί έλειπε η βούληση, αλλά γιατί
δεν διέθετε τα απαραίτητα εργαλεία.
Με το νέο πλαίσιο η επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού θα
έχει διευρυµένες αρµοδιότητες χωρίς φορολογικά και τραπεζικά
απόρρητα. Με την είσοδο πλατφόρµας στον έλεγχο µπαίνουν
όλα τα δεδοµένα που αφορούν την ελεγχόµενη οµάδα και µε τη
νέα δοµή υπάρχει δυνατότητα σε κάθε στάδιο να ελέγχεται διεξοδικά η προσέλευση των χρηµάτων και να γίνεται διαφανής η
δυνατότητα επιβολής προστίµων. Τα πάντα πλέον θα καλύπτονται από ένα πλαίσιο διαφάνειας.
Για την αποφόρτιση, δε, του έργου της επιτροπής επαγγελµατικού αθλητισµού στο θέµα της απόκτησης µετοχών αθλητικής
ανώνυµης εταιρείας, η απαιτούµενη άδεια της επιτροπής θα
αφορά ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού τους κεφαλαίου από το 2% που ήταν µέχρι σήµερα.
Συνεχίζοντας µε τα άρθρα 25 έως 30, το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να διευρύνει τη δηµοκρατία, ενισχύοντας τη συµµετοχή και
τη διαφάνεια εκλογικών διαδικασιών της αθλητικής διοίκησης.
Μέχρι σήµερα διάφορες αθλητικές διοικήσεις σε επίπεδο οµοσπονδιών συχνά συµπεριφέρονταν ως κληρονοµική βαρονία, επιλέγοντας σε ποιους συλλόγους θα αναγνωρίσουν το δικαίωµα
ψήφου, αποκλείοντας όσους δεν είναι κολλητοί τους και αποφεύγοντας να διοργανώνουν αγώνες, για να µην αποκτήσουν οι υπόλοιποι σύλλογοι δικαίωµα ψήφου και διενεργώντας εκλογές µε
εκλογικά συστήµατα που υποκλέπτουν την ψήφο του σώµατος,
για να αποκλείσουν κάθε αντιπολιτευτική παρουσία στις διοικήσεις των οµοσπονδιών.
Όµως, για όποιον θέλει να χρηµατοδοτείται από τον ελληνικό
λαό, το κράτος οφείλει να θέσει, διά νόµου, καθαρούς όρους διοίκησης, που θα περιλαµβάνουν µια δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη, διά της ψήφου, εκλογική διαδικασία. Και αυτό κάνει
το σηµερινό νοµοσχέδιο. Εµβαθύνει τη δηµοκρατία στον χώρο
του αθλητισµού, που πάντοτε αποτελούσε τον βασικότερο πυλώνα της δικής µας πολιτικής και το αίσθηµα δικαίου. Υπήρχε
απογοήτευση στον κόσµο που ενώ θέλει να συµµετέχει και να
προσφέρει στον αθλητισµό, συνεχώς µένει απέξω από τις διαδικασίες και αναγκάζεται να αποµακρυνθεί.
Οι παρεµβάσεις που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο για τη δηµοκρατική λειτουργία σε όλη την ιεραρχία της αθλητικής διοίκησης
από το αθλητικό σωµατείο, την αθλητική ένωση ως την αθλητική
οµοσπονδία, είναι πραγµατικά κοµβικές.
Δηµιουργείται ένα πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει στις µειοψηφίες να µην έχουν λόγο, να µην έχουν δικαιώµατα, να µην εκπροσωπούνται. Δίνεται χώρος για ουσιαστική αντιπολίτευση και πιο
χρηστή διοίκηση.
Το εκλογικό σύστηµα γίνεται δικαιότερο και αντικειµενικότερο.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και ανώτατο
όριο σταυροδοσίας το 1/3 των θέσεων εκλογής ή µε χωριστά ψηφοδέλτια µε το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής.
Είναι αλήθεια ότι εκφράστηκαν αντιρρήσεις στην ακρόαση φορέων για το εκλογικό σύστηµα, ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει.
Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να λειτουργήσει στον αθλητισµό, όπου το αντικείµενό του είναι η στήριξη των ταλαντούχων
αθλητών και η γενικότερη ανάπτυξη του αθλήµατος; Γιατί να µην
προκύπτουν συνεργασίες που µόνο ο αθλητισµός έχει να κερδίσει από αυτό; Ας αρχίσουµε να αναπτύσσουµε την κουλτούρα
των συνεργασιών και ας γίνει ο χώρος του αθλητισµού παρά-
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δειγµα προς µίµηση.
Το νοµοσχέδιο, µαζί µε την απλή αναλογική, θεσπίζει θητείες
για τα διοικητικά συµβούλια των οµοσπονδιών. Με άλλα λόγια,
θέτει ένα «ταβάνι» στις θέσεις ευθύνης, τελειώνοντας σχέσεις
που τυχόν δηµιουργούνται λόγω µακρόχρονης θητείας, µε τελικό
αποτέλεσµα φαινόµενα κακοδιοίκησης και διοικητικής αναποτελεσµατικότητας.
Για τα εκτελεστικά µέλη τίθεται όριο δύο συνεχόµενων θητειών
ή τεσσάρων στο σύνολό τους, γεγονός που θα επιδράσει θετικά
στην αθλητική ζωή και θα δώσει ακόµη µεγαλύτερο κίνητρο
στους ανθρώπους του αθλητισµού για συµµετοχή και δράση.
Στο νοµοσχέδιο τίθενται κανόνες που διαµορφώνουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο διεξάγονται οι εκλογικές διαδικασίες και
η ανάδειξη της αθλητικής διοίκησης από το σωµατείο ως την
οµοσπονδία, όπου εξαλείφει φαινόµενα συµµετοχής σωµατείων
- σφραγίδων που δεν ασκούν ουσιαστική αγωνιστική δράση και
αλλοιώνουν τα εκλογικά αποτελέσµατα. Απαγορεύει τη συµµετοχή µελών στις αρχαιρεσίες εάν δεν έχουν συµπληρώσει ένα
έτος από την ηµεροµηνία εγγραφής τους. Οι αντιπρόσωποι του
σωµατείου για την αθλητική ένωση και οµοσπονδία εκλέγονται
από τη γενική συνέλευση, ενώ τελειώνουµε µια για πάντα µε την
ψήφο διά αντιπροσώπου. Το φαινόµενο συλλογής εξουσιοδοτήσεων σταµατά εδώ, µε αυτό το νοµοσχέδιο. Το κάθε σωµατείο
έρχεται το ίδιο. Εάν δεν µπορεί να έρθει, δεν θα ψηφίζει. Είναι
τόσο απλό.
Τέλος, η µεγάλη τοµή που διακρίνει αυτό το νοµοσχέδιο στη
δηµοκρατική του διεύρυνση, είναι η ποσόστωση φύλου -1/3- στα
ψηφοδέλτια.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά την αυξανόµενη
συµµετοχή των γυναικών στον αθλητισµό, η διοίκηση του αθλητισµού παραµένει ανδρική υπόθεση. Οι γυναίκες εξακολουθούν να
υποεκπροσωπούνται στα όργανα λήψεως αποφάσεων των αθλητικών θεσµών σε τοπικό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.
Με αυτό το σηµαντικό για την ισότητα των φύλων µέτρο, η
αθλητική ηγεσία δείχνει ότι η ισορροπία των φύλων στη λήψη
αποφάσεων στον χώρο του αθλητισµού βρίσκεται πολύ ψηλά
στην ατζέντα της, καθώς ήδη αποτελεί έναν από τους άξονες
προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων.
Έτσι, µαζί µε τις Στρατηγικές Δράσεις 2014 - 2020 και την οδηγία 1701/138 του Συµβουλίου της Ευρώπης «για τη διάκριση
κατά των γυναικών», έχουµε να κάνουµε µε τα εξής:
Πρώτον, µε την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών σε
αθλητικές δραστηριότητες, µε την επίτευξη ισότιµης εκπροσώπησης στη λήψη αποφάσεων, µε την επίτευξη της ισότητας των
φύλων στην προπονητική και στην εκπαίδευση στον αθλητισµό,
µε την εξάλειψη της βίας που σχετίζεται µε το φύλο στον αθλητισµό, µε την εξάλειψη των στερεοτύπων που σχετίζονται µε το
φύλο στον αθλητισµό και µε την κάλυψη από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
Γιατί όλα αυτά; Ας ρίξουµε µια µατιά στο τι συµβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Σε επίπεδο Υπουργών, 27% γυναίκες. Σε επίπεδο κυβερνητικών θέσεων, 40% γυναίκες. Σε επίπεδο ακαδηµαϊκών θέσεων,
20% έως 44% γυναίκες. Στα πανεπιστήµια συµµετοχή γυναικών
από 10% έως 36%. Στον αθλητισµό ως πρόεδροι, αν θέλετε, στο
σύνολο όλων των αθλητικών φορέων η συµµετοχή γυναικών φθάνει στο 4%.
Μπορείτε να µου πείτε πώς είναι δυνατόν στον τοµέα στον
οποίο έχουµε τη µεγαλύτερη, τη µαζικότερη συµµετοχή γυναικών, να υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες σε τέτοιο χαµηλό ποσοστό;
Έχει δυσκολίες το εγχείρηµα; Βεβαίως και έχει. Η ποσόστωση
του φύλου αποτελεί πάντα ένα προσωρινό µέτρο µέχρι να εξισορροπήσει η εκπροσώπηση φύλου στη διοίκηση του αθλητισµού. Σήµερα η γυναικεία υποεκπροσώπηση είναι δραµατικά
χαµηλή στα όργανα λήψης αποφάσεων των αθλητικών θεσµών.
Μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι γυναίκες κατέχουν το 14% στις
συνοµοσπονδίες ολυµπιακών αθληµάτων, κυµαινόµενο από 3%,
που είναι στην Πολωνία και φτάνει στο 43%, που είναι στη Σουηδία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας δούµε, λοιπόν, τι συµβαίνει στον ελλαδικό χώρο. Ελληνική
Ολυµπιακή Επιτροπή, ολοµέλεια: Στα τριάντα δύο µέλη υπάρχει
µόνο µία εκλεγµένη γυναίκα. Είκοσι επτά αθλητικές οµοσπονδίες: Ποσοστό συµµετοχής γυναικών στα διοικητικά συµβούλια
14% και από αυτά µόνο το 6% στα εκτελεστικά όργανα.
Θέλετε ενδεικτικά να δείτε τι συµβαίνει σε ορισµένες οµοσπονδίες και το ποσοστό συµµετοχής γυναικών;
Αντισφαίριση: Είκοσι µέλη, καµµία γυναίκα. Πάλη: Δέκα τρία
µέλη στο διοικητικό συµβούλιο, καµµία γυναίκα. Καλαθοσφαίριση: Είκοσι ένα µέλη, καµµία γυναικεία συµµετοχή. Κωπηλασία:
Έντεκα µέλη, καµµία γυναικεία συµµετοχή. Κάνοε καγιάκ: Έντεκα µέλη, καµµία συµµετοχή γυναικών. Ποδηλασία: Έντεκα
µέλη, καµµία γυναικεία συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο. ΕΠΟ: Δέκα επτά µέλη, καµµία συµµετοχή γυναικεία στο διοικητικό
συµβούλιο. Χειροσφαίριση: Δέκα πέντε µέλη, όπου και εκεί έχουµε µηδέν συµµετοχή.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι πρέπει να γίνει.
Μετά τη νοµοθέτηση αυτού του µέτρου, ξεκινήστε να το εφαρµόζετε στα µέλη των αθλητικών διοικήσεων. Και θα πρέπει στο
µεσοδιάστηµα µέχρι τις εκλογές, να ενθαρρύνουν, να στηρίξουν,
να πάρουν µέτρα, για να ωθήσουν τη συµµετοχή των γυναικών
στις αθλητικές διοικήσεις και να µην περιµένουν την τελευταία
στιγµή των εκλογών.
Πάµε παρακάτω, στον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Το κράτος έχει
υποχρέωση να τον χρηµατοδοτεί. Όµως, πρέπει να γνωρίζει πού
πηγαίνει και πώς αξιοποιείται το κάθε ευρώ των φορολογουµένων πολιτών, διαβεβαιώνοντας τους φορολογούµενους πολίτες
ότι η κρατική χρηµατοδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισµού
αποσκοπεί στη στήριξη της αθλούµενης νεολαίας και όχι στον
πλουτισµό των αθλητικών παραγόντων.
Δεν θα ανεχθούµε ούτε 1 ευρώ διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος. Έτσι µε τα άρθρα 31 και 32 ο οικονοµικός διαχειριστικός και
λογιστικός έλεγχος κάθε ερασιτεχνικού φορέα, που λαµβάνει
ετήσια χρηµατοδότηση άνω των 50.000 ευρώ, περνάει στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ο οποίος αντικαθιστά το
Ελεγκτικό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και
ο οποίος διαθέτει ευρείες ελεγκτικές εξουσίες, αλλά και το
κύρος και την ανεξαρτησία να διεξάγει τέτοιου είδους ελέγχους,
ενώ θεσπίζεται αυτοτελές ποινικό αδίκηµα για τυχόν παρακώλυσή του.
Με αυτόν τον τρόπο ο χώρος του αθλητισµού ελέγχεται διεξοδικά, γρήγορα και αποτελεσµατικά, ώστε αφ’ ενός µεν να καταλογίζονται ευθύνες σε επίορκους που διασπάθισαν το δηµόσιο
χρήµα και αφετέρου να µην πέφτουν σκιές στους ανιδιοτελείς
παράγοντες που συνεισφέρουν καταλυτικά στα αθλητικά δρώµενα της χώρας.
Με τα άρθρα 33 έως 45 επέρχονται επιµέρους τροποποιήσεις
στον αθλητικό νόµο, µεταξύ των οποίων το άρθρο 33, όπου θεσπίζεται ασυµβίβαστο µεταξύ των προσώπων που συµµετέχουν
ή διοικούν ερασιτεχνικές ή επαγγελµατικές αθλητικές οµάδες και
του ασκούντος διοίκηση ή βασικού µετόχου κάθε νόµιµα λειτουργούσας στοιχηµατικής εταιρείας.
Ως βασικός µέτοχος ή εταίρος θεωρείται το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που κατέχει αυτοπροσώπως ή µέσω παρένθετων προσώπων µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15%.
Με τη διάταξη αυτή εναρµονίζεται το ελληνικό νοµικό πλαίσιο
µε τα όσα ισχύουν διεθνώς. Για παράδειγµα, στην Αγγλία µπορεί
µια στοιχηµατική εταιρεία να ελέγχει απόλυτα µια οµάδα. Η διάταξη που καταργείται ήταν απηρχαιωµένη. Τώρα έχουµε πολλές
στοιχηµατικές εταιρείες σε σχέση µε το παρελθόν και αυτή η διάταξη αποκαθιστά µια ανισορροπία µεταξύ του ΟΠΑΠ και των
άλλων στοιχηµατικών εταιρειών, επιφέροντας συνθήκες ισότητας, καθώς ό,τι ισχύει, ισχύει για όλους τους µετόχους εταιρειών
στοιχηµατισµού µε ποσοστό µικρότερο του 15%. Το όριο αυτό
θεωρείται εύλογο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τις ανάγκες καταπολέµησης φαινοµένων διαφθοράς και διαπλοκής όσο και του
δικαιώµατος ελεύθερης συµµετοχής σε επιχειρήσεις και στην οικονοµική ζωή της χώρας.
Με το άρθρο 34 κατοχυρώνεται ο εκδηµοκρατισµός της εκπροσώπησης στην ολοµέλεια της διοίκησης της ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. Μέχρι σήµερα η Παραολυµπιακή Επι-
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τροπή διορίζεται από τον αρµόδιο Υφυπουργό. Με το σηµερινό
νοµοσχέδιο όλα τα µέλη είναι αιρετά, πλην αυτού που ορίζεται
από τον αρµόδιο Υφυπουργό.
Με το άρθρο 35 εξασφαλίζεται η συµµετοχή οµογενών και αλλοδαπών µε µόνιµη διαµονή στη χώρα στα πανελλήνια διασυλλογικά πρωταθλήµατα και αγώνες κυπέλου, ενώ για πρώτη φορά
αναγνωρίζεται και παραχωρείται δικαίωµα συµµετοχής στους
άνω αγώνες και στους πολίτες τρίτης κατηγορίας που διαµένουν
στην χώρα ως δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνή προστασία.
Με το άρθρο 36 καταργείται ο ηλικιακός περιορισµός των είκοσι εννέα χρόνων, ώστε οι αθλητές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όσο µπορείτε, συντοµεύετε παρακαλώ.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Είναι δυο, όπως σας είπα. Σε µια µέρα
δεν γίνεται να βγάλουµε τέτοιο νοµοσχέδιο µεγάλο. Για λίγο την
ανοχή σας και θα τελειώσω.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το ποιο;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Σε µια µέρα ένα τέτοιο νοµοσχέδιο;
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ναι, είναι µεγάλο το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δηλαδή µε το µέγεθος του νοµοσχεδίου, λέτε, κυρία Μπακογιάννη, εσείς που είστε
έµπειρη, να πηγαίνει και ο χρόνος;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, αρπακολλατζίδικα πράγµατα!.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Όχι, είναι µια συνεδρίαση που έπρεπε
να είναι δυο. Το συµπτύξατε σε µια και είναι δυο οµιλίες σε µια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το κακό είναι, όταν
είναι γραπτές οι εισηγήσεις, ότι έχουµε την αίσθηση ότι πρέπει
να τις διαβάσουµε όλες. Εντάξει, τι να σας πω!
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Μπορείτε να µη µου διασπάτε τον λόγο
µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχει παράταση
εδώ. Είναι κανονικός αγώνας. Πάµε παρακάτω.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Με το άρθρο 36 καταργείται ο ηλικιακός
περιορισµός των είκοσι εννέα χρόνων, ώστε οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση να µπορούν να εισαχθούν
στα ΤΕΦΑΑ ή άλλο ΑΕΙ της επιλογής τους, κάνοντας χρήση των
ευεργετικών διατάξεων σε µεταγενέστερο χρόνο.
Με τα άρθρα 37 και 38 γίνεται προσπάθεια καταπολέµησης
του χουλιγκανισµού και της αθλητικής βίας, εισάγοντας για
πρώτη φορά µια καινοτοµία, δηλαδή παρέχεται η δυνατότητα
στον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών κατά την άσκηση της
ποινικής δίωξης να επιβάλει περιοριστικούς όρους σε βάρος
όσων κατηγορούνται για αθλητική βία, χωρίς να περιµένει τη
χρονοβόρα απονοµή της δικαιοσύνης, ενώ οι παραβάτες µπορεί
να διαπράττουν νέα αδικήµατα βίας.
Επιπλέον, θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν επιβληθέντες όρους, καθώς και για τους υπευθύνους
ασφαλείας στον αγώνα.
Με τα άρθρα 39 έως 42 επιλύεται κάθε τεχνικό και πρακτικό
θέµα αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων και διεξαγωγής
αθλητικών συναντήσεων. Καµµία αθλητική εγκατάσταση, ανεξαρτήτως µεγέθους, δεν θα λειτουργεί, εάν δεν διαθέτει όλες τις
απαραίτητες εκ του νόµου άδειες καταλληλότητας και ασφάλειας, βάζοντας οριστικό τέλος στην αυθαιρεσία και την ανευθυνότητα που οδήγησε να κλείσει το κολυµβητήριο του ΟΑΚΑ το
2014, δέκα µόλις χρόνια µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, γιατί
δεν διέθετε, λέει, άδεια λειτουργίας.
Με το άρθρο 43 ανώνυµες αθλητικές εταιρείες µπορούν ύστερα από άδεια της επιτροπής επαγγελµατικού αθλητισµού να χρηµατοδοτήσουν την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν υπό
όρους διαφάνειας, που διασφαλίζουν τόσο το δηµόσιο συµφέρον όσο και τα δικαιώµατα τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Φτάνουµε στα άρθρα 46 ως 53, όπου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδας. Μέχρι σήµερα η ΦΕΕ αφέθηκε να λειτουργεί µε ένα απαρχαιωµένο νοµικό
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πλαίσιο, µε αναγκαστικούς νόµους του 1937 και του 1968, ενώ ο
Κώδικας Ιπποδροµιών δροµολογείται πάνω από σαράντα χρόνια.
Κανείς µέχρι σήµερα δεν τόλµησε να αλλάξει τίποτα, αφήνοντας έτσι ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να λειτουργεί µε
τρόπο αυταρχικό, ώστε να µην µπορεί να διασφαλίσει την αξιοπιστία, την αµεροληψία και τη διαφάνεια στις ελληνικές ιπποδροµίες.
Όσοι από εµάς τους Βουλευτές βρεθήκαµε στην ακρόαση των
φορέων γίναµε µάρτυρες έντονων διαξιφισµών µεταξύ των δύο
αντιµαχόµενων πλευρών, της ΦΕΕ από την µια πλευρά και των
εµπλεκοµένων στην ιπποδροµιακή δραστηριότητα από την άλλη.
Η κατάσταση µεταξύ τους είχε φτάσει σε τέτοιο αδιέξοδο, ώστε
να διακοπεί η ιπποδροµιακή δραστηριότητα από τον περασµένο
Δεκέµβριο εις βάρος της επιβίωσης των τριών χιλιάδων οικογενειών και επαγγελµατιών που ζουν απ’ αυτήν την ιπποδροµιακή
δραστηριότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ως εκ τούτου, η νοµοθετική παρέµβαση του Υπουργού Αθλητισµού καταδεικνύει πόσο αναγκαία είναι, προκειµένου να αποκατασταθούν η νοµιµότητα και η ισότιµη µεταχείριση στον κόσµο
των ιπποδροµιών και να εξασφαλιστούν η αδιατάραχη και βιώσιµη λειτουργία του ιπποδρόµου προς όφελος του αθλήµατος
και των οικογενειών που βιοπορίζονται απ’ αυτήν.
Με αυτό το νοµοσχέδιο αναµορφώνεται πλήρως η λειτουργία
της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδας, της ΦΕΕ, µε τρόπο ώστε η πολιτεία να µην παίρνει πραγµατικά κανενός το µέρος. Βρίσκει τη
χρυσή τοµή στη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου της ΦΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι η ΦΕΕ µαζί µε τους εκπροσώπους της πολιτείας θα έχουν τα έξι από τα έντεκα µέρη, ο
παραχωρησιούχος που επενδύει στον χώρο ξοδεύοντας χρήµατα δεν µπορεί να αγνοείται και δικαιωµατικά µετέχει µε τέσσερα µέλη, ενώ για πρώτη φορά µετέχει και εκπρόσωπος των
ιδιοκτητών ίππων. Ενισχύεται η συναίνεση, καθώς για τις πιο σηµαντικές αποφάσεις απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3,
ανανεώνεται η σύνθεση των µελών της ΦΕΕ από ογδόντα σε
εκατό, εξασφαλίζοντας αυξηµένες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ήσασταν σαφής, κυρία Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Σε τρία λεπτά τελειώνω.
Εξασφαλίζει την αµεροληψία και ανεξαρτησία των ελλανοδικών και των µελών της Επιτροπής Ιπποδροµιών, καθώς και την
αποτελεσµατική...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Αυλωνίτου, θα
φωνάξω τον Κωνσταντινέα να δώσει «κίτρινη» κάρτα.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πάλι µου διασπάτε τον
λόγο αυτήν τη στιγµή. Μπορώ να προχωρήσω; Σε ενάµιση λεπτό
θα τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Εξασφαλίζεται αποτελεσµατική εποπτεία στη διοργάνωση των ιπποδροµιών και του ιπποδροµιακού
στοιχήµατος.
Η πολιτεία δεν χάνει τα δικαιώµατά της, καθώς ο Υπουργός
ελέγχει τη νοµιµότητα των αποφάσεων, ενώ το δηµόσιο συµφέρον εξασφαλίζεται µε τη συνέχιση της ιπποδροµιακής δραστηριότητας µε τρόπο δηµοκρατικό, που απαιτεί τη συνεργασία για
τη διασφάλιση όλων των πλευρών.
Από τα υπόλοιπα άρθρα, από τα πλέον σηµαντικά είναι το
άρθρο 55, το οποίο επιλύει ένα χρόνιο πρόβληµα του προσωπικού των αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών και της κινητικότητας αυτών. Εξήντα επτά εργαζόµενοι παύουν πλέον να
βρίσκονται στον αέρα, καθώς θεσπίζεται υποχρέωση κατάταξής
τους σε οργανικές θέσεις των αθλητικών οµοσπονδιών και όπου
δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάµενες δεν επαρκούν, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις.
Τέλος, µε το άρθρο 57 αναβαθµίζεται το κύρος της Διαρκούς
Επιτροπής Αντιµετώπισης της Βίας, ενώ πρέπει να γίνει δεκτό το
αίτηµα του προέδρου της, τα µέλη της να απαλλάσσονται των
ευθυνών τους από τις προτεινόµενες εισηγήσεις τους στην επι-
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τροπή επαγγελµατικού αθλητισµού ή στον Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, θέλω να επισηµάνω ότι ο αθλητισµός ασκεί σηµαντική οικονοµική και κοινωνική
επίδραση, καθώς αποτελεί την πιο δηµοφιλή δραστηριότητα σε
όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές οµάδες.
Είναι επόµενο, λοιπόν, οι διατάξεις που αποτυπώνονται στο
σηµερινό νοµοσχέδιο, που κάποιες από αυτές περιµέναµε είκοσι
χρόνια για να γίνουν νόµος του κράτους, να προσδίδουν θετικό
πρόσηµο στην αθλητική οικογένεια, στην κοινωνία, στους πολίτες, αλλά και στην οικονοµία της χώρας.
Σας καλώ όλους εσάς τους Βουλευτές, εσάς που αγαπάτε τον
αθλητισµό, να ψηφίσετε ένα νοµοσχέδιο που θα ωφελήσει τον
αθλητισµό και την κοινωνία γενικότερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η κ. Καραµανλή.
Μην κάνετε κανένα άλµα προς το µισάωρο, κυρία Καραµανλή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Βεβαίως και θα το κάνει. Εννοείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εννοείται, ε;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Ισότητα, έννοια, ενδεχοµένως, που σπανίζει τώρα τελευταία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας βλέπω πρόεδρο
στην Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή, κυρία Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κυρία Καραµανλή, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχοντας εξαγγείλει αµέτρητες φορές τον περίφηµο νέο αθλητικό νόµο, είχε βάλει
τον πήχη αρκετά ψηλά. Η ελληνική αθλητική κοινότητα ανέµενε
ένα ολοκληρωµένο νοµοθέτηµα που θα έδινε λύση σε καίρια
προβλήµατα του ελληνικού αθλητισµού, θα έβαζε ένα τέλος σε
στρεβλώσεις που τον ταλαιπωρούν διαχρονικά και θα έθετε κανόνες που θα σηµατοδοτούσαν τη διαφάνεια, την αµεροληψία
και την αξιοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, άνθρακες ο θησαυρός! Περάσατε
κάτω από τον πήχη και η νοµοθετική σας πρωτοβουλία είναι πολύ
κατώτερη των προσδοκιών. Το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα αποτελεί την ταφόπλακα στο κυβερνητικό αφήγηµα του νέου αθλητικού νόµου. Παρουσιάζετε ένα νοµοσχέδιο κολοβό και κουτσουρεµένο. Άλλο νόµο θέσατε σε διαβούλευση και άλλο νόµο συζητάµε σήµερα. Πενήντα ένα ολόκληρα άρθρα τέθηκαν σε διαβούλευση και έχασαν το δρόµο προς το Κοινοβούλιο. Επικαλεστήκατε ολιγωρία των εµπλεκόµενων φορέων, οι οποίοι φυσικά σας
διέψευσαν.
Ας είµαστε ειλικρινείς, κύριε Υπουργέ. Ήταν οι εντονότατες
αντιδράσεις και η αποδοκιµασία όλων των φορέων που σας υποχρέωσε σε άτακτη υποχώρηση.
Και στο εν λόγω νοµοσχέδιο, όµως, δεν δείξατε καµµία διάθεση συνεννόησης και σύγκλισης. Συζητάµε εδώ και µία εβδοµάδα και δεν έχετε υιοθετήσει προτάσεις των κοµµάτων, ούτε
και έχετε λάβει ουσιαστικά υπ’ όψιν σας την αντίθεση των φορέων σε συγκεκριµένα σηµεία. Και δεν το λέµε εµείς µόνο αυτό.
Σας το λέει και η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή µε τη χθεσινή
ανακοίνωση κόλαφο.
Το κορυφαίο θεσµικό όργανο του ελληνικού αθλητισµού χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο σας «λαίλαπα», κύριε Βασιλειάδη, και
τις διατάξεις του ανεφάρµοστες. Προσφεύγει στη ΔΟΕ και άλλο
ένα πλήγµα στην εικόνα και το κύρος του ελληνικού αθλητισµού
είναι προ των πυλών. Και αυτό, είναι δικό σας επίτευγµα. Είναι
αποτέλεσµα της αδιαλλαξίας σας και της προχειρότητας µε την
οποία νοµοθετείτε.
Καταθέτω στα Πρακτικά την ανακοίνωση της ΕΟΕ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Καραµανλή καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου αφορά την επιτροπή
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επαγγελµατικού αθλητισµού. Δεν ακούσαµε ίχνος αυτοκριτικής
για την πλήρη απαξίωση της επιτροπής επί των ηµερών σας, για
το γεγονός ότι για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν λειτουργούσε
καθόλου, καθώς δεν διορίζατε πρόεδρο, για να διορίσετε τελικά
στη θέση του προέδρου τον αντιπρόεδρο και στη θέση του αντιπροέδρου τον παραιτηθέντα πρόεδρο. Και όλα αυτά σας πήρε
µερικούς µήνες για να τα κάνετε.
Μας είπατε ότι αυτή η ανυπαρξία οφείλεται στο ότι η επιτροπή
δεν είχε τα εργαλεία. Και σπεύσατε µετά από τέσσερα χρόνια να
της τα δώσετε. Τι κάνετε λοιπόν; Τη µετατρέπετε σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου χωρίς να προσδιορίζετε το δηµοσιονοµικό κόστος για τη λειτουργία του, χωρίς οργανόγραµµα. Λέτε
ότι αυτό το κάνετε για να την ισχυροποιήσετε.
Προσθέτετε, πράγµατι, κάποιες αρµοδιότητες στην επιτροπή
επαγγελµατικού αθλητισµού, όπως τη δυνατότητα επιβολής προστίµων και άσκησης πειθαρχικών διώξεων, καθώς και την έγκριση
ανέγερσης ή ανακατασκευής, συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ερασιτεχνικό σωµατείο ή σε άλλους
φορείς.
Στην πραγµατικότητα, όµως, ισχύει το «όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια µένουν», γιατί την ίδια ώρα κρατάτε για τον
Υπουργό τον απόλυτο και ασφυκτικό έλεγχο. Γιατί ο Υπουργός
είναι αυτός που διορίζει τα µέλη και αυτός που τα παύει για
σπουδαίο λόγο, που δεν αποσαφηνίζεται, και αφήνει χώρο για
αυθαίρετες ενέργειες.
Και επειδή µας είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι «σπουδαίος λόγος»
είναι νοµικός όρος, σας καταθέτω στα Πρακτικά όπου αναφέρεται ότι σπουδαίος λόγος είναι αόριστη έννοια που ερµηνεύεται
κατά το δοκούν.
Σας καταθέτω, λοιπόν, την περίληψη απόφασης του Αρείου
Πάγου αριθµός 1665/2014 περί σπουδαίου λόγου, καθώς επίσης
και τι λέει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα
Καραµανλή καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναφέρεται, επίσης, ότι ο Υπουργός δεν θα µπορεί να δίνει
οδηγεί στην επιτροπή, που θα είναι δεσµευτικές. Θα µπορεί, δηλαδή, να δίνει µη δεσµευτικές. Νοµοθετείτε το αυτονόητο για να
δηµιουργήσετε παραθυράκι; Εµείς επιµένουµε στην πρότασή
µας για σύνθεση της επιτροπής µετά από δηµόσια πρόσκληση
µε αξιοκρατικά κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή αυτονοµία και ανεξαρτησία της επιτροπής.
Προκειµένου δε να αποφορτίσετε την επιτροπή από την πολλή
δουλειά, έτσι γράφετε στην αιτιολογική έκθεση, αποδεσµεύετε
τον έλεγχο µεταβίβασης µετοχών µέχρι το 5%, από το 2% που
ισχύει σήµερα. Και µας προβάλλετε το ατράνταχτο επιχείρηµα
ότι αυτό δεν επηρεάζει καθοριστικά τη µετοχική σύνθεση της
εταιρείας.
Πιστεύετε ειλικρινά ότι δεν µπορούν πέντε µεµονωµένοι µέτοχοι να την επηρεάσουν; Και κυρίως, δεν πρέπει να ελέγχεται η
προέλευση των χρηµάτων που µπαίνουν στον ελληνικό αθλητισµό; Διευκολύνει, ναι ή όχι, όποιον θέλει να ξεπλύνει µαύρο
χρήµα µέσω αγοράς µετοχών η συγκεκριµένη ρύθµιση;
Θα ήθελα να σταθώ και στο άρθρο 22 που προβλέπεται, ούτε
λίγο ούτε πολύ, ότι και χωρίς πιστοποιητικό µπορεί κάποιος να
αγωνίζεται εφόσον καταβάλει πρόστιµα. Τι άλλαξε άραγε και από
εκεί που µέχρι και τη διαβούλευση µε την παράγραφο 10 του άρθρου 12, το πιστοποιητικό της επιτροπής επαγγελµατικού αθλητισµού ήταν απαραίτητο για τη συµµετοχή στο πρωτάθληµα,
τώρα κονταίνει και συνεπάγεται µόνο πρόστιµα;
Κύριε Υπουργέ, δεν νοµοθετείτε µόνο ότι όποιος παρανοµεί
θα πληρώνει πρόστιµα, αλλά και ότι όποιος πληρώνει τα πρόστιµα, θα µπορεί να συνεχίσει να παρανοµεί και αυτό δεν παραπέµπει ούτε σε νοµιµότητα ούτε σε ισότιµη µεταχείριση. Δεν
µπορεί, δηλαδή, το σήµα κατατεθέν της ΕΕΑ να είναι «όποιος
πληρώνει, παίζει», όπως την εκφράζει ο κύριος Υπουργός.
Καταθέτω στα Πρακτικά και τη συνέντευξή σας στην παρουσίαση του νοµοσχεδίου και είναι από την εφηµερίδα «ΑΥΓΗ».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα
Καραµανλή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγ-
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γραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο κεφάλαιο για τη λειτουργία των σωµατείων, ενώσεων και
οµοσπονδιών εισάγετε τον περιορισµό των θητειών, τον οποίο
σας είπαµε ότι θα θέλαµε να στηρίξουµε, αν και τη συζήτηση για
τη συνταγµατικότητα της διάταξης την αποφεύγετε και ακόµη
την περιµένουνε. Δεν θα έπρεπε να έχετε ήδη θωρακίσει τον
νόµο σας µε σχετική γνωµοδότηση, όπως επανειληµµένως σας
έχουµε ζητήσει; Κι έτσι όπως βάζετε τον περιορισµό µε τα εκτελεστικά µέλη, αφήνετε ορθάνοιχτο παράθυρο για να ξεχειλώσει
και να εκφυλιστεί.
Έρχοµαι στη σταυροδοσία του 30% και στα παραταξιακά ψηφοδέλτια. Είναι ρυθµίσεις που πηγάζουν από τις ιδεολογικές εµµονές σας, αλλά και όχηµα για τις µικροκοµµατικές σας σκοπιµότητες. Το µπάχαλο που επιχειρείτε να προκαλέσει στις αυτοδιοικητές εκλογές, θέλετε τώρα να το µεταφέρετε και στον αθλητισµό. Γιατί ποιο θα είναι το αποτύπωµα του νέου συστήµατος,
όταν θα προκύπτουν τα αναπόφευκτα αδιέξοδα, όταν αποφάσεις
θα µπλοκάρονται, πρωτοβουλίες θα βαλτώνουν και τα διοικητικά
συµβούλια θα δυσλειτουργούν;
Δεν έχουν καµµία σχέση όλα αυτά µε ό,τι πρεσβεύει ο αθλητισµός, αλλά και µε την επικρατούσα αθλητική πρακτική. Το κάνετε
γιατί επιδιώκετε κοµµατικά να πάρετε ένα κοµµάτι από την πίτα
της αθλητικής εξουσίας. Θέλετε κοµµατικά παραµάγαζα και καπετανάτα µέσα στις ενώσεις των αθλητικών σωµατείων. Αυτό
που θα πετύχετε είναι να φέρετε την εσωστρέφεια και να µετατρέψετε τις οµοσπονδίες σε πεδίο παζαρέµατος. Σας καταθέσαµε συγκεκριµένη πρόταση και απάντηση δεν πήραµε, για
σταυροδοσία πενήντα συν 1% για ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Τον παραλογισµό τον συναντούµε και στην υποχρεωτική κάλυψη του ενός τρίτου στα διοικητικά συµβούλια από το ένα φύλο.
Σας είπαµε και στην επιτροπή, σας το είπα εγώ η ίδια ότι έχω
υποστηρίξει µε όλες µου τις δυνάµεις την αύξηση της γυναικείας
εκπροσώπησης σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και παραµένω σταθερή στη θέση µου αυτή, αρκεί να υπάρχει ουσία και
περιεχόµενο και να µην λαµβάνονται αποφάσεις στο πόδι.
Μας είπε σε επίµαχες ερωτήσεις η εισηγήτριά σας ότι η ποσόστωση είναι υποχρεωτική και όποιος δεν συµµορφώνεται θα
υφίσταται συνέπειες και επέµενε στο ποιες συνέπειες θα υπάρχουν. Επιµένετε, όµως, να µην δίνετε µία απάντηση στο πώς θα
εφαρµοστεί ο νόµος, αν δεν βρίσκονται γυναίκες.
Αν δεν µπορείτε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να πείσετε την εισηγήτριά σας, φανταστείτε πόσο απέχετε από το να πείσετε τους
υπόλοιπους.
Δεν γίνεται, λοιπόν, να νοµοθετείτε ούτε µε ευχολόγια ούτε µε
φιρµάνια. Και κινδυνεύουµε να φτάσουµε στο σηµείο να διορίζονται γυναίκες στα διοικητικά συµβούλια σε ρόλο κοµπάρσου.
Στην κριτική τώρα που σας έγινε για την εκλογή των εκπροσώπων των σωµατείων στις αρχαιρεσίες των ενώσεων και των οµοσπονδιών από τις γενικές συνελεύσεις, µας είπε ότι είναι πρόταση της ΕΟΕ και υπάρχει στα Πρακτικά.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής το υπόµνηµα της
ΕΟΕ για το νοµοσχέδιο, το οποίο υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Καραµανλή καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι αφορά στην αµοιβή σε προέδρους οµοσπονδιών, µας
βρίσκει σύµφωνους και σας έχουµε ήδη καταθέσει από τη συζήτηση που προηγήθηκε την πρόταση να επεκταθεί και στις οµοσπονδίες που έχουν ίδια έσοδα, τουλάχιστον ίσα µε την κρατική
επιχορήγηση. Σας είπαµε, λοιπόν, εδώ να σπάσει αυτό το άρθρο
–και θα επανέλθω σε αυτό- για να µας δοθεί η δυνατότητα να το
ψηφίσουµε.
Νοµοθετείτε, επίσης, µε το άρθρο 31 τη διενέργεια ελέγχου
στους αθλητικούς φορείς από τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης. Έχουµε ταχθεί κατηγορηµατικά υπέρ του ενδελεχούς
ελέγχου σε κάθε αθλητικό φορέα που επιχορηγείται από το
πρώτο κιόλας ευρώ και όχι από τις 50.000 ευρώ που προβλέπει
το νοµοσχέδιο. Σας το είπαµε στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε
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στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Οφείλουµε, όµως και
πάλι να αναδείξουµε και τις αδυναµίες του εγχειρήµατος και τα
προβληµατικά του σηµεία.
Υπάρχουν, λοιπόν, γνωµοδοτήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο που αµφισβητούν ευθέως ότι οι αθλητικές οµοσπονδίες
υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και άρα, εµπίπτουν
µέσα στο πεδίο αρµοδιοτήτων του γενικού επιθεωρητή.
Σας καταθέτω γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και προτάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µη υπαγωγή των αθλητικών οµοσπονδιών στους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Καραµανλή καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα λάβατε υπ’ όψιν σας, ή αν δεν τα λάβατε υπ’ όψιν σας µάλλον λόγω άγνοιας ή προχειρότητας, ή αν
η λύση του γενικού επιθεωρητή ήταν ένα πυροτέχνηµα που θα
τραβούσε τα φώτα από την ανυπαρξία ελέγχων επί της θητείας
σας.
Σας κρούουµε, όµως, τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς είναι
ορατός ο κίνδυνος ελεγχόµενοι φορείς να επιδιώξουν ακύρωση
του ελέγχου και των πιθανών πορισµάτων.
Και έρχοµαι στο άρθρο 33, στους µετόχους στοιχηµατικών
εταιρειών µέχρι 15% να διοικούν επαγγελµατικές οµάδες. Για να
δικαιολογήσετε, λοιπόν, το εντελώς αυθαίρετο ποσοστό του 15%
του βασικού µετόχου, µας αναπτύξατε µία λογική µπακαλίστικη.
Μας είπατε, λοιπόν, ότι παίρνετε ένα ποσοστό που αφορά µία
διαδικασία για ανώνυµη εταιρεία -εντελώς άσχετη µε αυτό που
συζητούµε- και µας λέτε ότι το διαιρείτε διά δύο και το στρογγυλοποιείτε. Πού το έχετε δει αυτό το µοντέλο που στερείται κάθε
λογικής ερµηνείας;
Όπως σας ανέπτυξα και στην επιτροπή, η σταθερή θέση της
Νέας Δηµοκρατίας είναι η καταψήφιση του συγκεκριµένου άρθρου.
Όµως, πείτε µου: Αυτό ήταν το επείγον, που έπρεπε να σπεύσετε να νοµοθετήσετε για το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ»; Υπάρχει –ξέρετε- το
πόρισµα του Εισαγγελέα κ. Βουρλιώτη, το οποίο αναφέρει ότι ο
παράνοµος στοιχηµατισµός στη χώρα µας έχει λάβει τεράστιες
διαστάσεις και η οικονοµία µας χάνει σε ετήσια βάση έσοδα
ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Έχετε λάβει κάποια σχετική
πρωτοβουλία;
Μας φέρατε ως παράδειγµα την Αγγλία, την πλέον προηγµένη
ποδοσφαιρικά χώρα. Έχει καµµία σχέση η Αγγλία µε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα µας;
Εγώ, λοιπόν, θα σας πω τι έκανε η Κύπρος για το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
και τα στηµένα. Επέβαλε αυστηρότατες ποινές που ξεκινούν από
πρόστιµα για τον πρώτο φάκελο και φτάνουν µέχρι διαγραφή
από τα µητρώα της Οµοσπονδίας στον τέταρτο φάκελο, αρκούµενη στα στοιχεία της UEFA και χωρίς να ψάχνει για παραπάνω
αποδείξεις.
Με αυτά θα έπρεπε να ασχολείστε σχετικά µε το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
και όχι µε αυτά που φέρνετε και µας κουνάτε και το δάχτυλο περί
διαφάνειας.
Παρεµπιπτόντως, στις 4 Μαΐου 2018 βλέπουµε –µε δελτίο Τύπου της ΓΓΑ- ότι είχατε συνάντηση µε την UEFA και την ΕΠΟ µε
θέµα συζήτησης την καταπολέµηση της χειραγώγησης των ποδοσφαιρικών αγώνων. Έχει περάσει ένας χρόνος, ούτε φωνή
ούτε ακρόαση! Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Καραµανλή καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο άρθρο 36 είναι υπερβολική…
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Είναι της ΕΠΟ, δεν είναι δικό
µας!
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Σας λέω τι έκανε η Κύπρος. Να µε ακούτε, παρακαλώ.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ό,τι θέλετε λέτε!
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ως εκ τούτου, να µην κάνει περιττές συζητήσεις ο Υπουργός, αν υπάρχει αυτοδιοίκητο. Να µην κάνει συ-
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ζητήσεις για τη φωτογραφία, αλλά να κάνει συζητήσεις για την
ουσία. Αυτό λέω. Εάν υπάρχει το πρόβληµα, να µας το πει.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ναι, αλλά επικαλείστε την Κυβέρνηση. Αυτοδιοίκητο υπάρχει, αυτόνοµο δεν υπάρχει. Αυτό κάνατε, µπερδέψατε το αυτοδιοίκητο µε το αυτόνοµο!
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Στο άρθρο 36, λοιπόν, είναι υπερβολική
και µάλλον προκλητική στις µέρες µας η άδεια µετ’ αποδοχών
σε µέλη οµοσπονδιών, δηµοσίους υπαλλήλους, προκειµένου να
εκπροσωπήσουν την οµοσπονδία τους σε διεθνείς φορείς. Η
δραστηριοποίηση σε µία οµοσπονδία δεν είναι υποχρεωτική.
Στον εθελοντισµό βασίζεται και στη διάθεση προσφοράς.
Επιπλέον, ανακύπτει και ένα ζήτηµα άνισης µεταχείρισης,
αφού ένας δηµόσιος υπάλληλος θα απουσιάζει και θα πληρώνεται, ενώ ένα άλλο µέλος που εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, δεν
θα αµείβεται. Προτείνουµε να ισχύει µόνο άδεια άνευ αποδοχών.
Υπάρχουν, επίσης, στο νοµοσχέδιο κάποιες διατάξεις για τη
βία, τις οποίες, όπως σας είπαµε από την πρώτη στιγµή στην
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, θα
τις στηρίξουµε.
Δεν θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας παραθέσω τα περιστατικά
που έχουν λάβει χώρα τον τελευταίο καιρό. Τείνουν να γίνουν
ρουτίνα. Νοµίζω, όµως, πως δεν θα αµφισβητήσετε το γεγονός
ότι η συχνότητα και η οξύτητά τους είναι πλέον µεγαλύτερη, ενώ
και η έκφανση των επεισοδίων είναι διαφορετική. Πολλές φορές
πλέον δεν έχουν σχέση µε το αθλητικό γεγονός, αλλά πραγµατοποιούνται µε αφορµή αυτό.
Η βία που σχετίζεται µε τον αθλητισµό, λοιπόν, συνεχώς µετασχηµατίζεται και δεν αντιµετωπίζεται ούτε µε ξύλινες καταδίκες
των επεισοδίων ούτε µε ένα τηλεφώνηµα στον εισαγγελέα και
«βγάλαµε την υποχρέωση».
Έχουµε καταθέσει επανειληµµένα ερωτήσεις -πάνω από τριάντα-, αλλά βεβαίως ποτέ δεν µπήκατε στον κόπο να µας απαντήσετε σε µία. Σας το είχε επισηµάνει αυτό και ο κ. Μαυρωτάς.
Έχουµε τονίσει την έκταση της βίας σε ερασιτεχνικές κατηγορίες
και έχουµε ζητήσει την αναβάθµιση των τµηµάτων αντιµετώπισης
αθλητικής βίας και να δοθεί έµφαση στην πρόληψη.
Και αν δεν ακούτε εµάς, κύριε Υπουργέ, ακούστε τον προκάτοχό σας, ο οποίος µε χθεσινή του συνέντευξη σας βρίσκει λίγο
χαλαρό στην αντιµετώπιση της βίας. Απαντήστε, λοιπόν, στον κ.
Κοντονή που σας κατηγορεί για εφησυχασµό και ολιγωρία και
λέει ότι δεν εφαρµόζετε τον νόµο του για τη βία, τον δικό σας
νόµο, της δικής σας Κυβέρνησης, τον Μάιο του 2015.
Καταθέτω τη συνέντευξη του κ. Κοντονή στην ΕΡΤ για να µην
παρεξηγηθούµε και κατηγορηθούµε!
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Καραµανλή καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα συνέντευξη, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Φίλιππος Ένωση, η ΦΕΕ, ο ιππόδροµος παραµένει κλειστός
από τον περασµένο Δεκέµβριο, ύστερα από µια διαρκή πτωτική
πορεία, µια πορεία υποβάθµισης. Ασφαλώς υπάρχουν ευθύνες
γι’ αυτό.
Ακούσαµε από τον παραχωρησιούχο κατά την ακρόαση των
φορέων στην επιτροπή ότι ο µοναδικός λόγος που έχει ανασταλεί η ιπποδροµιακή δραστηριότητα στο Μαρκόπουλο είναι η εχθρική στάση της ΦΕΕ.
Δεν ακούσαµε, όµως, στην ίδια ακροαµατική διαδικασία λέξη
για τις αιτιάσεις ότι επίκειται νοµοθετική πρωτοβουλία για τροποποίηση υπέρ του παραχωρησιούχου των όρων της σύµβασης
παραχώρησης του 2015, καµµία λέξη για το πρόγραµµα ανάπτυξης των ιπποδροµιών, που έχει υποχρέωση να παρουσιάσει η
ανάδοχος εταιρεία, σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης, που
µέχρι σήµερα παραµένει γράµµα άγνωστο για τους ιπποδροµιακούς φορείς και την κοινή γνώµη. Όλα αυτά ακούστηκαν από φορείς, όχι από εµάς.
Ακούσαµε τον κύριο Υπουργό να µας διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση που επικρατεί στον ιππόδροµο υπαγόρευε τη λήψη της
νοµοθετικής πρωτοβουλίας που µας έφερε µε το παρόν σχέδιο
νόµου και ότι µε την ψήφισή του θα υπάρξει λύση στο πρόβληµα
του ιπποδρόµου. Δεν µας εξήγησε όµως πώς θα γίνει αυτό.
Κατά τον κύριο Υπουργό, η αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΦΕΕ γίνεται για να είναι αναλογικότερη η παρουσία των φορέων
κατά το πρότυπο του αγγλικού µοντέλου, µε το οποίο δεν είµαστε αντίθετοι, Είµαστε, όµως, βέβαιοι, ότι στο αντίστοιχο αγγλικό
δεν έχει την αριθµητική δύναµη ένας φορέας να µπλοκάρει τη
λήψη απόφασης που δεν τον συµφέρει, απλά και µόνο αποσύροντας τα µέλη του από τη συνεδρίαση. Με τη νέα σύνθεση στο
ΔΣ της ΦΕΕ ο παραχωρησιούχος µπορεί να µπλοκάρει τη λήψη
αποφάσεων και µόνο µε την απόσυρση των εκπροσώπων του,
καθώς για να υπάρξει απαρτία στο ΔΣ, απαιτείται η παρουσία
οκτώ τουλάχιστον µελών.
Η αναλογικότητα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λειτουργεί υπέρ
της λήψης των αποφάσεων και όχι κατά. Σε τελευταία ανάλυση,
η ΦΕΕ είναι το δικό σας εργαλείο, κύριε Υπουργέ. Δικές σας
εξουσίες έχει κληθεί να ασκήσει. Πιστεύετε ότι θα έχει το κύρος
και τα εργαλεία να τις ασκήσει µε αυτήν την ποσόστωση στο ΔΣ
και, επιπρόσθετα, µε την αφαίρεση από τον Υπουργό Αθλητισµού
της αρµοδιότητας που είχε να ελέγχει τις αποφάσεις της ΦΕΕ
όχι µόνο από πλευράς νοµιµότητας, αλλά και από πλευράς σκοπιµότητας; Νοµίζουµε πως όχι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας θα ήθελα να
κάνω µία ακόµα παρατήρηση στο άρθρο 58, σχετικά µε την ευθύνη των µελών του ΕΣΚΑΝ. Θεωρούµε δίκαιο να ευθύνονται για
δόλο και βαριά αµέλεια και έναντι τρίτων και όχι µόνον έναντι του
δηµοσίου, για να µπορεί ο κάθε τυχόν θιγόµενος να ασκήσει το
συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά του για δικαστική ακρόαση και προστασία. Αν το αλλάξετε, θα το υπερψηφίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, µε αυτό το νοµοσχέδιο επιβεβαιώνεται ότι νοµοθετείτε αποκοµµένοι από την
αθλητική πραγµατικότητα, µε προτεραιότητα σας όχι να λύσετε
προβλήµατα, αλλά να τα κρύψετε κάτω από το χαλί, να εξυπηρετήσετε µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και να καθιερώσετε τον
κρατικό παρεµβατισµό.
Μόνο που η συνταγή είναι πλέον µπαγιάτικη και ξεπερασµένη
και δεν θα σας βοηθήσει να σωθείτε από το πολιτικό ναυάγιο που
έρχεται. Όπως σας έχει απορρίψει η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, έτσι σας έχει γυρίσει την πλάτη και η αθλητική κοινότητα
και θα σας στείλει ουσιαστικά στο περιθώριο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µία µαθήτριες και µαθητές και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τα Δηµοτικά Σχολεία Λουτρών, Πηγής
και Συκαµινέας Λέσβου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Λοιπόν, τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Τάσος Πετρόπουλος
για την παρουσίαση µιας τροπολογίας.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Οι τροπολογίες δεν µπορούν
να παρουσιαστούν µετά, κύριε Πρόεδρε; Να µιλήσουν πρώτα οι
εισηγητές.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σύντοµα θα
µιλήσω για µια τροπολογία. Υπάρχει κάποιο σοβαρό θέµα. Μπορείτε να µου επιτρέψετε να το πω; Δυο λόγια είναι. Δεν είναι τίποτα.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Αν είναι σοβαρό, ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πρόκειται
για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1022 και ειδικό 49. Η µία
διάταξη αφορά την κατάργηση των έντυπων βιβλιαρίων υγείας,
καθώς προχωράµε στον ηλεκτρονικό τρόπο εξυπηρέτησης της
συνταγογράφησης και της κατάχωσης των δεδοµένων υγείας
των ασφαλισµένων. Πάει το παλιό σύστηµα. Δεν βγάζουµε πια
βιβλιάρια. Το είχαµε προαναγγείλει.
Και η άλλη διάταξη αφορά την κατάργηση µιας πρόβλεψης
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που υπήρχε από το 2010, σύµφωνα µε την οποία δεν υπέβαλαν
αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις οι εργοδότες οι οποίοι όφειλαν
εισφορές για τους εργαζόµενούς τους. Και ενώ η διάταξη απέβλεπε στο να πιεστούν οι εργοδότες, εν τέλει µετετράπη σε
απαλλαγή των εργοδοτών από την καταβολή εισφορών και επιβάρυνση των εργαζοµένων µε αυτό το κόστος να µην έχουν
ασφαλιστικό χρόνο, διότι το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης
απέρριπτε τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφαλιστικού
χρόνου των εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχει επίσης ζητήσει
τον λόγο ο κ. Πολάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για µια τροπολογία που δυστυχώς δεν έγινε εφικτό
να συζητηθεί στο δικό µας νοµοσχέδιο που µόλις τελείωσε, λόγω
καθυστέρησης του να έρθει από την όλη διαδικασία.
Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2023 και ειδικό
50. Αφορά µια σειρά από ρυθµίσεις του ΕΟΠΥΥ, για τα οποία είχαµε ερωτηθεί από συναδέλφους όπως ο κ. Κέλλας στο προηγούµενο νοµοσχέδιο.
Λοιπόν, µε το πρώτο άρθρο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος
του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ των 6,5 δισεκατοµµυρίων, του
όγκου των εργαζοµένων των χιλίων πεντακοσίων και παραπάνω,
τα περισσότερα από εκατό σηµεία εξυπηρέτησης και γενικά όλο
το έργο το οποίο κάνει ο ΕΟΠΥΥ, αναβαθµίζουµε το τµήµα προµηθειών του οργανισµού, το οποίο αποζηµιώνει και αναλώσιµα
σε ασφαλισµένους σε όλη τη χώρα, σε διεύθυνση.
Επίσης, δηµιουργούµε αυτοτελές τµήµα γραµµατείας προέδρου και αυτοτελές τµήµα γραµµατείας διοικητικού συµβουλίου, προκειµένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη
λειτουργία αυτών. Αυτή είναι η πρώτη παράγραφος.
Με τη δεύτερη παράγραφο αντιµετωπίζεται το ζήτηµα το
οποίο έχει δηµιουργηθεί το τελευταίο διάστηµα µε την εφαρµογή
του νέου ΕΚΠΥ. Αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της αποζηµίωσης στο
µεταβατικό διάστηµα που εκτελούνται και γίνονται δαπάνες,
αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί για όλες τις παροχές οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες, οπότε γίνονταν οι υποβολές µε τον παλιό τρόπο
και νοµοθετείται η δυνατότητα να πληρωθούν απρόσκοπτα αυτές
οι δαπάνες.
Σιγά σιγά τελειώνουν όλες οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες. Η
πλειοψηφία έχει µπει πλέον σε λειτουργία, αλλά στο µεσοδιάστηµα από τις αρχές του Νοέµβρη που ξεκίνησε να εφαρµόζεται
δεν ήταν όλα έτοιµα. Υπήρχε ο παλιός τρόπος υποβολής και ουσιαστικά δίνουµε τη δυνατότητα να µπορέσουµε να αποζηµιωθούν αυτές οι δαπάνες.
Η τρίτη παράγραφος…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έχουν περάσει από επίτροπο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όλα
περνάνε από επίτροπο. Κύριε Αθανασίου, είστε παλιός νοµικός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Καλοπροαίρετα ρωτώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κι
εγώ καλόπιστα απαντάω. Υπάρχει επίτροπος µέσα στον ΕΟΠΥΥ.
Οι δαπάνες δεν µπορούσαν να υποβληθούν γιατί άλλαζε ο τρόπος. Υποβάλλονταν µε τον παλιό τρόπο, γιατί δεν ήταν έτοιµες
οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες. Αυτό είναι το θέµα. Δεν µπορούσαµε να µην καλύψουµε κάποιους ασφαλισµένους.
Η τρίτη παράγραφος είναι προκειµένου να µπορέσουν να πληρωθούν οι εφηµερίες των εργαζοµένων στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, τα οποία και τα έχουµε αυξήσει σε αριθµό και έχουµε αυξήσει τις ώρες λειτουργίας τους, για να εξυπηρετούν και απογευµατινές ώρες. Υπήρχε ένα πρόβληµα στο πώς θα πληρώνονται. Νοµοθετήσαµε τη δυνατότητα να µπορούν να πληρωθούν.
Η τέταρτη παράγραφος είναι µια πάρα πολύ σοβαρή ρύθµιση.
Είναι ιστορική ρύθµιση. Αφορά τη θεσµοθέτηση, τη νοµική κατοχύρωση της δυνατότητας του Εθνικού Οργανισµού, του ΕΟΠΥΥ,
να εφαρµόσει στοχευµένη προληπτική δράση για τη στοµατική
και οδοντική υγεία του ανήλικου πληθυσµού ηλικίας από έξι έως
δώδεκα ετών. Για πρώτη φορά νοµοθετούµε, πέρα από τις δηµόσιες δοµές, έχοντας προικοδότηση τον ΕΟΠΥΥ µε 40 εκατοµµύρια ευρώ από το φετινό αυξηµένο κατά 100 εκατοµµύρια όριο
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δαπανών του συνολικού συστήµατος υγείας, να προχωρήσει σε
συνεργασία µε την Πανελλήνια Οδοντιατρική Οµοσπονδία µε την
οποία υπογράφει πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο είναι έτοιµο, για
να µπορέσει να καλύψει υπηρεσίες προληπτικής ή και θεραπευτικής οδοντιατρικής φροντίδας για όλον τον παιδικό πληθυσµό
ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών.
Αυτή η φροντίδα αφορά οδοντιατρικό έλεγχο και οδηγίες,
αποτρύγωση, φθορίωση, µε βάση τις ανάγκες προληπτικές εµφράξεις, εξαγωγές νεογιλών και εµφράξεις σε δόντια µε τερηδόνα. Για όλα αυτά τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την ηλικία θα
εφοδιάζονται οι γονείς τους µε ένα voucher, το οποίο θα µπορούν να το εξαργυρώνουν µε αυτές τις οδοντιατρικές εργασίες
σε όλα τα νόµιµα οδοντιατρεία, µε βάση τη συµφωνία που θα
έχει γίνει µε την Πανελλήνια Οδοντιατρική Οµοσπονδία. Είµαστε
πολύ προχωρηµένοι σε αυτήν τη διαδικασία. Έχει ετοιµαστεί το
πλαίσιο συνεργασίας µε την οδοντιατρική οµοσπονδία. Χρειαζόταν αυτή η νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου να υλοποιηθεί και
η πρόβλεψη που υπήρχε και στον καινούργιο κανονισµό παροχών που µπήκε σε εφαρµογή από 1η Νοεµβρίου.
Οι άλλες τρεις παράγραφοι αφορούν την ενίσχυση και ισχυροποίηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, της γνωστής ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η οποία δυστυχώς
µέχρι τώρα είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ποινές µόνο στους
γιατρούς ή µόνο σε υπαλλήλους. Δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ποινές νοµοθετικά στους παρόχους που έκαναν κάτι παράνοµο. Δηλαδή, να σας το πω µε ένα παράδειγµα -και έχει σηµασία-, δεν µπορούσε να επιβάλει ποινές στις εταιρείες που εκτίναξαν, σε συνεργασία µε γιατρούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, τη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τα επιθέµατα από τα 13 εκατοµµύρια ευρώ το 2011 στα 53 εκατοµµύρια ευρώ το 2015, αλλά
µόνο στους γιατρούς. Δεν µπορούσε να το επιβάλει στις εταιρείες. Και βέβαια, όπως ξέρετε, «και οι δύο πέτρες αλέθουν το
στάρι». Δεν µπορείς να τιµωρείς τη µία πέτρα µόνο. Πρέπει να
τιµωρείς και την άλλη. Αυτή τη δυνατότητα δίνουµε µε µια από
τις ρυθµίσεις αυτές.
Επίσης, ισχυροποιούµε το καθεστώς της ανωνυµίας των ελεγκτών, των επιθεωρητών της ΥΠΕΔΥΦΚΑ που στέλνονται, διότι,
ξέρετε, όταν τα χρηµατικά εντάλµατα βγαίνουν στο όνοµα κάποιου, διαδίδεται ποιος πάει πού και γιατί.
Και τρίτον, ακριβώς επειδή έχει κάνει πολύ µεγάλη δουλειά τα
τελευταία διαστήµατα, ουσιαστικά αντιστοιχίζουµε, µεγαλώνουµε τη θητεία του διοικητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ όπως και το ΣΕΥΠ
στα πέντε χρόνια, προκειµένου πραγµατικά να ολοκληρωθεί ένα
τεράστιο έργο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή
είναι η τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αυτή δεν είναι τροπολογία. Είναι
ολόκληρο νοµοσχέδιο!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
ήσασταν παρούσα στο προηγούµενο. Εκεί υπήρχαν και µεγαλύτερες!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι πρόβληµα έχετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισή ώρα πριν
η Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το είπε, κύριε Τζαβάρα, ο Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το είπε. Και επειδή το είπε, δεν
πρέπει να εµείς να φέρουµε τις αντιρρήσεις που πρέπει να φέρουµε; Διάλογος γίνεται. Έχετε κανένα πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, θα πάρετε
τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γι’ αυτό ζητάω τον λόγο.
Λέω, λοιπόν: Πώς είναι δυνατό να έρχεται ο Υπουργός σήµερα
και να µιλάει για µια ιστορικής σηµασίας νοµοθέτηση, όταν αυτήν
τη συγκεκριµένη διάταξη που µας λέει, είχε τη δυνατότητα να
την ενσωµατώσει από χθες που είχε ξεκινήσει η συζήτηση του
νοµοσχεδίου που µόλις πριν από µισή ώρα τελείωσε να συζητάει
η Βουλή; Ήταν νοµοσχέδιο του Υπουργείου του, του Υπουργείου
Υγείας, µε δεκάδες άρθρα και ούτε προέβλεψε να το ενσωµατώσει µέσα σ’ αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πώς είναι δυνα-

4920

τόν, λοιπόν, σήµερα, τώρα, εδώ, σ’ ένα άσχετο νοµοσχέδιο, στο
νοµοσχέδιο του αθλητισµού, να µπορούµε να ενηµερωθούµε, να
συζητήσουµε για ιστορικής σηµασίας νοµοθετικές πρωτοβουλίες, όταν αυτές γίνονται παρέργως, όταν γίνονται εκ των υστέρων και όταν γίνονται µε τόσο επιπόλαιη διάθεση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Υποβαθµίζεται η σηµασία τους, λέτε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): O κ. Συντυχάκης έχει
τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Θα ήθελα µια διευκρίνιση από
τον κ. Πετρόπουλο σε σχέση µε την τροπολογία για τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις. Εµείς θα συµφωνήσουµε. Είναι σωστή
αυτή η διάταξη. Το συγκεκριµένο άρθρο αναφέρεται για διαστήµατα µισθολογικών περιόδων. Υπάρχουν εργαζόµενοι εταιρειών
που δεν έχουν καταθέσει ΑΠΔ και είναι ανασφάλιστοι. Αυτοί οι
άνθρωποι πώς θα καλυφθούν; Θα γίνει αναδροµική ασφάλιση
των εργαζοµένων των επιχειρήσεων; Ξέρω ότι προϋπήρξε µια
συζήτηση και µε τον κ. Κατσώτη και είπατε ότι θα απεικονίζεται
το ασφαλιστικό ιστορικό. Το ζήτηµα είναι από πότε θα απεικονίζεται. Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί, έτσι ώστε να καλυφθούν
αυτοί οι εργαζόµενοι και να δικαιωθούν.
Ευχαριστώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τόση ώρα σας ζητάω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δύο θέµατα θέλω να θέσω, κύριε
Πρόεδρε. Το ένα είναι επί της ουσίας και δεν θα µπω τώρα σ’
αυτό. Αναφέροµαι στην τροπολογία του κ. Πολάκη, που δήθεν
µάχεται τα συµφέροντα, ενώ τα «ξεπλένει» µε τις ρυθµίσεις που
κατέθεσε προηγουµένως στο νοµοσχέδιό του για τις εταιρείες,
για τα φάρµακα και άλλα.
Κύριε Πρόεδρε, το δεύτερο θέµα αφορά εσάς. Για τον κ. Πολάκη και την ουσία όσων είπε θα µιλήσω όταν πάρω τον λόγο,
γιατί µας είπε ότι δεν µπορούσε να πολεµήσει τα συµφέροντα
την ώρα που στις διατάξεις του νοµοσχεδίου …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): To άκουσε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το άκουσε ο κ. Πολάκης. «Ξεπλένει».
Η ευθύνη η δική σας τώρα. Δεν αναφέροµαι στην προσωπική
σας ευθύνη, αλλά αναφέροµαι, κύριε Πρόεδρε, στην ευθύνη σας
ως Προεδρείο που γνωρίζετε ότι αυτή η τροπολογία κατατέθηκε
στις 12.54’ -έτσι λέει εδώ- δηλαδή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και παρά το γεγονός
ότι δεν είχε εισαχθεί στις επιτροπές και παρά το γεγονός ότι οι
εκπρόσωποι των κοµµάτων, που έχουν γνώση των προβληµάτων
υγείας και µπορούσαν να τοποθετηθούν, ήταν εδώ, δεν τη βάλατε για συζήτηση και τη φέρνετε σ’ ένα άσχετο νοµοσχέδιο, το
οποίο απ’ ό,τι φαίνεται θα τελειώσει εντός της ηµέρας.
Δεν είναι δυνατόν µε αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει να νοµοθετεί η Βουλή, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι πιο σοβαρό θέµα. Μπορεί να έχει ηµεροµηνία λήξης ολίγων ηµερών ή ολίγων µηνών
αυτή η Κυβέρνηση, αλλά µη διαλύσετε και τη λειτουργία της
Βουλής. Αυτό είναι παράκληση και έκκληση δική µας προς εσάς,
γιατί σας ενηµερώνω ότι θα πάρουµε µέτρα και θα τα δείτε, αν
συνεχίσετε µε αυτόν τον τρόπο να οργανώνετε τη νοµοθετική
λειτουργία της Βουλής. Είναι η τελευταία προειδοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εγώ νοµίζω πως
αυτοί οι δραµατικοί τόνοι είναι αναντίστοιχοι της διαδικασίας.
Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δηµοκρατία έχουµε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Θα δούµε κι άλλα, δηλαδή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, ησυχία.
Ο κ. Πολάκης έχει τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μία
πολύ σύντοµη απάντηση, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τον κ. Κέλλα που ήταν παρών στο προηγούµενο νοµοσχέδιο που δυστυχώς –επαναλαµβάνω- λόγω του όγκου των
τροπολογιών που κατετέθησαν στο προηγούµενο νοµοσχέδιο,
και βουλευτικών και υπουργικών, αυτή δεν µπόρεσε να κατατεθεί
χθες. Όταν «σηκώθηκε» ζήτηµα για λίγα λεπτά δεν είχε ανέβει
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στο σύστηµα. Υπήρξε εδώ η εµπλοκή µε τις διαφωνίες των συναδέλφων. Κι όµως σήµερα αρκετοί Βουλευτές της Αντιπολίτευσης µάς εγκάλεσαν, για παράδειγµα, για το θέµα της πληρωµής
των παρόχων του ΕΟΠΥΥ µε βάση το νέο ΕΚΠΥ, για το γιατί δεν
το λύνουµε.
Εδώ είναι ο κ. Κέλλας να το πει, που είναι ένας από αυτούς
που µας ρώτησαν αυτό το πράγµα. Δεν είναι κανένας αιφνιδιασµός. Είναι τρία πράγµατα. Πρώτον, είναι η ιατρική φροντίδα.
Δεύτερον, είναι η ρύθµιση για να πληρωθούν οι πάροχοι µε βάση
τον ΕΚΠΥ. Σχέση µε «πλυντήρια» εµείς δεν είχαµε, δεν έχουµε
και δεν θα αποκτήσουµε. Οπότε αυτά σε άλλους, όχι σε µένα.
Και τρίτον, είναι η ισχυροποίηση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ σε σχέση µε
τους ελέγχους, για να µπορεί να τιµωρεί όχι µόνο φυσικά πρόσωπα, γιατρούς ή υπαλλήλους, αλλά και παρόχους. Αυτό είπα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, κύριε Υφυπουργέ, ελάτε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αλλάζετε το σύστηµα προµηθειών του ΕΟΠΥΥ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μπακογιάννη,
σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετρόπουλος.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, για
να ξέρω τι να ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μπακογιάννη,
παρακαλώ. Δεν κάνουµε συζήτηση στο κυλικείο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία
Μπακογιάννη, είστε παλιά Κοινοβουλευτικός.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εξηγήστε µου να το καταλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, τον λόγο
έχει ο κ. Πετρόπουλος.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το ότι
κάνεις σε έναν οργανισµό ένα τµήµα, διεύθυνση ή υποδιεύθυνση
δεν έχει να κάνει σε τίποτα µε το αν εφαρµόζονται οι διατάξεις
οι οποίες έχουν ψηφιστεί σε άλλους νόµους, στον ν.4412, για παράδειγµα, περί δηµοσίων διαγωνισµών και δηµοσίων προµηθειών. Απλά ο όγκος της δουλειάς απαιτεί επίπεδο διεύθυνσης.
Ξέρετε κάτι, κυρία Μπακογιάννη; Κάνει 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θα κάνει ο ΕΟΠΥΥ µόνος του
διαγωνισµούς. Αυτό προσθέτετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί
κυρία Μπακογιάννη, δεν κάνει ένα µεγάλο νοσοκοµείο τώρα για
προµήθεια; Κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε τώρα, κυρία
Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θέλω να καταλάβω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μπακογιάννη,
πώς θα γίνει τώρα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
άλλο πράγµα αν το τµήµα είναι γραφείο, τµήµα ή διεύθυνση και
άλλο µε ποιους κανόνες λειτουργεί. Μην τα µπερδεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Πετρόπουλος
έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στην ερώτηση του κ. Συντυχάκη η απάντηση είναι ότι όλες οι οφειλές
εισφορών -όλες αναδροµικά- εγγράφονται σε πράξη επιβολής
εισφορών και επιβάλλονται στους εργοδότες που δεν τις έχουν
καταβάλει.
Αυτό που κάνει η διάταξη που εισηγούµαι σήµερα είναι να καταργήσει ένα αναποτελεσµατικό µέσο, το οποίο ίσως τότε ο νοµοθέτης του 2010 θεώρησε ότι θα ασκεί πίεση στον εργοδότη.
Γνωρίζετε και εσείς, διότι είχατε υποβάλει και σχετική επερώτηση στο παρελθόν, γιατί διατηρείται µια τέτοια διάταξη, που στο
τέλος καταλήγει να απαλλάσσει τον εργοδότη από την επιβολή
περιοδικών δηλώσεων για την ασφάλιση των εργαζοµένων. Έµεναν οι άνθρωποι που δούλευαν χωρίς ασφάλιση, χωρίς υγεία και
έπρεπε αυτό να το λύσουµε. Αυτό κάνουµε τώρα. Δεν σηµαίνει
απαλλαγή των οφειλόµενων εισφορών. Αντιθέτως αυτά διατη-
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ρούνται. Φαντάζοµαι να έγινε κατανοητό και από εσάς, κυρία
Μπακογιάννη, γιατί το κάνουµε αυτό. Θα συµφωνείτε, φαντάζοµαι, ότι πρέπει να προχωρήσει.
Όσον αφορά τα βιβλία, είναι ένας αναχρονισµός. Δεν χρειάζεται να διατηρούµε βιβλία και να πηγαίνουν οι άνθρωποι στις
ουρές να σφραγίζουν βιβλιάρια µε µια φωτογραφία που δεν αναγνωρίζεις καν τον δικαιούχο. Εξυπηρετούνται όλοι ηλεκτρονικά
πια. Αυτή είναι η µεγάλη αλλαγή που φέρνουµε στη δηµόσια διοίκηση µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κέλλα, εξαντλήθηκε το θέµα, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Μόνο για τριάντα δεύτερα, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, το πρωί επεσήµανα στην οµιλία µου ότι υπάρχει
κενό στην εκκαθάριση των πληρωµών των κλινικών κέντρων αποκατάστασης και φυσικοθεραπευτών λόγω της κοινής υπουργικής
απόφασης που εξέδωσε ο κ. Πολάκης µε ισχύ από 1-11-2018. Το
τρίµηνο από 1-1-2018 µέχρι 31-1-2019 δεν µπορεί να γίνει εκκαθάριση για όλους αυτούς.
Έπρεπε να φέρει προς ψήφιση µία τροπολογία την οποία επεσήµανα το πρωί στην οµιλία µου. Πραγµατικά, ο κ. Πολάκης είπε
ότι έχω δίκιο και ότι θα τη φέρει στο επόµενο νοµοσχέδιο. Αυτό
όµως είναι ένα µέρος από την όλη τροπολογία, η οποία συνοδευόταν βεβαίως και από άλλες αλλαγές. Καλώς την έφερε τη
συγκεκριµένη, διότι πραγµατικά υπάρχει τεράστιο θέµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σύµφωνα µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2009 και ειδικό
48, που αφορά την παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από µερίσµατα, ο φόρος µειώνεται από 15% σε 10% για το φορολογικό
έτος 2019 και τα επόµενα έτη.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2005 και ειδικό
46, θα ήθελα να πω πως πρόκειται για ρυθµίσεις που αφορούν
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Το πρώτο κοµµάτι έχει
να κάνει µε την ευθύνη. Υπάρχει ρύθµιση για την ευθύνη τόσο
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των υπαλλήλων όσο και του διοικητή και του συµβουλίου της διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Ευθυγραµµίζεται το υφιστάµενο ειδικό πλαίσιο ευθύνης, που τα ανωτέρω
πρόσωπα φέρνουν µε άλλες αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες,
όπως τη Διεύθυνση Ερευνών του Οικονοµικού Εγκλήµατος του
Υπουργείου Οικονοµικών, και στόχος είναι να εργάζονται υπό καθεστώς ασφάλειας και µε προσανατολισµό στην επίτευξη των
στόχων που τους ανατίθενται.
Εδώ, όµως, θα ήθελα να σηµειώσω ότι δεν πρόκειται για µία
γενική απαλλαγή. Αντίθετα, εξακολουθεί να στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη για τα ανωτέρω πρόσωπα όταν πράττουν µε δόλο,
µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, να βλάψουν το δηµόσιο ή άλλον, σε
περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Επίσης, σχετικά µε την αστική ευθύνη των ανωτέρω προσώπων ευθυγραµµίζεται το πλαίσιο µε άλλες αντίστοιχες ρυθµίσεις
και µε τρόπο που να διασφαλίζονται τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Το δεύτερο µέρος αφορά την κινητικότητα και αποσαφηνίζεται
η διαδικασία αποσπάσεων ή µετατάξεων των υπαλλήλων µεταξύ
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και άλλων φορέων
είτε του Υπουργείου Οικονοµικών είτε άλλων φορέων.
Επίσης, το τελευταίο αφορά την αξιολόγηση θέσεων εργασίας
της ΑΑΔΕ και ήδη από τον ιδρυτικό νόµο της ΑΑΔΕ της έχει δοθεί
η δυνατότητα να αναπτύσσει συστήµατα βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης που να είναι καλύτερα προσαρµοσµένα στις
ανάγκες και στους στόχους της. Η παρούσα διάταξη δεν έχει ως
στόχο να τροποποιήσει τη συγκεκριµένη δυνατότητα, αλλά αποσαφηνίζεται το πλαίσιο µε το οποίο η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα,
µε αντικειµενικά κριτήρια, να αξιολογεί τις θέσεις εργασίας, όχι
τους υπαλλήλους. Αφορά δηλαδή τα περιγράµµατα θέσεων, όπως είναι γνωστά σε όλους µας.
Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω -για να µην ξαναπάρω τον λόγο
και µετά- ότι θα καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση. Στην έκτη
παράγραφο της δεύτερης τροπολογίας διαγράφεται η λέξη
«απαιτητικότητα».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Στρατή, συµφωνείτε να µιλήσετε µετά τον επόµενο εισηγητή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι Αµερικανοί φοιτητές και δύο συνοδοί καθηγητές από το
Penn State and Bucknell University.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
Welcome to the Greek Parliament!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Κεφαλίδου, εισηγήτρια της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε
λίγο σε τι επικαιρότητα συζητάµε αυτό το αθλητικό νοµοσχέδιο.
Την ώρα, λοιπόν, που εµείς εδώ συζητάµε για αυτό το σχέδιο
νόµου, που αφορά τον εκδηµοκρατισµό στον αθλητισµό, στον
Πειραιά υπάρχει µεγάλος αναβρασµός µε τα καµώµατά σας.
Πίσω από κλειστές πόρτες, ερήµην όλων, χωρίς διαβούλευση και
χωρίς διάλογο µε την τοπική κοινωνία και τους φορείς, η Κυβέρνησή σας προγραµµατίζει να κηρύξει όλον σχεδόν τον Πειραιά
αρχαιολογικό χώρο.
Σας ενηµερώνω ότι, παρά τη µαταίωση της συζήτησης στο
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, το Κίνηµα Αλλαγής έκανε
αναφορά και τώρα καταθέτει και επίκαιρη ερώτηση αξιολογώντας τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει µια τέτοια εξέλιξη, όχι
µόνο στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, αλλά και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. Αυτό είναι ένα ανεξίτηλο αποτύπωµα εκδηµοκρατισµού. Των µεθοδεύσεών σας πάντα, έτσι;
Την ίδια ώρα, ο κόσµος βοά από την πρωτοφανή δήλωση του
συντοπίτη µου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που πρότεινε στον προκλητικό Τούρκο Βουλευτή έναν έντιµο συµβιβασµό, κάτι αντίστοιχο
µε αυτό που έκανε η Κυβέρνηση µε τη Βόρεια Μακεδονία.
Το περίεργο δεν είναι ότι αυτά τα λέει ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι αποτελούν την επίσηµη θέση του
ΣΥΡΙΖΑ!
Σε αυτή, λοιπόν, την ακραία ατµόσφαιρα έρχεται ο Υπουργός
µε το αθλητικό νοµοσχέδιο που πιστεύει ότι «θα αλλάξει σελίδα
στον αθλητισµό». Είπε ο κύριος Υφυπουργός: «Το νέο αθλητικό
νοµοσχέδιο θα µας δώσει τα όπλα στη φαρέτρα µας απέναντι
στη βία». Kαι έρχεται το Σαββατοκύριακο και ζούµε τα σοβαρά
επεισόδια µε συµπλοκές, µε τραυµατισµούς, µε καταστροφές
περιουσιακών στοιχείων πολιτών, ανοµία, έκτροπα, εισβολή κρανιοφόρων µε ρόπαλα σε αγωνιστικό χώρο που παίζει µία γυναικεία οµάδα και στις κερκίδες είναι κυρίως γυναικόπαιδα.
Κύριε Υπουργέ, η έκφραση του αποτροπιασµού σας για τα
επεισόδια, ειδικά όταν φαίνεται πως το ζήτηµα έχει γιγαντωθεί,
είναι σεβαστή, αλλά δεν φτάνει. Το ίδιο και η πρόθεση της πολιτείας που, όπως λέει, «δεν θα αφήσουµε τους λίγους να επιβάλουν τον νόµο τους στους πολλούς». Και αυτή δεν φτάνει. Δεν
φτάνει και δεν πείθει, γιατί δεν ακούγεται καν ειλικρινής.
O Πρωθυπουργός και το κόµµα που υιοθέτησε «οσφυοκάµπτες τυχοδιώκτες» και αφήνει το κέντρο της Αθήνας στο χάος
της ανοµίας, τους Ρουβικώνες να αλωνίζουν, τους µπαχαλάκηδες να κάνουν γυαλιά καρφιά και ταυτόχρονα προχωρά σε προληπτικές προσαγωγές πολιτών στα Γιαννιτσά µην τυχόν και
τσαλακωθεί η εικόνα των στελεχών του. Το κόµµα που ανδρώθηκε, ανέβηκε στην εξουσία, κυβέρνησε µε εργαλείο την πόλωση, τον διχασµό και τη βία πασπαλισµένη µε µπόλικο αίσθηµα
«δίκαιης οργής» και αγανάκτησης, δεν πείθει κανέναν.
Εκφράσατε στις επιτροπές τη θέληση να βρεθεί ένα όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο consensus, ώστε όταν ψηφιστεί το νοµοσχέδιο να δώσουµε ένα στίγµα ότι αναγνωρίζουµε τα προβλήµατα και έχουµε τη διάθεση από κοινού να δώσουµε λύσεις. O
ρόλος των Βουλευτών επικεντρώνεται στη σωστή και ολοκληρω-
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µένη νοµοθέτηση και τις προβλέψεις της, ώστε να διαµορφωθούν τα απαραίτητα εργαλεία για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα της βίας.
Μπορείτε, όµως, να µου εξηγήσετε πώς γίνεται να ζητάτε συναινέσεις και ταυτόχρονα να έρχεστε να απαξιώνετε την κοινοβουλευτική διαδικασία; Πώς γίνεται να συζητάµε οποιοδήποτε
νοµοσχέδιο, και φυσικά και αυτό που αφορά την αθλητική βία,
και εσείς να επιλέγετε παράλληλες, αλληλοκαλυπτόµενες, ανορθολογικές διαδικασίες συζήτησής του; Πώς γίνεται την αυτονόητη προσπάθεια εξεύρεσης κοινών τόπων µεταξύ των κοµµάτων σε θέµατα κοινής λογικής, ώστε να µην εξαντλούµαστε
και να εξαντλούµε τελικά και τους πολίτες σε στείρες αντιπαραθέσεις, εσείς πρώτοι να την αποδοµείτε;
Μην το πάρετε προσωπικά, κύριε Υφυπουργέ, αλλά η Κυβέρνηση που εκπροσωπείτε είναι αυτή που σας ακυρώνει! Λυπούµαι
να σας πω ότι και σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν είδαµε πουθενά
καµµία προσπάθεια αλλαγής του οπαδικού κατεστηµένου. Παραδέχεστε έστω και εµµέσως ότι δεν έχετε βρει τρόπο να καταπολεµήσετε τη βία στα γήπεδα. Εποµένως, πώς να βελτιωθεί η
απογοητευτική εικόνα που βλέπουµε κάθε φορά που διεξάγεται
µικρός ή µεγάλος αγώνας; Σας προτείνουµε να θεσµοθετήσετε
κλειστούς οµίλους φιλάθλων, όπως συµβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Και επειδή µέσα από το σχέδιο νόµου αποτυπώνεται η θέση
του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησής σας σε σχέση µε τον αθλητισµό
και πιστεύοντας ότι ίσως είναι και από τα τελευταία νοµοσχέδια
που θα φέρει η Κυβέρνησή σας στον χώρο αυτό, δώστε µας τη
δυνατότητα να σας καταθέσουµε µία πτυχή της δικής µας πρότασης ως Κίνηµα Αλλαγής.
Ο αθλητικός νόµος οφείλει να προβλέπει το γενικότερο πλαίσιο, τις στρατηγικές επιλογές στον αθλητισµό, αφήνοντας το περιθώριο χειρισµών των ειδικότερων θεµάτων στις αρµόδιες
αθλητικές οµοσπονδίες. Αυτό πιστεύουµε εµείς. Αυτές έχουν και
τις ειδικές γνώσεις, αλλά και τις απαιτούµενες εµπειρίες από τις
εξελίξεις στον χώρο του αθλήµατος που διοικούν και είναι σε
θέση να λειτουργούν αποτελεσµατικότερα σε ό,τι αφορά θέµατα
λειτουργικά, αγωνιστικά, αναπτυξιακά. Επιπλέον, έχουν την ευελιξία και την ταχύτητα αντιµετώπισης των διαφορών που συχνά
προκύπτουν µεταξύ φυσικών και νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε κάθε άθληµα.
Η προσπάθεια όλο και µεγαλύτερου κρατικού ελέγχου µέσω
ενός νοµοθετήµατος δηµιουργεί τελικά ένα χαώδες απροσπέλαστο νοµοθετικό τοπίο που δεν εξυπηρετεί τον αθλητισµό. Είπατε,
κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε να αλλάξετε σελίδα στον αθλητισµό.
Ε, δεν γίνεται έτσι! Δεν γίνεται µε κρατισµό, δεν γίνεται µε ιδεοληψία.
Ο εκσυγχρονισµός της αθλητικής νοµοθεσίας θέλει πνοή,
θέλει σκέψη έξω από τα τετριµµένα, θέλει έµπνευση, θέλει στόχους και ασφαλώς, ένα ελάχιστο εµπιστοσύνης σε όσους καλούνται να υλοποιήσουν αυτά που ψηφίζουµε. Είναι ένα ρίσκο.
Έτσι, όµως, γίνεται στις δηµοκρατίες.
Ένα µικρό παράδειγµα που θα σηµατοδοτούσε τον φρέσκο
αέρα της πολιτείας στον αθλητισµό θα ήταν η θεσµοθέτηση ενός
συστήµατος δέσµης µέτρων ανάδειξης του αθλητικού ταλέντου
των νεαρών αθλητών, υποστήριξης και διευκόλυνσής τους για
τη συστηµατική και αδιάλειπτη αγωνιστική συµµετοχή. Ένα νοµοθετικό πλαίσιο που θα έσκυβε πάνω σε όλα αυτά που «παρεµποδίζουν» τα νέα παιδιά, τα ταλαντούχα νέα παιδιά, να αντιµετωπίσουν µία καθηµερινότητα πολύ δύσκολη.
Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε τον τροχό. Το λένε οι ίδιοι οι
αθλητές. Ακούστε τι λέει ο Τσιτσιπάς για τον τρόπο που βρήκε
για να τελειώσει το σχολείο. Αναγκάστηκε να πάει σε έναν ξένο
σχολικό οργανισµό που προσφέρει διαδικτυακά µαθήµατα στις
τάξεις του λυκείου. Νοµίζετε ότι είναι δύσκολο να φτιάξουµε ένα
ιντερνετικό σχολείο; Θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε την εµπειρία και την τεχνογνωσία των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µας,
που έχουν ήδη αναπτύξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να
σχεδιαστούν προγράµµατα σπουδών σύγχρονης και ελληνικής
εκπαίδευσης. Από το να αντιµάχεστε διαρκώς την αριστεία,
δώστε εναλλακτικές, δώστε επιλογές στους άριστους.
Στους ενήλικες αθλητές υψηλού επιπέδου θα µπορούσε να
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αναπτυχθεί ένα σύστηµα-δέσµη µέτρων που θα τους διασφάλιζε
οικονοµικά, τουλάχιστον τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης,
ώστε να συνεχίσουν το υψηλό επίπεδο αθλητισµού και πρωταθλητισµού. Όταν δίνετε βραβεία, όταν συγχαίρετε είτε τον Μίλτο
Τεντόγλου είτε τον δικό µου συµπολίτη, τον Κώστα Δουβαλίδη,
να γνωρίζετε ότι πίσω από αυτούς υπάρχουν οικογένειες που
έχουν µατώσει. Υπάρχει µεγάλη αυτοθυσία από τη µεριά όλων
αυτών των παιδιών, που φυσικά καµαρώνουµε σήµερα όλοι µαζί,
αλλά είναι δική τους η επιµονή, είναι δική τους η προσήλωση,
δική τους η αντοχή, απέναντι σε ένα ανεπαρκές κράτος.
Ας πάµε τώρα να πούµε λίγο τα τετριµµένα ενός νοµοσχεδίου,
που νοµίζω ότι όσο µιλάµε έχει ήδη αποδοµηθεί, όταν υπάρχει η
ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής που σας λέει
«πάρτε το πίσω». Δεν θα πω τους λόγους. Τους ανέλυσε και η
προηγούµενη εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας. Όλα αυτά είναι
καµπανάκια, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω, βέβαια, πόσο τα ακούτε
και πόσο αυτά σας ανησυχούν.
Ας προχωρήσουµε, λοιπόν, να δούµε κάποιες πτυχές του νοµοσχεδίου. Στο πρώτο µέρος µιλάτε για την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Ο επαγγελµατικός αθλητισµός εξελίσσεται.
Άρα, ο νοµοθέτης, ορθά σκεπτόµενος, προτείνει την ύπαρξη επιτροπής η οποία θα ελέγχει και θα προλαµβάνει φαινόµενα έκνοµα, φαινόµενα ανοµίας, µαύρου χρήµατος και όλα αυτά. Αντικαθιστάτε την υφιστάµενη επιτροπή µε µία άλλη. Από µόνο του
αυτό είναι οµολογία αποτυχίας, οµολογία αστοχιών στη λειτουργία της υπάρχουσας.
Συστήνετε ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού και τη ντύνετε µε τον µανδύα
της ανεξάρτητης αρχής. Μένετε, όµως, µόνο στον µανδύα. Κανέναν δεν µπορείτε να πείσετε. Πώς κατοχυρώνεται στην πράξη
η ανεξαρτησία της επιτροπής -ερώτηµα που δεν το απαντήσατεόταν επιχορηγείται από το κράτος. Όταν τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου διορίζονται από τον Υπουργό και πολύ περισσότερο
παύονται από αυτόν κατά το δοκούν, µε τη θολή αιτιολογία του
σπουδαίου λόγου.
Και επειδή είστε έγκριτος νοµικός, γνωρίζετε άριστα ότι εκεί
που ξεκινάει η επίκληση του «σπουδαίου λόγου» και ανοίγουν θέµατα ερµηνειών, εκεί παύει και η ανεξαρτησία. Εξάλλου, το έχουµε ζήσει σε όλη την πορεία σας. ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητες
αρχές είναι έννοιες ασύµβατες. Υπάρχουν µόνο όταν µπορείτε
και επιβάλλετε έλεγχο από τη δική σας Κυβέρνηση. Αυτή είναι η
πάγια τακτική της Κυβέρνησης, γιατί κράτος και κυβέρνηση ταυτίζονται. Είναι µια πολιτική θέση. Σεβαστή. Πείτε την, όµως, καθαρά και µη χρησιµοποιείτε έννοιες που δεν πιστεύετε.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το άρθρο 6, «Άσκηση καθηκόντων µελών διοικητικού συµβουλίου». Το νοµοσχέδιο ορίζει ότι
τα µέλη της επιτροπής απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας και στη συνέχεια -λέτε- δεν λαµβάνουν δεσµευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα
ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Για ποια
ανεξαρτησία συζητάτε; Μπορούν να λαµβάνουν οδηγίες, αλλά
όχι δεσµευτικές; Τι σηµαίνει αυτό;
Επιβάλλετε από την άλλη µια ανεξέλεγκτη, τεράστια γραφειοκρατία. Το σχόλιό µας µόνιµα σε όλα αυτά τα πολύπλοκα σχήµατα είναι ότι η γραφειοκρατία βοηθά να κρυφτούν όλα όσα δεν
θέλουµε να πούµε φωναχτά. Και αυτό που δεν θέλετε να πείτε
φωναχτά είναι ότι ο σκοπός των διατάξεων για την Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού είναι ο απόλυτος έλεγχός της από
τον Υπουργό, τελεία και παύλα! Πάρα πολύ δηµοκρατικό!
Η παράλειψη πρόβλεψης προσωπικού του νέου φορέα, οι πιθανές αµοιβές, τα ζητήµατα των απευθείας αναθέσεων, αλλά και
η ίδια η δοµή της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού δηµιουργεί ερωτήµατα για την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας
της. Αυτό µάλλον είναι ίσως και από τις τελευταίες προτεραιότητές σας. Δεν δείχνει να σας ενδιαφέρει.
Εκείνο πάντως που ενοχλεί δεν είναι µόνο η προσπάθεια ελέγχου του νέου φορέα µε ολίγον από ανεξάρτητη αρχή. Ενοχλεί η
ευθεία υποτίµηση τόσο της δικής µας νοηµοσύνης όσο και των
πολιτών. Δεν µπορεί η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού να
µετατρέπεται ουσιαστικά σε όργανο επιβολής προστίµων επί
παντός επιστητού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής είναι τα έσοδα αυτής της
επιτροπής από πρόστιµα και ό,τι άλλες πηγές, να επιστραφούν.
Το ένα µέρος να πάει απευθείας στις οµοσπονδίες ως µία επιπλέον χρηµατοδότηση και το υπόλοιπο, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, να αξιοποιείται για τη χρηµατοδότηση της
αθλητικής υλικοτεχνικής υποδοµής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και προχωράµε στα άρθρα 25 έως 32 που αφορούν τις αθλητικές οµοσπονδίες. Εδώ αναδείχθηκαν όλα τα προβλήµατα και
όλες οι παθογένειες του χώρου. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό
αυτό και όχι µόνο επί των ηµερών σας. Έρχεστε, όµως, µε τις
περίφηµες ποσοστώσεις για το φύλο, µε τις θητείες, τις εκπροσωπήσεις των δύο φύλων, την περιορισµένη σταυροδοσία, τα
εκλογικά συστήµατα της απλής αναλογικής και όλα αυτά και βγάζετε έναν έντονο κρατισµό. Το παρατήρησε σχεδόν το σύνολο
των φορέων. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΕΓΑΣ και αυτό –όπως ξέρετε- δηµιουργεί προβλήµατα.
Το άρθρο 25 αναφέρεται στις ποσοστώσεις του φύλου. Νοµίζω -υπάρχει οµόθυµα- ότι η προσέγγιση θεωρητικά µπορεί να
είναι άριστη, στην πράξη όµως, έχουµε πάρα πολλά προβλήµατα
και αυτό το ξέρετε. Είναι άλλο πράγµα να µιλάµε για υποψηφίους
και άλλο για θέσεις σε διοικητικά συµβούλια για επτά ή οκτώ χιλιάδες αθλητικά σωµατεία σε όλη την Ελλάδα.
Θεωρούµε ότι η υποχρεωτική συµµετοχή του 1/3 των εκπροσώπων του άλλου φύλου, ειδικά για τα σωµατεία ΑΜΕΑ, είναι
προβληµατική και θα οδηγήσει σε διοικητικά αδιέξοδα, καθώς
λόγω του περιορισµένου αριθµού συµµετοχής, πολλά σωµατεία
θα αδυνατούν να εκλέξουν διοικητικά συµβούλια µε ποσόστωση.
Προτείνουµε, λοιπόν, να παραµείνει στην ισχύουσα ρύθµιση
του νόµου, δηλαδή τουλάχιστον το 20% των θέσεων µελών του
διοικητικού συµβουλίου να καταλαµβάνουν οι υποψήφιοι του
ενός από τα δύο φύλα µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ο διπλάσιος αριθµός υποψηφίων.
Συµφωνούµε ότι οι κατευθυντήριες γραµµές από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτές του να υπάρχει γυναικεία συµµετοχή
και πρέπει να βρούµε λύση. Αυτό, όµως, που προτείνετε, πιστεύουµε ότι δεν θα δώσει λύση. Οδηγεί σε αδιέξοδα. Και επειδή
ως γυναίκα σας λέω ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσουµε ούτε για την αποτελεσµατικότητα, ούτε για τις ικανότητες
που διαθέτουν οι γυναίκες, γι’ αυτό ακριβώς θέλουµε να προσπαθήσουµε µέσω αυτής της διάταξης να µην καταντήσει όλη
αυτή η ιστορία των ποσοστώσεων ένα απλό ευχολόγιο.
Γιατί, ένα πράγµα που δεν µας λέτε, είναι τι θα συµβεί εάν δεν
υπάρχουν οι υποψηφιότητες ή εάν αυτές είναι λιγότερες του κατώτερου πλαφόν για συµµετοχή του ενός από τα δύο φύλα.
Έχετε σκεφθεί το ενδεχόµενο κάποιοι να θεωρήσουν ότι µε
αυτόν τον τρόπο θα πάµε σε προσωρινές διοικούσες επιτροπές,
άλλοι ότι δεν πρέπει καν να υπάρξει συµµετοχή κατά το 1/3, που
θεωρείται υποχρεωτική γιατί είναι διάταξη αναγκαστικού δικαίου;
Γι’ αυτό ζητάµε να ξεκαθαρίσετε στον νόµο τι ακριβώς γίνεται.
Στο άρθρο 26, στις αρχαιρεσίες, θέσατε το ζήτηµα και στις
προηγούµενες συνεδριάσεις. Για λόγους αρχής, το γνωρίζετε,
δεν µπορεί να υπάρχει παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο των πρωτογενών σωµατείων.
Εγώ σας ξαναλέω να αναλογιστούµε την πρόταση του ΣΕΓΑΣ.
Εάν θα είναι απλή αναλογική ή εάν θα είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο
δεν µπορεί να κριθεί στην πορεία από τις αρχαιρεσίες και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Πρέπει να έχει αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση και ως καταστατική διάταξη να έχει και αυξηµένη
παρουσία και αυξηµένη πλειοψηφία, τουλάχιστον τα 3/4 και αυτό
να γίνει εκεί. Το εκλογικό σύστηµα δηλαδή να είναι γνωστό πριν
προκηρυχθούν οι εκλογές. Δεν µπορεί να προκηρύσσονται εκλογές χωρίς να είναι ξεκάθαρο µε τι εκλογικό σύστηµα θα πάµε.
Είναι σεβαστά τα δικαιώµατα των µειοψηφιών, αλλά παραείναι
µειοψηφία τα επτά σωµατεία. Θέλει πολύ µεγάλη προσοχή γιατί,
εάν ισχύσει ο νόµος όπως είναι, θα οδηγήσει σε περιπέτειες ενστάσεων και προβληµάτων που θα βγάζουν µάτι.
Στο άρθρο 27 οι περιορισµοί ποσοστώσεων και εδώ ακούγονται ωραία σε πρώτη ανάγνωση, αλλά δεν µας λέτε τι θα γίνει στην

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

πράξη εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον ή πρόθεση κατάθεσης υποψηφιότητας. Τότε τι;
Ερώτηµα: Πόσο κολλάνε όλες αυτές οι παρεµβατικές ρυθµίσεις στα διοικητικά θέµατα της αυτόνοµης αθλητικής οµοσπονδίας µε όσα στοµφώδη διακηρύσσετε περί δηµοκρατικού εκσυγχρονισµού των οµοσπονδιών; Αντιλαµβάνεστε, άραγε, ότι µε
αυτό που προτείνετε θέτετε έναν ισχυρό περιορισµό στην ελεύθερη δηµοκρατική εκλογή;
Η επιβολή σταυροδοσίας µέχρι 30% των θέσεων εκλογής είναι
σαφώς παρεµβατική και περιοριστική της δήλωσης ελεύθερης
βούλησης των εκλεγµένων. Δηµιουργείτε ασάφεια στη νόµιµη
κατάρτιση του ψηφοδελτίου και στην περίπτωση άρνησης των
γυναικών να θέσουν υποψηφιότητα.
Απαράδεκτα θεωρούµε τα άρθρα 29 και 30.
Στο άρθρο 31, το θέµα του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, θεωρούµε ότι είναι µία θετική ενέργεια και ότι ο ουσιαστικός έλεγχος τήρησης της νοµιµότητας από ένα όργανο που
φέρει όλα τα εχέγγυα γνώσης και εµπειρίας αποτελεσµατικού
ελέγχου, όσο και αν συχνά δηµιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις
στους αθλητικούς φορείς, κυρίως σε θέµατα τυπικότητας και τήρησης των διαδικασιών, έχει ένα µακροπρόθεσµο όφελος που
είναι ουσιαστικό για όλους, πρωτίστως, όµως, για τα αθλητικά
σωµατεία.
Στο άρθρο 33 η διάταξη, παρά τις εξηγήσεις που µας δώσατε,
δεν µπορεί να βγάλει από πάνω της τη ρετσινιά της εξυπηρέτησης. Η τροποποίηση που φέρνετε ελευθερώνει από οποιοδήποτε
κώλυµα συµµετοχής στο διοικητικό συµβούλιο των ΠΑΕ ορίζοντας πλαφόν βασικού µετόχου σε στοιχηµατική εταιρεία το 15%
και κάτω. Δεν υπάρχει πια καµµία απαγόρευση ενασχόλησης.
Κατανοούµε όσα είπατε στις εξηγήσεις που δώσατε. Κατανοούµε ότι µας λέτε ότι αυτό ισχύει στο εξωτερικό. Όµως θέλουµε
να παρατηρήσουµε ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πουθενά άγγελοι, στη χώρας µας ειδικά δεν έχει αναπτυχθεί ένα
ισχυρό θεσµικό πλαίσιο κανόνων που να δηµιουργεί την απαραίτητη κουλτούρα, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί µε ασφάλεια µια
τέτοια διάταξη.
Το άρθρο 35, εξαιρετικά ενδιαφέρον, νοµίζω ότι έρχεται και
αποτυπώνει αυτό που το ολυµπιακό ιδεώδες προσπαθεί, δηλαδή
αθλητισµό χωρίς διακρίσεις για ανήλικους και ενήλικους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα.
Θεωρούµε, όµως, ότι έχει ένα κενό και γι’ αυτό καταθέσαµε
την τροπολογία 2006/47 και προτείνουµε τη δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών ή ανιθαγενών στα αθλητικά σωµατεία µε την
προσκόµιση τίτλου µόνιµης διαµονής στη χώρα.
Στο άρθρο 42 ορίζετε την αθλητική συνάντηση. Όµως σας
προτείνουµε την κατάργηση της παραγράφου 4 γιατί δηµιουργεί
µεγάλες παρενέργειες στον µαζικό αθλητισµό, σε όσους ασχολούνται περιστασιακά, αλλά πολύ συχνά και σε όσους συµµετέχουν ως αθλούµενοι στα διάφορα αθλήµατα σε όλη την Ελλάδα.
Νοµίζω ότι το ξέρετε -έχετε ενηµερωθεί- αλλά εµείς πρέπει να
καταθέσουµε στην Ολοµέλεια µια απόφαση του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Είναι η υπόθεση C-49/07 του τµήµατος
µείζονος συνθέσεως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και µε αυτό ολοκληρώνουµε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: …της 1ης Ιουλίου 2008.
Αφορά διαφορά µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της Μοτοσυκλετιστικής Οµοσπονδίας Ελλάδος µε προεδρεύοντα τον καθηγητή κ. Βασίλειο Σκουρή.
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρά (Χαρούλα) Κεφαλίδου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι απεφάνθη; Απεφάνθη, λοιπόν, ότι τα άρθρα 82 και 86 απαγορεύουν εθνική ρύθµιση η οποία απονέµει σε νοµικό πρόσωπο,
το οποίο διοργανώνει αγώνες, εν προκειµένω µοτοσυκλέτας, και
συνάπτει στο πλαίσιο αυτό συµβάσεις χορηγιών, διαφηµίσεων
και ασφαλίσεων, την εξουσία παροχής σύµφωνης γνώµης επί
των υποβαλλοµένων αιτήσεων χορηγήσεως άδειας για τη διοργάνωση τέτοιων αγώνων, χωρίς η εξουσία αυτή να υπόκειται σε
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περιορισµούς, δεσµεύσεις και έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Κεφαλίδου,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Υπό το πρίσµα αυτής της δεσµευτικής για την Ελλάδα απόφασης της…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ακριβώς, υπό αυτό
το πρίσµα αυτό, ολοκληρώστε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ξεκινήσατε µε την
εξωτερική πολιτική και είναι φυσικό να ασχοληθείτε µε τα άρθρα
όταν τελειώνει ο χρόνος.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, λογοκρίνετε
την οµιλία µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, καθόλου δεν λογοκρίνω.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Πόσο σώφρον είναι να νοµοθετούµε κόντρα σε αποφάσεις του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; Η συγκεκριµένη διάταξη πρέπει να αποσυρθεί άµεσα και να µην ξεφτιλιζόµαστε ως
χώρα µε την πρόχειρη νοµοθέτησή µας. Μετά, δε, και τη βροχή
τροπολογιών, δεν θα αναφερθώ σε αυτήν του υγείας, διότι αυτή
είναι απαράδεκτη έτσι κι αλλιώς.
Βλέπω, όµως, τον Υφυπουργό Πολιτισµού. Πριν δύο ηµέρες
δεν ήµασταν εδώ, κύριε Υφυπουργέ; Και τώρα βλέπουµε ότι νοµοθετείτε -γιατί µε άλλον τρόπο δεν ξέρετε φαίνεται- θέµατα που
αφορούν το Υπουργείο Πολιτισµού, αφορούν το θέµα της χορηγίας πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και αναφέρεστε
στην Ελευσίνα.
Εγώ ξέρετε τι σας προτείνω; Επειδή ο κ. Πολάκης πραγµατικά
θεωρεί πως ό,τι νοµοθετεί αυτή η Κυβέρνηση είναι ιστορικής σηµασίας, συνεχίστε έτσι, συνεχίστε να νοµοθετείτε µόνο µέσω
τροπολογιών. Έτσι κι αλλιώς έχετε καταλύσει κάθε έννοια κοινοβουλευτισµού, κάθε έννοια ορθής νοµοθέτησης. Συνεχίστε έτσι,
γιατί εκτός του ότι µας διαλύετε ό,τι έχουµε µέχρι σήµερα ως
ήθος κοινοβουλευτικό, αυτά είναι ψιλά γράµµατα για εσάς και
εποµένως, κλείνω λέγοντας ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μάλιστα, µεταξύ των
άλλων διαλύουµε και την έννοια του χρόνου εµείς εδώ, από το
Προεδρείο. Αυτό κάνουµε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Έχουµε πάρει παράταση.
Έχουν µιλήσει είκοσι επτά λεπτά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Από πού την έχετε
πάρει την παράταση;
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Δεν θα µιλήσω ξανά, κύριε
Πρόεδρε. Έχετε συµπτύξει τη διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος.
Έχουµε και δευτερολογία, έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι σηµαίνει αυτό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Διαλύετε τη διαδικασία. Θα
πω αυτά που έχω να πω. Θεωρούµε ότι…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μπακογιάννη,
εσείς το λέτε αυτό, αντί να βοηθήσετε λίγο;
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Δεν βοηθάτε εσείς, κύριε
Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν βοηθάτε µε
τον τρόπο που την διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν βοηθάµε; Δώσαµε δέκα λεπτά παραπάνω!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Επιτρέψτε µου να σας πω
πώς τοποθετούµαστε στο νοµοσχέδιο. Θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιό σας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μου επιτρέπετε, κύριοι συνάδελφοι; Ξέρω ότι δεν θέλετε να
ακούσετε, κύριοι συνάδελφοι. Είστε έτοιµοι να τα ψηφίσετε όλα.
Αµάσητα, αδούλευτα, αρκεί να έχουν σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ!
Θεωρούµε ότι µε το νοµοσχέδιό σας, λοιπόν, θίγεται κατά κόρον ο ερασιτεχνικός αθλητισµός και βάλλονται οι αθλητικοί σύλλογοι. Ο αθλητικός νόµος που φέρατε δεν µας βρίσκει σύµφωνους. Καταψηφίζουµε επί της αρχής, εκτιµώντας ότι θα δηµιουρ-
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γήσει περισσότερα προβλήµατα απ’ ότι θα λύσει.
Ευχαριστώ πολύ.
Η ανοχή σας στον διάλογο είναι εξαιρετικό δείγµα! Συνεχίστε
έτσι! Ευχαριστώ πάρα πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μάλιστα, ο Υφυπουργός Πολιτισµού κ. Στρατής έχει τον λόγο για να παρουσιάσει την
τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα παρουσιάσω τις τρεις τροπολογίες που κατέθεσε το Υπουργείο Πολιτισµού σήµερα. Θα ήθελα να πω, απαντώντας στην κ. Κεφαλίδου, ότι και εγώ δεν θα ήθελα αυτές οι
τροπολογίες να έρθουν σήµερα. Δεν ήταν έτοιµες την προηγούµενη εβδοµάδα που ήταν το νοµοσχέδιο, εντούτοις ωρίµασαν
µέσα στην εβδοµάδα και σε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού επιλέξαµε τρεις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, να τις δείτε
ποιες είναι για να καταλάβετε ότι µάλλον δεν θα πρέπει να γίνεται
όλη αυτή η συζήτηση.
Αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2025 και ειδικό
51 που κατατέθηκε σήµερα. Η πρώτη ρύθµιση αφορά την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δηλαδή τους φορείς που συστήνουν οι δήµοι για να διεκδικήσουν και στη συνέχεια να φιλοξενήσουν τον θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Προφανώς στο συγκεκριµένο πρακτικό παράδειγµα εδώ
ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 είναι η Ελευσίνα.
Αυτοί οι φορείς, αυτά τα νοµικά πρόσωπα προστίθενται στους
φορείς που δέχονται πολιτιστική χορηγία. Και τι σηµαίνει αυτό;
Ότι οι χορηγοί τους έχουν τα φορολογικά ωφελήµατα που έχουν
οι χορηγοί της πολιτιστικής χορηγίας άλλων δράσεων. Τόσο
απλό είναι και γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προσπάθειας που γίνεται να προχωρήσει πολύ δυναµικά το έργο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Η δεύτερη ρύθµιση αφορά τις προσφυγικές κατοικίες της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πρόσφατα εγκρίναµε στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων τη µελέτη αποκατάστασής τους.
Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στην αποκατάσταση και στην
επαναπόδοση στις χρήσεις που προβλέπονται του συγκροτήµατος αυτού.
Υπάρχει ένα πρόβληµα. Υπάρχει ένας κατακερµατισµός στην
ιδιοκτησία που δεν επιτρέπει την κατάθεση του αιτήµατος για την
οικοδοµική άδεια. Αυτό δε που µπορεί να γίνει είναι µόνο ένα,
αυτό που εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων. Δεν µπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκεί. Εποµένως, µε τη
συγκεκριµένη τροπολογία, εφόσον το 66% των συνιδιοκτητών
των προσφυγικών κατοικιών της Αλεξάνδρας συµφωνήσουν, θα
κατατεθεί εξ ονόµατος του συνόλου η οικοδοµική άδεια, προκειµένου να προχωρήσει η αποκατάσταση του µνηµείου.
Προφανώς, πίσω απ’ αυτή τη διάταξη υπάρχει η µεγάλη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, η οποία προτίθεται να προχωρήσει το έργο. Άρα, αυτή η ρύθµιση ξεκλειδώνει το να προχωρήσει η αποκατάσταση των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας
Η τρίτη ρύθµιση αφορά το Κέντρο Κινηµατογράφου και ουσιαστικά προσθέτει στα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Να πούµε ότι ήδη για τον
κινηµατογράφο η Κυβέρνηση έχει µεριµνήσει για διάφορα κίνητρα προσέλκυσης κινηµατογραφικών επενδύσεων από το εξωτερικό, κυρίως µε τα συστήµατα tax και cash rebate, που είναι
αυτοµατοποιηµένα.
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν τα κέντρα κινηµατογράφου που µε ειδικές χρηµατοδοτήσεις υπό συγκεκριµένο
πλαίσιο, επιλεκτικές, όπως λέµε, χρηµατοδοτούν την εκάστοτε
εγχώρια κινηµατογραφική παραγωγή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Πάντοτε χρηµατοδοτούσαµε το
Κέντρο Κινηµατογράφου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Όχι βάσει Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Γιατί χρειάζεστε το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων; Έχετε τόσα χρηµατοδοτικά εργαλεία για
το Κέντρο Κινηµατογράφου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Προφανώς θέλουµε να αξιοποιήσουµε και αυτό το
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χρηµατοδοτικό εργαλείο.
Εµείς θεωρούµε ότι ο κινηµατογράφος αποτελεί σηµαντικό
τοµέα της πολιτιστικής οικονοµίας. Οι επενδύσεις στην κινηµατογραφική παραγωγή έχουν πολύ µεγάλο πολλαπλασιαστή και
αυτό το έχουν δείξει µελέτες και του ΕΟΒΕ από το 2014 και εποµένως είναι ένα πραγµατικό χρηµατοδοτικό εργαλείο, το οποίο
θα φέρει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη χώρα. Αυτή είναι η
ρύθµιση. Μπορείτε να τοποθετηθείτε για το αν συµφωνείτε ή διαφωνείτε.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στο ζήτηµα του Πειραιά, το οποίο
ετέθη ως σηµαντικό ζήτηµα. Η κ. Κεφαλίδου µόλις βγήκε από την
Αίθουσα, αλλά επειδή παρ’ όλα αυτά το ζήτηµα ετέθη, το Υπουργείο πρέπει να δώσει µία απάντηση.
Πολύ σύντοµα να πω ότι σε απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασµού Ανάπτυξης Λιµένων µπήκε όρος ότι για να προχωρήσει το
masterplan της επένδυσης του ΟΛΠ, πρέπει αυτό το masterplan
να εξεταστεί από τα κεντρικά συµβούλια του Υπουργείου Πολιτισµού. Να σχολιάσουµε εδώ ότι η απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασµού Ανάπτυξης Λιµένων, της ΕΣΑΛ, έχει υιοθετήσει αντίρρηση φορέων της περιοχής για διάφορα επενδυτικά πρότζεκτ
που υπάρχουν µέσα. Για φανταστείτε το Υπουργείο Πολιτισµού
να ενέκρινε το mall που κανείς δεν θέλει να γίνει. Προφανώς δεν
πρόκειται να γίνει αυτό. Άρα, δεν µπορούµε αυτές τις αποφάσεις
επιλεκτικά να τις χρησιµοποιούµε, αλά καρτ, µία έτσι και µία αλλιώς.
Το masterplan αποτελεί χωρική ρύθµιση και βάσει του αρχαιολογικού νόµου, για να εγκριθεί νοµίµως και να στέκει στη συνέχεια, πρέπει να έχει προηγηθεί από τον αρχαιολογικό νόµο
3028/2002 η εξέταση, η οριοθέτηση περιοχών που υπάρχουν µε
αρχαιότητες.
Αρχαιότητες υπάρχουν στην περιοχή όπου αναπτύσσεται το
masterplan του ΟΛΠ και στη Σαλαµίνα, όπου, όµως, είναι οριοθετηµένες οι περιοχές αυτές ως αρχαιολογικοί χώροι από το παρελθόν. Στην περιοχή του Πειραιά δεν έχει γίνει οριοθέτηση του
αρχαιολογικού χώρου, πέρα από κάποιες πολύ παλιές κηρύξεις
που δεν καλύπτουν το σύνολο των αρχαιοτήτων.
Με βάση αυτά, το Υπουργείο Πολιτισµού έβαλε την ίδια µέρα
να εξεταστούν το masterplan και η κήρυξη, ένα µοντέλο το οποίο
έχει εφαρµοστεί πέρυσι, το 2017, αν θυµάστε για το Ελληνικό και
βρέθηκε η βέλτιστη λύση, παρά όλο τον αχρείαστο θόρυβο που
είχε υπάρξει όλη εκείνη την περίοδο .
Να πούµε, να ξεκαθαρίσουµε ότι αυτή η πρόταση για κήρυξηοριοθέτηση δεν περιλαµβάνει ζώνες προστασίας, δεν θα φέρει
κανένα περιορισµό στη δόµηση. Είναι η οριοθέτηση θεσµικά µιας
περιοχής που έχει αρχαιότητες και ξέρουµε ότι έχει αρχαιότητες.
Την έκταση αυτής της περιοχής θα την εξετάσει και θα την εγκρίνει τελικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο.
Να πούµε ότι στο Ελληνικό είχαµε ακριβώς την ίδια περίπτωση. Ένα µέρος της επένδυσης, αλλά και ένα µέρος του αστικού
ιστού περιλήφθηκαν στην κήρυξη που έγινε. Ενάµιση χρόνο µετά
απ’ αυτή την κήρυξη δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβληµα ούτε
στην πόλη ούτε στην επένδυση.
Εάν το ΚΙΝΑΛ εννοεί την κριτική που έκανε, πρέπει να φέρει
µια τροποποίηση του αρχαιολογικού νόµου εδώ στη Βουλή, που
να λέει ότι όταν εγκριθούν χωρικά σχέδια επενδύσεων, δεν πρέπει να εξετάζεται η οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων. Δεν µπορεί να υπάρχει ένας νόµος και να κάνουµε ότι δεν τον βλέπουµε.
Υπάρχει και δεν τον φέραµε εµείς αυτόν τον νόµο. Αυτός ο νόµος
υπάρχει από το 2002.
Εάν, λοιπόν, θεωρούµε ότι αυτός ο νόµος εµποδίζει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, να έλθει εδώ τροπολογία από την Αντιπολίτευση, να τη συζητήσουµε, ο καθένας να καταθέσει τις
απόψεις του και να καταργηθεί η υποχρέωση εξέτασης οριοθέτησης περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος πριν να εγκριθούν χωρικές ρυθµίσεις επενδύσεων. Απλά είναι τα πράγµατα.
Για πολλοστή φορά θα υπενθυµίσουµε ότι οι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι υπάρχουν σε πολλά αστικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα, µε κορυφαίο παράδειγµα την Αθήνα. Την ίδια
στιγµή λέµε ότι η κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στην Αθήνα, που
υπάρχει, δεν επιφέρει περιορισµούς στη δόµηση και στα ύψη και
λέµε ότι δεν φθάνει η κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στην πε-
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ριοχή νοτίως της Ακρόπολης και πρέπει να έχουµε επιπλέον περιορισµούς, να µειώσουµε τη δόµηση και τα ύψη. Την ίδια στιγµή
δεν µπορούµε να λέµε ότι η κήρυξη αποτελεί πρόβληµα για την
επένδυση.
Θα ήθελα κλείνοντας να πω το εξής. Συµφωνούµε προφανώς
όλοι ότι η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς
µόνο προστιθέµενη αξία έχουν να φέρουν και στην επένδυση και
στην πόλη και προτείνω να ενώσουµε όλες µας τις δυνάµεις να
προχωρήσει το πρόγραµµα της πολιτιστικής ακτής Πειραιά, που
αυτό είναι το πραγµατικό διακύβευµα σε αυτή την ιστορία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των
Ελλήνων, τριάντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Περάµατος Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής κ. Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα προσπαθήσω να είµαι µέσα στον χρόνο µου.
Βέβαια, και σε αυτό το νοµοσχέδιο φέρατε ένα σωρό τροπολογίες. Ακούσαµε ήδη τρεις ή τέσσερις Υπουργούς να µιλούν για
τροπολογίες οι οποίες αφορούν αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, τις λεγόµενες ΑΠΔ, µέχρι βιβλιάρια και θέµατα υγείας.
Πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε, ξεκινάµε να συζητάµε ένα πολύ
σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισµού, αλλά πριν
το τέλος της συνεδρίασης καταλήγουµε να συζητάµε µόνο για
τις τροπολογίες και φυσικά εκφεύγουµε από το θέµα από το
οποίο ξεκινήσαµε. Και βέβαια, αυτό πρέπει να σταµατήσει.
Δεν καταλαβαίνω, όµως, αφού έχετε πει ξεκάθαρα σε κάθε
τόνο ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, γιατί φέρνετε τόσες
τροπολογίες και τόσα νοµοσχέδια µε αυτόν τον καταιγιστικό
ρυθµό. Εκτός αν λέτε ψέµατα και σε αυτό, αλλά εµείς δεν σας
αµφισβητούµε, ξέρουµε πως ό,τι λέτε είναι αλήθεια.
Θα ξεκινήσω µε ένα θέµα που άπτεται του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σε δηµοπρασία, λοιπόν, ο όρκος του Κολοκοτρώνη και της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Είναι δηµοσίευµα από εφηµερίδα. Ο όρκος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και
των µελών της Πελοποννησιακής Γερουσίας να ενεργήσουν από
κοινού για τη σωτηρία της πατρίδας και να αφήσουν κατά µέρος
τα προσωπικά συµφέροντά τους, αποτυπωµένος σε έγγραφο µε
τις υπογραφές τους στις 16 Οκτωβρίου του 1822.
Δεύτερον, ένα λεύκωµα µε είκοσι έξι πρωτότυπες φωτογραφίες του σηµαντικότερου φωτογράφου των πρώτων Ολυµπιακών
Αγώνων, Άλµπερτ Μάγιερ, ένα από τα εννέα σωζόµενα λευκώµατα που πρόσφερε ως δώρο σε προσωπικότητες και ο Μεγάλος
Χάρτης της Ευρώπης που σχεδίασε ο Άνθιµος Γαζής στη Βιέννη
το 1801, του οποίου δεν είναι γνωστό παρά µόνο άλλο ένα αντίτυπο. Αν συµβαίνει αυτό, είναι ντροπή και αίσχος και όλα αυτά
µόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ.
Έχουµε ακόµη ένα αθλητικό νοµοσχέδιο ανάµεσα σε τόσα
άλλα που έχουν ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή, ακόµα ένα
νοµοσχέδιο που το περιµέναµε αρκετό καιρό, πολύ πιο πλήρες
και πολύ πιο εµπεριστατωµένο, ένα νοµοσχέδιο που θα έδινε λύσεις στα τεράστια προβλήµατα του αθλητισµού.
Η απορία που υπάρχει σε όλα αυτά είναι η εξής: Λύνονται τα
ζητήµατα του ελληνικού αθλητισµού; Καταπολεµάται η διαφθορά
που ταλανίζει τον ελληνικό αθλητισµό και ειδικότερα το ποδόσφαιρο; Καταπολεµάται η αθλητική βία, η βία στα γήπεδα, η βία
µεταξύ οπαδών και η βία που στρέφεται κατά αθλητικών παραγόντων;
Στο παρόν σχέδιο νόµου, κατά την άποψή µας, επαναλαµβάνονται τα ήδη υπάρχοντα κακώς κείµενα και τα οποία δεν διορθώνονται. Κάποια άρθρα µπορεί να κινούνται προς µία σωστή
κατεύθυνση, δεν είναι όµως αρκετά για να δώσουν ουσιαστικές
λύσεις σε χρόνια προβλήµατα και παθογένειες του ελληνικού
αθλητισµού.
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Στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου, ανάµεσα σε άλλα, συνιστάται
η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού µε ευρείες εξουσίες
διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου, καθώς και επιβολής κυρώσεων.
Η επιτροπή αυτή αντικαθιστά την υφιστάµενη επιτροπή του
άρθρου 77 του ν.2725/1999. Ακόµη µία επιτροπή, λοιπόν, στις
τόσες άλλες που λειτούργησαν και λειτουργούν.
Το ερώτηµα είναι τι διαφορετικό καλείται να επιτελέσει αυτή
η επιτροπή; Μία ακόµη δοµή µε µέλη που στην ουσία διορίζει και
προτείνει ο εκάστοτε Υπουργός, µία επιτροπή που όλα στη λειτουργία της τα καθορίζει ο εκάστοτε Υπουργός, µε πόρους, απολαβές, κονδύλια, αναθέσεις έργων σε επιστηµονικούς ή µη
συνεργάτες, µία ακόµη δοµή για να µπορέσουν να βολευτούν οι
«ηµέτεροι» του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού καθίσταται στην
ουσία παντοδύναµη, αφού µπορεί να κάνει τα πάντα. Τα προβλήµατα, όµως, συνεχίζονται. Προβλήµατα, όπως η βία στα γήπεδα,
η διαφθορά, η διαπλοκή, η αδιαφάνεια, η υποβάθµιση ερασιτεχνικών σωµατείων, ελλιπείς ή επικίνδυνες αθλητικές εγκαταστάσεις, παράνοµος στοιχηµατισµός και πολλά άλλα.
Όσον αφορά αυτό που θεωρούµε κορυφαίο, είναι αυτό που
αφορά τη βία στα γήπεδα. Είπαµε και στην επιτροπή ότι ναι µεν
το φαινόµενο δεν είναι καινούργιο, αλλά στο πλαίσιο της γενικότερης ανοµίας που επικρατεί στη χώρα το φαινόµενο τείνει να
πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και κατά διαστήµατα αναζητούµε
τα αίτια, τους ενόχους, τις αφορµές, που δηµιουργούν τέτοιες
καταστάσεις µε απρόβλεπτες συνέπειες, απολύτως καταδικαστέες.
Ανέφερα και στην επιτροπή ότι είναι άλλο οι λέσχες φίλων οµάδων και άλλο οι οργανωµένοι ταραχοποιοί που δηµιουργούν
αυτές τις καταστάσεις. Δεν πρέπει να τα συγχέουµε αυτά και να
«τσουβαλιάζουµε» φιλάθλους µε κάποια συγκεκριµένα ταραχοποιά στοιχεία.
Πέραν των µέτρων πρόληψης και καταστολής, για το συγκεκριµένο θέµα θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα στον τοµέα της παιδείας, εκεί όπου γαλουχούνται οι νέοι άνθρωποι ως φίλαθλοι, ως
αθλητές επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες και φυσικά θα πρέπει να
επιστήσουµε την προσοχή και στον ρόλο των γονέων, στη δική
τους συµπεριφορά σε ορισµένες περιπτώσεις, οι οποίες δεν βοηθούν σε κάτι τέτοιο.
Θέλω να κάνω και µία ερώτηση. Τι γίνεται επιτέλους µε αυτό
το σύστηµα VAR που περιµένουµε να εγκατασταθεί στα ελληνικά
γήπεδα;
Είναι τραγική η διαφορά στα συγκεκριµένα θέµατα µεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Η εικόνα γεµάτων γηπέδων στις ευρωπαϊκές
χώρες, όπου πηγαίνει ο καθένας µε την οικογένειά του, είναι ενδεικτική.
Δοθείσης της ευκαιρίας, να δώσουµε πολλά συγχαρητήρια για
τις σηµαντικές πρόσφατες διακρίσεις Ελλήνων και Ελληνίδων
αθλητών και αθλητριών στους προπονητές, στους βοηθούς και
στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι, ευτυχώς, πολλές οι φορές
που ο αθλητισµός µάς έκανε υπερήφανους, αλλά δεν θα πρέπει
οι διαφόρου είδους πολιτικάντηδες να σπεύδουν να κλέψουν κάτι
από τη λάµψη των µεταλλίων µόνο στις επιτυχίες, τη στιγµή που
πολλοί αθλητικοί χώροι είναι πραγµατικά σε τραγική κατάσταση.
Θα αναφερθώ σε συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου, όσο
προλαβαίνω. Ξεκινώ από το άρθρο 2 σχετικά µε την έδρα της
Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Θα προτιµούσαµε να
είναι κάπου στη Μακεδονία ή στη Θράκη και όχι στην Περιφέρεια
Αττικής, για ευνόητους λόγους.
Στο άρθρο 20 γίνεται αναφορά σε εκδηλώσεις ή δηλώσεις
εθνικιστικού περιεχοµένου. Όπως είπα και στην επιτροπή, να ξέρετε πως ό,τι κι αν κάνετε, ό,τι και να πείτε, κάποια πανό που κοσµούν πολλά ελληνικά γήπεδα και γράφουν µε τεράστια γράµµατα ότι η «Μακεδονία είναι µία και είναι ελληνική» εκφράζουν
και εµάς και τον ελληνικό λαό και σίγουρα, όπως σας είπα, δεν
µπορείτε να κάνετε χιλιάδες προληπτικές προσαγωγές αντιφρονούντων, ούτε φυσικά να τιµωρήσετε κάποια ΠΑΕ ή ΚΑΕ εξαιτίας
αυτού. Βέβαια, σε περιπτώσεις που αναγράφουν κάποια συνθήµατα µε ξεκάθαρη προτροπή σε βία, όπως έχουµε δει από τα
δικά σας παιδιά, εκεί θα υπάρχει και σχετική κάλυψη.
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Είναι δύσκολο, φυσικά, εσείς της Κυβέρνησης να παραστείτε
σε κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις για ευνόητους λόγους, αλλά
θα πρέπει και οφείλετε να γνωρίζετε τι συµβαίνει σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Σχετικά µε το άρθρο 35, επιχειρείτε να νοµιµοποιήσετε µε τον
γνωστό πονηρό σας τρόπο χιλιάδες λαθροµετανάστες, όπως επιτάσσει η ιδεοληψία σας. Φανταστείτε, δηλαδή, έναν Αιθίοπα –
αυτοί τρέχουν και πολύ- να τρέχει σ’ έναν αγώνα, χωρίς να είναι
εγγεγραµµένος σε κάποιο σύλλογο ή σωµατείο, χωρίς να έχει τα
απαραίτητα χαρτιά, να τερµατίζει πρώτος και να τον ανακηρύσσουµε και πανελληνιονίκη.
Αντιθέτως, θα έπρεπε να υπάρχει ειδική µέριµνα και φροντίδα
για τα παιδιά-αθλητές που προέρχονται από πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
Μόλις χθες από το Βήµα της Βουλής ο εκτελών χρέη Πρωθυπουργού µίλησε για ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, προκειµένου να λυθεί το δηµογραφικό πρόβληµα. Εδώ,
φυσικά, τα σχόλια είναι περιττά.
Πολλά από τα άρθρα του νοµοσχεδίου είναι θολά, έχουν ασάφειες και ελλείψεις και πάρα πολλές αδικίες, ενώ κυριαρχεί ο
κρατισµός και ο έλεγχος από τον αρµόδιο Υπουργό.
Στο άρθρο 4 ψηφίζουµε «κατά», καθώς τα µέλη της επιτροπής
διορίζονται ουσιαστικά από τον αρµόδιο Υπουργό και δίνεται η
δυνατότητα ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου να διοριστεί
µέχρι και για δύο θητείες, ήτοι οκτώ ολόκληρα χρόνια.
Στο άρθρο 5 που αφορά τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των
µελών του διοικητικού συµβουλίου τασσόµαστε «κατά», καθώς
µπορεί να είναι µεν διευρυµένα, όµως, θα έπρεπε να αποκλείονται εντελώς πρόσωπα που διαθέτουν ποσοστό µετοχών σε οποιαδήποτε εταιρεία που συνδιαλέγεται µε αθλητική ανώνυµη εταιρεία ή άλλο αθλητικό σωµατείο.
Στο άρθρο 8 που αφορά τις αποδοχές των µελών του διοικητικού συµβουλίου ψηφίζουµε «κατά», καθότι οι αποδοχές τους
καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση, που σηµαίνει ότι οι
συναρµόδιοι Υπουργοί µπορούν να πράξουν ό,τι επιθυµούν όσον
αφορά το ύψος των αποδοχών των µελών του διοικητικού συµβουλίου, πράγµα που εκ προοιµίου γενικά γεννά ερωτήµατα
αδιαφάνειας. Το είπαµε και παραπάνω.
Έρχοµαι στα άρθρα 25 έως 33. Με το άρθρο 25 δεν ορίζεται
τι συµβαίνει στην περίπτωση που δεν µπορούν να συγκεντρωθούν τόσα µέλη από έναν φίλο για πρακτικούς λόγους.
Στο άρθρο 28 θα πρέπει να αποφευχθούν τα φαινόµενα σωµατείου-«σφραγίδα» χωρίς δραστηριότητα. Υπάρχουν αρκετά τέτοια.
Θα πρέπει να τονιστεί στο άρθρο 33 η υποκρισία ενός ολόκληρου πολιτικού συστήµατος σε σχέση µε το στοίχηµα και τους παράγοντες που µετέχουν στη διοίκηση αθλητικών σωµατείων και
ενώσεων.
Στα άρθρα 39 έως 42 ρυθµίζονται θέµατα αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων και διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων
µέσω ένταξής τους σε κατηγορίες σύµφωνα µε το είδος τους,
υπαίθριες, κλειστές ή ειδικές εγκαταστάσεις. Το θέµα δεν είναι
µόνο η διαδικασία της αδειοδότησης αλλά και ο τακτικός έλεγχος καταλληλότητας των εγκαταστάσεων από επιτροπές της περιφέρειας ή του δήµου που προβλέπονται. Έχουν γίνει και πάρα
πολλά ατυχήµατα και τα έχουµε καταγγείλει και τα έχουν καταγράψει.
Σχετικά µε την Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος έχουµε πει ότι είµαστε µε την πλευρά των εργαζοµένων, αλλά δεν έχουµε καµµία
εµπιστοσύνη, γιατί δεν έχετε δώσει και δείγµατα στον τρόπο
εφαρµογής κάποιων διατάξεων.
Δεν χρειαζόµαστε προφανώς άλλο ένα νοµοσχέδιο το οποίο
έρχεται να προστεθεί σε σειρά νοµοθετηµάτων που το πρακτικό
τους αποτέλεσµα µέχρι τώρα είναι αµφίβολο. Θέλουµε αθλητισµό για όλους τους Έλληνες. Θέλουµε υποχρεωτική αθλητική
παιδεία για την ελληνική νεολαία, µε επιλογή ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος από τις πρώτες τάξεις. Θέλουµε άµεση πρόσβαση σε αξιοπρεπή αθλητικά στάδια για όλους τους Έλληνες,
επιδότηση δηµοτικών αθλητικών οργανισµών µε στόχο την καλλιέργεια αγωνιστικού πνεύµατος και φυσικά έµπρακτη στήριξη
του πρωταθλητισµού των Ελλήνων αθλητών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είχα παραστεί πρόσφατα σε ένα συνέδριο αθλητικών επιστηµών, στο οποίο συµµετείχαν κοσµήτορες κι εκπρόσωποι σωµατείων και φορέων και στο οποίο εξέφρασαν την αντίθεσή τους
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Επί τη ευκαιρία καταθέτω και το ψήφισµα της συγκεκριµένης
επιτροπής για τα Πρακτικά.
Καταθέτω, επίσης, για τα Πρακτικά και το ψήφισµα της Ελληνικής Ακαδηµίας Φυσικής Αγωγής, που είναι πολύ σηµαντικό επίσης και πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο κυρίως επειδή δεν µπορούµε
να νοµιµοποιήσουµε µία παράνοµη Κυβέρνηση, µία Κυβέρνηση
που δεν έχει καµµία λαϊκή νοµιµοποίηση, µία Κυβέρνηση που
πρόδωσε τη Μακεδονία µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΚΚΕ κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την τοποθέτηση µε την τροπολογία-πρόκληση για τον λαό, µια διάταξη αίσχους που επιβεβαιώνει
τον αντιλαϊκό κατήφορο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τη βρώµικη
δουλειά που αναλαµβάνει για λογαριασµό των επιχειρηµατικών
οµίλων. Αναφέροµαι στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών που προβλέπει µείωση σε 10% από 15% του φορολογικού
συντελεστή στα µερίσµατα των βιοµηχάνων, των µεγαλεµπόρων
και των εφοπλιστών, δηλαδή στα κέρδη τους.
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση έχει προσυµφωνήσει το παραπέρα τσεκούρωµα του αφορολογήτου από τα 8.600 ευρώ στα
5.600 ευρώ, που λεηλατεί το λαϊκό εισόδηµα, διατηρώντας τη
φορολογία στους µισθωτούς στο 22% από το πρώτο ευρώ, αναγκάζοντας ακόµα και τον άνεργο να πληρώσει 22% φόρο για το
πενιχρό επίδοµα που του δίνετε.
Να, λοιπόν, πώς υλοποιείται η δίκαιη ανάπτυξη για το κεφάλαιο που υπηρετεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούµενες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια, θα υπάρξει και συνέχεια µε νέα φορολογικά κίνητρα
για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Άλλωστε, ο ίδιος ο κ. Πιτσιόρλας το ανακοίνωσε την προηγούµενη βδοµάδα ότι έρχονται
στη Βουλή τέτοιου είδους µέτρα εντός διµήνου.
Αυτή είναι η ταξική απάνθρωπη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή
είναι η δίκαιη ανάπτυξη για την ολιγαρχία του πλούτου. Αυτό
είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων!
Και να θέλετε να κρυφτείτε, η χαρά δεν σας αφήνει!
Είναι πρόκληση –πραγµατικά, πρόκληση!- οι εφοπλιστές, αν
και απολαµβάνουν πλειάδα προνοµίων και φοροαπαλλαγών και
µε συνταγµατική πρόβλεψη, να επιβαρυνθούν µε 10% επί των εισαγόµενων µερισµάτων των µελών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, όταν ο εργαζόµενος φορολογείται µε 22% και το κεφάλαιο, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι βιοµήχανοι δηλαδή, οι εφοπλιστές, όλοι αυτοί καταβάλλουν µόλις το 6% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.
Το ποσό των 75 εκατοµµυρίων ευρώ ως εθελοντική προσφορά
στην οικονοµία, όπως λένε -λες και κάνουν χάρη!- φαντάζει σαν
κάτι λιγότερο από ψίχουλα, όταν οι εφοπλιστές καρπώνονται επιδοτήσεις, αφορολόγητο πετρέλαιο και τζάµπα εκµετάλλευση των
υποδοµών, όταν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τούς κάνει δώρο την επέκταση στις εσωτερικές θαλάσσιες µεταφορές, τη µαύρη εργασία
χωρίς συλλογικές συµβάσεις εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και
συνδικαλιστική εκπροσώπηση.
Μάλιστα, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
αναφέρεται ότι επέρχεται επί του κρατικού προϋπολογισµού ετήσια µείωση εσόδων από αυτή τη ρύθµιση από το έτος 2020 και
εφεξής ύψους 45 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου. Η ανωτέρω µείωση –αναφέρει- θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισµού. Δηλαδή, µε άλλα λόγια, ο λαός θα
κληθεί να πληρώσει και αυτόν τον λογαριασµό στο όνοµα της
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διαµόρφωσης του φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που προϋποθέτει θυσίες για την εργατική
τάξη χωρίς τέλος.
Βέβαια αργά ή γρήγορα θα πάρετε το µάθηµα -δεν υπάρχει
περίπτωση- που σας αξίζει από τους εργαζόµενους και τους
ανέργους.
Και µόνο το γεγονός ότι θα συµπεριληφθεί αυτή η κατάπτυστη
τροπολογία ως διάταξη, ως άρθρο στο νοµοσχέδιο που κουβεντιάζουµε αποτελεί για εµάς έναν σηµαντικό λόγο για να καταψηφίσουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου.
Τώρα όσον αφορά αυτό καθαυτό το σχέδιο νόµου, το παρόν
σχέδιο νόµου για τον επαγγελµατικό αθλητισµό, αποτελεί άλλη
µια νοµοθετική προσπάθεια της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ -σε συνέχεια των προηγούµενων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- να ρυθµίσει την επιχειρηµατική δράση στον χώρο που παράγει και αναπαράγει τη σήψη, τη βία και την ασυδοσία.
Όλες οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να αρνούνται την υιοθέτηση
των ώριµων και αυτονόητων προτάσεων του ΚΚΕ για τη µεταφορά των ΠΑΕ από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που είναι σήµερα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εκεί όπου πρέπει
να γίνεται ο έλεγχός τους ως ανώνυµες εταιρείες, να αποδοθούν
όλα τα χρέη στο δηµόσιο, να µην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και να αποσυρθούν οι ελληνικές οµάδες από το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ».
Η υιοθέτηση της πρότασης του ΚΚΕ κατά τη γνώµη µας αποτελεί προϋπόθεση για να ασχοληθούµε πραγµατικά κάποια
στιγµή µε τον αθλητισµό στη χώρα µας.
Άρα αυτό το σχέδιο νόµου στην πραγµατικότητα δεν συνιστά
ένα αθλητικό νοµοσχέδιο. Δεν ασχολείται καθόλου µε την ανάπτυξη του αθλητισµού στο σχολείο, στη γειτονιά, µε τα χρονίζοντα προβλήµατα, µε το πώς θα αναπτυχθεί κάθε άθληµα, πώς
θα µεγαλώσει η συµµετοχή και η πρόσβαση του πληθυσµού και
ιδιαίτερα της νεολαίας.
Ενώ το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο χρηµατοδοτείται αδρά µε
εκατοµµύρια ευρώ, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν έχει δοθεί
ούτε ένα ευρώ ως επιχορήγηση από την πολιτεία εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Όταν, όµως, πρόκειται για γήπεδα των επιχειρηµατιών αµέσως γίνονται µελέτες, εγκρίνονται µε fast track διαδικασίες, ξεπερνιέται η γραφειοκρατία.
Σήµερα αντιπροσωπεία του ΚΚΕ περιόδευσε µε τον υποψήφιο
περιφερειάρχη Αττικής της Λαϊκής Συσπείρωσης, τον Γιάννη
Πρωτούλη, στα πρώην ΤΕΦΑΑ. Διαπιστώθηκε ότι για τους αυριανούς χίλιους διακόσιους φοιτητές που φοιτούν τώρα στη Δάφνη
υπάρχουν απαξιωµένες, εγκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις και
ενώ υπάρχουν µελέτες -τα πάντα όλα- για σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστηµιούπολη στου Ζωγράφου, χρόνια τώρα
και αυτή η Κυβέρνηση και οι προηγούµενες σφυρίζουν κλέφτικα,
σαν να µη συµβαίνει τίποτα. Και µιλάµε για το πρώτο επιστηµονικό δυναµικό της χώρας στον χώρο του αθλητισµού. Γιατί άραγε;
Στα ερασιτεχνικά σωµατεία, τα κύτταρα του αθλητισµού στις
τοπικές κοινωνίες, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει, δεν είναι αλλιώτικη. Μαραζώνουν χωρίς την απαιτούµενη στήριξη. Η χώρα
µας διαθέτει χιλιάδες ερασιτεχνικά σωµατεία και εκατοµµύρια
ανθρώπους που ασχολούνται µε αυτά, ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές, παιδιά ακαδηµιών. Το κράτος και
διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις -και ετούτη εδώ- απουσιάζουν.
Αυτό που τελικά έγινε είναι ο λεγόµενος «ερασιτεχνικός αθλητισµός» να ενσωµατωθεί πλήρως στο πρότυπο του εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού και να υιοθετήσει όλες τις παθογένειες
και τα κουσούρια ταυτόχρονα.
Σήµερα, µε τις δυσκολίες που υπάρχουν, η συστηµατική και
καθηµερινή αθλητική δραστηριότητα, που αγκαλιάζει χιλιάδες
νέους και αποτελεί ασπίδα προστασίας, τόσο σε θέµατα υγείας,
όπως, για παράδειγµα, το θέµα της παχυσαρκίας, αλλά και από
τα επικίνδυνα µονοπάτια των ναρκωτικών, οφείλεται αποκλειστικά στην προσπάθεια των ανθρώπων που είναι σε αυτούς τους
χώρους, στα σωµατεία.
Όταν, όµως, αυτή η προσπάθεια δεν έχει την κατάλληλη υποστήριξη σε υποδοµές, επιστηµονικό δυναµικό, γυµναστές, γιατρούς, αλλά και χρηµατοδότηση στερεύει, χάνει τη δυναµική της.
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Πολλά σωµατεία, αν δεν σταµατήσουν τη λειτουργία τους, στην
καλύτερη περίπτωση συγχωνεύονται και συνεχίζουν την αναζήτηση χρηµάτων και χορηγών για να βγει η χρονιά όπως όπως, να
πληρώσουν διαιτητές, να πληρώσουν τους γραµµατείς. Αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως το αυτονόητο, την
ύπαρξη ενός γιατρού στους αγώνες ή τη µεταφορά των αθλητών
και πάρα πολλά άλλα. Η όποια χρηµατοδότηση από χορηγούς
δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να διασφαλίσει ούτε να καλύψει
σε διάρκεια, ποιότητα και ποσότητα όλες τις λειτουργικές ανάγκες ενός σωµατείου σε επίπεδο γειτονιάς.
Το σχέδιο νόµου δεν ασχολείται µε αυτά τα ζητήµατα. Δεν εισάγει τρόπους ώστε να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή. Εισάγει τον
έλεγχο–µπαµπούλα µε τη δαµόκλειο σπάθη της εφορίας, το κυνήγι µε τους ΑΦΜ, µε τη φορολογική ενηµερότητα. Σας το είπαν
ακόµη και οι άνθρωποι του αθλητισµού στην ακρόαση των φορέων, µε τους οποίους συνεργάζεστε και καλά κάνετε, δεν είµαστε αντίθετοι σε αυτό: Το κριτήριο του κέρδους. Αυτό αναζωπυρώνει κάθε τόσο τη διαφθορά, τη βία, τον τζόγο, τον στοιχηµατισµό, παράνοµο και νόµιµο, καθιστώντας τον έλεγχο ατελέσφορο, αλλά και δεν συνιστά ενίσχυση της συµµετοχής των γονέων, των αθλητών στα σωµατεία, στη µαζικοποίησή τους και τη
συµµετοχή τους στα διοικητικά συµβούλια.
Το πρόβληµα είναι υπαρκτό. Δύο τρεις, δηλαδή, άνθρωποι το
πολύ δραστηριοποιούνται στα περισσότερα σωµατεία, ειδικά
στην επαρχία, οι οποίοι τρέχουν για όλα, αφήνοντας οικογένειες,
σπαταλώντας χρόνο και χρήµα. Μπορεί αυτός ο κόσµος όντως
να κουβαλάει διάφορες συνήθειες και στρεβλώσεις. Βοηθήστε
να ξεπεραστούν.
Μην τους δυσκολεύετε την προσπάθεια. Ενισχύστε τη συµµετοχή ούτως ώστε η γενική συνέλευση να ελέγχει πραγµατικά το
διοικητικό συµβούλιο και το σωµατείο.
Σε σχέση µε την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η δηµιουργία της, που θα χρηµατοδοτείται από τα χρήµατα του ελληνικού λαού, επιχειρεί να θέσει κανόνες µέσα στους οποίους
θα αναπτυχθεί η επιχειρηµατική δράση στον χώρο του εµπορευµατοποιηµένου ή του λεγόµενου επαγγελµατικού αθλητισµού.
Επιδιώκει να βάλει χαλινάρι στα θηρία που συγκρούονται στον
χώρο και να βάλει κανόνες στη µοιρασιά της λείας.
Τα έχουν ζήσει πολλές φορές οι φίλαθλοι και όσοι ασχολούνται κυρίως µε το ποδόσφαιρο και το µπάσκετ, ότι επικρατεί ο
νόµος του ισχυρού και πάντα ο σκοπός αγιάζει τα µέσα. Είναι
στη φύση του συστήµατος το µεγάλο ψάρι να τρώει το µικρό και
µε αυτές τις νοµοθετικές παρεµβάσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο δίνει ακόµα περισσότερο αέρα στα πανιά των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Θα έλεγα µάλιστα ότι το πιο σύντοµο ανέκδοτο είναι η δήθεν
επιδίωξη της Κυβέρνησης να θεσπίσει κανόνες στο «ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
και την εµπλοκή των εταιρειών αυτών µε τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Η
αλήθεια, όµως, είναι ότι ανοίγει διάπλατα την πόρτα στις στοιχηµατικές εταιρείες να παρέµβουν πιο άµεσα, καθώς επιτρέπει τη
συµµετοχή εκπροσώπων ή και µετόχων τους στη µετοχική σύνθεση των ΠΑΕ και ΚΑΕ, όπως και στο διοικητικό συµβούλιο της
επιτροπής αθλητισµού, ενώ ο περιορισµός του 15% στους µετόχους τους αποτελεί το απαραίτητο φύλλο συκής για να προχωρήσει η όλη διαδικασία.
Ταυτόχρονα, δίνει το δικαίωµα στην «ΟΠΑΠ Α.Ε.» να είναι και
ελεγκτής και ελεγχόµενος στα στοιχήµατα των ιπποδροµιών,
καθώς θα κατέχει συγκεκριµένη θέση στο διοικητικό συµβούλιο.
Οι διατάξεις που αφορούν τις εγγυητικές επιστολές των ΠΑΕ,
των ΚΑΕ των ΤΑΑ για τη συµµετοχή τους στα πρωταθλήµατα δεν
εξασφαλίζουν σε καµµία περίπτωση τους εργαζόµενους σε
αυτές ούτε καν τους αθλητές, καθώς σκόπιµα παραµένει στο
σκοτάδι ποιος έχει προτεραιότητα σε περίπτωση χρεών της ΠΑΕ.
Στόχος όλων αυτών των ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου είναι
να ξεκαθαρίσει το επιχειρηµατικό τοπίο από τη «µαρίδα» και να
µείνει µεγαλύτερο µερίδιο για τους µεγάλους παίκτες από την
πίτα των επιχειρηµατικών κερδών. Έχει ξεκινήσει εξάλλου από
πέρυσι κουβέντα για αναδιάρθρωση στον χώρο της Σούπερ
Λίγκα, µε τη µείωση των οµάδων και τη διαχείριση των τηλεοπτικών συµβολαίων των χορηγιών και άλλα.
Άλλη πλευρά του νοµοσχεδίου είναι ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί
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τον πιο ασφυκτικό έλεγχο στη λειτουργία των αθλητικών οµοσπονδιών µε την καθιέρωση ελέγχου στην οικονοµική διαχείριση
µέσω επιτροπής ελέγχου, ενώ αυστηροποιεί ακόµα περισσότερο
το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία του αθλητικού σωµατείου, µέσω των διαρκών πιστοποιήσεων.
Χρειάζεται εκσυγχρονισµός; Χρειάζονται αλλαγές; Βεβαίως
χρειάζονται και µάλιστα κάποιες είναι και υπερώριµες, όπως σε
σχέση µε τις αρχαιρεσίες και τις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών οµοσπονδιών, που ναι µεν έχουν καθυστερήσει δεκαετίες,
όπως για παράδειγµα η απλή αναλογική που χρόνια συζητάµε ή
η κατάργηση της εκπροσώπησης δι’ αντιπροσώπου ή πληρεξουσίων.
Όµως, οι όποιες αγνές προθέσεις ισχυρίζεται ότι έχει στα συγκεκριµένα άρθρα του σχεδίου νόµου η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός, καταρρέουν στο γεγονός ότι εξαιρεί από την όλη
διαδικασία την ΕΠΟ. Δηλαδή, δύο µέτρα και δύο σταθµά. Τα φαινόµενα που λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι πάτε να αντιµετωπίσετε στις
άλλες οµοσπονδίες δεν υπάρχουν στην ΕΠΟ;
Σας καταθέσαµε τροπολογία-προσθήκη, µε βάση την οποία
επιβάλλονται κυρώσεις στην ΕΠΟ από τη µη εφαρµογή της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του ν.2725/1999, διάταξη η οποία
ρητά προβλέπει ότι η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή
δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναµου αποτελέσµατος
περιορισµό άλλου φορέα.
Είναι δυνατόν οι απόφοιτοι των ΣΕΦΑΑ, των πρώην ΤΕΦΑΑ, να
µην µπορούν να δουλέψουν ως προπονητές σε όλες τις κατηγορίες επειδή το αρνείται η ΕΠΟ, απαγορεύοντας µάλιστα την
πρόσληψή τους στα σωµατεία ποδοσφαίρου της ελληνικής επικράτειας, ενώ έχουν κρατική άδεια από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού µε την τυπική διαδικασία, γιατί δεν έχουν περάσει
πρώτα από το ταµείο της ΕΠΟ για να πάρουν την πιστοποίηση
της UEFA;
Και φυσικά, το κόστος µεγαλώνει όσο µεγαλώνει και η κατηγορία. Δεν εξαρτάται δηλαδή η πορεία σου ως προπονητής από
τις ικανότητές σου, την προσπάθεια που καταβάλλεις, αλλά από
την τσέπη σου. Ωραία κριτήρια. Αθλητισµός µε πλήρη αξιοκρατία. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν ισχύει σε άλλα αθλήµατα και εδώ
είναι το εντυπωσιακό. Στο µπάσκετ, για παράδειγµα, για να µπορείς να κάτσεις στον πάγκο µιας οµάδας, δεν χρειάζεται να πάρεις πιστοποίηση από σχολή της FIFA και µιλάµε για πολλές
χιλιάδες ευρώ. Κανονική µπίζνα, δηλαδή. Εδώ ο έλεγχος; Εσείς
που έχετε αναγάγει σε υπέρτατο ζήτηµα το ζήτηµα του ελέγχου,
εδώ γιατί δεν ελέγχονται;
Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, να πάρετε θέση σε αυτά τα ζητήµατα. Όλους που µιλάτε για το δίκαιο του αιτήµατος των προπονητών -γιατί είναι τα αιτήµατα των προπονητών εδώ στην
τροπολογία- σας καλούµε να την κάνετε δεκτή και να υπερψηφιστεί ένα δίκαιο αίτηµα.
Όσον αφορά τις θητείες, είµαστε υπέρ της ανανέωσης των
προσώπων. Θεωρούµε, όµως, ότι δεν λύνεται µε αυτό τον τρόπο
η διοικητική αποτελεσµατικότητα, ούτε πατάσσονται τα φαινόµενα της διαφθοράς. Δεν γεννήθηκε κανένας αιώνιος πρόεδρος.
Την ανανέωση δεν την επιβάλλεις από πάνω. Την καλλιεργείς, τη
δηµιουργείς. Καλλιεργείς τις προϋποθέσεις συµµετοχής: χρηµατοδότησε σωµατεία, φτιάξε υποδοµές, ανέβασε τις µορφές συµµετοχικότητας. Αναφέρεται σε τίποτα από όλα αυτά το σχέδιο
νόµου; Εδώ όποιος αποφασίσει να συµµετέχει ενεργά, πάει για
µαλλί και βγαίνει κουρεµένος. Εφορίες, ΑΦΜ, φορολογικές ενηµερότητες. Ξαναλέµε, όµως, για να µην παρεξηγηθούµε, έλεγχος πρέπει και µπορεί να γίνεται και σήµερα, αρκεί να ασκείται
αυτός ο έλεγχος. Για αυτό, λοιπόν, για τις θητείες θα ψηφίσουµε
«παρών».
Όσον αφορά τη βία, επιχειρείται η αντιµετώπιση του φαινοµένου µόνο στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των µέτρων. Φυσικά
πουθενά στο σχέδιο νόµου δεν υπάρχει ξεκάθαρα η σύνδεση του
ίδιου του φαινοµένου της βίας µε τις λογικές της εµπορευµατοποίησης, παράγωγο της οποίας είναι η βία. Η προσθήκη στις διατάξεις που αφορούν τη βία αποτελεί προσαρµογή στον Ποινικό
Κώδικα, που ενισχύουν την καταστολή και την περιστολή ατοµικών δικαιωµάτων. Εξυπηρετεί την πρόθεση προστασίας του προϊόντος που ακούει στο όνοµα «βιοµηχανία αθλητικού θεάµατος»
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και έχει εφαρµοστεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χωρίς να καταπολεµάει το φαινόµενο της βίας στα γήπεδα, η
οποία αρκετά συχνά πλέον εµφανίζεται και εντός γηπέδου σε
ανεπτυγµένες ποδοσφαιρικές αγορές. Άλλη µια αυστηροποίηση.
Αυστηροποίηση βλέπουµε, επίσης και στην παραβίαση των περιοριστικών όρων. Η προσωρινή κράτηση γίνεται φυλάκιση, δηλαδή ποινές που ξεπερνούν και τον κοινό Ποινικό Κώδικα. Και
ρωτάµε: Η αυστηροποίηση που έγινε τα προηγούµενα χρόνια,
όπως για παράδειγµα ποινή χωρίς αναστολή, µείωσε τέτοιου είδους φαινόµενα; Δεν αντιµετωπίζεται, κυρίες και κύριοι, η βία αν
δεν αντιµετωπιστούν τα αίτια. Δεν παράγει ο αθλητισµός βία από
µόνος του. Είναι κοινωνικά τα αίτια, αναπαράγονται στο γήπεδο
µε την επιχειρηµατική δράση να εντείνει και να πολλαπλασιάζει
τα φαινόµενα. Κανένα µέτρο στα σχολεία, στην εκπαίδευση, στην
αγωγή των νέων ηλικιών.
Αυτό, όµως, που µας φοβίζει, µε βάση την πείρα που υπάρχει,
είναι το εξής. Το γήπεδο αποτελούσε εργαστήριο πάντα και δοκιµάζονταν µέθοδοι που µετά εφαρµόζονταν και στο ίδιο το κίνηµα. Προσέξτε το αυτό. Αντίθετα, σε ό,τι διέπει τη λειτουργία
των δηµόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων, το σχέδιο νόµου προσαρµόζει πλήρως τη συντήρηση και τη λειτουργία του στα επιχειρηµατικά σχέδια. Δίνει τη δυνατότητα στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ
να παρεµβαίνουν εκεί που εξυπηρετείται η δική τους λειτουργία,
η επιχειρηµατική λειτουργία, καθιερώνοντας την ανταποδοτική
λειτουργία τους για τον λαό, ο οποίος σε µια πορεία βέβαια θα
χάσει το δικαίωµα στην πρόσβαση µέσω των πολυετών παραχωρήσεων στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ.
Με τη συστηµατική υποστελέχωση και την υποχρηµατοδότηση
οι εγκαταστάσεις είτε θα υποβαθµίζονται είτε θα παραδίνονται
στις επιχειρηµατικές ορέξεις. Έχουν δει το φως της δηµοσιότητας επιχειρηµατικά σχέδια για τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις του
2004. Υπάρχει κατηγοριοποίηση των υποδοµών. Έχουµε προσωρινές, για παράδειγµα εγκαταστάσεις οµάδας Ζ2 που δεν χρειάζονται αδειοδότηση εξωτερικού τύπου, για τον τουρισµό και
άλλες δραστηριότητες. Ποιοι διευκολύνονται µε αυτό τον τρόπο;
Είναι φανερό: Οι µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τον αθλητισµό ως ατραξιόν, για να προσελκύσουν
διοργανώσεις και γεγονότα, τουρνουά και διάφορες άλλες επικερδείς δραστηριότητες.
Θέλουν να στήσουν υποδοµές εύκολες και γρήγορα να τις ξεστήνουν.
Όλα αυτά υπηρετούν, κατά τη γνώµη µας, τις γενικότερες κατευθύνσεις απεµπλοκής του κεντρικού κράτους από την υποχρέωση να συντηρεί και να κατασκευάζει αθλητικές υποδοµές και
να τις φορτώνει στις πλάτες του λαού µέσω των δήµων και των
περιφερειών.
Στο άρθρο 36 θα συµφωνήσουµε, διότι αφορά τις άδειες µε
αποδοχές των εργαζοµένων ως µέλη των διοικητικών συµβουλίων εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών που εργάζονται στο δηµόσιο, όπως επίσης και µε το άρθρο 55 που αφορά τους εργαζόµενους στις οµοσπονδίες, αρκεί να διασφαλίζονται όλοι οι εργαζόµενοι και να µη συνδέονται µε την αθλητική αναγνώριση.
Όσο για τις ιπποδροµίες, εδώ φαίνεται καθαρά αυτό που τόσα
χρόνια λέµε και σε εσάς και στους προηγούµενους. Τι σχέση
έχουν όλα αυτά µε τον αθλητισµό; Θα γίνεται αντικείµενο κουβέντας το ποιος θα ελέγχει τον τζόγο στις ιπποδροµίες; Μας
έκανε εντύπωση η κόντρα που αναπτύχθηκε στην ακρόαση των
φορέων. Ευχαριστούµε, αλλά εµείς δεν θα συµµετέχουµε. Εµείς
δεν θα πάρουµε απ’ αυτή την κόντρα. Δηλαδή να διαλέξουµε
ποιος θα διαχειρίζεται τον τζόγο; Γι’ αυτό φυσικά και καταψηφίζουµε. Αυτό, όµως, που µας ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστούν
οι εργαζόµενοι εκεί που δουλεύουν.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση από τη µια καταγγέλλει τα
άθλια φαινόµενα που επικρατούν στον χώρο του αθλητισµού,
αλλά δεν αµφισβητεί το µοντέλο του αθλητισµού των επιχειρηµατιών. Αντίθετα, τον θεωρεί µονόδροµο. Η αιτία, λοιπόν, είναι η
επιχειρηµατική δράση στον χώρο του αθλητισµού και εδώ υπάρχει απόλυτη ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δηµοκρατίας, του Κινήµατος Αλλαγής και των άλλων κοµµάτων. Τα φαινόµενα διαφθοράς και η βία θα υπάρχουν όσο θα υπάρχει ο αθλητισµός ως
επιχείρηση. Θα υπάρχουν και τα στηµένα, ο τζόγος, ο νόµιµος
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και παράνοµος στοιχηµατισµός και κυρίως θα καλλιεργείται η
συνείδηση µε τις αξίες του σάπιου συστήµατος, δηλαδή όλα για
την επίδοση, όλα για την πρωτιά, όλα για το κέρδος. Μάλιστα,
έχει γίνει συνείδηση ότι αν δεν έχεις υλικό κίνητρο, δεν αξίζει να
ασχολείσαι µε τον πρωταθλητισµό.
Αλήθεια, τι σχέση έχουν όλα αυτά µε τον αθλητισµό; Αυτά είναι
η σηµερινή αξία; Αυτά είναι το σηµερινό πρότυπο; Ούτε η αιτία
είναι η θητεία των προσώπων σ’ έναν θεσµό ή σ’ ένα όργανο,
ούτε η έλλειψη της ποσόστωσης για τη συµµετοχή των γυναικών
στα σωµατεία, που ποιος δεν τη θέλει. Δηµιουργείτε µια ελπίδα
-που κατά τη γνώµη µας είναι ψεύτικη- ότι αν αλλάξει ο τρόπος
εκλογής και λειτουργίας, θα αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα
σήψης, θα διασφαλιστεί η νοµιµότητα. Τα φαινόµενα είναι υπαρκτά, αλλά δεν αποτελούν την αιτία της σήψης, αλλά τα αποτελέσµατά της. Δεν είναι ούτε πρωτόγνωρα, ούτε αποτελούν ελληνική ιδιοµορφία.
Το δεύτερο ζήτηµα –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- είναι
το ζήτηµα µε τα στηµένα. Το πιο φρέσκο παράδειγµα είναι ο υποβιβασµός του ΟΦΗ και του Αιγεινιακού από την πρώτη τη τάξει
κατηγορία για λόγους παράνοµου στοιχηµατισµού. Στο κυνήγι
του κέρδους αυτός που την πλήρωσε είναι το ιστορικό σωµατείο
του Ηρακλείου, µε χιλιάδες φιλάθλους σε όλη την Κρήτη. Το
θύµα βέβαια δεν είναι ο λεφτάς επιχειρηµατίας. Αυτός δεν θα
χάσει. Τα θύµατα είναι οι εργαζόµενοι, είναι οι προπονητές, είναι
οι παίκτες, είναι οι χιλιάδες φίλαθλοι που αγαπούν τη φανέλα. Οι
ευθύνες της πολιτείας, των εκάστοτε κυβερνήσεων και της σηµερινής, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βαριές. Να γιατί οι φίλαθλοι
του ΟΦΗ, του Αιγεινιακού και των άλλων οµάδων πρέπει να στοχεύσουν την πραγµατική αιτία του προβλήµατος και να µη στοιχίζονται πίσω από τα συµφέροντα κάθε επιχειρηµατία.
Για το ΚΚΕ η πραγµατική εξυγίανση του αθλητισµού προϋποθέτει την κατεδάφιση αυτού του σάπιου οικοδοµήµατος που έχει
τα στηρίγµατά του στους µεγαλοεπιχειρηµατίες, στους πολιτικούς και αθλητικούς παράγοντες µε τους οποίους διαπλέκονται
και που εντάσσουν σε αυτές τις επιχειρηµατικές τους διαπλοκές
άλλες δραστηριότητες, είτε στήνοντας παιχνίδια είτε ξεπλένοντας µαύρο χρήµα είτε εξαργυρώνοντας την αγάπη χιλιάδων φιλάθλων για τα σωµατεία τους, προκειµένου να διαµορφώσουν
και να οικοδοµήσουν ένα δήθεν λαϊκό προφίλ και να στρώσουν
το έδαφος για άλλους οικονοµικούς και επιχειρηµατικούς σχεδιασµούς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Μεγαλοµύστακας, εισηγητής της Ένωσης Κεντρώων, έχει
τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να δούµε τι συµβαίνει. Ερχόµαστε σήµερα στην Ολοµέλεια να συζητήσουµε ένα σχέδιο
νόµου που αναµενόταν από το 2016, κύριε Υπουργέ. Από τότε
που αναλάβατε περιµένουµε ένα σχέδιο νόµου που θα έλυνε σηµαντικά προβλήµατα του επαγγελµατικού αθλητισµού, αλλά κυρίως του ερασιτεχνικού αθλητισµού.
Δυστυχώς, αυτό που βλέπουµε σήµερα είναι να έρχεται τελικά
προς ψήφιση ένα σχέδιο νόµου, το οποίο όταν είχε ανέβει στη
διαβούλευση, είχε και άλλα άρθρα, τα οποία έχουν αποσυρθεί,
άρθρα που θα έπρεπε να ρυθµίζουν σηµαντικές εκδοχές που
αφορούν τον αθλητισµό και συγκεκριµένα τους αποφοίτους των
ΤΕΦΑΑ, τα ιδιωτικά γυµναστήρια και γενικότερα ζητήµατα που
πιστεύουµε εµείς ότι θα ενίσχυαν τον αθλητισµό.
Ωστόσο, επειδή υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σχετικά µε τα
άρθρα αυτά -τις δεχτήκατε και εσείς, αλλά και όλοι οι Βουλευτές
νοµίζω- τα αποσύρατε και αντί να καταφέρετε να βρείτε τη χρυσή
τοµή, επιλέξατε να µην έρθουν εδώ προς συζήτηση και να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα.
Μιλάµε για ένα σχέδιο νόµου που πραγµατεύεται πολύ σηµαντικά θέµατα και έρχεται να επανιδρύσει στην ουσία την Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Χρειαζόταν να αλλάξουν οι καταστάσεις.
Ωστόσο αυτό που βλέπουµε µε τον τρόπο που το φέρνετε είναι
ότι εσείς επιδιώκετε να έχετε τον έλεγχο αυτής της επιτροπής.
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Το λέµε αυτό, γιατί δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά από αυτό που
ίσχυε και πριν, αλλά αυτό που θέλετε εσείς να καταφέρετε µε το
να ενισχύετε ξανά την επιτροπή, είναι να έχετε τον τελευταίο
λόγο, ακόµη και στο ποιος θα είναι µέλος. Εσείς το αποφασίζετε.
Έχουµε πει πάρα πολλές φορές ότι για να έχουµε ολιστικές
λύσεις, καθολικές λύσεις, που δεν θα αφήνουν ούτε σκιά για να
έχει υπόνοιες οποιοσδήποτε καχύποπτος ή κακόβουλος, δεν θα
έπρεπε να αφήνονται όλα σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα. Αυτό όµως κάνετε εδώ. Αυτό κάνετε, δυστυχώς, γιατί, πραγµατικά, περιµέναµε κάτι διαφορετικό.
Αυτό που πραγµατικά µας εξοργίζει είναι ότι µε το σχέδιο
νόµου, όπως έρχεται, βλέπουµε ότι όχι µόνο δεν υπάρχει καµµία
πρόνοια για τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, αλλά και στον επαγγελµατικό αθλητισµό βλέπουµε ότι επιβιώνει αυτός που έχει περισσότερα χρήµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το άρθρο 22,
σύµφωνα µε το οποίο όποιος πληρώνει παίζει. Δεν γίνεται κάποιος ο οποίος δεν είναι αδειοδοτηµένος, όταν µπορεί να πληρώσει το πρόστιµο, να συνεχίζει την αθλητική του πορεία.
Αυτό εµάς σε καµµία περίπτωση δεν µας ικανοποιεί και νοµίζω
και τους περισσότερους από τους Βουλευτές της Κυβέρνησης.
Ωστόσο, δεν καταλαβαίνουµε γιατί θέλουν να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Είναι ίσως µέρος της πάλης που έχουν ανάµεσα στη συνείδησή τους και σε αυτό που τους επιβάλλεται να κάνουν.
Αυτό που επίσης δεν µπορούµε να διανοηθούµε -γιατί εσείς
το φέρνετε παρά τις εξηγήσεις που εµείς δεν κρίνουµε επαρκείςείναι το γιατί επιτρέπετε σε µετόχους στοιχηµατικής εταιρείας
µε 15% να διοικούν µια αθλητική ανώνυµη εταιρεία.
Κάνοντας τέτοιου είδους κινήσεις, το µόνο που καταφέρνετε
είναι να επιβεβαιώνετε τις έριδες, που ενδεχοµένως να έχουν και
κάποια βάση, οι οποίες λένε ότι πλέον ο αθλητισµός εξαρτάται
ξεκάθαρα από το χρήµα. Ο αθλητισµός είναι µια διέξοδος και
έτσι θα πρέπει να τον αντιµετωπίζουµε, µια διέξοδος που θα
έπρεπε να εκµεταλλευτούµε, ειδικότερα σήµερα µετά από τόσα
χρόνια δύσκολα, όπου προάγεται ο πολιτισµός. Δεν νοµίζω ότι
τον αντιµετωπίζετε έτσι, ως µια κοιτίδα πολιτισµού.
Αυτό, επίσης, που δεν µας ικανοποιεί είναι το γεγονός ότι, προσπαθώντας να λύσετε τα ζητήµατα των οµοσπονδιών, δεν λάβατε υπ’ όψιν τα όσα σας είπαν οι ίδιες οι οµοσπονδίες. Είναι
ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπήρχε καµµία νοµοθετική βελτίωση, καµµία
διόρθωση, καµµία βελτίωση σε όσα ανέφεραν ως αγκάθια οι
οµοσπονδίες. Αυτό τι φανερώνει; Πρώτα από όλα, ότι δεν υπήρξε
ουσιαστικός διάλογος πριν έρθει το σχέδιο νόµου, αλλά και στη
συνέχεια ότι υπάρχει αδιαλλαξία και ότι δεν υπάρχει πρόθεση να
αφουγκραστείτε ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες. Και αυτό
είναι πρόβληµα για µια κυβέρνηση.
Όπως, επίσης, δεν µας ικανοποιεί το γεγονός ότι χρησιµοποιείτε τον αθλητισµό για να συνεχίσετε τα µικροκοµµατικά σας
συµφέροντα. Είναι πλέον για εµάς βέβαιο ότι έχετε αποφασίσει
ότι έτσι θα πορεύεστε πλέον. Σε κάθε νοµοσχέδιο θα φέρνετε
διατάξεις που έρχονται να τακτοποιήσουν τις δικές σας κοµµατικές ανάγκες διορίζοντας κάποιους ανθρώπους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το άρθρο 59, όπου δίνετε και αναδροµικά
σε κάποιον εκλεκτό, χρήµατα για το γραφείο Τύπου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δηµόσιος υπάλληλος είναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ξέρω πολύ καλά τι είναι,
αλλά ξέρω πολύ καλά ότι και ο κάθε δηµόσιος υπάλληλος δεν
µπαίνει εκεί.
Αυτό που θέλουµε, επίσης, να αναφέρουµε, καθώς δεν είναι
αποδεκτό κατ’ εµάς είναι το γεγονός ότι έρχεστε σήµερα, το
2019,να καυχηθείτε ότι βελτιώνετε τις συνθήκες στον αθλητισµό
χρησιµοποιώντας την τεχνολογία -το είπα και στις επιτροπές- δηµοσιοποιώντας στο διαδίκτυο αποφάσεις, ενώ θα έπρεπε να
έχουν στηθεί πλατφόρµες τέτοιου είδους, έτσι ώστε να υπάρχει
πλήρης διαφάνεια.
Επίσης, αυτό που ακούσαµε στην επιτροπή µε τους φορείς, το
θέµα το οποίο είχε και τις µεγαλύτερες εντάσεις, είναι αυτό του
ιπποδρόµου. Για να καταλάβουµε όλοι τι έχει γίνει, θα πω πως
εδώ και τρεις µήνες ο ιππόδροµος είναι κλειστός, δεν λειτουργεί
και τρεις χιλιάδες άτοµα δεν εργάζονται. Είναι κάτι που έχει παρθεί ως απόφαση από την παραχωρησιούχο µε την πρόφαση ότι
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αυτό οφείλεται στη συµπεριφορά της Φιλίππου Ενώσεως.
Η αλήθεια συνήθως κρύβεται κάπου στο κέντρο. Αυτό θα έπρεπε να ερευνήσετε. Διαβάζοντας και ερευνώντας το ζήτηµα είδα ότι έχουν γίνει πολλά σφάλµατα, τόσο από τη Φίλιππο Ένωση
στο παρελθόν, όσο και από τις «Ιπποδροµίες Α.Ε.» σήµερα και
πραγµατικά θα έπρεπε να γίνει µία αλλαγή. Όµως, το να πηγαίνουµε από το ένα άκρο στο άλλο, δεν είναι αυτό που θα δώσει
λύση, κατ’ εµάς.
Κάναµε µία πολύ συγκεκριµένη πρόταση στις επιτροπές και
κυρίως για το διοικητικό συµβούλιο και το ποια µέλη θα πρέπει
να το απαρτίζουν. Η πρότασή µας, λοιπόν, ήταν να µην αυξηθούν
τα µέλη της εταιρείας «Ιπποδροµίες Α.Ε.». Να µειωθούν, εφόσον
το θέλετε, τα µέλη της Φίλιππου Ενώσεως σε τέσσερα, κατά δύο
δηλαδή, όπως είναι η δική σας πρόταση, και να δώσετε λόγο
στους άµεσα εµπλεκόµενους µε τον ιππόδροµο, στους µικρούς,
σε αυτούς που ζουν, σε αυτούς που ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία για να βγάλουν το ψωµί τους µέσα από αυτόν, όπως είναι
οι ιπποπαραγωγοί, οι προπονητές, αλλά ακόµη και οι ιδιοκτήτες.
Εποµένως θα µπορούσατε να έχετε έντεκα µέλη, κάνοντας
τρία µέλη από αυτούς τους φορείς που σας ανέφερα, έχοντας
δύο από το Υπουργείο, εφόσον βγάλετε τον εκπρόσωπο του
Υπουργείου Οικονοµικών, και έχοντας έξι µέλη η Φίλιππος
Ένωση και ο ΟΠΑΠ στην ουσία, οι «Ιπποδροµίες Α.Ε.».
Αυτό που πρέπει να έχετε στον νου σας όλοι είναι ότι µε την
προσθήκη νέων µελών, που δεν την κατακρίνουµε, στη Φίλιππο
Ένωση είναι πολύ πιθανόν τα τέσσερα αυτά µέλη να µην έχουν
όλα την ίδια άποψη.
Εποµένως, είµαι σίγουρος ότι δεν θα αντιµετωπίζονται παρόµοια προβλήµατα και έχοντας βάλει ως όρο να υπάρχει απαρτία
µόνο όταν υπάρχουν οκτώ µέλη, τότε βλέπουµε ότι ένας µόνο
φορέας θα µπορεί να παρακωλύει τη διαδικασία συνεδρίασης
των συµβουλίων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δείτε έστω και
τελευταία στιγµή.
Και εγώ σας ξαναλέω ότι υπάρχουν λάθη από όλες τις πλευρές, ωστόσο εσείς ως Κυβέρνηση θα έπρεπε να το εξετάσετε
ορθά, να ακούσετε όλες τις απόψεις και να στοχεύσετε στην καλύτερη δυνατή λύση και όχι να κάνετε αυτό που σας κατηγόρησαν σχεδόν όλες οι πτέρυγες αυτού του Κοινοβουλίου, τον
ελεγχόµενο ελεγκτή.
Τώρα για να κλείσω και µε αυτό το θέµα, ακόµη και αν δεν µας
ακούσετε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι άµεσα να κάνετε ό,τι
µπορείτε για να λειτουργήσει ξανά ο ιππόδροµος. Είπαµε -και το
ξαναλέµε- ότι είναι τρεις χιλιάδες οικογένειες -και ενδεχοµένως
να είναι και παραπάνω µε τα συναφή επαγγέλµατα και µε όλους
όσους συνεργάζονται µε αυτούς- που είναι στον δρόµο.
Και για να κλείσω, θέλω να κάνω µία γενικότερη αναφορά.
Αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα υπάρχουν εγκαταστάσεις αθλητικές, οι οποίες δεν φοβάµαι να πω ότι καταρρέουν, είναι στον
έσχατο βαθµό υποβαθµισµένες και δεν τις εκµεταλλευόµαστε.
Υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία να ανοίξουµε νέους δρόµους,
δρόµους όπως είναι ο αθλητισµός.
Κύριε Υπουργέ, σας έχουµε κάνει ερωτήσεις και εγώ προσωπικά, οι οποίες έχουν µείνει αναπάντητες για διάφορες εγκαταστάσεις και συγκεκριµένα θα µιλήσω για δύο καταστάσεις, για
ένα κλειστό γυµναστήριο που είναι υπό ανέγερση και ένα κλειστό
κολυµβητήριο. Δεν έχουµε πάρει δυστυχώς απάντηση. Σας
έχουµε στείλει και επιστολή διαµαρτυρίας, στην οποία -και σε
αυτή- δεν απαντήσατε.
Αυτό που πρέπει να κάνετε άµεσα είναι να φροντίσετε και για
τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, γιατί αυτός είναι που αποτελεί τη
βάση για τον πρωταθλητισµό. Ο ερασιτεχνικός αθλητισµός θα
έπρεπε να είναι το ζητούµενο -και συγκεκριµένα η ανάπτυξη τουγια κάθε κυβέρνηση. Δεν µπορούµε να πούµε ότι έχετε κάνει κάποιο ικανοποιητικό έργο, καθώς σε αυτά τα τέσσερα χρόνια που
διοικείτε τη χώρα µας, δεν έχουµε δει να λύνετε κανένα πρόβληµα του αθλητισµού.
Όσο για τη βία -και να κλείσω µε αυτό- που σε αυτό το σχέδιο
νόµου θέλετε να αυστηροποιήσετε τις κυρώσεις, θέλω να ξέρετε
ότι δεν λύνεται έτσι το πρόβληµα. Ήδη ήταν αρκετά αυστηρές
οι τιµωρίες για τους παραβάτες. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να
καταλάβουµε είναι ότι αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση, αρχικά
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για άµεση λύση και στη συνέχεια αν δεν υπάρξει η απαραίτητη
προετοιµασία, η καλλιέργεια παιδείας και κουλτούρας στον
αθλητισµό, τότε δεν θα καταφέρουµε να αλλάξει κάτι. Αυτό είναι
που πρέπει να πετύχουµε. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος µας
και µόνο έτσι θα καταφέρουµε να αλλάξουµε τον τρόπο που σκέφτονται οι Έλληνες και όσοι είναι γύρω από τον αθλητισµό.
Ελπίζουµε πραγµατικά να σκεφτείτε τι συµβαίνει, να αναλογιστείτε τα όσα ακούστηκαν στις επιτροπές και από τους συναδέλφους, αλλά και από τους φορείς και να βελτιώσετε, στον βαθµό
που πρέπει, αυτό το σχέδιο νόµου.
Εµείς, ως Ένωση Κεντρώων αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν
προβλήµατα στον αθλητισµό, επιφυλασσόµαστε για το τι θα ψηφίσουµε και στη συνέχεια βλέποντας αν θα φέρετε νοµοθετικές
βελτιώσεις, καθώς βλέπουµε ότι µε αυτό το σχέδιο νόµου το
µόνο που καταφέρνετε είναι να αναγνωρίσετε τα προβλήµατα
µέσω της ιδεολογικής και όχι να τα λύσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και ένας
εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Μπακογιάννη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Κοινοβουλευτική είναι η κ. Μπακογιάννη;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, κοινοβουλευτική!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Νοµίζαµε ότι είναι ο κ. Τζαβάρας, γι’
αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ήταν, αλλά του έτυχε κάτι και
ανέλαβα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αθλητικό νοµοσχέδιο το περίµενε ο αθλητικός κόσµος της χώρας για πάρα
πολύ καιρό. Οµολογώ ότι θα περίµενα κι εγώ ένα νοµοσχέδιο το
οποίο θα ήταν καλύτερα δουλεµένο και σε µία διαφορετική λογική.
Εγώ, όπως ξέρετε, δεν είµαι ειδικός του αθλητισµού, άλλη
είναι η επιτροπή µου, αλλά έζησα τις πολλές συζητήσεις τις οποίες έκανε η Ολυµπιακή Επιτροπή, η οποία κάθισε και συσκέφθηκε επί ώρες για να καταθέσει τις απόψεις της. Τις κατέθεσε
τις απόψεις της µε πενήντα διαφορετικές παρατηρήσεις, οι
οποίες, δυστυχώς, δεν ελήφθησαν καθόλου υπ’ όψιν.
Το νοµοσχέδιο αυτό δηµιουργεί πρόβληµα και θα δηµιουργήσει πρόβληµα -και θα µε θυµηθείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- στη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, στη ΔΟΕ δηλαδή, η οποία
θα έρθει και θα απορρίψει το νοµοσχέδιο αυτό. Διότι τι κάνει το
νοµοσχέδιο, το οποίο είναι πασιφανές; Βάζει τον κοµµατισµό
µέσα στον αθλητισµό. Η ΔΟΕ δεν µπορεί αυτό να το αποδεχθεί
µε κανέναν τρόπο. Διότι αν ένα πράγµα κατάφερε να κρατήσει
το ολυµπιακό κίνηµα και να το κρατήσει καθαρό, είναι ότι κανένας µέσα στο ολυµπιακό κίνηµα δεν µπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα και κοµµατικές λογικές.
Εγώ το λέω ευθέως στον κύριο Υπουργό. Η ΔΟΕ θα σας το
γυρίσει πίσω το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, και θα χρειαστεί να
ξανάρθετε σε αυτή τη Βουλή. Και είναι κρίµα που ορισµένες παρατηρήσεις οι οποίες σας έγιναν, οι οποίες έχουν ουσία, δεν τις
προσέξετε, δεν τις λάβατε καθόλου υπ’ όψιν σας.
Αυτή η προσπάθεια την οποία κάνετε διά των ψηφοφοριών,
όσοι από εµάς, κύριοι συνάδελφοι, είναι παλιοί -και είµαστε παλιοί κι έχουµε κάνει ψηφοφορίες ουκ ολίγες σε διάφορα, από
τότε που ήµασταν φοιτητές, σε διάφορες εκλογές- ξέρουµε ότι
όσο και να προσπαθήσετε να µαγειρέψετε τους ειδικούς εκλογικούς νόµους, ακόµα και σε επίπεδο σωµατείων, το αποτέλεσµα
άµα είναι να βγει, θα βγει, κύριε Υπουργέ. Αυτή η προσπάθεια
που κάνατε απλώς σας ρίχνει και το τελευταίο φύλλο συκής.
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Θέλω να πω κάτι για το θέµα των γυναικών. Εγώ, πράγµατι,
έχω υποστηρίξει όλη µου τη ζωή τη µεγαλύτερη συµµετοχή των
γυναικών. Την έχω υποστηρίξει µε πάθος, παρά το ότι η ιδέα της
ποσόστωσης µε ενοχλούσε πάντα. Δεν ήθελα να είµαι ποσοστό
ποσόστωσης και προσπαθούσα πάντα να βρω έναν τρόπο.
Κατέληξα σε ένα συµπέρασµα, κύριε Υπουργέ, και σας το λέω.
Οποτεδήποτε επεβλήθη ποσόστωση, από το µικρότερο σωµατείο µέχρι το µεγαλύτερο -βλέπετε Βουλή των Ελλήνων- τα αποτελέσµατα ήταν αντίθετα. Μειώθηκαν, τελικά, οι γυναίκες, δεν
βρέθηκαν οι γυναίκες, έβαζαν υποψηφιότητα οι γυναίκες µόνο
και µόνο για να γεµίσουν τα ψηφοδέλτια. Οι γυναίκες αυτές δεν
επιθυµούσαν να λάβουν µέρος, άρα δεν τιµούσαν τη µαχητικότητα των γυναικών. Το αποτέλεσµα ήταν µπούµερανγκ για τις γυναίκες.
Σας το λέω, κυρίες συνάδελφοι, διότι θα το έχετε ζήσει και
εσείς. Μία γυναίκα που θέλει τη συµµετοχή της, τη διεκδικεί και
την πετυχαίνει πάρα πολύ εύκολα. Εγώ εκεί που δυσκολευόµουν,
ακόµα και σε διάφορους συνδικαλιστικούς φορείς, και θέλαµε
να κατεβάσουµε γυναίκες, ξέραµε ότι αν τις κατεβάζαµε µε το
ζόρι, είχαµε αποτύχει, αν της κατεβάζαµε γιατί πραγµατικά ήθελαν, είχαµε πετύχει.
Δεν νοµίζω ότι τελικώς θα έχετε καλό αποτέλεσµα µε αυτή την
ιστορία. Θα έχετε το αντίθετο αποτέλεσµα και θα έχετε και σωµατεία και οµοσπονδίες οι οποίες δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν. Κι όταν δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν, θα αρχίσουν
όλα τα µαγειρέµατα και θα έχουµε απόλυτη αδυναµία λειτουργίας αυτών των οµοσπονδιών.
Κάνετε λάθος σε αυτό. Πουλιέται ωραία, ακούγεται ωραία για
τις γυναίκες, αλλά τελικώς καταλήγει εις βάρος των γυναικών.
Η τρίτη και τελευταία παρατήρηση µου στο θέµα του νοµοσχεδίου είναι, κύριοι συνάδελφοι, το θέµα -για το οποίο έχω καταθέσει ερώτηση και γι’ αυτό το ξέρω και καλύτερα- του ιπποδρόµου. Κύριε Υπουργέ, έχω καταθέσει συγκεκριµένη ερώτηση µε
συγκεκριµένα στοιχεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει πιο φωτογραφική
διάταξη. Και θέλω όλοι εσείς που θα την ψηφίσετε να το ξέρετε
ότι είναι φωτογραφική η διάταξη. Δεν υπάρχει σε κανένα µέρος
του κόσµου ελέγχων και ελεγχόµενος να είναι ο ίδιος. Έχει δοθεί
αυτή τη στιγµή η δυνατότητα στον ΟΠΑΠ να έχει τη δυνατότητα
να συµµετέχει στο «ΣΤΟΙΧΗΜΑ», να οργανώνει το στοίχηµα του
ιπποδρόµου και αυτό το πράγµα να επιτρέπεται σε αυτή τη
χώρα. Δεν υπάρχει αυτό, κύριε Υπουργέ. Κάνετε τεράστιο λάθος.
Και κάνετε έγκληµα.
Επί τρία χρόνια έχουν σταµατήσει οι ιπποδροµίες. Τρεις χιλιάδες οικογένειες -σας το είπε και νωρίτερα ο συνάδελφος- δεν
έχουν τη δυνατότητα να φάνε το ψωµί τους, διότι κάποιος µπλοκάρει µονίµως τις ιπποδροµίες. Και έρχεστε τώρα να κάνετε µία
ρύθµιση, η οποία είναι 100% φωτογραφική, η οποία δίνει σε έναν
άνθρωπο, δηλαδή, σε έναν οργανισµό που έχει υπογράψει σύµβαση µε το ελληνικό κράτος δυνατότητες τις οποίες η σύµβαση
δεν του έδινε διά ενός νοµοσχεδίου.
Κατά τη γνώµη µου, η σύµβαση ήταν κακή. Επί δικών µας ηµερών υπεγράφη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν και η καλύτερη
σύµβαση. Και έρχεστε από πάνω να κάνετε και όλα αυτά. Εκεί
γιατί δεν βάζετε και µια φωτογραφία να σας κάνω εγώ την περιγραφή του ενδιαφερόµενου; Να ξέρετε, όµως, ότι βάζετε την
υπογραφή σας κάτω από µία ιστορία η οποία δεν επιτρέπεται.
Και δεν το λέω µόνο εγώ. Διαβάσατε την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής; Η επιστηµονική έκθεση της Βουλής σάς λέει -διαβάστε την- ότι υπάρχει προβληµατισµός γιατί
κινδυνεύει το δηµόσιο συµφέρον. Γιατί κινδυνεύει το δηµόσιο
συµφέρον; Εµείς εδώ, κύριοι συνάδελφοι, τι είµαστε; Τι εκπροσωπούµε; Το δηµόσιο συµφέρον εκπροσωπούµε. Εγώ ούτε διακεκριµένος νοµικός είµαι ούτε τίποτα. Όταν διάβασα, όµως, την
επιστηµονική έκθεση της Βουλής, επιβεβαίωσα αυτό το οποίο
πραγµατικά πίστευα. Αυτή η διάταξη είναι εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. Σας το λέω. Έχετε την ψήφο σας. Σκεφθείτε
το καλά. Διότι αυτό είναι µια ιστορία, η οποία ούτως ή άλλως θα
έχει συνέχεια.
Και έρχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στο θέµα των τροπολογιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που βιώνουµε αυτές τις
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µέρες δεν είναι Βουλή. Δεν είναι κοινοβουλευτική διαδικασία.
Εγώ θέλω να συνεισφέρω θετικά. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν µπορεί, όµως, να µας έρχονται ολόκληρα νοµοσχέδια µε τη µορφή
της τροπολογίας.
Αυτό που έγινε σήµερα µε το νοµοσχέδιο της υγείας, είναι τραγέλαφος. Είναι καραγκιοζιλίκι. Δεν ξέρω µε τι άλλα ελληνικά να
σας το πω. Δεν µπορεί να τελειώνει στις 16.00’ το νοµοσχέδιο
του Υγείας και στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισµού να
έρχεται µία τροπολογία τριών σελίδων για το Υπουργείο Υγείας!
Και γιατί έρχεται; Δεν µπορούσε -λέει- να ωριµάσει νωρίτερα.
Καλά, δεν ήξερε το Υπουργείο Υγείας ότι έχει ολόκληρο νοµοσχέδιο; Δεν µπορούσε να την ωριµάσει νωρίτερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τη ζήτησε, όµως, ο
κ. Κέλλας, κυρία Μπακογιάννη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Για άλλο θέµα!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ο κ. Κέλλας, κύριε Πρόεδρε, την
ανάγκη υπεράσπισης του θέµατος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι δεν είναι καµµία
υπεράσπιση. Νοµίζω ότι δεν συνάδουν οι υπερβολικές εκφράσεις
για το Κοινοβούλιο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ο κ. Κέλλας µίλησε για ένα κοµµάτι αυτής της τροπολογίας. Η τροπολογία είναι τρεις σελίδες.
Εµείς -ας πούµε- ευθέως σας λέµε ότι θεωρούµε πολύ καλή ιδέα
τα παιδιά να έχουν οδοντιατρική κάλυψη και εγώ θα ήθελα πάρα
πολύ να την ψηφίσω.
Μου τη φέρνετε, όµως, µε τη µορφή της τροπολογίας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δύο πράγµατα υπάρχουν στην τροπολογία.
Το πρώτο είναι ότι δεν µπορεί να κοπεί -δεν είναι νοµοσχέδιο- και
άρα να πω ότι ψηφίζω αυτό και δεν ψηφίζω τον ΕΟΠΥΥ -ο οποίος
διά µαγείας αποκτά και αυτός Διεύθυνση Προµηθειών όπως όλοι,
για να καταργήσουµε την Κεντρική Διεύθυνση Προµηθειών- δεν
µπορώ να το κάνω. Είµαι, λοιπόν, υποχρεωµένη να πω όχι στην
τροπολογία. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό; Είναι κοινοβουλευτικά
σωστό;
Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχει περάσει η τροπολογία από
την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Βολεύει αυτό, ενδεχοµένως, την Κυβέρνηση. Δεν βολεύει, όµως, εµάς τους Βουλευτές. Γιατί θα θέλαµε να έχουµε την άποψη της Επιστηµονικής
Επιτροπής.
Το ίδιο συµβαίνει µε το νοµοσχέδιο του Πολιτισµού. Εγώ θέλω
να ψηφίσω τις δύο διατάξεις από τις τρεις, και το θέµα της Ελευσίνας και το θέµα των κτηρίων της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θεωρώ ότι είναι σωστό.
Δεν θέλω, όµως, να βάλω τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων να ψηφίσει να δοθούν λεφτά σε κάτι που έχετε κωδικό
στο Υπουργείο Πολιτισµού, όπου πάντοτε από αυτόν τον κωδικό
τον πληρώνουµε και είναι από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού.
Γιατί πρέπει να µε υποχρεώσετε τώρα να πω «όχι», ενώ θέλω
να πω στις δύο από τις τρεις διατάξεις «ναι»; Διότι απλούστατα
νοµοθετείτε στο πόδι. Και αυτή είναι µία κοινοβουλευτική διαδικασία που δεν επιτρέπει ούτε συναινέσεις, που είναι απαραίτητες
στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα, ούτε την επιχειρηµατολογία της
διαφωνίας. Διότι, όταν µας φέρνετε µία σωρεία τροπολογιών, δεν
µπορούµε καν να προλάβουµε να έχουµε τους δικούς µας ειδικούς, κύριοι συνάδελφοι.
Εγώ σας δήλωσα ότι δεν είµαι ειδική για τον αθλητισµό. Πείτε
µου άλλα θέµατα και µπορεί να τα ξέρω. Εσείς δεν έχετε στην
Κοινοβουλευτική σας Οµάδα ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί για
την υγεία, που είναι πιο ειδικοί στην εξωτερική πολιτική, που είναι
πιο ειδικοί για τον αθλητισµό;
Είναι σωστό για µία Κοινοβουλευτική Οµάδα να µην ξέρει την
τελευταία στιγµή ότι έρχονται τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.λπ. και να µην
έχουµε καν τον χρόνο να ρωτήσουµε τους δικούς µας ανθρώπους, για να σεβαστούµε την ψήφο µας; Διότι δεν θέλουµε να
ψηφίσουµε απλώς και µόνο σε όλα «όχι». Θέλουµε εκεί που συµφωνούµε να µπορούµε να το πούµε.
Λέω τώρα για τα Πρακτικά: Στην τροπολογία για ρυθµίσεις για
τον ΕΟΠΥΥ λέµε «όχι» εµείς. Στην τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας λέµε «παρών».
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Η τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών για τα µερίσµατα
είναι η ίδια ρύθµιση που έχουµε καταθέσει και εµείς. Εµείς την
καταθέσαµε λίγο πιο γενναία. Εµείς καταθέσαµε 10%, εσείς το
κάνετε 5%. Εν πάση περιπτώσει, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και την ψηφίζουµε.
Την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών για την ΑΑΔΕ
δεν την ψηφίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η λογική ότι
δίνει συγχωροχάρτι εκ προοιµίου η Βουλή των Ελλήνων για οτιδήποτε µπορεί να κάνει κάποιος δηµόσιος λειτουργός εµάς δεν
µας βρίσκει σύµφωνους. Να εξαιρέσουµε τουλάχιστον τον δόλο,
να πούµε ότι εάν είχε δόλο θα ακολουθηθεί η ποινική διαδικασία.
Δεν µπορεί αύριο το πρωί να αποκαλυφθεί ότι ένας δηµόσιος
λειτουργός είχε δόλο, έβλαψε το δηµόσιο συµφέρον για κάποιον
λόγο προσωπικό, δικό του, και εµείς εκ προοιµίου να έχουµε ψηφίσει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα διωχθεί ποτέ. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή; Τι είδους λογική είναι αυτή; Πώς µπορούµε
να το κάνουµε; Δηλαδή είµαστε εµείς το πλυντήριο του οποιουδήποτε αυριανού σκανδάλου; Δεν µιλάω για κανέναν προσωπικά.
Θα το έλεγα και εµένα αν αφορούσε το θέµα. Δεν θα ήθελα ποτέ
να έχει ψηφίσει η Βουλή για έναν δηµόσιο λειτουργό µία τέτοια
τροπολογία.
Για το θέµα του προπονητή κ.λπ., σε αυτή την τροπολογίαπροσθήκη λέµε επίσης «όχι».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Για την τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μα, σας είπα, έχετε µία λύση και
θα σας τη δώσω ευχαρίστως.
Εάν τώρα µου τη σπάσετε και την κάνετε δύο τροπολογίες, τις
δύο και το ένα, θα σας ψηφίσω τις δύο και θα ψηφίσω «όχι» στο
ένα. Είναι πολύ εύκολο. Πείτε στη γραµµατεία σας να σπάσει την
τροπολογία σε δύο τροπολογίες. Με καταλάβατε τι λέω; Εάν θέλετε, εγώ θα ψηφίσω τις δύο. Αλλά µη µε υποχρεώνετε, λόγω
της τρίτης, να ψηφίσω «όχι». Γι’ αυτό λέω ότι δεν νοµοθετούµε
µε σοβαρό τρόπο εδώ.
Κλείνω λέγοντας -και κάνω και µια τελευταία έκκληση και προς
το Προεδρείο της Βουλής- κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω
να µεταφέρετε και στον Πρόεδρο της Βουλής την έκκληση της
Νέας Δηµοκρατίας για να σεβαστούµε τουλάχιστον τους εαυτούς µας, για να σεβαστούµε το ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτό το
οποίο λέµε κάθε φορά όταν µιλάµε για τον Κανονισµό της Βουλής εδώ µέσα να κάνουµε µια προσπάθεια να το τηρήσουµε, να
µην ευτελίζουµε τη Βουλή των Ελλήνων κατά τον τρόπο µε τον
οποίο ευτελίστηκε σήµερα, να κατατίθεται τροπολογία στις
14.00’ την ώρα που συζητιέται το νοµοσχέδιο και να ψηφίζεται
σε διαφορετικό νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μπακογιάννη,
και εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάτι, επειδή καλή τη πίστη
δέχθηκα ότι αντικαταστήσατε τον κ. Τζαβάρα, σας παρακαλώ
εξηγήστε του τι διηµείφθη…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν κατάλαβα τι να εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Επειδή καλή τη πίστη
δέχθηκα ότι αντικαταστήσατε τον κ. Τζαβάρα, σας παρακαλώ
εξηγήστε στον κ. Τζαβάρα αυτό που συµφωνήσαµε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Βεβαίως. Εννοείται… Προς
θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έτσι για να µην υποβιβάζω και εγώ το Κοινοβούλιο, γι’ αυτό το λέω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Φοβάται µη στεναχωρηθεί ο κ.
Τζαβάρας. Δίκιο έχει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μπακογιάννη,
δεν φοβάµαι να µη στεναχωρηθεί ο κ. Τζαβάρας. Ο κ. Τζαβάρας
επικοινώνησε µαζί µου και µου είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Λυπάµαι πάρα πολύ. Εγώ τέτοια
εντολή έλαβα. Κύριε Πρόεδρε, όµως, θα το λύσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ακριβώς γι’ αυτό σας
το λέω. Έχω λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία για τη χρηµατοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Να πω ότι
όντως έχουµε αλλαγή παραδείγµατος αλλά αυτό έχει να κάνει
µε το αν έχουν αλλάξει τα πράγµατα. Είµαστε πια σε µια εποχή
όπου οι υπηρεσίες, η οπτικοακουστική παραγωγή, ο κινηµατογράφος αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας και δεν µπορούµε να το αγνοήσουµε
αυτό. Επαναλαµβάνω ότι υπάρχουν µελέτες από το 2014 του
ΙΟΒΕ οι οποίες δείχνουν τον ισχυρό πολλαπλασιαστή που έχουν
οι επενδύσεις στον κινηµατογράφο και στην εγχώρια, όχι µόνο
στη διεθνή κινηµατογραφική παραγωγή που έρχεται στη χώρα,
αλλά και στην εγχώρια κινηµατογραφική παραγωγή.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Συµφωνούµε σε όλα αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Εποµένως για να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις
της νέας εποχής εµείς θεωρούµε -ενδεχοµένως δεν σας πείθουµε, µπορούµε να συµφωνούµε ή να διαφωνούµε, όµως συζητάµε και αυτό είναι πολύ καλό- ότι πρέπει να το δοκιµάσουµε
και αυτό συµπληρωµατικά, επαναλαµβάνω, στο cast rebate και
στο tax rebate που ήδη έχουν θεσµοθετηθεί µε άλλα εργαλεία
για τις διεθνείς παραγωγές.
Όσον αφορά τη διαδικασία, εγώ είµαι καινούργιος Υφυπουργός, το οµολογώ, θα είχα καταθέσει τρεις ξεχωριστές τροπολογίες.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τώρα που σας το ζητάµε, µπορείτε να το κάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα το προσπαθήσω. Θεωρώ ότι επειδή η έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα ξέρετε αυτά, τέτοια
ώρα δεν ξέρω εάν θα το καταφέρω…
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Φέρτε το σε άλλο νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Είναι έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου και το γνωρίζετε. Τέλος πάντων, είπα ότι µπορεί να συµφωνούµε ή να διαφωνούµε, συζητάµε…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εν πάση περιπτώσει, είµαστε θετικοί για τα άλλα δύο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ωραία. Αυτά ήθελα να πω.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μπαίνουµε στον κύκλο των οµιλητών µε πρώτο τον κ. Κωνσταντινέα.
Κύριε Κωνσταντινέα, έχετε τον λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω µε τη σεβαστή συνάδελφο, την κ.
Μπακογιάννη. Είµαι µικρότερος πολιτικά απέναντί της. Έχει µεγαλύτερη εµπειρία, απλά υπάρχει ένα κενό µνήµης στη διακυβέρνηση για τις τροπολογίες, που πολύ σωστά µπορεί κάποιος
κοινοβουλευτικός να το πει, την περίοδο 2012 - 2014 που ερχόντουσαν και νύχτα και µε αυτόν τον τρόπο που ερχόντουσαν.
Απλά να µην ξεχνάµε αυτά που γινόντουσαν την περίοδο 2012 2014. Σωστή, όµως, η παρατήρησή σας. Ελπίζουµε στον Κανονισµό της Βουλής να το αλλάξουµε.
Θα ήθελα να πω, κυρία Μπακογιάννη -γιατί δεν βλέπω την εισηγήτριά σας που είναι και ειδική στα θέµατα αθλητισµού- ότι
στο προηγούµενο νοµοσχέδιο όλη η Νέα Δηµοκρατία είπε το
εξής: Γιατί δεν φέρνετε την απλή αναλογική;
Εισέρχεστε εδώ, σύσσωµη η Νέα Δηµοκρατία και κατακρίνετε
την απλή αναλογική που εκβαθύνει τον εκδηµοκρατισµό και των
οµοσπονδιών και των σωµατείων.
Και θέλετε να σας πω κάτι; Μιλάτε και λέτε ότι έχουµε κάποιο
πολιτικό όφελος. Δυστυχώς η σκληρή πραγµατικότητα τριάντα
χρόνια και στις οµοσπονδίες και στους συλλόγους είναι ότι µε
αυτό το σύστηµα που υπήρχε, υπήρχε το πρόβληµα το κοµµατικό, οπότε µην το λέτε σε εµάς που ανοίγουµε τη βεντάλια. Είναι
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ακριβώς το αντίθετο σε αυτό που λέτε.
Μιλάµε για την ποσόστωση των γυναικών και πολύ σωστά είπατε -εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας- ότι µπορεί να υπάρχει πρόβληµα. Αν ανοίξω παράθυρο νοµοθετικό, δεν θα γίνει ποτέ. Είναι
σαν το 1980 που ο Έλληνας άνοιγε το παράθυρο και πέταγε το
τασάκι µε τα τσιγάρα στον δρόµο. Τώρα ντρέπεται να το κάνει.
Πρέπει να µπούνε κανόνες.
Μιλάµε για τις θητείες. Ξέρουµε προέδρους, πάνω σε αυτά
που είπατε, καρεκλοκένταυρους. Πρόεδροι οµοσπονδιών και
νέοι άνθρωποι στον αθλητισµό που δεν είχαν τη δυνατότητα,
βάσει των βαθιών ριζών που είχαν µέσα στις οµοσπονδίες και τα
σωµατεία, και υπέροχοι αθλητές που έχουν περάσει.
Θα εισέλθω σε ένα άλλο θέµα στο νοµοσχέδιο, γιατί πρέπει να
πούµε τα βασικά. Ο έλεγχος του Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης για τα πεπραγµένα των οµοσπονδιών είναι κάτι που πρέπει
να µας βρίσκει σύµφωνους. Δεν νοµίζω ότι δεν πρέπει για το δηµόσιο χρήµα που πηγαίνει στις οµοσπονδίες να µην µπορεί να
γίνει ο έλεγχος. Πρέπει όλη αυτή η πλειοψηφία να το κάνει αυτό.
Ερχόµαστε στις στοιχηµατικές για το 15%. Συµφωνείτε, κυρία
Μπακογιάννη, ότι πρέπει να φύγουν και τα µίντια στον επηρεασµό του ποδοσφαίρου από τους µεγαλοµετόχους, γιατί εγώ έχω
παράδειγµα στην Αγγλία ότι Πρόεδρος οµάδας έχει τη «BET».
Συµφωνείτε, όµως, -αν θέλετε, να πάρω τη δική σας λογική- να
φύγουν και τα µίντια που επηρεάζουν το ποδόσφαιρο και να πούµε «όχι» στις στοιχηµατικές, αλλά «όχι» και σε όσους έχουν µίντια. Συµφωνείτε;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο;
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Τα µίντια διοικούν και το ποδόσφαιρο και τις στοιχηµατικές.
Προχωράω παρακάτω: ιππόδροµος. Μου λέτε για ανοµία. Ο
ιππόδροµος έκλεισε. Δεν είναι ανοιχτός ο ιππόδροµος, έκλεισε,
για να µην τρελαινόµαστε τώρα. Πολύ σωστά είπατε και είναι σεβαστή και αξιοπρεπής η στάση σας απέναντι στην κακή σύµβαση
που έβαλε η Νέα Δηµοκρατία και το είπατε από του Βήµατος της
Βουλής. Ήρθαµε να πούµε τι; Μου λέτε ότι ο ελεγχόµενος είναι
και ελεγκτής. Θα σας πω εγώ τι γινόταν στον ιππόδροµο, ότι ο
γιατρός του ιπποδρόµου εκεί µέσα ήταν ελεγχόµενος για το ντόπινγκ, τα ντόπινγκ δεν τα πήγαιναν εδώ, τα πήγαιναν στο εξωτερικό και χρωστάνε από µεγάλους επιχειρηµατίες σε µεγάλο
επιχειρηµατία. Έλεγχε τα άλογά του ελεγχόµενος και τις αµοιβές
των επάθλων και χρωστάει στο ελληνικό δηµόσιο και τα ντόπινγκ
τα έστελνε στο εξωτερικό και έκλεισε ο ιππόδροµος.
Εγώ τι λέω τώρα -γιατί µπορεί να µην το γνωρίζετε- για τον ιππόδροµο; Τέσσερα µέλη της FEE, της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», τέσσερα µέλη της επιχείρησης, δύο µέλη από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Γενική Γραµµατέα και
ένα µέλος από τους ιδιοκτήτες µε 3 προς 2 πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις. Τι πιο δηµοκρατικό υπάρχει; Και αυτή είναι η
ισοτιµία και η ισονοµία και ο πλήρης εκδηµοκρατισµός, γιατί µας
ακούει ο κόσµος και λέµε ένα αφήγηµα που µπορεί να µας στέλνουν σε ένα µήνυµα του κινητού και δεν γνωρίζουµε τι γινόταν.
Δεν θα έρθω στις τρεις χιλιάδες οικογένειες. Ας προβληµατιστούν αυτοί που έκλεισαν τον ιππόδροµο.
Στο νοµοσχέδιο που φέρνουµε θα ήθελα να πω για τη συµµετοχή των πολιτών κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
όλες τις οµοσπονδίες, όπου µπορεί να µπαίνουν πρωταθλήµατα,
και των πολιτών που έχουν άδεια διαµονής εδώ και έχουν κάνει
αίτηση. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
Πάµε να δούµε τι έχουµε κάνει για τον αθλητισµό. Ανοίγω το
site της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μπακογιάννη και δεν βλέπω αθλητικό πρόγραµµα Νέας Δηµοκρατίας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Σιγά-σιγά.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Τι σιγά-σιγά;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Σιγά-σιγά, θα το δείτε.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Δεν µπορεί να µιλάει ένα κυβερνών κόµµα, εδώ και τριάντα χρόνια, όταν δεν έχετε αθλητικό πρόγραµµα. Έχετε πρόγραµµα για την υγεία; Να αντιπαρατεθούµε.
Για την οικονοµία; Να αντιπαρατεθούµε. Δεν έχετε site που να
µπαίνει µέσα ο ψηφοφόρος της Νέας Δηµοκρατίας και να λέει
το αθλητικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Είσαστε απρογραµµάτιστοι, δυστυχώς και το λέω για το αθλητικό κοµµάτι. Στα
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άλλα να αντιπαρατεθούµε.
Στάδια. Δεν υπήρχαν αδειοδοτήσεις. Δεν πήγαιναν διοικήσεις.
Τα είχατε καταχρεώσει. Τους διακριθέντες αθλητές, που πολλοί
επευφηµούµε και λέµε για τις επιτυχίες τους, εµείς τους προσλάβαµε, εσείς βγάζατε φωτογραφίες µόνο. Εµείς τους προσλάβαµε.
Πρόγραµµα κολύµβησης στους δήµους, κάρτα αθλητή, ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µαζί
µε το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Πάµε και κάνουµε ερασιτεχνικά έργα και αθλοπαιδιές για όλους. Δικοί σας δήµαρχοι -και
στον τόπο µου δικοί σας δήµαρχοι- παραδέχονται ότι µε αυτή
την Κυβέρνηση, µε τη Βενεζουέλα, µε το τέταρτο µνηµόνιο
πήραν τα πιο πολλά λεφτά από οποιαδήποτε κυβέρνηση εδώ και
είκοσι χρόνια. Τα πιο πολλά λεφτά, δικοί σας δήµαρχοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ολοκληρώνω µε αυτό που είπε ο Υπουργός των Οικονοµικών,
κυρίες και κύριοι, για το δεκαετές οµόλογο. Ευχαριστούµε τη
Νέα Δηµοκρατία για τη σηµαντική συνεισφορά της στο αθλητικό
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εµείς το έχουµε και πριν φθάσουµε
στην Κυβέρνηση, αφού ο αθλητισµός στην Ελλάδα δεν είναι όπως κυβερνούσατε εσείς. Θέλουµε, όµως, να γίνει ακόµα καλύτερος.
Εγώ δεν µιλάω για success story σαν τον συµπατριώτη µου,
τον Αντώνη τον Σαµαρά. Οπότε έχουµε ένα επιτυχηµένο σχήµα
και πρέπει να διατηρηθεί και µετά τις εκλογές, για να ερχόσαστε
εδώ να µας κρίνετε από το Βήµα της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει Υφυπουργός κ. Βασιλειάδης. Σας φτάνουν τα δεκαοκτώ
λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ίσως και λίγο παραπάνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα
ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται σε συνέχεια πολλών ρυθµίσεων που σκοπό είχαν όλα αυτά τα χρόνια να προσπαθήσουν να
επαναφέρουν µια κανονικότητα, να βάλουν κανόνες, να βάλουν
τάξη στο σύνολο του ελληνικού αθλητισµού, ένα νοµοσχέδιο που
εµείς θεωρούµε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο-τοµή που θα φέρει µια
νέα σελίδα στον χώρο του αθλητισµού.
Η συζήτηση στην Ευρώπη, στο σύνολο της Ευρώπης σε όλα
τα όργανα, είτε αυτά είναι αθλητικά είτε είναι πολιτικά, το Συµβούλιο των Υπουργών, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, επικεντρώνεται σε συγκεκριµένους τοµείς που πρέπει να χαραχθεί η
πολιτική, γιατί τα φαινόµενα διαφθοράς, τόσο στον επαγγελµατικό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, τα φαινόµενα κακοδιοίκησης µάστιζαν τον χώρο, µε αποτέλεσµα -ιδίως τα τελευταία
χρόνια- να γινόµαστε µάρτυρες φαινοµένων δικαστικών διενέξεων, φαινοµένων δικαστικών διώξεων, φαινοµένων τα οποία
αποτελούν πληγή στο σώµα του αθλητισµού.
Στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων βρίσκεται η λογοδοσία,
η διαφάνεια, η ορθή διακυβέρνηση, η διασφάλιση των δικαιωµάτων της µειοψηφίας, η ισότητα των φύλων, όχι µόνο στα πολιτικά
fora, όπως είπαµε πιο πριν. Την ίδια στιγµή η Διεθνής Ολυµπιακή
Επιτροπή στο σύνολο των δράσεών της και διακηρυκτικά και
πρακτικά µιλάει για την ορθή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια και
την ισότητα των φύλων, προωθώντας µεικτά αθλήµατα ή και θέµατα-ταµπού µέχρι τώρα, όπως είναι τα ηλικιακά όρια στις θητείες των αθανάτων που πλέον δεν είναι τόσο αθάνατοι όσο ήταν
στο παρελθόν.
Στην Ελλάδα, την περίοδο της ευµάρειας, όταν δαπανούσαµε
εκατοµµύρια εκατοµµυρίων, είτε από τον κρατικό προϋπολογισµό είτε από τους ειδικούς λογαριασµούς του τότε κρατικού
ΟΠΑΠ, γίναµε µάρτυρες µιας όχι αντίστοιχης µε τα χρήµατα που
δαπανούνταν άνθησης του ελληνικού αθλητισµού, µε πάρα πολλές όµως παρατυπίες, µε πάρα πολλά προβλήµατα στο σύνολο
των εκφάνσεων της διοίκησης του αθλητισµού.
Για παράδειγµα -και προβλέπεται και µέσα στις ρυθµίσεις που
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συζητούµε σήµερα- είδαµε παρατυπία στις προσλήψεις, µεταφορά του κεντρικού πελατειακού κράτους, της κεντρικής πολιτικής σκηνής µέσα στην αθλητική σκηνή, συγκοινωνούντα δοχεία,
γιατί µην καµωνόµαστε ότι βρίσκουµε στο εκλογικό σύστηµα την
κοµµατικοποίηση του αθλητισµού, του ανεξάρτητου κατά τα
λοιπά. Μικρός είναι ο τόπος, γνωριζόµαστε.
Και εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Όλοι έχουµε ένα πολιτικό background, αλλά µη δαιµονοποιούµε εκλογικά συστήµατα µπροστά
στην οµορφιά που βιώσαµε όλα αυτά τα χρόνια και βιώσαµε και
πρόσφατα µέσα στις ίδιες τις εκλογές της Ολυµπιακής Επιτροπής. Και µόνο τον εκφυλισµό περάσαµε. Και αυτά τα γεγονότα
οδήγησαν στο να µην υπάρχει σήµερα κανένας Έλληνας αθάνατος.
Στις ίδιες τις οµοσπονδίες -διοικήσεις, µε αυτό το εκλογικό σύστηµα και µε τη µη κοµµατικοποίηση κατά τα λοιπά, είχαµε διοικήσεις µε προσωρινή διαταγή που άλλαζαν ανά εξάµηνο και
ανάλογα µε τη δικαστική απόφαση µέχρι να βγουν τα κουκιά για
τις τελικές ψήφους, εξώδικα επί εξωδίκων, δικαστήρια επί δικαστηρίων, το γραφείο του Υπουργού και του Γενικού Γραµµατέα
Αθλητισµού να γεµίζουν από καταγγελίες, γνωµοδοτήσεις του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και όλα αυτά γιατί; Γιατί
υπήρχε και υπάρχει ένα σύστηµα δοµηµένο λάθος.
Στον επαγγελµατικό αθλητισµό επιβάλλεται, όπως συµβαίνει
παντού, ο οικονοµικός έλεγχος. Όχι ο κρατικός παρεµβατισµός,
αλλά ο οικονοµικός έλεγχος, σεβόµενοι την ορθή έννοια του αυτοδιοίκητου. Γιατί την έννοια αυτή την κάνουµε συνεχώς λάστιχο,
ορίζοντας το πλαίσιο, για να γλιτώσουµε από τα φαινόµενα «αχυρανθρώπων», παράνοµων δοσοληψιών κ.λπ..
Θα προσπαθήσω στο σύνολο της τοποθέτησής µου να κρατήσω, όπως το έκανα και µέσα στην επιτροπή, χαµηλούς τόνους,
γιατί νοµίζω ότι πολλές φορές οι λέξεις και τα προβλήµατα ή οι
εξαρτήσεις που υπάρχουν από τις δοµηµένες σχέσεις στον χώρο
του αθλητισµού, δεν µας αφήνουν να πούµε την απόλυτη αλήθεια και να συµφωνήσουµε σε περισσότερα απ’ αυτά που τελικά
θα συµφωνήσουµε σήµερα. Προσπάθησα να είµαι πολύ προσεκτικός σε κάθε έκφραση που χρησιµοποιώ.
Εποµένως για το ορθό νοµοθέτηµα της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού εγώ χρησιµοποίησα τον όρο αλυσιτελές.
Δεν χρησιµοποίησα, όπως θα µπορούσα να χρησιµοποιήσω, τον
όρο «φτιαγµένο µε τέτοιον τρόπο». Γιατί αυτή ήταν η νοµοθέτηση, να φτιάξω ένα όργανο ελέγχου, χωρίς όµως να του δώσω
καµµία ποτέ αρµοδιότητα επί της ουσίας, για να πω ότι το
έφτιαξα, να βγάλω την υποχρέωση και από εκεί και µετά να συνεχίσουµε να ζούµε τα ίδια φαινόµενα, µε αποτέλεσµα να ελλείπει ο οικονοµικός έλεγχος, η εγγύηση της φερεγγυότητας αυτών
των εταιρειών, των αθλητικών εταιρειών, από το κράτος.
Και γιατί αυτές οι ανώνυµες εταιρείες να έχουν µια διαφορετική, µια ξεχωριστή αντιµετώπιση; Γιατί να µην είναι απλώς στο
Υπουργείο Εµπορίου, που εκεί είναι ο έλεγχος, σαν ανώνυµη
εταιρεία και να εµπλέκεται και το Υπουργείο Αθλητισµού; Γιατί;
Γιατί κατά βάση είναι sui generis ανώνυµες εταιρείες.
Δεν είναι µια απλή κεφαλαιουχική εταιρεία, είναι µια εταιρεία
που εκφράζει και είναι συνέχεια ενός σωµατείου, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, µε την ιστορία που µπορεί να κουβαλά και στα προβλήµατα του µη ελέγχου των οικονοµικών παραγόντων που
έµπαιναν σε αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. Ερχόταν µετά πνιγµένο τις περισσότερες φορές το ίδιο το κράτος να δώσει λύσεις,
γιατί στο τέλος της ηµέρας πίσω από µια ανώνυµη εταιρεία
υπήρχε ένα ιστορικό σωµατείο.
Σήµερα, λοιπόν, µε το νοµοθέτηµα αυτό θα δούµε για την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Παίρνει αρµοδιότητες και
γίνεται µία ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα περνάει -και µετά τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις και τη συζήτηση που κάναµε και στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων- από την έγκριση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, µε µία σύνθεση η οποία διασφαλίζει την απαιτούµενη εξειδίκευση, τη νοµική, την επιστηµονική,
την επαγγελµατική, θεσπίζοντας σαφή ασυµβίβαστα, σαφή κωλύµατα, ένα πλαίσιο σαφές και τόσο σκληρό όσο, όµως, να είναι
και χρηστικό, δίνοντας σοβαρά εργαλεία ελέγχου, πραγµατικά
εργαλεία ελέγχου, ούτως ώστε να έχουµε έναν ενδελεχή και ουσιαστικό έλεγχο για να µη ζήσουµε τα φαινόµενα του παρελθόν-
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τος, µε φορολογικά και τραπεζικά εργαλεία, πόθεν έσχες, δίνοντας στη φαρέτρα τους όλα όσα χρειάζονται για να µπορούµε να
αποφύγουµε τα φαινόµενα του παρελθόντος.
Θα είναι ένα όργανο το οποίο θα λογοδοτεί και θα έχει την
υποχρέωση να εκδίδει και έκθεση πεπραγµένων, µε ένα πιστοποιητικό. Εδώ είναι το πρόβληµα ή ενδεχόµενα η σύγκρουση µε
το αυτοδιοίκητο και ακούστηκαν και νωρίτερα και κάποιες απορίες σχετικά µε αυτό. Ο έλεγχος του κράτους σε αυτές τις εταιρείες ή οµοσπονδίες για το ποιος θα συµµετέχει σε ένα πρωτάθληµα, έχει τους δικούς της κανόνες, µε βάση τους κανόνες
της διεθνούς οµοσπονδίας ή της τοπικής. Αυτοί ορίζουν το ποιοι
θα συµµετέχουν στο πρωτάθληµα.
Εµείς κάνουµε τον οικονοµικό έλεγχο για να δούµε σαν κράτος
αν πληροί τις προϋποθέσεις µας. Εµείς και να δώσουµε εντολή
να µη συµµετέχει κάποιος στο πρωτάθληµα είναι ένα κενό
γράµµα, όπως συνέβαινε όλα αυτά χρόνια. Τι λέµε, λοιπόν; Ερχόµαστε και βάζουµε εξοντωτικά πρόστιµα σε όποιον παραβιάζει
τις αρχές του νόµου, σε όποιον συµµετέχει σε ένα πρωτάθληµα
χωρίς να έχει αυτό το πιστοποιητικό, χωρίς, δηλαδή, να πληροί
τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος.
Και τα πρόστιµα αυτά, επί της ουσίας, µε βάση τη σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα του επαγγελµατικού αθλητισµού, είναι
απαγορευτικά της συµµετοχής. Μην κοροϊδευόµαστε. Ακολουθούµε, λοιπόν, και χαράσσουµε την πολιτική που πρέπει και την
πολιτική που θέλουµε, ακολουθώντας και τους κανόνες των διεθνών οµοσπονδιών, όντας όµως και σύννοµοι µε το κοινό περί
δικαίου αίσθηµα και την πραγµατικότητα, την ουσία του ελέγχου
που θα πρέπει να έχει το κράτος.
Για τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, θα αντιπαρέλθω τις ανακοινώσεις της Ολυµπιακής Επιτροπής, η οποία ανακοίνωση νοµίζω
ότι έρχεται σε έναν µεγάλο βαθµό και σε αντίθεση µε τη συζήτηση που είχαµε στην επιτροπή, καθώς εκεί κατεδείχθη πέρα ότι
πολλές από τις προτάσεις και τις εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές
και έγιναν διορθώσεις και νοµίζω ότι µε την ανακοίνωση αυτή περισσότερο πολιτικολογεί παρά απαντά περί της ουσίας και χρησιµοποιώντας τον όρο «λαίλαπα». Γιατί; Λαίλαπα ο οικονοµικός
έλεγχος; Η λογοδοσία; Λαίλαπα το να µπορείς να ελέγχεις πού
πηγαίνει το δηµόσιο χρήµα, για να µην ξαναζήσεις όσα ζήσαµε
στο παρελθόν; Λαίλαπα η απλή αναλογική;
Τώρα θυµήθηκαν το εκλογικό σύστηµα; Ο ν.2725 δεν έχει
σαφές εκλογικό σύστηµα µέσα; Είναι η ενισχυµένη αναλογική µε
70% µπόνους, που επί της ουσίας αποτρέπει να ακούγεται οποιαδήποτε άλλη άποψη. Γιατί τότε δεν ήταν παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο και δεν ήταν πρόβληµα, τότε όταν νοµοθετούσαν πολλοί
από αυτούς που σήµερα διοικούν;
Ο νόµος, λοιπόν, διαχρονικά ορίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας,
ορίζει τα πάντα. Κι εµείς σε αυτό το πλαίσιο ερχόµαστε και θέτουµε τους κανόνες. Ο ν.2725/1999 άρθρο 24 παράγραφος 8 για
το εκλογικό σύστηµα.
Για µας, λοιπόν, οποιαδήποτε πολιτική και να θες να εφαρµόσεις στον αθλητισµό, οποιαδήποτε καλή πρόθεση και να έχεις,
οποιοδήποτε πρόγραµµα και να εξαγγείλεις, στο τέλος έρχεται
κάποιος και το υλοποιεί. Το να υπάρχουν γενικοί κανόνες στο
πώς υπάρχει αυτή η αθλητική ζωή, πώς δοµείται το κύτταρο αυτό
του αθλητισµού, είναι κοµβικό για να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε την ορθή λειτουργία του.
Καµµία παρέµβαση ούτε στο τι αποφάσεις θα πάρουν ούτε
στους κανόνες παιδιάς ούτε στους κανόνες συγκρότησης ούτε
τίποτα, αλλά κανόνες που οι ελληνικές νοµικές οντότητες έχουν
και οφείλει το κράτος να βάζει.
Βγαίνοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από τα µνηµόνια, πήραµε όλοι µας το µάθηµα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας
που να µη λογοδοτεί και δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε 1 ευρώ
που βγαίνει από τα ταµεία του κράτους, χωρίς να υπάρχει ο έλεγχος, για να µην ξαναζήσουµε τις ένδοξες στιγµές του παρελθόντος.
Αυτό που κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι να θεσπίσουµε
κανόνες της συγκρότησης των οργάνων που διασφαλίζουν τις
συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές της εκπροσώπησης των δικαιωµάτων της µειοψηφίας, της εκπροσώπησης των φύλων.
Ο κανόνας, λοιπόν, είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά µε ποσό-
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στωση στην σταυροδοσία που τι εξυπηρετεί; Να είµαστε ειλικρινείς. Εξυπηρετεί το ότι οι οριακές πλειοψηφίες δεν µπορούν να
αποκλείσουν αντίθετες απόψεις. Δεν µπορεί το 51% της συνέλευσης να µπορεί να ελέγξει το 100% του οργάνου. Είναι βασικές
δηµοκρατικές αρχές για να λειτουργήσουµε κανονικά, όχι να
γίνει µπαχαλοποίηση, να συνδιαλεχθούν, να µιλήσουν για τα προβλήµατά τους, για να µην καταλήγουν µε το κάθε τους πρόβληµα
-που πολλές φορές δεν είναι και σοβαρό για κάποιον που είναι
εξωτερικός παρατηρητής- στις δικαστικές αίθουσες, στις επιφυλλίδες των εφηµερίδων και να γινόµαστε συνεχώς ρεζίλι, αλλά και
για να διασφαλίσουµε τη συµµετοχή όλων των εκπροσώπων µας
στα όργανα, για να µην υπάρχει ενός ανδρός αρχή και σκοτεινά
σηµεία στη διακυβέρνηση.
Το πιο σηµαντικό, λοιπόν, είναι ο έλεγχος και η λογοδοσία. Τι
άλλο έχουµε; Τη δυνατότητα, όπως υπάρχει στον νόµο, ξεχωριστών ψηφοδελτίων. Δεν µπορείς να απαγορεύσεις σε κανέναν,
αν δεν θέλει να κατέβει στην ενιαία λίστα, να έχει το δικαίωµα να
κατέβει µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, µε τους κανόνες που βάλαµε,
µε τους όρους που βάλαµε. Δεν µπορεί ένας µόνος του. Είπαµε
ποιος είναι ο ελάχιστος ορίζοντας, ποιος είναι ο ελάχιστος αριθµός.
Τι άλλο είναι το τόσο φοβερό; Η θέσπιση θητειών -που παντού
υπάρχουν θητείες- και όχι θητειών γενικά. Δεν αποκλείεις κάποιον από τη διοίκηση των αθλητικών οργάνων. Βάζουµε τις θητείες -δύο συνεχόµενες ή τέσσερις στο σύνολο- στις εκτελεστικές θέσεις, στις θέσεις που έχουν δικαίωµα υπογραφής, όπως
αυτές ορίζονται στο καταστατικό κάθε οµοσπονδίας. Διότι νοµίζω ότι κανένας µας δεν θέλει το καθεστώς των ισοβίων προέδρων, χωρίς, όµως, ταυτόχρονα να τους διώχνει και από τη διαδικασία.
Είναι µια εξαιρετικά ισορροπηµένη πρόβλεψη, γιατί οφείλουµε
να µιλήσουµε µε ειλικρίνεια και οι προερχόµενοι από τον αθλητισµό Βουλευτές, που τα έχουµε ζήσει και τα έχουµε βιώσει, για
το πώς είναι δοµηµένο και πώς λειτουργεί το αθλητικό οικοδόµηµα.
Πρέπει να βάλουµε, λοιπόν, αυτούς τους ελάχιστους κανόνες
για την αυτοπρόσωπη ψήφο, για να τελειώσουν οι οµοσπονδιάρχες µε το συρτάρι µε τις εξουσιοδοτήσεις. Αυτά είναι τα σωµατεία-σφραγίδα που εµφανίζονται µόνο για τις εκλογές και συνήθως διά εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες υπάρχουν εκ των προτέρων. Θα τα κάνουµε αποδεκτά; Θα γυρίσουµε την πλάτη; Θα
πούµε ότι δεν συµβαίνει;
Διότι στο τέλος της ηµέρας τα χρήµατα τα οποία δίνονται από
τον κρατικό κορβανά δεν είναι λίγα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Και κάθε χρόνο θα βαίνουν αυξηµένα, από 15 εκατοµµύρια ευρώ
το 2015 µε βάση τον προϋπολογισµό του 2014 στα 20 εκατοµµύρια ευρώ το 2019, χωρίς να υπολογίσουµε τις έκτακτες χρηµατοδοτήσεις, που λογικά και πάλι θα υπάρξουν φέτος.
Διαφωνούµε µε την ποσόστωση φύλου. Να νοµοθετήσουµε
ευχολόγια; Υπάρχει στον νόµο, υπάρχει 20%. Πού είναι το 20%;
Στην Ολυµπιακή Επιτροπή. Επειδή σεβόµαστε τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, υπάρχει σαφής πρόβλεψη ότι για τις εκλογές
στην Ολυµπιακή Επιτροπή -για την ανάδειξη της Ολυµπιακής Επιτροπής- οι οµοσπονδίες ακολουθούν τους κανόνες των καταστατικών τους. Είναι ρητή πρόβλεψη.
Από εκεί και µετά, όσον αφορά τις γυναίκες να πω ότι στην
Ολυµπιακή Επιτροπή είναι δύο στους τριάντα δύο, εκ των οποίων
µία εκλεγµένη. Στις εθνικές οµοσπονδίες το ποσοστό συµµετοχής γυναικών στα όργανα είναι 14,28%, ενώ στις θέσεις των προεδρείων 6,19%. Με συγχωρείτε, εγώ δεν µπορώ να κάνω µε
τίποτα αποδεκτό ότι δεν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµα, όπως έχω πει.
Αν υποθέσουµε ότι έχουµε δέκα χιλιάδες σωµατεία σε όλη τη
χώρα µε επταµελή διοικητικά συµβούλια, σηµαίνει ότι χρειαζόµαστε είκοσι τρεις χιλιάδες γυναίκες σε σύνολο πεντέµισι εκατοµµυρίων ελληνικού πληθυσµού, το 0,42%.
Τόσο αδιάφορες είναι, λοιπόν, οι γυναίκες για την αθλητική
διαδικασία; Μιλάω για τις γυναίκες που τις βλέπουµε στην αθλη-
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τική διαδικασία, είτε ως αθλήτριες είτε ως προπονήτριες είτε ως
µητέρες των παιδιών µας, που τρέχουν συνεχώς. Όταν έρχεται,
όµως, η ώρα της γενικής συνέλευσης του οργάνου είναι απούσες. Τι θα κάνουµε; Θα κάνουµε ευχολόγια, θα είµαστε µοιρολάτρες ή θα νοµοθετήσουµε και θα το επιβάλουµε, ακολουθώντας
τις κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης;
Κυρία Μπακογιάννη, επειδή είστε υποψήφια γενική γραµµατέας, επισηµαίνω ότι αυτό είναι κοµβικό. Οι κατευθυντήριες
αυτές γραµµές µάς δείχνουν πού πρέπει να κατευθυνθούµε, τι
πρέπει να κάνουµε και πώς αυτό θα πρέπει µε κάθε τρόπο να
γίνει πραγµατικότητα. Είναι αδιανόητος ο αποκλεισµός των γυναικών.
Για τι άλλο φωνάζουν; Για τον οικονοµικό έλεγχο από τον γενικό επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης; Το ξαναλέω: Για να µην ξαναζήσουµε τα ίδια, για να µην ξαναγυρίσουµε στο παρελθόν, δεν
θα επιτραπεί να φεύγει ούτε 1 ευρώ χωρίς τον οικονοµικό έλεγχο
από όργανα τα οποία έχουν και εχέγγυα αµεροληψίας και εχέγγυα ορθού ελέγχου και ευθυκρισίας.
Γίνεται η ζωή δυσκολότερη; Θα προσαρµοστούµε στη νέα
πραγµατικότητα; Ήδη µε την εγκύκλιο που εστάλη από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού προς τις οµοσπονδίες βάζουµε και
νέους κανόνες και ζητάµε και ορκωτούς ελεγκτές, για να τελειώσει αυτή η ιστορία, το να µην ξέρουµε πού πηγαίνει κάθε ευρώ
του ελληνικού λαού.
Επειδή σεβόµαστε όλους τους παράγοντες, την προσφορά
τους και τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, στο σύνολο του νοµοσχεδίου υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες αναγνωρίζουν την προσφορά αυτών των ανθρώπων, όπως οι άδειες άνευ αποδοχών για
τους δηµοσίους υπαλλήλους, που συµµετέχουν σε µία οµοσπονδία και δεν µπορούν να συµµετάσχουν διαφορετικά, δεν θα µπορούσαν να πάρουν µέρος στην αθλητική διαδικασία, όπως είναι
η δυνατότητα που δίνεται στις οµοσπονδίες όταν κάνουν µια διεθνή διοργάνωση να µπορούν να προσλάβουν εξειδικευµένο προσωπικό, όπως είναι ο εκτελεστικός πρόεδρος, ο οποίος θα
µπορεί να έχει αµοιβή, εφόσον το αποφασίσει η γενική συνέλευση της οµοσπονδίας, αναγνωρίζοντας ότι στα νέα οικονοµικά
δεδοµένα, στη νέα οικονοµική κατάσταση, που ο αθλητισµός
είναι κάτι περισσότερο από αυτό που ήταν πριν από πολλά χρόνια, χρειάζεται πολλές φορές να υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη
γιατί χρειάζεται εξειδικευµένη εργασία, χρειάζονται πολλές ώρες
εργασίας.
Συνεχίζοντας, πάµε στα θέµατα της βίας. Όλοι γινόµαστε µάρτυρες φαινοµένων. Εγώ θα διαφωνήσω σχετικά µε την ένταση ή
µε την επιλεκτική αναφορά περιστατικών βίας, την επιλεκτική
µνήµη -που είναι και το χειρότερο- την ίδια περίοδο που έγιναν
τα θλιβερά γεγονότα στο «Παπαστράτειο». Για αυτά περιµένουµε
πολύ σύντοµα από την Ελληνική Αστυνοµία και ανακοινώσεις και
εξελίξεις, όπως για κάθε περιστατικό βίας που συνέβη αυτά τα
χρόνια, υπήρξαν αποτελέσµατα από την Ελληνική Αστυνοµία και
όλες οι υποθέσεις παραπέµφθηκαν στη δικαιοσύνη, µηδεµιάς
εξαιρουµένης.
Υπήρχε -και αυτό το είχαµε εντοπίσει και µε την UEFA- στη
Διαρκή Επιτροπή που έχουµε φτιάξει µια πεποίθηση ατιµωρησίας, λόγω των αργών ρυθµών της ελληνικής δικαιοσύνης, λόγω
του ότι πολλές φορές οι παρεπόµενες ποινές, που είναι η στέρηση της εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, έρχεται µετά από
έξι ή και επτά και οκτώ χρόνια µετά το περιστατικό, όταν ο δράστης ενδεχοµένως να έχει σταµατήσει κι αυτή τη δραστηριότητά
του, να πηγαίνει στο γήπεδο. Τι λέµε, λοιπόν; Δίνουµε τη δυνατότητα µε την άσκηση της ποινικής δίωξης να υπάρχει αυτό το
παρεπόµενο µέτρο είτε µε απόφαση εισαγγελέα ο οποίος κρίνει,
µε αυτοπρόσωπη παρουσία του δράστη στο αστυνοµικό τµήµα,
είτε όχι, µε σοβαρές ποινές και επιπτώσεις σε περίπτωση παραβίασης του περιοριστικού όρου, αλλά και δηµιουργία αυτοτελούς
ποινικού αδικήµατος του υπεύθυνου ασφαλείας της εγκατάστασης, όταν επιτρέπει σε κάποιον για τον οποίο υπάρχει ο περιοριστικός αυτός όρος, να µπει µέσα στο γήπεδο.
Όσο για τους µετανάστες και τους πρόσφυγες, ο ελληνικός
λαός αγκάλιασε σε πολύ δύσκολες για τον ίδιο στιγµές τις ζωές
των ανθρώπων αυτών, των διωγµένων από την πατρίδα τους
λόγω των πολέµων, της οικονοµικής κρίσης, λόγω των τσακωµών
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των µεγάλων δυνάµεων που πάντοτε καταλήγουν στα κεφάλια
των λαών. Με µεγάλη αγάπη σε δύσκολες, ξαναλέω, στιγµές,
όταν και εµείς ήµασταν τσακισµένοι από την ύφεση και την οικονοµική κρίση, προσπαθήσαµε να βρούµε λύσεις, αναγνωρίζοντας
ότι ο αθλητισµός είναι κινητήριος µοχλός, κινητήριος άξονας κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ενσωµάτωσης, αναγνωρίζοντας
ότι αυτοί οι άνθρωποι για όσο µένουν στη χώρα µας, έχουν δικαιώµατα και, µε βάση το ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρώπης
µε το οποίο ο αθλητισµός θεωρείται ανθρώπινο δικαίωµα, οφείλουµε να τους δώσουµε τη δυνατότητα συµµετοχής σε αυτό το
ανθρώπινο δικαίωµα. Προβαίνουµε σε αυτή τη ρύθµιση ούτως
ώστε όποιος βρίσκεται στη χώρα µας µε τα νόµιµα έγγραφα, είτε
ακόµα και ζητώντας άσυλο, να µπορεί να συµµετέχει στην αθλητική διαδικασία.
Για τους εργαζόµενους των οµοσπονδιών που είπα και νωρίτερα, τους εγκλωβισµένους από τον τρόπο που λειτουργούσαν
παραβιάζοντας τον νόµο οι οµοσπονδίες καθ’ υπόδειξη -θέλω να
πω εγώ, για να µην τα ρίχνω στις οµοσπονδίες- του κεντρικού
κράτους, ερχόµαστε και βρίσκουµε µια λύση, λύνοντας το πρόβληµά τους και απεγκλωβίζοντάς τους από τις δυσµενείς θέσεις
που είναι τώρα, πολλοί απλήρωτοι για χρόνια, δίνοντας δυνατότητα να κινηθούν εντός των οµοσπονδιών και ζητώντας επιτέλους από τις οµοσπονδίες και θέτοντας κανόνα να φέρουν και
τους οργανισµούς τους.
Για τη Φίλιππο Ένωση τώρα, το 2013, λοιπόν, υπήρξε µια σύµβαση παραχώρησης. Εγώ δεν θα κρίνω αν είναι καλή ή κακή. Δηµιουργήθηκαν προβλήµατα. Δεν υπήρχε απόφαση Διοικητικού
Συµβουλίου της ΦΕΕ, η οποία να µην καταλήγει στον Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους για γνωµοδότηση, στον Γενικό Γραµµατέα για να πάρει την απόφαση, καταγγελίες επί καταγγελιών σε
κάθε διοικητικό συµβούλιο, πλήρης αδρανοποίηση του συστήµατος, πλήρης αδρανοποίηση του ιπποδρόµου, σοβαρές καταγγελίες εκατέρωθεν. Κι εκεί έπρεπε να βρούµε µια λύση, η οποία
φάνηκε και στην ένταση η οποία υπήρξε και µέσα στις επιτροπές
της Βουλής.
Το βιώσαµε όλοι µας αυτό το πράγµα. Ήταν αδιέξοδο κι έπρεπε να βρεθεί µία λύση, η οποία ή θα προσοµοίαζε στο βρετανικό µοντέλο µε πλήρη κατάργηση της ΦΕΕ και δηµιουργία ενός
οργάνου περίπου στα ίδια πρότυπα -σας το ανέλυσα και στις επιτροπές πώς είναι δοµηµένο- είτε σεβόµενοι την ιστορία της ΦΕΕ,
παρά τα προβλήµατα, να βρούµε µια νέα περπατησιά για να µπορέσει ο ιππόδροµος να λειτουργήσει, να µη χάσει κανένας τη
δουλειά του και να αναπτυχθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό, το επόµενο διάστηµα.
Πάµε, λοιπόν, σε µια νέα σύνθεση στην οποία για πρώτη φορά
εκφράζεται και η ιπποδροµιακή κοινότητα µέσα από την αρχαιότερη ένωση, που µέχρι σήµερα δεν υπήρχε αυτό. Το τελευταίο
διάστηµα εµφανίστηκαν πολλές ενώσεις. Εµείς δεν είχαµε άλλη
επιλογή από το να πάρουµε την αρχαιότερη και αυτή που µέχρι
και πριν από δύο µήνες θεωρητικά εξέφραζε το σύνολο του κλάδου, αλλά και αυτή τη στιγµή εκφράζει, σύµφωνα µε τα δεδοµένα
και τα ντοκουµέντα, πάνω από το 80% του κλάδου, αλλάζοντας
τη σύνθεση, αυξάνοντας τις θέσεις του παραχωρησιούχου, αλλά
όχι σε τέτοιον βαθµό που να έχει τον κύριο και αποκλειστικό
έλεγχο του διοικητικού συµβουλίου και θεσπίζοντας κανόνες οι
οποίοι επιβάλλουν την οµοφωνία.
Χρειάζεται οµοφωνία για να µπορέσει να προχωρήσει, να λειτουργήσει προς όφελος και των ιπποδροµιών και των οικογενειών των εργαζοµένων, αλλά στο τέλος της ηµέρας και του
ελληνικού δηµοσίου, µέσω των φορολογικών εσόδων που αυτός
θα παραγάγει.
Ο έλεγχος νοµιµότητας παραµένει στον Υπουργό, παραµένει
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ο έλεγχος νοµιµότητας των
πράξεων, ο έλεγχος νοµιµότητας της λειτουργίας, των αποφάσεων. Δεν απεµπολείται κανένας έλεγχος. Για τον έλεγχο σκοπιµότητας, δε, ας µη γελιόµαστε. Η πρώτη φορά που παραπέµφθηκε απόφαση για λόγους σκοπιµότητας ήταν τώρα, µετά από
ογδόντα χρόνια. Ή όλα γινόντουσαν τέλεια. Εγώ, όµως, θα σας
δείξω καταγγελίες συνεχείς και πριν την ιδιωτικοποίηση, από το
2005. Άνθρωποι που εµφανίστηκαν µέσα στην επιτροπή, στο
πλευρό της ΦΕΕ σήµερα, έχουν υπογράψει καταγγελίες τα προ-
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ηγούµενα χρόνια µε µύριες όσες κατηγορίες. Εγώ δεν λέω ότι
αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος ή είχαν δίκιο τότε, δεν έχουν
δίκιο τώρα ή οτιδήποτε. Πρέπει να βρούµε, λοιπόν, µια λύση να
προχωρήσουµε µπροστά και νοµίζω ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση
µας το εξασφαλίζει αυτό.
Τώρα, για ένα λεπτό µόνο θα πω για κάποια πράγµατα που
ακούστηκαν κυρίως από την κ. Κεφαλίδου, για τα θεωρητικά, για
το αθλητικό οικοδόµηµα και τη γενική πολιτική. Ωραία η θεωρία
όταν τα πριµ των αθλητών, οι επιβραβεύσεις, αυτά τα οποία η
πολιτεία τούς δίνει ως εχέγγυα για να προχωρήσουν και στη ζωή
τους, από το 2011 και µετά ήταν µηδέν. Και κληθήκαµε εµείς,
µέσα σε τρία χρόνια να πληρώσουµε και να καταβάλουµε στους
ανθρώπους που τα δικαιούνται γιατί τίµησαν τη χώρα µας, χρέη
της πολιτείας µιας δεκαετίας, για αυτούς τους ανθρώπους που
τόσο κοπτόµαστε, για το οικοδόµηµα που τόσο κοπτόµαστε.
Τα αθλητικά σχολεία ποιος τα κατήργησε; Ποια κυβέρνηση κατήργησε τα αθλητικά σχολεία; Να δεχθώ ότι ήταν προβληµατικός
ο τρόπος, να το δεχθώ. Το προβληµατικό το διορθώνεις, δεν το
καταργείς. Μην έρχεστε, λοιπόν, να κατηγορείτε και να µιλάµε
για οράµατα, όταν εσείς οι ίδιοι πήρατε αυτές τις αποφάσεις και
ακολουθήσατε αυτές τις πολιτικές.
Όσον αφορά τη βοήθεια στους µαθητές, δεν σας έχουν ενηµερώσει ότι από φέτος για τους µαθητές-αθλητές υπάρχει άλλο
σύστηµα, µε πολύ περισσότερες απουσίες και µε ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία γι’ αυτούς. Και αυτό µπορείτε να το συζητήσετε και µε τα παιδιά και µε τους γονείς. Είναι ψηφισµένα από
αυτό εδώ το Κοινοβούλιο, από αυτήν εδώ την Κυβέρνηση, φοβάµαι πως όχι από εσάς. Μάλλον ελπίζω πως, ναι, και από εσάς.
Αναφερθήκατε και σε κάποια που είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς,
εξαιρετικός και πολύ µεγάλο και σπουδαίο ταλέντο. Δεν είπε
µόνο για το πρόβληµα στη µάθηση. «Και τώρα θα µιλήσω για µια
οµοσπονδία µε την οποία έχω εξαιρετική σχέση και πιστεύω ότι
λειτουργεί καλά». Μίλησε για τα προβλήµατα στη λειτουργία της
οµοσπονδίας. Προσέξτε, είναι αλληλένδετα τα θέµατα. Και γι’
αυτό οφείλουµε να νοµοθετήσουµε και να πάρουµε γενναίες
πρωτοβουλίες, οι οποίες θα σηµατοδοτήσουν την αλλαγή σελίδας στο σύνολο του ελληνικού αθλητισµού.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -και κλείνω- νοµίζω ότι
σήµερα µας δίνεται η δυνατότητα να χαράξουµε µια νέα σελίδα,
να γυρίσουµε µια νέα σελίδα στην ελληνική αθλητική ζωή, τόσο
στον επαγγελµατικό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, να
διασφαλίσουµε τα δικαιώµατα όλων των Ελλήνων και όλων των
Ελληνίδων, να διασφαλίσουµε τα δικαιώµατα της µειοψηφίας, να
διασφαλίσουµε τη λογοδοσία, να διασφαλίσουµε την ορθή διαχείριση, να διασφαλίσουµε ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα, που στέκεται ξανά στα πόδια της, δεν θα ξαναγίνουν τα λάθη του
παρελθόντος, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα θα υπάρχουν κανόνες,
ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα τα πράγµατα έχουν αλλάξει και µπορούµε να κοιτάζουµε το µέλλον µόνο µε αισιοδοξία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Γίνεται
γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν από τα
άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, είκοσι εννέα µαθήτριες και µαθητές από
το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για τη
δευτερολογία σας έµειναν µόνο πέντε λεπτά, κύριε Βασιλειάδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Απλά τις καταθέτω. Δεν θα πω τίποτα για την οικονοµία του χρόνου. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Με βάση την έκθεση
της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Βασιλειάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών. Θα µιλάνε τρεις Βουλευτές
και θα µεσολαβεί Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είπα
τρεις, κύριε Τζαβάρα, γιατί ήδη είναι τέσσερις που παραιτήθηκαν. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να είναι οι άνθρωποι από το
πρωί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Μην το διαπραγµατεύεστε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν το
διαπραγµατεύοµαι. Απλώς να είστε όλοι ακριβείς στον χρόνο,
γιατί θα µας φύγουν και άλλοι και δεν είναι σωστό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μίλησε τόσο χρόνο ο Υπουργός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο Υπουργός ήταν µέσα στον χρόνο, κύριε Τζαβάρα. Του έµειναν και
πέντε λεπτά για κλείσιµο. Μη µου λέτε τέτοια. Εξάλλου, από
εσάς µίλησε η κ. Μπακογιάννη ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, άρα δεν έχετε και λόγο να πιέζετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όσο και να προσπαθείτε να µας
ερεθίσετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ να
σας ερεθίσω;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …δεν θα ακούσετε από εµάς
αυτά τα οποία περιµένετε. Ακούστε, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ενηµερωθείτε από τους συναδέλφους σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν χρειάζεται να ενηµερωθώ
για τίποτα. Το κόµµα µου σας έχει εγγράφως γνωστοποιήσει ότι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είµαι εγώ και θα παραµείνω εγώ
µέχρι τέλους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ακούστε µε. Έγινε µια παρεξήγηση. Πίστεψε η κ. Μπακογιάννη
ότι εγώ…
(Θόρυβος - γέλωτες στην Αίθουσα)
Ποιος γελάει έτσι, ρε παιδιά; Μωρός γελά ακόµα και όταν δεν
συµβαίνει κάτι γελοίο. Αυτό λένε οι αρχαίοι.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ωραία τα ρητά σας, αλλά ακούστε την κ. Μπακογιάννη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Επειδή, λοιπόν, επιτέλους πρέπει να σέβεστε και αυτούς που έχουν τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, δεν φταίνε τώρα οι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …και αυτούς που τελικά έχουν
το δικαίωµα να µιλάνε…
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Κύριε Τζαβάρα,…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σας έχουνε φέρει για µπράβο
εδώ, κύριε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα!
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ρόπαλα και τσεκούρια είχαν
άλλοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, δεν κάνουµε τώρα διάλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν το κατάλαβα. Σε µένα λέτε
για ρόπαλα και τσεκούρια; Τα µούτρα σου να πας να κοιτάξεις
στον καθρέφτη!
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ρόπαλα και τσεκούρια είχαν
άλλοι. Εγώ είχα γαρύφαλλα κόκκινα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Λυπάµαι γιατί είσαι όργανο
αυτή τη στιγµή της κυρίας Προέδρου και του κυρίου Υπουργού
για να δηµιουργήσεις ταραχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, υπερβάλλετε, χάνετε το µέτρο. Ότι είµαι εγώ όργανο
ποιανού…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν χάνω κανένα µέτρο. Είµαι
ψύχραιµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ τι
ακριβώς κάνω; Λύστε τα προβλήµατά σας και µετά ελάτε να µου
µιλήσετε. Προς το παρόν σας διακόπτω.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Επειδή κατάλαβα ότι έχετε συλλάβει ένα σχέδιο εδώ για να µου στερήσετε τον λόγο, σας λέω
λοιπόν ότι δεν θα µου στερήσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
αυτά όµως είναι κόλπα. Δεν έχουν να κάνουν µε τον Κανονισµό…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κάτι τέτοια νταηλίκια εδώ πέρα
σαν του κυρίου, τον οποίο εµψυχώνετε σαν να είναι κάποιο νευρόσπαστο που θέλει να επιβάλει κάποια -υποτίθεται- τάξη στο
χάος που δηµιουργείται, να τα σταµατήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι λέτε
τώρα, κύριε Τζαβάρα; Τι είναι αυτά που λέτε; Σας παρακαλώ.
Όσο πλησιάζουν οι εκλογές χάνετε το µέτρο, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ήδη έχουµε αντιληφθεί και τον
τρόπο και το ήθος και το ύφος σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ήσασταν πολύ σοβαρός και µετρηµένος και τώρα σας βλέπω να
υπερβάλλετε συστηµατικά. Τελείωσε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εάν υπάρχει ανακλητικό έγγραφο από τον Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ότι
δεν είµαι εγώ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, τότε ναι, θα το
δεχτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι να
κάνουµε τώρα; Επειδή θέλει να βγάλει λόγο; Όχι. Δεν τα ξέρω
αυτά, κύριε, ούτε θεωρώ ότι ένας Βουλευτής κάνει απατεωνιά
για να µιλήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Από κει και πέρα, όλα αυτά τα
παραµύθια, τα οποία ενισχύετε σκηνοθετικά εδώ, σαν τους τύπους που ακούσαµε προηγουµένως να µας µιλάνε για ρόπαλα,
τα ρόπαλα τα µοιράζεστε µαζί µε τη Χρυσή Αυγή, που σας εκφράζουν και που αποτελούν το ιδεολογικό σας περιεχόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, όσο και να προσπαθήσετε, δεν µπορείτε να δικαιολογήσετε αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Τελειώσατε! Δεν θα σας ακούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εµείς είµαστε φιλελεύθεροι δηµοκράτες. Να το ξέρετε αυτό. Εάν δεν το έχετε πληροφορηθεί,
σας το λέω. Είµαστε φιλελεύθεροι δηµοκράτες, σεβόµαστε τους
συνοµιλητές µας και απαιτούµε να τηρείται ο Κανονισµός και το
Σύνταγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτά να
τα πείτε στους συναδέλφους σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ
ξέρω. Κατ’ αρχάς δεν ήµουν στο Προεδρείο εγώ, κύριε Τζαβάρα.
Ηρεµήστε και λύστε τα κοµµατικά σας προβλήµατα.
Αν είναι δυνατόν, θα βρεθούµε και να απολογούµαστε στον κ.
Τζαβάρα!
Ο κ. Στύλιος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που κατά
κοινή οµολογία δεν δίνει συγκεκριµένη κατεύθυνση και λύση στα
θέµατα και τα ζητήµατα που απασχολούν σήµερα τον ελληνικό
αθλητισµό. Απαριθµώ πολύ συγκεκριµένα τα ζητήµατα που εγώ
πιστεύω ότι απασχολούν σήµερα το φίλαθλο κοινό, τις οµοσπονδίες, τους αθλητές και τα σωµατεία:
Ένα πρώτο θέµα είναι το ζήτηµα της βίας.
Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι η λειτουργία του πρωταθλήµατος,
η λειτουργία του ποδοσφαίρου µε την εποπτεία που υπάρχει
στην ΕΠΟ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, από την
UEFA και τη FIFA. Διεκδικούµε, θέλουµε και ζητούν οι φίλαθλοι
ένα καθαρό, διαφανές και τίµιο πρωτάθληµα που δεν µπορείτε
να το διασφαλίσετε.
Το τρίτο ζήτηµα που θέλω να αναφέρω, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Βουλευτές, είναι ότι πρέπει να έχουµε την ανάπτυξη του
αθλητισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περασµένο Σαββατοκύριακο
είχαµε βίαια επεισόδια σε έναν αγώνα πόλο γυναικών. Είχαµε
απαράδεκτες εικόνες για τις οποίες οφείλει η Κυβέρνηση να
δώσει εξηγήσεις, να µας παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της.
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Πώς σκοπεύει να πάρει µέτρα ώστε να περιοριστούν επιτέλους
αυτά τα έκτροπα; Απαντήσεις στην επιτροπή δεν πήραµε. Έθεσα
το συγκεκριµένο ερώτηµα, ωστόσο η συγκεκριµένη πράξη βίας
και βανδαλισµού σε αγώνα πόλο γυναικών µάλλον, όπως καταλαβαίνουµε όλοι, έχει τις ρίζες της αλλού. Όλοι αντιλαµβάνονται
ότι οι αιτίες δεν αφορούσαν πάντως κάποιο κακώς νοούµενο
πνεύµα αντιπαλότητας στο πόλο γυναικών.
Το συµπέρασµα παραµένει το ίδιο. Η Κυβέρνηση στερείται ουσιαστικής, συστηµατικής και εφαρµόσιµης πολιτικής σε σχέση
µε την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της βίας στον ελληνικό
αθλητισµό. Δυστυχώς, αντί να ασχοληθεί το αρµόδιο Υπουργείο
µε αυτά τα φλέγοντα ζητήµατα, κάνει παρεµβάσεις άλλου επιπέδου, ακολουθεί πιστά τις κοµµατικές του προτεραιότητες, θέλοντας να επιφέρει αλλαγές στον ρόλο του κράτους, απέναντι στον
αθλητισµό. Μιλούµε για κρατικοποίηση του ελληνικού αθλητισµού. Κατά τη γνώµη µου, αυτός θα έπρεπε να είναι και ο τίτλος
του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Αντί, λοιπόν, να µιλάµε για θέµατα ουσίας, ώστε να αντιµετωπίσουµε και τους ενδεχόµενα στηµένους αγώνες, να έχουµε ένα
καθαρό και τίµιο πρωτάθληµα, να µην έχουµε βία στα γήπεδα και
να αφήσουµε ελεύθερο τον αθλητισµό και τις οµοσπονδίες να
αναπτυχθούν, εσείς κόπτεστε να ασκήσετε έλεγχο στα όργανα
και τις επιτροπές µέσω κρατικοποιήσεων, δηλαδή έναν σοβιετικού τύπου αθλητισµό.
Πάµε, λοιπόν, στις πρώτες διατάξεις που αφορούν την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Μετατρέπετε την Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Το είπα και στην επιτροπή. Το ίδιο πράξατε και µε το ΕΣΚΑΝ. Ποια είναι τα αποτελέσµατα τα οποία επιφέρατε µέχρι σήµερα στο ΕΚΣΑΝ; Το ΕΣΚΑΝ ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου δεν έχει λειτουργήσει. Λειτουργεί µε το παλιό καθεστώς
που είχε πριν νοµοθετήσετε εσείς τη µετατροπή του σε νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Άρα κρίνεστε από τα αποτελέσµατα και αντί να διδαχτείτε έρχεστε και επαναλαµβάνετε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά.
Σε σχέση µε τα εκλογικά συστήµατα η ΕΟΕ, η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, µόλις χθες το βράδυ εξέδωσε µία ανακοίνωση.
Έχω εδώ την ανακοίνωση της ΕΟΕ. Λέει, λοιπόν, ότι συζήτησε
µε τον Υπουργό, εισηγήθηκε πάνω από πενήντα τροποποιήσεις
στο σχέδιο νόµου και ελάχιστες από αυτές τις πενήντα έγιναν
δεκτές, στην πλειοψηφία τους απορρίφθηκαν. Λέει επίσης και
κάτι άλλο πολύ σηµαντικό, ότι θα προσφύγει στη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή εναντίον του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Σας είπαµε, κύριε Υπουργέ, στην αρµόδια επιτροπή ότι υπάρχουν διατάξεις που είναι σε αντιπαράθεση µε τα καταστατικά και
τους κανονισµούς λειτουργίας των οµοσπονδιών αυτών των
ίδιων και των σωµατείων, τα οποία καταστατικά η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ελέγχει και εγκρίνει και είναι ενταγµένες οι
οµοσπονδίες µας στις Ευρωπαϊκές Οµοσπονδίες Αθληµάτων και
σε Παγκόσµιες Οµοσπονδίες Αθληµάτων.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι έρχεστε σε αντίθεση. Σας λέει και η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ότι δεν µπορείτε µε το νοµοσχέδιο
να διαφυλάξετε τη βιωσιµότητα των Αθλητικών Οµοσπονδιών διαβάζω ακριβώς τα λόγια- και των επτά χιλιάδων ερασιτεχνικών
σωµατείων από τη λαίλαπα των ανεφάρµοστων και µη ρεαλιστικών µέτρων που επιφυλάσσει για τη λειτουργία τους το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Άρα, λοιπόν, µιλάτε µισή ώρα, κύριε Υπουργέ και µας λέτε ότι
κόπτεστε για τον ελληνικό αθλητισµό. Σας λένε οι άνθρωποι που
προσφέρουν στον αθλητισµό, η ΕΟΕ, οι οµοσπονδίες και τα σωµατεία ότι είναι αντίθετοι και δεν έχετε την παραµικρή ευαισθησία να πείτε ότι θέλω να συζητήσω µαζί τους, να διαλεχθώ, να
καταλήξετε κάπου, γιατί ο αθλητισµός θα έπρεπε να µας ενώνει
και να µας κάνει περήφανους και όχι να βρίσκουµε λόγους και
τρόπους για να υπάρχει αντιπαράθεση.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά την ανακοίνωση της ΕΟΕ και
ελπίζω ο κύριος Υπουργός να τη λάβει υπ’ όψιν του τώρα ή στο
µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ανακοίνωση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
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Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναφέρθηκε η προλαλήσασα κ. Μπακογιάννη και σας είπε ότι
θα έρθετε να «ξεψηφίσετε» το νοµοσχέδιο όταν θα έχετε άλλες
απαντήσεις και αποφάσεις από τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή.
Γι’ αυτό σας είπα ότι συζητάτε και προσπαθείτε να κρατικοποιήσετε τον αθλητισµό, αντί να τον βοηθήσετε, να του δώσετε
χώρο ούτως ώστε να αναπτυχθεί και να προχωρήσει περισσότερο.
Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι καταργείτε την Ελεγκτική
Επιτροπή από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και δίνετε την
αρµοδιότητα, όπως λέτε και παραπληροφορείτε εδώ και τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -και τους ρωτώ και αυτούς- ότι θεσµοθετείται µέσα στο νοµοσχέδιο να ελέγχει ο Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα δύο λεπτά ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Σας λέω, λοιπόν, ότι η συγκεκριµένη επιτροπή απαρτίζεται από
είκοσι ένα µέλη που είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού και του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι ξέρουν
πολύ καλά να ελέγχουν τις οµοσπονδίες, τα οικονοµικά, τον
τρόπο λειτουργίας και µία σειρά άλλων διατάξεων. Εσείς λέτε,
λοιπόν, ότι όχι, δύο ελεγκτές δηµόσιας διοίκησης θα τα καταφέρουν. Με ποια µέσα; Σας είπα: εξοπλίστε περισσότερο τη συγκεκριµένη επιτροπή.
Σας είπε και η εισηγήτριά µας κ. Καραµανλή ότι είσαστε στη
διακυβέρνηση της χώρας τεσσεράµισι περίπου χρόνια, οπότε
γιατί δεν λειτουργήσατε τη συγκεκριµένη επιτροπή; Ποια είναι
τα αποτελέσµατά της; Δεν ήρθατε χθες, δεν αναλάβατε χθες για
να µιλάτε γενικά και αόριστα. Πρέπει να κάνετε έναν απολογισµό
του έργου σας και των πεπραγµένων σας αυτά τα τεσσεράµισι
χρόνια. Δεν έχει λειτουργήσει µε τη δική σας Κυβέρνηση και προχωράτε σε µία άλλη τροποποίηση δηµιουργώντας ένα οµιχλώδες
τοπίο.
Κύριε Υπουργέ, η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής σάς λέει
τα ανάποδα και τα αντίθετα από αυτά τα οποία εσείς επικαλεστήκατε πριν από λίγο από το Βήµα της Βουλής. Άρα ή εσείς µόνο εσείς- κατέχετε την απόλυτη αλήθεια ή η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής, ένα θεσµικό και ανεξάρτητο όργανο από
καταρτισµένους επιστήµονες, γνωρίζει τι λέει. Καταλάβετε για
να καταλάβουν και οι πολίτες πλέον τι συµβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσετε, κύριε Στύλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ολοκληρώνω.
Και ο προηγούµενος οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Πρόεδρε, µίλησε κοντά στα εννέα λεπτά. Αν θέλετε, δείχνετε και σε εµένα
µια ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Από τότε που ήρθα δεν έχει παραβεί κάποιος τον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ούτως ή άλλως στο νοµοσχέδιο είµαστε
λίγοι οι οµιλητές. Γιατί τόση βιασύνη να κλείσει πολύ γρήγορα,
να µην καταλάβει ο κόσµος τι συζητούµε, τι ψηφίζουµε, τι αφορά;
Δεν έχω καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Στύλιο, µην καταναλώνετε κι άλλον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Δεν τον καταναλώνω.
Κλείνω την τοποθέτησή µου. Είπα και για την Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής. Παρατηρώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι
στην πράξη λειτουργείτε, εφαρµόζετε και πράττετε τα ανάποδα
από αυτά τα οποία διακηρύσσετε από το επίσηµο Βήµα και αυτό
είναι µία συνολική στάση και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε σχέση µε τη Φίλιππο Ένωση θα πω ένα πράγµα, το οποίο
το είπα και στην επιτροπή και δεν διορθώθηκε.
Έρχεται ο Υπουργός και του δίνει εξουσιοδότηση ο νόµος να
διορίσει τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης της Φιλίππου Ενώσεως.
Και λέω: Γιατί αναλαµβάνετε, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό το φορτίο; Γιατί δεν λέτε ότι θα διαλέξουµε αριστίνδην, κάποιους που
είναι διακεκριµένοι, στο συγκεκριµένο άθληµα που είναι ειδικοί
ή θα βάλω µία εκλογική διαδικασία για να τους διαλέξουν. Για
ποιον λόγο παίρνετε πάνω σας όλο αυτό το φορτίο;
Και σας είπα -και δεν άρεσε στους αδελφούς του ΣΥΡΙΖΑ, διότι
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η αλήθεια δεν αρέσει πολλές φορές- ότι διορισµός σε γενική συνέλευση οργάνου έχει να γίνει στη χώρα µας από το 1968. Με
συγχωρείτε πάρα πολύ, ο αθλητισµός για µας, για την Ελλάδα,
η εθνική οµάδα, το ποδόσφαιρο, οι διακρίσεις είναι πράγµατα
που µας ενώνουν, που µας δίνουν αξία, που µας κάνουν περήφανους. Δεν είναι για να κάνουµε κοµµατική πολιτική, πολιτική
διαχωριστικών γραµµών. Γι’ αυτόν τον λόγο διαφωνούµε µε το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μαυρωτά, έχετε τον λόγο. Εσείς είστε πάντα ακριβής στον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να τηρήσω κι εγώ το επτάλεπτο και θα µπω
κατευθείαν στις παρατηρήσεις µας επί του σχεδίου νόµου, τις
περισσότερες από τις οποίες εκφράσαµε και στη συζήτηση στην
επιτροπή.
Ξεκινώ από το πρώτο µέρος. Δεν είµαστε επί της αρχής αρνητικοί στη µετεξέλιξη της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
από συλλογικό όργανο σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου,
προκειµένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί του. Δίνουµε, όµως,
βαρύτητα στην οργάνωση και στη στελέχωση του νέου φορέα.
Συγκεκριµένα, πέρα από την ακρόαση και τη σύµφωνη γνώµη
της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όπως πρόσθεσε ο
Υπουργός, κρίνουµε απαραίτητη τη διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και στην περίπτωση θεσµικής εκπροσώπησης αυτή να ικανοποιείται κατόπιν πρότασης των αντίστοιχων
θεσµών.
Στα θέµατα οργάνωσης αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και
οµοσπονδιών, όντως υπήρξε µία ανακοίνωση από την ΕΟΕ, την
οποία θα ήθελα να τη σχολιάσει και ο Υπουργός στη δευτερολογία του ίσως. Η αλήθεια είναι ότι το ύφος της ανακοίνωσης ήταν
αρκετά οξύ, όχι πάντως τόσο οξύ όπως του εκπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα της Ολυµπιακής Επιτροπής κατά την ακρόαση
των φορέων.
Το σίγουρο είναι ότι εµείς, το Ποτάµι, κι εγώ προσωπικά, θέλουµε να δούµε περισσότερες προβλέψεις καλής διακυβέρνησης στον αθλητισµό, µε βάση τα όσα συζητούνται και στο
Συµβούλιο της Ευρώπης και σας τα ανέπτυξα και στις επιτροπές.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης µιλάει για κριτήρια καλής διακυβέρνησης και ακεραιότητας και σας καταθέτω για τα Πρακτικά το
πρόσφατο ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρώπης µε τίτλο:
«Προς ένα πλαίσιο σύγχρονης αθλητικής διακυβέρνησης», του
Δανού Μόγκενς Γιένσεν, που είναι τροφή για σκέψη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκεί βλέπουµε το πλαίσιο το οποίο θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και να θεσµοθετηθεί, έχοντας µέσα στοιχεία διαφάνειας,
λογοδοσίας, όπως η δηµοσίευση για τις οµοσπονδίες της ηµερήσιας διάταξης των διοικητικών συµβουλίων, των αποφάσεων
ή και των πρακτικών των διοικητικών συµβουλίων, των ισολογισµών και των οικονοµικών καταστάσεων στο site της κάθε οµοσπονδίας. Τέτοια βήµατα, δηλαδή, διαφάνειας και λογοδοσίας
είναι που θα θέλαµε να δούµε. Ακούγονται πολλά για αδιαφάνεια
και σίγουρα δεν µπορεί οι αθλητικές οµοσπονδίες να είναι µαύρα
κουτιά, ειδικά σήµερα το 2019.
Στο νοµοσχέδιο έχουν ανακύψει διάφορα ζητήµατα. Ξεχωρίζω
την εισαγωγή των διαφορετικών ψηφοδελτίων στις αρχαιρεσίες,
την ποσόστωση φύλου και τον περιορισµό των θητειών των
αθλητικών παραγόντων.
Ας πάµε στο εκλογικό σύστηµα. Θα µπορούσε να ισχυριστεί
κάποιος ότι οι κυβερνητικές προτάσεις είναι µία προσπάθεια για
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση. Εµείς έχουµε, όµως, µία άλλη
ανησυχία, µήπως τα διαφορετικά ψηφοδέλτια µετατρέψουν και
τις εκλογές στον αθλητικό χώρο, όπως το έχουν κάνει στον συνδικαλιστικό χώρο και στον φοιτητικό χώρο, σε µία καθαρά κοµµατική αντιπαράθεση.
Προτιµούµε, λοιπόν, το ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί προκρίνουµε
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τους ανθρώπους, τα πρόσωπα, έναντι των παρατάξεων και, µάλιστα, προτείναµε το ενιαίο ψηφοδέλτιο µε ταξινοµική ψήφο, ένα
εναλλακτικό εκλογικό σύστηµα, που αποτρέπει την κατευθυνόµενη σταυροδοσία που απαντάται σε περιπτώσεις ενιαίων ψηφοδελτίων.
Είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε στις εκλογές των
συµβουλίων διοίκησης των πανεπιστηµίων µε επιτυχία και είναι
αρκετά συνηθισµένο στον αγγλοσαξονικό κόσµο. Το σύστηµα
αυτό έχει τη λογική όχι της απλής σταυροδοσίας αλλά σειράς
προτίµησης των υποψηφίων, ώστε να αποτρέπει την κατευθυνόµενη σταυροδοσία.
Αν, όµως, το σύστηµα αυτό ξενίζει, η επόµενη προτίµησή µας
θα ήταν προς το ενιαίο ψηφοδέλτιο πάλι, αλλά µε σταυροδοσία
50% των εκλεγµένων, δηλαδή λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο
που βάζετε, ώστε να προκύπτουν πολύ πιο εύρωστες διοικήσεις
και το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας να «παντρεύεται» µε
το κριτήριο της κυβερνησιµότητας, που είναι και το ζητούµενο
στα εκλογικά συστήµατα.
Στο θέµα της ποσόστωσης των φύλων φυσικά και πρέπει να
γίνουν -και έχουν γίνει- βήµατα στην κατεύθυνση της ισότητας
στον αθλητισµό. Προφανώς οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται
επαρκώς, όπως στον γενικό πληθυσµό, στις θέσεις του αθλητισµού.
Η ποσόστωση, όµως, δεν είναι πανάκεια. Η ενασχόληση µε τα
διοικητικά του αθλητισµού πρέπει σίγουρα να είναι εθελοντική.
Εάν δεν επιθυµούν αρκετές γυναίκες να εµπλακούν στα διοικητικά ενός σωµατείου, πώς θα το αντιµετωπίσουµε αυτό µε το
συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο; Τι ασφαλιστικές δικλίδες θα
υπάρχουν;
Νοµίζουµε ότι η πρόταση των οµοσπονδιών για ποσόστωση
µόνο υπό την προϋπόθεση ελάχιστου αριθµού υποψηφίων είναι
αρκετά ρεαλιστική. Και εναλλακτικά σάς καλούµε να εξετάσετε
και την πρόταση που κάναµε στην επιτροπή όχι για υποχρεωτική
ποσόστωση αλλά για πριµοδότηση της ισότιµης αντιµετώπισης
στα διοικητικά συµβούλια των δύο φύλων. Να είναι, δηλαδή, ένα
κριτήριο χρηµατοδότησης αυτή η ισότιµη αντιπροσώπευση και
όχι εξαναγκαστική.
Στο ζήτηµα των θητειών των αθλητικών παραγόντων είµαστε
υπέρ του περιορισµού. Κατανοούµε -και εγώ ως άνθρωπος του
αθλητισµού µπορώ να το πω- την ανάγκη κάποιων ανθρώπων
που έχουν προσφέρει, να συνεχίσουν να υπηρετούν αυτό που
γνωρίζουν και αγαπούν. Δεχόµαστε τη συνεισφορά τους στις
διάφορες επιτυχίες. Θα πρέπει, όµως, και αυτοί µε τη σειρά τους
να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν πλέον αθάνατοι, ούτε καν στην
ΔΟΕ. Έχουν βάλει όριο τα εβδοµήντα έτη.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι υπάρχουν και άλλες οδοί πέραν της κατάληψης µιας από τις αναφερόµενες εκτελεστικές θέσεις ενός διοικητικού συµβουλίου, χώρια ότι πρέπει να οριστεί σαφώς τι είναι
εκτελεστική θέση σε ένα διοικητικό συµβούλιο και να µην το αφήνουµε ασαφές.
Στο άρθρο 35 -το είπα και στην επιτροπή- φεύγει η πρόβλεψη
που καθορίζει ένα άλλο όριο στον αριθµό των ξένων παιχτών και
αθλητών. Και αυτό ίσως θα πρέπει να το ξαναδείτε.
Για το άρθρο 42 παράγραφος 4 που απαιτείται υποχρεωτική
αδειοδότηση από την οµοσπονδία για τη διεξαγωγή αγώνων, νοµίζω ότι γραφειοκρατικοποιούµε πολύ το σύστηµα, το κρατικοποιούµε. Και θα πρέπει να είχαµε κάποιες πιο ευέλικτες ασφαλιστικές δικλίδες, όπως, για παράδειγµα, ενηµέρωση ή γνωστοποίηση αντί για υποχρεωτική αδειοδότηση. Γενικά µε το παρόν
νοµοσχέδιο υπάρχει µία τάση υπερρύθµισης του τοπίου.
Για τον ιππόδροµο -τα είπα και στις επιτροπές- θεωρώ ότι προσπαθεί να βρεθεί µια χρυσή τοµή. Αναγκαστικά µε το νέο σύστηµα νοµίζω ότι θα υπάρξουν συναινέσεις. Θεωρούµε ότι έτσι
θα δοθεί τέλος στη διαµάχη που έχει οδηγήσει στο κλείσιµο του
ιπποδρόµου, θέτοντας σε κίνδυνο την εργασία δύο χιλιάδωντριών χιλιάδων οικογενειών.
Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, όµως, εφιστά όντως
την προσοχή στη διαδικασία που θα ακολουθείται στην περίπτωση ακαταλληλότητας του ιπποδρόµου του Μαρκόπουλου.
Και νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δείτε.
Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, στη θητεία µου ως πρό-

4944

εδρος στην Υποεπιτροπή για την Εκπαίδευση στη Νεολαία και
τον Αθλητισµό στο Συµβούλιο της Ευρώπης, αυτό που βλέπω
είναι η έµφαση που δίνεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε
έννοιες όπως διαφάνεια, λογοδοσία, ακεραιότητα, που πρέπει
να χαρακτηρίζουν τις ηγεσίες του αθλητικού κινήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να συγκλίνουν µε το αθλητικό κίνηµα και το αθλητικό κίνηµα προσπαθεί να συγκλίνει µε τις κυβερνήσεις, προκειµένου να βρεθεί ένα modus operandi, που θα
σέβεται τις αρχές της αυτονοµίας αλλά και της λογοδοσίας.
Και κλείνοντας να πω ότι θεωρώ πως ο αθλητισµός είναι πολύ
σοβαρή υπόθεση για να µπαίνει στο µικροκοµµατικό παιχνίδι.
Ούτε λοιπόν, ο αντισυριζαϊσµός να µας τυφλώνει απέναντι σε
αναγκαίες διατάξεις για τον αθλητισµό, ούτε, όµως, και η ιδεοληψία να επικρατεί, δηµιουργώντας αδιέξοδα που αύριο θα
βρούµε µπροστά µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Μαυρωτά, και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Ακριώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, βία, παράνοµο στοίχηµα, στηµένοι αγώνες, «µαύρο» χρήµα αποτελούν σενάριο ταινίας προσεχώς ή την πραγµατικότητα στον επαγγελµατικό αθλητισµό;
Άγριο τοπίο συναντήσαµε στον αθλητισµό και στους αγωνιστικούς χώρους αλλά κύρια έξω απ’ αυτούς. Από το 2015 έχω τοποθετηθεί σε όλα τα αθλητικά νοµοσχέδια που ήρθαν. Από το
2015 ξεκίνησε η προσπάθειά µας σε όλα τα επίπεδα, για να επαναφέρουµε το οξυγόνο και την καθαρότητα στον χώρο του αθλητισµού. Είναι ένας χώρος που ασφυκτιά από τον χορό της
διαπλοκής που έχει στηθεί γύρω απ’ αυτόν.
Αθλητισµός-εµπόρευµα, αθλητισµός-πεδίο συναλλαγής και
διαφθοράς, αθλητισµός-όχηµα πλουτισµού, έννοιες θεωρητικά
αντιφατικές, έννοιες, όµως, που πολλές φορές στην πράξη ταυτίζονται, µε τον αθλητισµό να γίνεται κρίκος σε µια αλυσίδα διαπλοκής µέσων µαζικής ενηµέρωσης, πολιτικών και επιχειρηµατικών συµφερόντων. Μεγαλοπαράγοντες, µεγαλοκαναλάρχες
και µεγαλοστελέχη µικραίνουν τον αθλητισµό, στήνοντας φαγοπότι σε ένα αλισβερίσι διαφθοράς και παρανόµων συναλλαγών.
Και από την άλλη είναι όλοι εκείνοι οι αθλητές, που καθηµερινά
κάνουν υπερήφανη τη χώρα µας µε τις εξαιρετικές τους επιδόσεις, που εκπροσωπούν το υγιές κοµµάτι του αθλητισµού αυτό
της σκληρής δουλειάς, της πειθαρχίας και των υψηλών στόχων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει τοµές
στον χώρο του επαγγελµατικού αθλητισµού. Εγκαθιδρύει ισχυρότερη εποπτεία. Ενισχύει τη συµµετοχή και τη διαφάνεια στις
εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών οργανώσεων. Και παράλληλα διασφαλίζει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στις ελληνικές
ιπποδροµίες, θέτοντας ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τη Φίλιππο Ένωση Ελλάδας.
Στην ανάγκη για ένα ισχυρότερο µηχανισµό ελέγχου και εποπτείας απαντάµε µε τη σύσταση της επιτροπής επαγγελµατικού
αθλητισµού ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο. Οπλισµένη µε ευρείες εξουσίες διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων θα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην καταπολέµηση της αδιαφάνειας και της διαφθοράς.
Με την εγκαθίδρυση της απλής αναλογικής στις αρχαιρεσίες
των σωµατείων µπαίνει ένα τέλος στα τσιφλίκια και στη χειραγώγηση βαθιά δηµοκρατική τοµή.
Ήταν τουλάχιστον άστοχο εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής
Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μπακογιάννη, ότι µε την
απλή αναλογική φέρνουµε τον κοµµατισµό µέσα στον αθλητισµό.
Ενώ µέχρι τώρα µε τα πλειοψηφικά συστήµατα είχαµε µονοκοµµατισµό. Γνωριζόµαστε άλλωστε σε αυτή την χώρα.
Κάνουµε πράξη την ισότητα και την εκπροσώπηση των γυναικών στις αθλητικές διοικήσεις µε την καθιέρωση για πρώτη φορά
ποσόστωσης φύλου.
Στα αδικήµατα βίας στον αθλητισµό η παρέµβαση της δικαιοσύνης καθίσταται αµεσότερη, µε τη δυνατότητα επιβολής περιο-
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ριστικών όρων στον κατηγορούµενο κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης για όσο διαρκεί η προδικασία. Είναι διατάξεις που
στο σύνολό τους υλοποιούν τον βασικό µας στόχο για εκδηµοκρατισµό και εξυγίανση στο σύνολο της αθλητικής δραστηριότητας στη συνεχεία σηµαντικών παρεµβάσεων που έχουµε ήδη
υλοποιήσει για την αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, την αναβάθµιση των αθλητικών υποδοµών, την προάσπιση και κατοχύρωση του αθλητισµού ως βασικού κοινωνικού αγαθού.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν νοµοσχέδιο επαναφέρουµε τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή
διακυβέρνηση στον χώρο του αθλητισµού. Σπάµε αποστήµατα
του παρελθόντος, διορθώνουµε τα κακώς κείµενα, δίνουµε λύσεις σε ζητήµατα που λίµναζαν για χρόνια για να διαφυλάξουµε
την ουσία του αθλητικού ιδεώδους, για έναν αθλητισµό αγνό που
θα αποτελεί πρότυπο, που θα διδάσκει το ευ αγωνίζεσθαι, την
ευγενή άµιλλα, την επίτευξη στόχων µέσα από σκληρή δουλεία.
Για έναν αθλητισµό που θα ανήκει εξ ολοκλήρου στα χέρια του
αθλητή, του προπονητή, του φιλάθλου, που δεν θα γίνεται προσοδοφόρο παιχνιδάκι στα χέρια κάποιων µεγαλοπαραγόντων.
Θέλουµε ο αθλητής να στέλνει την µπάλα στα δίχτυα και όχι
χέρια που συναλλάσσονται κάτω από το τραπέζι.
Εµείς έτσι ξέρουµε να παίζουµε µπάλα και έτσι θα συνεχίσουµε κάθε αγώνα που δίνουµε σε όλα τα γήπεδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο, κύριε Ακριώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έρχεται στο µυαλό µου η εικόνα των πολιτικών Αρχηγών, που
συγχαίρουν τους αθλητές µας όταν µας κάνουν υπερήφανους
και κατακτούν διεθνείς διακρίσεις και αυτό δείχνει µια εικόνα
εθνικής ενότητας και περηφάνιας και θα έπρεπε όλοι να έχουµε
συζητήσει µε τέτοιον τρόπο, το διαλαµβανόµενο νοµοσχέδιο,
κύριε Υπουργέ, ώστε αυτή η εθνική ενότητα, η οµοψυχία και η
βούληση όλων µας να υποστηρίξουµε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, που µας κάνει υπερήφανους µε τις επιτυχίες του, να διαµορφώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο της διαδικασίας της λειτουργίας όλου του συστήµατος.
Φοβούµαστε –το εξήγησε η εισηγήτρια µας, η κ. Κεφαλίδου,ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν ενισχύεται αλλά θίγεται ο ερασιτεχνικός αθλητισµός. Δίνεται η ευχέρεια όλο και µεγαλύτερης
παρέµβασης κρατικής και ελέγχου και διαµορφώνεται ένα χαώδες και ασαφές νοµοθετικό πλαίσιο µε γραφειοκρατία, παρεµβάσεις και διάφορες ερµηνείες επιρρεπείς στις εξωτερικές
παρεµβάσεις και τα κάθε είδους αθλητικά και µη αθλητικά συµφέροντα. Τα βλέπουµε και τα ζούµε όλα αυτά τα χρόνια.
Λυπούµαστε, που παρά την καλή µας προαίρεση την οποία
επιδείξαµε µε τοποθετήσεις της εισηγήτριάς µας στην επιτροπή
και σήµερα, δεν υπήρχε ευήκοον ους. Δεν δώσατε καµµία απάντηση στα επιχειρήµατά µας. Δεν δεχθήκατε καµµία από τις προτάσεις µας. Δεν απαντήσατε δε σε αυτό που η εισηγήτριά µας, η
κ. Κεφαλίδου, επανέλαβε από αυτό εδώ το Βήµα ότι στο άρθρο
42 παραβιάζεται απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για την αυτοοργάνωση του αθλητισµού και των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Αυτή είναι η δική µου παρατήρηση για το νοµοσχέδιο και δεν
θέλω να επεκταθώ καθώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
κύριε Υπουργέ, ο τρόπος που οργανώνεται η συζήτηση στη Βουλή αυτές τις ηµέρες, µας δίνει την ευκαιρία να θυµηθούµε όλοι
µας, πως αυτό εδώ το Σώµα λειτουργεί µε κανόνες προβλεπόµενους από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής και αυτοί
οι κανόνες καταπατούνται κατά σύστηµα.
Είχα την ευκαιρία στην αρχή της συνεδρίασης να ζητήσω τον
λόγο, όταν ο κ. Πολάκης παρουσίασε την τροπολογία για τον
ΕΟΠΥΥ, για να αναδείξω τόσο τις ευθύνες της Κυβέρνησης για
τον τρόπο που προετοιµάζει το νοµοθετικό έργο, µιας και µόλις
το µεσηµέρι τελείωσε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και
ο κ. Πολάκης που ξιφουλκεί κατά των συµφερόντων, τα ξεπλένει
µε άλλες ρυθµίσεις, µας έφερε εδώ µία διάταξη που είναι πάρα
πολύ µεγάλη για τον ΕΟΠΥΥ, η οποία µας έλεγε ότι είναι πάρα
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πολύ µεγάλης σηµασίας.
Είπα στον Προεδρεύοντα, τον κ. Βαρεµένο, ότι είναι και ευθύνη του Προεδρείου να βάλει ένα µέτρο, γιατί το Προεδρείο εκπροσωπεί το Σώµα, δεν είναι το µακρύ χέρι της Κυβέρνησης, να
βάλει ένα µέτρο στους Υπουργούς και στον τρόπο που εισάγουν
τις ρυθµίσεις.
Ο κ. Βαρεµένος αντί, όπως θα έπρεπε να κάνει κάποιος ο
οποίος προεδρεύει σε συνεδρίαση, να αναφερθεί στις δυσκολίες
της Κυβέρνησης, καµµιά φορά στις δυσκολίες του νοµοθετικού
έργου και να ζητήσει, εν πάση περιπτώσει, και µια κατανόηση,
µας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εµείς είµαστε πλειοψηφία, έτσι
θα κάνουµε και κάντε ό,τι θέλετε.
Θέλω να στηλιτεύσω από αυτό εδώ το Βήµα, αυτό -και το επαναλαµβάνω ότι- για εµάς θα αποτελέσει αντικείµενο παρεµβάσεων και στη Διάσκεψη των Προέδρων και άλλων, αν συνεχιστεί
αυτή η διαδικασία.
Και θα µου πείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που λέω
τώρα, έχει έναν τυπολατρικό χαρακτήρα ή έχει να κάνει και µε
την ουσία του νοµοθετικού έργου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Ας πάρουµε, λοιπόν, την µεγάλη τροπολογία της κ. Παπανάτσιου, που µας την παρουσίασε εδώ πάρα πολύ σύντοµα, για ένα
λεπτό, που αφορά την ΑΑΔΕ. Ξέρετε η ΑΑΔΕ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι το κεντρικό νευρικό σύστηµα του κράτους
µας. Έχει να κάνει µε τη βεβαίωση και την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, δηλαδή, έχει να κάνει µε τη µεγάλη µάχη που δώσαµε ως χώρα, να εξυγιάνουµε τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας µας, καθότι όπως γνωρίζετε -όχι πριν πολλά χρόνια πριν
εννέα χρόνια ακριβώς -το έλλειµµα ήταν 35 δισεκατοµµύρια σε
ετήσια βάση.
Καταφέραµε να το µηδενίσουµε λοιδορούµενοι, και τώρα η
Κυβέρνηση επαίρεται για τα υπερπλεονάσµατα, δηλαδή αντί να
παραµείνει στην ισορροπία, έβαλε παραπάνω φόρους και παραπάνω εισφορές, για να έχει πλεονάσµατα και να µοιράζει κανένα
επίδοµα.
Έρχεται, λοιπόν, αυτή η τροπολογία για την ΑΑΔΕ και τι κάνει,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ένα σύστηµα το οποίο το παραδώσατε στους δανειστές –γιατί δεν κάνατε ανεξάρτητη τη δηµόσια υπηρεσία είσπραξης και βεβαίωσης των δηµοσίων εσόδων
αλλά την κάνατε εταιρεία, της βάλατε διοικητικό συµβούλιο και
επόπτη από τους εταίρους µας- έρχεται, λοιπόν, εδώ να δώσει
άφεση αµαρτιών, σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι διά πράξεων
ή παραλείψεων υπήρχε απώλεια δηµοσίων εσόδων, βλάφτηκαν
ιδιώτες ή είχαµε ακόµα και δηµοσιοποίηση απόρρητων δεδοµένων.
Ήθελα να ρωτήσω την κ. Παπανάτσιου, αν ήταν εδώ, αλλά ο
τρόπος που νοµοθετούµε δεν µου επιτρέπει να τη ρωτήσω, γιατί
αυτό το µείζον θέµα έπρεπε να έρθει στην Επιτροπή Οικονοµικών. Κυρία Παπανάτσιου και κύριε Υπουργέ, -ποιος να µου απαντήσει τώρα αλίµονο- εδώ την προηγούµενη φορά συζητήσαµε
ότι αγνοούνται περίπου έξι έως επτά χιλιάδες υποθέσεις µεγάλης φοροδιαφυγής.
Με τι έχει να κάνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας; Έχει να κάνει µε τη ρύθµιση που ψηφίσατε εσείς
το 2015 και πήρατε τριάντα πέντε χιλιάδες υποθέσεις που είχε ο
ΣΔΟΕ και τις πήγατε στην ΑΑΔΕ. Και επειδή εκεί, λοιπόν, τις
τσουβαλιάσανε και έριξαν και χοντρό αλάτι και παρέµειναν ως
έχουν, πέρασε η πενταετία που έπρεπε να ελεγχθούν και ένα
πλήθος από αυτές παρεγράφη. Λένε µάλιστα δηµοσιεύµατα ότι
µεταξύ αυτών που παρεγράφησαν, είναι και µεγαλόσχηµων παραγόντων που περνούν από την πλαϊνή πόρτα στο Μέγαρο Μαξίµου. Είστε εσείς που ξιφουλκούσατε κατά των συµφερόντων.
Και, βέβαια, µετά η διοίκηση µε αποφάσεις της επέστρεψε πάλι
τµηµατικά είκοσι εννέα χιλιάδες από αυτές τις υποθέσεις. Έχω
τις υπουργικές αποφάσεις µία-µία µετρηµένες και αγνοούνται
πέντε έως έξι χιλιάδες.
Όµως και πάλι το ερώτηµα είναι. Από αυτές τις είκοσι εννέα
χιλιάδες που επεστράφησαν, πόσες είναι αυτές που παρεγράφησαν, ποια ήταν η απώλεια των εσόδων του δηµοσίου και γιατί
ερχόµαστε τώρα -ναι µεν σωστά- να απαλλάξουµε ποινικών ευθυνών, τον έρηµο τον υπάλληλο που του παρέδωσες µία κούτα
µε υποθέσεις και δεν προλάβαινε ούτε καν να την ανοίξει αυτή
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την κούτα και να τις καταγράψει, αλλά να τους αθωώσουµε εκ
των προτέρων και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ και τον διοικητή, επειδή
µε τις αποφάσεις αυτές που πήρε έβλαψε το δηµόσιο συµφέρον.
Εγώ δεν λέω ότι το έβλαψε µε δόλο αλλά µπορώ να έχω βάσιµες
δυνατότητες µεθαύριο να τον ελέγξω. Γιατί το κάνετε αυτό προκαταβολικά; Είναι ένα θέµα.
Να σας πω και κάτι άλλο. Προσφάτως µε νοµοθέτηµα δικό σας
το οποίο εµείς το ψηφίσαµε εκφράζοντας ορισµένες επιφυλάξεις, προβήκαµε στη µαζική οργάνωση των οικονοµικών δεδοµένων χιλιάδων, εκατοµµυρίων φορολογουµένων, δηµιουργώντας
στην ΑΑΔΕ ένα µαζικό αρχείο µε τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα κάθε φορολογούµενου, δηλαδή τραπεζικούς λογαριασµούς, ηλεκτρονικές συναλλαγές, επενδυτικά προϊόντα, δανειακές συµβάσεις. Και ανέλαβε η διοίκηση της ΑΑΔΕ αυτό το αρχείο
να το οργανώσει και να το περιφρουρήσει, διότι αντιλαµβάνεστε
τι συµφέροντα διαγκωνίζονται για τη γνώση αυτού του αρχείου
επενδυτικά, οικονοµικά και ούτω καθεξής. Και µου έρχεστε τώρα
εδώ µε την πρώτη παράγραφο της τροπολογίας του Υπουργείου
Οικονοµικών, να απαλλάξετε τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που αυτό το αρχείο διαρρεύσει. Δεν είναι το ίδιο, αν ο
υπάλληλος που έχει την ευθύνη του ελέγχου, ζητάει από τον εισαγγελέα του οικονοµικού ελέγχου να ανοίξουν οι λογαριασµοί
ενός υπόπτου για φοροδιαφυγή. Πρόκειται για ένα µαζικό αρχείο
εκατοµµυρίων υποθέσεων. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα συζητήσουµε σοβαρά; Και ναι µεν επαναλαµβάνω, να µη ρίχνουµε τις
ευθύνες στους υπαλλήλους όταν οι ευθύνες είναι πολιτικές, αλλά
µη µας λέτε κιόλας ότι όλα αυτά τα κάνετε καλοπροαίρετα.
Επίσης ήθελα να πω, σε σχέση µε την άλλη τροπολογία, ότι
µειώνετε τον φόρο των µετοχών από 15% σε 10%. Κατ’ αρχάς
εσείς το κάνατε από 10% σε 15%, την εποχή που πολεµούσατε
το κεφάλαιο µε βάση τις ταξικές σας προσεγγίσεις. Τώρα, λοιπόν, προσγειωνόσαστε στην πραγµατικότητα, κουβεντιάζετε µε
τους συνδέσµους των βιοµηχάνων, µε τους µετόχους και το γυρίζετε στο 10%.
Ερώτηση. Αυτή η µείωση της φορολογίας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη; Δηµιουργεί, δηλαδή, πρόσθετα κίνητρα για επενδύσεις να δηµιουργήσουµε
δουλειές; Γιατί αν θέλατε να κουβεντιάσουµε αυτή τη διάσταση,
θα έπρεπε να φέρετε δω την πρόταση νόµου του Κινήµατος Αλλαγής, που την έχουµε καταθέσει από τον Σεπτέµβρη µήνα και
που το Προεδρείο της Βουλής δεν τη φέρνει για συζήτηση κατά
παράβαση, επίσης, του Συντάγµατος και του Κανονισµού, για να
δούµε ότι πρέπει να µειώσουµε τη φορολογία στις µικρές επιχειρήσεις από το είκοσι εννιά στο είκοσι έξι. Ήταν είκοσι έξι και το
κάνατε είκοσι εννιά. Να απαλλάξουµε τους νέους από τον φόρο
επιτηδεύµατος και τις εισφορές για να δηµιουργήσουµε νέες
δουλειές. Να µειώσουµε τον φόρο στους αγρότες, να µειώσουµε
τις εισφορές, που τις έχετε συνδυάσει µε τον τζίρο και ρέπουν
όλοι στη φοροδιαφυγή. Να δώσουµε κίνητρα, όταν δηµιουργούνται θέσεις εργασίας, όπως έχουµε προτείνει, προσαυξάνοντας
κατά 50% τις δαπάνες και µια σειρά άλλα. Δεν τα κάνετε όµως.
Δεν κάνετε µία ουσιαστική συζήτηση. Φέρνετε αποσπασµατικές
ρυθµίσεις. Έχετε µια πλειοψηφία των εκατόν πενήντα ενός συγκροτηµένη από τον ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι άλλο µαζέψατε και τις ψηφίζετε χωρίς καµµία ουσιαστική συζήτηση και χωρίς κανέναν
αντίλογο. Άρα είναι πολύ σοβαρά τα ζητήµατα, που κάθε φορά
ανοίγονται µε τον τρόπο µε τον οποίον συζητούµε τα νοµοσχέδια
και µε τις τροπολογίες που έρχονται.
Επειδή δεν θέλω να µου κάνει καµµία παρατήρηση για τον
χρόνο η κυρία Πρόεδρος, θα κάνω µια παρένθεση. Όλοι οι οµιλητές οι κυβερνητικοί και ο Υπουργός µίλησαν υπερδιπλάσια του
χρόνου τους. Εγώ θέλω να µείνω στον χρόνο και λέω τούτο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Σήµερα το πρωί ο κ. Τσακαλώτος πανηγύριζε µε την έξοδο της
χώρας στις αγορές και την απελευθέρωση των δεσµών των µνηµονίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε πόσο µας κοστίζει
το 3,9% για αυτή τη δεκαετία; Πάνω από ένα δισεκατοµµύριο.
Και γιατί µας κοστίζει; Διότι τα επιτόκια σε όλες τις χώρες βαίνουν προς τα κάτω, καθώς οι προβλεπόµενοι ρυθµοί ανάπτυξης
-δείτε την ανακοίνωση του ΟΟΣΑ σήµερα- είναι πολύ χαµηλοί για
την επόµενη δεκαετία. Το επιτόκιο που πετύχαµε είναι υπερτρι-
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πλάσιο των υπολοίπων χωρών, Πορτογαλίας και λοιπά, που βγήκαν από τα µνηµόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατά συνέπεια όχι απλά δεν πρέπει να πανηγυρίζετε αλλά ούτε
να το ερµηνεύετε µε βάση αυτά που λέτε εσείς, όπως ότι σας
έχουν εµπιστοσύνη οι αγορές ούτε µε βάση αυτά που λέει η Νέα
Δηµοκρατία, αγαπητέ κύριε Τζαβάρα, ότι δίνουν εµπιστοσύνη –
λέει- στην επερχόµενη κυβέρνηση. Διότι η επερχόµενη κυβέρνηση όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υπό
τις δουλείες και τα δεσµά που έχει αναλάβει ο κ. Τσίπρας. Τα
υπερπλεονάσµατα του 3,5% σηµαίνουν 7 δισεκατοµµύρια σε ετήσια βάση και τη δέσµευση της δηµόσιας περιουσίας για εκατό
χρόνια. Συγγνώµη για ενενήντα εννέα χρόνια για να µη µαλώσω
πάλι µε τον κ. Τσακαλώτο.
Άρα, λοιπόν, µη µαλώνετε για τη δουλειά που έκαναν εκείνοι
που ξεκίνησαν τη µείωση των δηµοσίων ελλειµµάτων επιβαρύνοντας τον ελληνικό λαό, χάρη στις θυσίες του οποίου πετύχαµε
αυτά τα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Πάλλης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Ποιος θα µας σώσει από τους σωτήρες,
δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ο κ. Κουτσούκος να θεωρεί
εαυτόν σωτήρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω µόνο για ένα άρθρο
του νοµοσχεδίου για ένα αξιακό άρθρο για εµάς. Ο Υπουργός
έκανε µία εκτενέστατη οµιλία για όλο το νοµοσχέδιο, Θα µιλήσω,
λοιπόν, για το άρθρο 35, το οποίο ξέρω ότι και ο ίδιος προσωπικά
αλλά και ο συνάδελφος κ. Ψυχογιός µε πολλή επιµονή και µε
πολλή προσπάθεια έχουν δουλέψει, ούτως ώστε να µιλήσουµε
και για κάτι διαφορετικό.
Άρθρο 35. Το άρθρο 35, λοιπόν, είναι η αντικατάσταση της παραγράφου 7 του άρθρου 33, του γνωστού ν.2725/99, το οποίο
λέει στα ελληνικά ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα τοπικού περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς αθλητικούς αγώνες κυπέλλου ατοµικών ή οµαδικών αθληµάτων επιτρέπεται να συµµετάσχουν οµογενείς πολίτες κράτους-µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς,
που διαµένουν νόµιµα στη χώρα µε άδεια διαµονής σε ισχύ. Είναι
κάτοχοι, βεβαίως, ή κατέθεσαν αίτηση για την έκδοση άδειας παραµονής και πολίτες ή ανιθαγενείς, που διαµένουν στις χώρες
είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνούς προστασίας». Και µε την αντίστοιχη νοµοθετική βελτίωση
που κατέθεσε ο Υπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης, εξειδικεύει τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου και ποια είναι και τα
έγγραφα που απαιτούνται.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Τα λέω αυτά, διότι δεν θα αναφερθώ
στα προφανή παραδείγµατα γνωστών αθλητών που τιµούν τα
χρώµατα της Εθνικής Ελλάδος, θα αναφερθώ σε ανθρώπους
που έχω γνωρίσει, σε ανθρώπους που αγωνίζονται για τη ζωή
τους, και ο αθλητισµός αποτελεί γι’ αυτούς άλλη µία διέξοδο για
την επιβίωσή τους. Θα αναφερθώ γι’ αυτούς τους ανθρώπους,
οι οποίοι και λόγω του προσφυγικού ζητήµατος έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά µας, και έχω την προσωπική εµπειρία και γνώση,
για το πώς θα συµβάλλει αυτή η ρύθµιση του άρθρου 35 από
εδώ και πέρα ουσιαστικά σε µια συλλογική προσπάθεια που γίνεται και είµαστε πάρα πολύ περήφανοι γι’ αυτό, για την κατοχύρωση και την απρόσκοπτη συµµετοχή τους στα ερασιτεχνικά
πρωταθλήµατα και τον µαζικό αθλητισµό, που είναι µία συνέχεια
των δράσεων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, που έχει
κάνει µια εξαιρετική δουλειά µέσα από το πρόγραµµα ΑSPIRE,
που στοχεύει στην ένταξη των µεταναστών και των προσφύγων,
αλλά απαντά και υλοποιεί και ένα αίτηµα πληθώρας σωµατείων,
τόσο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων αλλά και άλλων
αθληµάτων.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και θα είµαι
πολύ σύντοµος και θα κλείσω πολύ νωρίτερα από τον προβλεπόµενο χρόνο- να αναφερθώ σε δύο εµπειρίες, που είναι και προ-
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σωπικές εµπειρίες. Θα αναφερθώ στον φίλο µου τον Χουσεΐν. Θα
ακουστεί παράδοξο στην Αίθουσα. Είναι πρόσφυγας αναγνωρισµένος από το Μαρόκο. Το Μαρόκο δεν είναι µία χώρα, που συγκαταλέγεται σ’ αυτές που έχουν τις προσφυγικές ροές µε µεγάλα
ποσοστά, λόγω φυλετικής του καταγωγής. Είναι στη χώρα µας
πάνω από δέκα χρόνια, µε διακρίσεις στο ατοµικό του άθληµα
στο Μαρόκο, ο οποίος εδώ και δέκα χρόνια παλεύει να αγωνιστεί
όχι κατ’ εξαίρεση στους αγώνες αλλά ως ισότιµος αθλητής.
Θα αναφερθώ σε µία άλλη προσπάθεια, που ξεκίνησε τον Σεπτέµβρη του 2016 στη Λέσβο, µε τους εγκλωβισµένους τότε για
πάνω από χρόνο, κυρίως, Αφρικανούς πολίτες τρίτων χωρών µε
την εφαρµογή της συνθήκης -της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας- και µε τον µακροχρόνιο εγκλωβισµό ανθρώπων. Τότε δηµιουργήθηκε η Cosmos FC Lesvos.
Στην Cosmos FC Lesvos, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι
σήµερα έχουν βρει στέγη σε δύσκολες έως τραγικές συνθήκες
καθηµερινότητας ανά περιόδους -και να το αναγνωρίσουµε αυτό- πάνω από διακόσιοι πενήντα αθλητές, που βρήκαν στην καθηµερινότητά της ανθρωπιά, αξιοπρέπεια, για τις λίγες ώρες που
αθλούνταν, αλλά κυρίως ξαναβρήκαν το όνειρό τους. Σήµερα γυµνάζονται σαράντα αθλητές και αναµένουν την ένταξή τους σε
αρκετά ποδοσφαιρικά σωµατεία της Λέσβου.
Επίσης πρέπει να σας αναφέρω ότι εξήντα ασυνόδευτοι ανήλικοι, που φιλοξενούνταν σε δοµές της Λέσβου, αναµένουν την
ένταξή τους σε πρόγραµµα τη διευκόλυνση κατ’ αρχάς για την
ένταξή τους σε πρόγραµµα παράλληλα µε τη φιλοξενία τους σε
δοµές ανηλίκων, για να µπορέσουν να µπουν και σε διαδικασία
οργανωµένης άθλησης. Δεν µιλώ για τον επαγγελµατικό αθλητισµό, µιλώ για τους ερασιτέχνες. Και µιλώ και για τους ντόπιους,
που µαζί µε αυτά τα παιδιά δίνουν παράλληλα τις µάχες τους
άλλοι τη µάχη για τη ζωή τους -και µιλώ για το φίλο µου τον
Γιώργο, που έχει σώσει τη ζωή του, γιατί έχει πρόσβαση στο σύστηµα υγείας- και άλλοι µαζί µε αυτά τα παιδιά δίνουν τη µάχη
και µόνο τότε οι µάχες είναι νικηφόρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αθλητικό πνεύµα και η συνύπαρξη των ανθρώπων είναι αυτά που χτίζουν κοινωνικούς δεσµούς, είναι αυτά που µας απελευθερώνουν, που µας κάνουν
καλύτερους ανθρώπους. Εµείς, λοιπόν, επιλέγουµε να είµαστε
καλύτεροι άνθρωποι, επιλέγουµε να συζούµε µε τους συνανθρώπους µας, επιλέγουµε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο µας.
Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια γι’ αυτή την πρωτοβουλία και
τη διάταξη, πέραν του όλου του νοµοσχεδίου που είναι εξαιρετικό. Είναι άλλη µια εξαιρετική διάταξη από την Κυβέρνησή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Πάλλη.
Η κ. Σκούφα έχει τον λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
αναφερθώ σε τρία κατεξοχήν θέµατα που αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς και εισαγωγικά να πω ότι είναι πολύ σηµαντική η
εκ νέου θέσπιση ενός ανώτατου ελεγκτικού εποπτικού µηχανισµού, της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, ενός οργάνου που ναι µεν ήδη υφίσταται, κρίνεται όµως απολύτως απαραίτητο να αποκτήσει ευρύτερες εξουσίες διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Όλοι ακόµη και οι όχι τόσο σχετικοί ή ενεργά δραστηριοποιούµενοι στον χώρο του αθλητισµού, γνωρίζουµε ότι, δυστυχώς,
ο χώρος του επαγγελµατικού αθλητισµού είναι ταυτόχρονα και
χώρος όπου, δυστυχώς, παγκοσµίως αλλά και πανελλαδικά, εµφιλοχωρούν φαινόµενα αδιαφάνειας, διαφθοράς, διαπλοκής, χειραγώγησης αγώνων κ.τλ.. Γι’ αυτό και κρίνεται άκρως επιβεβληµένη η ενίσχυση του εποπτικού ελεγκτικού ρόλου της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η οποία πλέον καθίσταται νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του αρµόδιου ή της αρµόδιας για θέµατα αθλητισµού Υπουργού. Φυσικά υπάγεται και στον έλεγχο, όπως είπε ο Υπουργός, της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Ο βασικός πυρήνας της σκέψης της συγκεκριµένης ρύθµισης
είναι ότι ο αθλητισµός αφορά όλους τους πολίτες. Και ως τέτοιος
ανήκει στη δηµόσια σφαίρα. Κατά συνέπεια η ανώτατη εποπτεία
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και του αθλητισµού σύµφωνα και µε την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Συντάγµατος ανήκει -και πρέπει να ανήκει- στο κράτος ως το θεσµοθετηµένο όργανο της οργανωµένης κοινωνίας.
Πολύ σηµαντική θεωρούµε τη νοµοθετική πρωτοβουλία για
την ποσόστωση κατά 1/3 στην εκπροσώπηση και των δύο φύλων
στις διοικήσεις των αθλητικών οργανώσεων όλων των βαθµίδων
και όχι µόνο των αθλητικών οµοσπονδιών. Κατά τις συνεδριάσεις
της επιτροπής διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σε σχέση µε το συγκεκριµένο µέτρο. Ειπώθηκε, για παράδειγµα, ότι το ισχύον µέτρο
της ποσόστωσης 20% για τις γυναίκες είναι υπεραρκετό. Η εµπειρία, όµως, διαψεύδει όσους ισχυρίζονται κάτι τέτοιο.
Είναι γεγονός ότι στα γήπεδα και στις κερκίδες κάθε αθλητικής
διοργάνωσης και συµβάντος, από την προπόνηση µέχρι τις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, βλέπουµε πλήθος γυναικών είτε
τις µανάδες να συντροφεύουν τα αθλούµενα παιδιά τους και να
τα εµψυχώνουν είτε τις αθλήτριες είτε τις προπονήτριες. Οι γυναίκες έχουµε µέγιστη και σηµαντικότατη ενεργό συµµετοχή
στον αθλητισµό. Παρ’ όλα αυτά όταν βλέπουµε τα ανώτερα διοικητικά όργανα και στον χώρο του αθλητισµού, οι γυναίκες υποεκπροσωπούµαστε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, από τα τριάντα δύο
µέλη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής µόνο οι δύο είναι γυναίκες, εκ των οποίων µόνο η µία είναι αιρετή.
Αποτελώ µέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για θέµατα
ισότητας, νεολαίας και δικαιωµάτων του ανθρώπου. Σε πάµπολλες συνεδριάσεις µας έχουµε επισηµάνει το γεγονός ότι ενώ οι
γυναίκες αποτελούµε το µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού εν
Ελλάδι –παρ’ όλο αυτό το σηµαντικότατο γεγονός- η συµµετοχή
µας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και σε θέσεις ευθύνης είναι
ελάχιστη έως µηδαµινή.
Για τον λόγο αυτό σε µία από τις συνεδριάσεις µας το θέµα
ήταν οι συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης και πολύ περισσότερο η λεγόµενη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, µία εργαλειοθήκη
στην οποία κληθήκαµε ως επιτροπή να καταθέσουµε προτάσεις.
Και ο ΟΟΣΑ επιβάλλει -αν θέλετε- ή υποδεικνύει ότι πρέπει και
στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά φυσικά να ενισχυθεί η συµµετοχή των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι το µέτρο της ποσόστωσης της τάξης του 30% δεν
είναι βέβαια πανάκεια, αλλά αποτελεί σηµαντικό µέτρο ενίσχυσης της δηµόσιας εκπροσώπησής µας και ανάδειξης της ικανότητάς µας να διοικούµε, να είµαστε σε θέσεις ευθύνης και να
λαµβάνουµε δηµόσιες αποφάσεις.
Χαιρετίζουµε, λοιπόν, τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση και
αναµένουµε κι άλλες στη συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Οι διατάξεις, επίσης, των άρθρων 26 και 28 είναι εξαιρετικά
σηµαντικές, καθώς διασφαλίζουν ότι δικαίωµα συµµετοχής και
ψήφου στη γενική συνέλευση αθλητικού σωµατείου έχουν όλοι
όσοι είναι µέλη του σωµατείου για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος
πριν από την ηµεροµηνία εγγραφής τους. Με αυτόν τον τρόπο
φυσικά επιδιώκεται να αποφευχθεί η εγγραφή µελών προ των
πυλών της γενικής συνέλευσης, µία εγγραφή που έχει ως συνέπεια να αναδεικνύονται πλαστές πολλές φορές πλειοψηφίες και
να αλλοιώνεται σε κάθε περίπτωση το εκλογικό αποτέλεσµα.
Επίσης η παράγραφος 1 του άρθρου 28 ορίζει ότι δικαίωµα
ψήφου σε υπερκείµενη αθλητική ένωση έχουν τα αθλητικά σωµατεία-µέλη της ένωσης, τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική
αναγνώριση και επιδεικνύουν µια ελάχιστη αγωνιστική δραστηριότητα βάσει των επισήµων φύλλων αγώνων. Σε όλους όσους
και όλες όσες δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο του αθλητισµού, είναι γνωστό ότι υπάρχει το πολύ δυστυχές φαινόµενο
των σωµατείων-σφραγίδα. Με αυτή τη ρύθµιση επιδιώκεται, λοιπόν, να απαλειφθεί ή, τουλάχιστον, να περιοριστεί το συγκεκριµένο φαινόµενο.
Διατυπώθηκε κριτική για τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου
26, βάσει των οποίων οι αρχαιρεσίες τα αθλητικά όργανα διεξάγονται είτε µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε ανώτατο όµως όριο
σταυροδοσίας στο 1/3 του συνόλου των θέσεων εκλογής είτε µε
ξεχωριστά ψηφοδέλτια και εφόσον ο αριθµός των υποψηφίων
κάθε ψηφοδελτίου είναι ίσος, τουλάχιστον, µε το 1/3 των θέσεων
εκλογής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, σε κάθε συζήτηση εδώ
στο Κοινοβούλιο όταν έρχεται το θέµα της απλής αναλογικής,
διαπιστώνουµε από µεγάλα κοµµάτια της Αντιπολίτευσης, από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από το Κίνηµα Αλλαγής θα
έλεγα, µία αλλεργία απέναντι στην απλή αναλογική. Το επιχείρηµα που ακούγεται είτε για τις τοπικο-αυτοδιοικητικές εκλογές
και τον «Κλεισθένη» είτε τώρα για το αθλητικό νοµοσχέδιο, είναι
ότι δήθεν µε την απλή αναλογική δεν εξασφαλίζεται η κυβερνησιµότητα, δεν εξασφαλίζονται οι ισχυρές και αποτελεσµατικές
διοικήσεις.
Και θέλω να σας θέσω ξανά το ερώτηµα: Αν ισχύει αυτό που
λέτε, τότε γιατί σε πάµπολλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη καλλιεργηθεί και εµπεδωθεί σε απόλυτο βαθµό, σε µέγιστο βαθµό,
η κουλτούρα των συνεργασιών και των συναινέσεων; Μήπως τελικά οι διοικήσεις οι οποίες λειτουργούν βάσει της αρχής του
ενός ανδρός, βολεύουν κάποιους; Θέλουµε να συντηρήσουµε
αυτό το καθεστώς ή θέλουµε να έχουµε µια γνησιότερη εκπροσώπηση, µία λάµψη αν θέλετε, µία ενίσχυση της ίδιας της δηµοκρατίας και της πραγµατικής και γνήσιας αντιπροσώπευσης;
Θέλω να τελειώσω µε έναν σχολιασµό του άρθρου 35, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα συµµετοχής σε όλους τους αγώνες
ερασιτεχνικού αθλητισµού και σε όλα τα αθλήµατα σε οµογενείς,
πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες τρίτης χώρας που διαθέτουν άδεια διαµονής σε ισχύ ή είναι κάτοχοι
βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για άδεια διαµονής καθώς και
στους δικαιούχους ή αιτούντες διεθνούς προστασίας. Με αυτή
τη ρύθµιση πιστεύουµε, και τω όντι ισχύει, ότι ενισχύεται όχι µόνο
η οµαλή κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών που διαµένουν στη
χώρα µας αλλά και το αθλητικό δυναµικό των ελληνικών σωµατείων και του αθλητισµού εν γένει.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ο αθλητισµός
θα πρέπει να ενώνει και όχι πλέον να µας χωρίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που αναµέναµε εδώ και τρία χρόνια, ακολουθώντας τη χαρακτηριστική καθυστέρηση µε την οποία
έρχονται όλα τα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Περιµέναµε ότι µετά από αυτή τη µεγάλη καθυστέρηση, η Κυβέρνηση θα έφερνε προς συζήτηση τον νέο αθλητικό νόµο. Το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, βέβαια, δεν είναι ο νέος αθλητικός
νόµος, είναι απλά µια ακόµα συρραφή τακτοποιήσεων και φωτογραφικών διατάξεων.
Το συνηθίζετε αυτό τώρα τελευταία, κύριοι της Κυβέρνησης,
τώρα που πλέον έρχονται οι εκλογές και που πολύ σύντοµα θα
βρίσκεστε εκλογικά εκεί από όπου ξεκινήσατε, να φέρνετε στη
Βουλή νοµοσχέδια που δεν έχουν καµµία ενιαία δοµή, είναι κακογραµµένα και κλείνουν άρον άρον ρουσφετολογικές και άλλες
υποθέσεις.
Και τυχαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού έπειτα από τα σοκαριστικά περιστατικά βίας του περασµένου Σαββατοκύριακου σε πολλούς αθλητικούς χώρους. Είχαµε
σφοδρές συµπλοκές οπαδών στη Νίκαια σε ποδοσφαιρικό
αγώνα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, συµπλοκές στο «Παπαστράτειο»
σε αγώνα πόλο γυναικών και συµπλοκές στο Αιγάλεω σε αγώνα
µπάσκετ του πρωταθλήµατος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας. Μιλάµε, δηλαδή, για µια γενικευµένη κατάσταση η οποία ολοένα
και χειροτερεύει, ενώ η πολιτεία απουσιάζει.
Και βέβαια, δεν ξεχωρίζουµε αυτά τα περιστατικά από το γενικότερο κλίµα ανοµίας που υπάρχει στη χώρα και την οποία η
Κυβέρνησή σας ανέχεται. Όταν σε καθηµερινή βάση οµάδες ανθρώπων, οι κάθε λογής «Ρουβίκωνες», αυτής της χώρας µπορούν να µπαίνουν οπουδήποτε και να τα σπάνε ανενόχλητοι, τότε
το φαινόµενο της βίας επεκτείνεται και µεγαλώνει.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, την κριτική µου επί του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου από τα άρθρα που αφορούν τη βία, γιατί θεωρώ ότι
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είναι µία από τις µεγαλύτερες σηµερινές προκλήσεις, που έχει
να αντιµετωπίσει η πολιτεία σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις.
Κύριε Υπουργέ, η απόφασή σας να διαγράψετε πρόστιµα τα
οποία είχαν επιβληθεί σε συλλόγους πριν από έναν χρόνο στις
20-11-2017 –απόφασή σας είναι αυτή- σε οµάδες βόλεϊ έπειτα
από σοβαρά επεισόδια, ήταν σίγουρα λανθασµένη και σίγουρα
δεν δίνει το σωστό µήνυµα.
Βεβαίως τα άρθρα που προβλέπουν περιοριστικούς όρους σε
όσους κατηγορούνται για αδικήµατα άσκησης βίας στο πλαίσιο
αθλητικών δραστηριοτήτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
για αυτό τα υποστηρίζουµε. Όµως δεν αρκούν από µόνα τους
για να επιλυθεί οριστικά το πρόβληµα της βίας στον χώρο του
αθλητισµού, αφού δεν έχετε λάβει κανένα προληπτικό µέτρο.
Συνεχίζω µε το άρθρο για την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η οποία µετατρέπεται, χωρίς να προϋπολογίζεται κόστος,
σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Πρόκειται για µία αχρείαστη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, ανοίγοντας παράθυρο σε διάφορες ρουσφετολογικές δυνατότητες.
Έχετε µία αγκύλωση, µία ιδεοληψία και νοµίζετε ότι οι λύσεις
έρχονται µε τη δηµιουργία νέων δοµών στο δηµόσιο, ενώ το µόνο
που στην πραγµατικότητα πετυχαίνετε, είναι απλά να βολεύετε
«ηµετέρους» σε αµειβόµενα από τον κρατικό προϋπολογισµό διοικητικά συµβούλια.
Επίσης µε το σχέδιο νόµου τα µέλη της επιτροπής θα διορίζονται και θα παύονται από τον ίδιο τον Υπουργό, γεγονός που
όπως καταλαβαίνουµε όλοι, την καθιστά όργανο του Υπουργού
αφαιρώντας την ανεξαρτησία της.
Επιπλέον το άρθρο σχετικά µε την ποσόστωση των γυναικών
κινείται σε λανθασµένη κατεύθυνση. Φυσικά και πρέπει να ενθαρρύνουµε περισσότερες γυναίκες να ασχοληθούν ενεργά µε τον
αθλητισµό, αλλά µε την αναγκαστική ποσόστωση του 1/3 των
υποψηφίων για το διοικητικό συµβούλιο σε σωµατεία και ενώσεις
που επιβάλλει το σχέδιο νόµου, η αναγκαστική παρουσία γυναικών θα οδηγήσει στην τυπική και όχι στην ουσιαστική ενασχόλησή τους.
Είναι, επίσης, πιθανή η άρνηση των γυναικών να θέσουν υποψηφιότητα, µε ορατό τον κίνδυνο να µην µπορεί να ασκηθεί διοίκηση.
Στη συνέχεια µε το άρθρο 26 επιβάλλετε, κύριε Υπουργέ,
σταυροδοσία µέχρι το 30% των θέσεων εκλογής σε οµοσπονδίες, ενώσεις και σωµατεία. Τα σωµατεία και οι ενώσεις, κύριε
Υπουργέ, θέλουν ισχυρές διοικήσεις, που θα εργάζονται για την
ανάπτυξη του σωµατείου και του αθλητισµού και όχι για τη δηµιουργία συσχετισµών.
Στην προσπάθειά σας να παρεµβαίνετε στον αθλητισµό, θα δηµιουργήσετε σοβαρά οργανωτικά προβλήµατα και θα προκαλέσετε αδιοίκητο στην αθλητική πυραµίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ σε ένα πολύ
σηµαντικό και επικίνδυνο ζήτηµα, που θεωρώ ότι ανοίγει το παρόν σχέδιο νόµου. Αναφέροµαι, φυσικά, στη διάταξη για τη συµµετοχή των µετόχων στοιχηµατικών εταιρειών στη διοίκηση οµάδων του επαγγελµατικού αθλητισµού.
Δίνετε, κύριε Υπουργέ, τη δυνατότητα σε µετόχους στοιχηµατικών εταιρειών να κατέχουν µετοχικό κεφάλαιο ως 15% και να
διοικούν οµάδες, την ίδια ώρα που ιδιοκτήτης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ καθώς και συγγενείς του µέχρι δευτέρου βαθµού δεν µπορούν να είναι µέλη σωµατείου, του οποίου οι αγώνες προσφέρονται για στοιχηµατισµό.
Η συγκεκριµένη διάταξη ενδέχεται να πλήξει την αξιοπιστία
των πρωταθληµάτων και σίγουρα θα εντείνει την καχυποψία του
µέσου φιλάθλου. Σας καλούµε, λοιπόν, για µία ακόµη φορά να
αποσύρετε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Κύριοι της Κυβέρνησης, αντί να φέρνετε τέτοιες διατάξεις για
µικροκοµµατικό όφελος, θα πρέπει να δείτε το µεγάλο θέµα της
παντελούς έλλειψης χρηµατοδότησης και ενίσχυσης των ερασιτεχνικών σωµατείων. Να θυµίσω ότι όταν βρισκόσασταν στην αντιπολίτευση, διαµαρτυρόσασταν για την οικονοµική ανέχεια και
απαξίωση των σωµατείων αυτών, που σε όλη την Ελλάδα κρατούν τη νεολαία µας µακριά από τις κακοτοπιές και προάγουν το
αθλητικό ιδεώδες.
Επιβάλλεται, λοιπόν, να βρεθεί τρόπος, ώστε να χρηµατοδο-
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τηθούν τα ερασιτεχνικά σωµατεία, να τα στηρίξετε και όχι να τα
υποχρεώνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο απλά σε αναζήτηση νέων
οικονοµικών πόρων για να µπορέσουν να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους.
Και µε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας αναφέρω
δύο θέµατα που έχουν καθυστερήσει σηµαντικά στη Λευκάδα. Η
ανακατασκευή των γηπέδων Τσουκαλάδων Λευκάδας και η επισκευή–συντήρηση του κλειστού γυµναστηρίου Λευκάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για δύο σηµαντικά έργα τα οποία έχουν σταµατήσει.
Όπως πληροφορούµαι, ενώ από τον Δεκέµβριο µήνα έχει ζητηθεί
παράταση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ δήµου και Υπουργείου, ακόµα δεν έχει δοθεί έγκριση από εσάς. Επίσης καθυστερεί η πληρωµή των εργολάβων εδώ και πέντε µήνες, µε αποτέλεσµα να µη συνεχίζουν τα έργα και να υπάρχει σηµαντικό
πρόβληµα και στις οµάδες και στους αθλητές. Γνωρίζω πολύ
καλά την ευαισθησία σας, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα να επιληφθείτε του θέµατος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν τα δύο σηµαντικά αυτά έργα για τον Νοµό της Λευκάδας.
Κλείνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο
επί του νοµοσχεδίου. Είναι ένα ακόµη νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, βασισµένο σε αριστερόστροφες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Ο κρατικός παρεµβατισµός στον αθλητισµό παραµένει
αναλλοίωτος, ενώ φροντίζετε πάλι να φέρνετε τις αγαπηµένες
σας φωτογραφικές διατάξεις, µε σαφή στόχευση να ικανοποιήσετε την εκλογική σας πελατεία. Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, καταψηφίζουµε επί της αρχής το προτεινόµενο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα Δριτσέλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµη. Καταλαβαίνω την κόπωση
όλων των συναδέλφων. Ήταν δύσκολη µέρα σήµερα µε αρκετό
νοµοθετικό έργο.
Θα ξεκινήσω µε µία γενικότερη διαπίστωση, όσον αφορά τη
στάση της Αντιπολίτευσης γενικότερα, η οποία µε απλά ελληνικά
λέγεται τελείως µηδενιστική. Ενώ ακούµε από συναδέλφους της
Αντιπολίτευσης ότι θέλουν γενικότερα συναίνεση και επιδιώκουν
τον διάλογο, έχουν ένα αφήγηµα, το οποίο εδράζεται σε µια λογική η οποία είναι και ατελέσφορη αλλά δεν πείθει και κανέναν.
Μέχρι το 2015 ζούσαµε όλοι σε έναν παράδεισο και ξαφνικά
ήρθε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ και τα κατέστρεψε όλα! Εν προκειµένω
στον αθλητισµό µέχρι το 2015 στα γήπεδα βλέπαµε ευτυχισµένες
οικογενειακές στιγµές, η οπαδική βία δεν υπήρχε, η διαφθορά,
η «παράγκα», τα στηµένα παιχνίδια! Όλα αυτά µόνο µυθιστορήµατα! Από το 2015 και µετά όλα αυτά πραγµατικότητα!
Αλήθεια δεν ξέρω ποιον µπορείτε να πείσετε, ξέρω όµως ότι
εξυπηρετεί συγκεκριµένη πολιτική στρατηγική, ειδικά της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ. Με αυτόν τον τρόπο και αυτοκριτική
δεν κάνουµε για το ότι, ουσιαστικά, δεν έγινε τίποτα όλα τα προηγούµενα χρόνια, αλλά πετάµε και λάσπη και όποιος την κατάλαβε, την κατάλαβε.
Θα πρέπει να καταλάβουµε, όµως, ότι ειδικά ο ελληνικός αθλητικός κόσµος, οι φορείς του υγιούς αθλητισµού αναµένουν από
το πολιτικό σύστηµα συγκεκριµένες λύσεις στις παθογένειες που
ταλανίζουν την αθλητική κοινότητα.
Η βία και ο χουλιγκανισµός στον αθλητισµό είναι φαινόµενα τα
οποία δεν µπορούν να γίνουν ανεκτά από κανέναν και σε αυτό
το πλαίσιο όχι µόνο σε επίπεδο καταστολής αλλά και σε επίπεδο
πρόληψης θα πρέπει να λάβουµε τα σωστά µέτρα.
Προφανώς οι εικόνες που είδαµε στο «Παπαστράτειο» αλλά
και σε άλλα γήπεδα και σε γειτονιές της Αθήνας το περασµένο
Σαββατοκύριακο και όχι µόνο, µας προβληµατίζουν. Ταυτόχρονα
όµως θα πρέπει όλους να µας γεµίζουν ευθύνη απέναντι και στην
αθλητική κοινότητα, απέναντι και στην κοινωνία, η οποία ούτως
ή άλλως περιµένει από µας να δώσουµε µία πολυεπίπεδη µάχη
απέναντι και στη βία και στον χουλιγκανισµό.
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Μαγικά ραβδιά, προφανώς, δεν υπάρχουν και θα ήταν και ουτοπία να ισχυριστεί κανείς ότι µε έναν νόµο, µπορούµε να επιβάλουµε κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, για να γίνει και
κουλτούρα και νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία. Θαυµατουργές λύσεις, προφανώς, και δεν υπάρχουν και η οπαδική βία, φυσικά, αλλά και η διαφθορά στον αθλητισµό αποτελούν φαινόµενα
τα οποία είναι πολυεπίπεδα και τα οποία δεν λύνονται παρά µόνο
µε συγκεκριµένες και καίριες και νοµοθετικές αλλά και κοινωνικές παρεµβάσεις.
Βέβαια το πολιτικό επίπεδο στο οποίο καλούµαστε εδώ να αναµετρηθούµε ήταν πάντα, είναι αλλά και θα είναι κατά πόσο οι εκάστοτε κυβερνήσεις πέρα από τις διαπιστώσεις, προχωρούν και
σε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα µελανά αυτά σηµεία που ταλανίζουν τον αθλητισµό αλλά
και να θεραπεύσουν πληγές που πλήττουν και το κύρος της
αθλητικής δραστηριότητας αλλά και των στελεχών που συµµετέχουν σε αυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε πέρα από οποιαδήποτε µικροκοµµατική σκοπιµότητα
ότι υπήρχε ένα µοντέλο διακυβέρνησης στον αθλητισµό, το οποίο εζυγίσθη, εµετρήθη και ευρέθη ελλιπές. Αυτό θα πρέπει να
λύσουµε σήµερα και σε αυτό καλούµαστε όλοι να απαντήσουµε.
Και σε αυτό το κρίσιµο κοινωνικό µέτωπο αυτό το νοµοσχέδιο
έρχεται να δώσει απαντήσεις, που µπορούν να συµβάλλουν και
στην εξυγίανση και στην πρόληψη αλλά και στον εκδηµοκρατισµό του αθλητισµού. Η εδραίωση της δηµοκρατικής λειτουργίας
στους θεσµούς του αθλητισµού και στις αθλητικές οργανώσεις
όσο και αν ορισµένοι δεν τις αξιολογούν ως απολύτως σηµαντικές, αποτελούν στοιχεία πρωτογενούς απάντησης στο πρόβληµα
της βίας στον αθλητισµό. Η οριζόντια οργάνωση του αθλητισµού,
η δηµοκρατία, η ισότητα, τα δικαιώµατα είναι η βάση για την υγιή
λειτουργία της αθλητικής κοινότητας
Η αλήθεια είναι ότι µε αυτή την Κυβέρνηση ,η αθλητική διακυβέρνηση έχει γίνει και πιο δηµοκρατική και η συµµετοχή της κοινωνίας στον αθλητισµό και τους θεσµούς έχει γίνει πολύ πιο
πλατιά. Είτε πρόκειται για τη µάχη ενάντια στο ντόπινγκ είτε πρόκειται για την εξυγίανση του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου είτε
πρόκειται για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης,
η παρούσα Κυβέρνηση έδωσε µάχες, κατέβαλε προσπάθειες και
κατοχύρωσε σηµαντικές επιτυχίες στην αθλητική διακυβέρνηση.
Αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να συνεχίσει αυτόν τον δρόµο. Η
δηµοκρατική λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων, τα δικαιώµατα των αθλητών, η διαφάνεια και η δηµοκρατική λογοδοσία
είναι µερικά από τα πεδία που ενισχύονται µε τις ρυθµίσεις του
παρόντος σχεδίου νόµου.
Το κύτταρο της αθλητικής ζωής, η βάση του αθλητισµού, το
αθλητικό σωµατείο ενισχύεται θεσµικά θωρακίζεται και χειραφετείται από κλειστές ελίτ. Η αλλαγή του συστήµατος αρχαιρεσιών
στα σωµατεία, η αναλογική εκπροσώπηση στους θεσµούς αθλητικής διακυβέρνησης, η µάχη ενάντια στη χειραγώγηση των
αθλητικών οµοσπονδιών από κλειστά κλαµπ είναι βήµατα σε µία
προοδευτική κατεύθυνση.
Ο έλεγχος των αθλητικών φορέων σε συνεργασία µε τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης αποτελεί τεράστιο βήµα
για την εδραίωση της διαφάνεια, αλλά και της αξιοπιστίας στον
αθλητισµό. Η ποσόστωση φύλου στα όργανα αθλητικής εκπροσώπησης, επίσης, είναι µια µεγάλη τοµή. Σε µία αθλητική κοινωνία όπου οι γυναίκες αποτελούν ζωτικό κοµµάτι, δεν νοείται η
συµµετοχή τους σε θέσεις ευθύνης να είναι τόσο χαµηλή. Εκεί,
λοιπόν, που κατεστηµένες νοοτροπίες δεν επιτρέπουν τη βάση
του αθλητισµού να εκφράζεται, η πολιτεία έρχεται να νοµοθετήσει για να τραβήξει τον αθλητισµό µπροστά.
Ακούσαµε κάποιους ιδιαίτερα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να διαφωνούν –αλλά και από το ΚΙΝΑΛ, η εισηγήτρια κ. Κεφαλίδου- και µε την απλή αναλογική στις οµοσπονδίες και µε την
ποσόστωση φύλου και µε τη συµµετοχή του Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης στην προσπάθεια για τη διαφάνεια στον
αθλητισµό.
Θέλω όµως εδώ να πω το εξής: Θεωρώ άκρως απαράδεκτο,
τον τρόπο µε τον οποίο η Αντιπολίτευση δοµεί τα επιχειρήµατα
της σχετικά µε την ποσόστωση φύλου στις διοικήσεις των αθλη-
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τικών οργανώσεων.
Μια αντίληψη που λέει ή δέχεται a priori την παραδοχή ότι η
παρουσία της γυναίκας, θα είναι απλά διακοσµητική και την περιγράφει ως «γλάστρα», είναι άκρως προσβλητική. Δεν θα πω για
το αν υπάρχουν αυτή τη στιγµή άντρες «γλάστρες» -το λέω εντός
εισαγωγικών, γιατί δεν µου αρέσει καθόλου η έκφραση- για το
κατά πόσο και άντρες και γυναίκες µπορούν να είναι πιόνια του
εκάστοτε παράγοντα µιας οµοσπονδίας, ενός συλλόγου, ενός
σωµατείου.
Θα πω όµως ότι οφείλουµε ως Εθνική Αντιπροσωπεία, αν θέλουµε να λέµε ότι ανήκουµε σε µια ευνοµούµενη πολιτεία, να
ανοίξουµε τον δρόµο και να διευρύνουµε όλους τους κοινωνικούς ορίζοντες αλλά και να κατοχυρώσουµε µε όποιο µέσο µπορούµε τα συνταγµατικά δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως του φύλου τους.
Βέβαια όλοι όσοι µας κατηγορούν, είναι και οι ίδιοι που σπεύδουν να µας κατηγορήσουν για αδράνεια, γιατί απλά το διαπιστώνουν αλλά δεν θέλουν ούτε να δράσουν, δεν θέλουν ούτε να
δυσαρεστήσουν, δεν θέλουν ούτε να ταράξουν τα νερά της ακινησίας και της καθεστηκυίας κατάστασης.
Η ενίσχυση του θεσµικού και ρυθµιστικού ρόλου της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού αποτελεί επίσης µια µεγάλη
τοµή στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του επαγγελµατικού αθλητισµού. Η µετατροπή της σε νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου µε συµµετοχή στη συγκρότησή του και της
Βουλής, αφού θα περνάει και από την αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η στελέχωσή της, µπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά στην εµβάθυνση του έργου της επιτροπής, το οποίο θα
συνεπικουρείται, όπως είπαµε ήδη, από τον Γενικό Επιθεωρητή
της Δηµόσιας Διοίκησης. Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού καλείται να διασφαλίσει και το κύρος και τη διαφάνεια αλλά
και τη χρηστή διοίκηση, την οικονοµική λογοδοσία το πιο δηµοφιλές κοµµάτι του αθλητισµού, δηλαδή, στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα.
Το ερώτηµα στο σηµείο αυτό είναι, εάν η Νέα Δηµοκρατία
θέλει την εµβάθυνση της διαφάνειας σ’ αυτά τα πεδία. Αν, πράγµατι, επιθυµεί µια τέτοια εξέλιξη, θα πρέπει να το αποδείξει και
να στηρίξει ξεκάθαρα τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχέδιου.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να διευρύνει και δικαιώµατα της
αθλητικής κοινότητας και τους ίδιους τους αθλητές, δίνοντας
προτεραιότητα σε θετικά παραδείγµατα κοινωνικής ένταξης και
πάλης ενάντια στον ρατσισµό αλλά και σε µηνύµατα ανεκτικότητας. Αυτή είναι και η ουσία της ρύθµισης φυσικά, που εδραιώνει
το δικαίωµα των προσφύγων, των ανιθαγενών και των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας να συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα της
χώρας.
Η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα σ’ αυτά τα παιδιά, που κόντρα
στις αντιξοότητες και τις αδικίες της ζωής, ξεκινώντας ακόµα και
µέσα από κέντρα φιλοξενίας, κατάφεραν να διακριθούν στον
αθλητισµό, να κερδίσουν τη θέση τους σε µεγάλες οµάδες και
σήµερα να προσφέρουν θετικό παράδειγµα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση οµαλοποίησης της κατάστασης έρχονται να συµβάλλουν και όλες οι διατάξεις για τη Φίλιππο Ένωση και τον Ιππόδροµο. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί δεν θέλω να
καταχραστώ τον χρόνο. Ούτως ή άλλως ο Υπουργός, κ. Βασιλειάδης, νοµίζω ότι έχει αναφερθεί αρκετά σ’ αυτό.
Θέλω να πω δυο κουβέντες για τις τροπολογίες, όχι για την
ουσία, γιατί την ουσία ούτως ή άλλως η Αντιπολίτευση απέφυγε
να τη σχολιάσει, γιατί θα πρέπει κάποια στιγµή να µας πει, αν
είναι µε το κοινωνικό κράτος και µε την πρόνοια, αν είναι γενικά
µε τη διαφάνεια ή όχι και αν θέλει απλά µέσω «φωτοβολίδων» να
δηµιουργεί εντυπώσεις.
Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που κατατέθηκε για την
ενίσχυση της πραγµατικής οικονοµίας. Το Υπουργείο Οικονοµικών υλοποιεί µια δέσµευση τη µείωση του φόρου και της παρακράτησης για τα εταιρικά µερίσµατα. Αυτή η ρύθµιση δεν έρχεται
ως κεραυνός εν αιθρία. Έρχεται γιατί επιδιώκει να ρυθµίσει την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, και εντάσσεται
ουσιαστικά στο συνολικό πακέτο θετικών µέτρων που επισφραγίζουν την έξοδό µας από το µνηµόνιο.
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Είναι, προφανώς, σηµαντικές διατάξεις και οι τροπολογίες που
κατατέθηκαν από τον κ. Πετρόπουλο για τα κλασικά βιβλιάρια
υγείας. Μιλάµε, ουσιαστικά, για έναν εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης. Ούτε σ’ αυτό ακούσαµε ξεκάθαρη θέση τουλάχιστον από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θέλω να πω κάτι στον κ. Κουτσούκο, ο οποίος ήλθε εδώ και
επί εννιά λεπτά, ουσιαστικά, µιλούσε για την τροπολογία της κ.
Παπανάτσιου για την ΑΑΔΕ. Τι λέει η τροπολογία; Λέει ότι αυτές
οι ρυθµίσεις που αφορούν στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κρίνονται επιβεβληµένες προκειµένου να ευθυγραµµιστεί το υφιστάµενο ειδικό πλαίσιο
ευθύνης που φέρουν αυτά τα πρόσωπα προς τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, αλλά και τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για
άλλες ελεγκτικές αρχές. Δεν είναι, δηλαδή, µια πρωτοπορία που
αφορά στα στελέχη της Αρχής των Δηµοσίων Εσόδων.
Επίσης θα ήθελα να πω στην κ. Μπακογιάννη, η οποία ουσιαστικά δεν τη διάβασε, απ’ ό,τι κατάλαβα, απλά ήρθε εδώ να µας
πει ότι θα έπρεπε να είµαστε πιο προσεκτικοί και να βγάλουµε
έστω τον δόλο, ότι η τροπολογία λέει: «Ειδικότερα ως προς την
προβλεπόµενη ποινική ευθύνη, καθίσταται σαφές ότι αυτή στοιχειοθετείται µόνο εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα πράττουν µε
δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους…» κ.λπ.,
κ.λπ. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ούτως ή άλλως το µόνο που
ήθελα να πω, είναι ότι όταν επιλέγουµε να κάνουµε µια κριτική,
τουλάχιστον να έχουµε πολύ ορθά και συγκεκριµένα επιχειρήµατα.
Τέλος, δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα θέµατα ούτε για το
οµόλογο κ.λπ.. Ούτως ή άλλως θα έχουµε, φαντάζοµαι, καιρό να
τα συζητήσουµε αυτά. Θέλω να πω, όµως, ότι η Ελλάδα -κι είναι
ξεκάθαρο αυτό, όσο και αν κάποιοι νιώθουν άβολα- αφήνει πίσω
της την κρίση. Δηµιουργεί µια βιώσιµη ανάπτυξη και εµβαθύνει
τη δηµοκρατική της ανασυγκρότηση σε όλα τα πεδία της κοινωνικής δραστηριότητας. Και µε αυτή την πυξίδα θα συνεχίσουµε
και στην προσπάθεια της δηµοκρατικής θωράκισης του αθλητισµού και µε την αθλητική κοινότητα, αλλά και µε το σύνολο της
κοινωνίας κοντά µας. Είµαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουµε,
και µε πιο σταθερά βήµατα θα ξανακάνουµε τον αθλητισµό κοινωνικό αγαθό και διαθέσιµο σε όλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
τον λόγο έχει ο κ. Φωτήλας από τη Νέα Δηµοκρατία, για επτά
λεπτά.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο διατάξεις νοµοθέτησε αυτή η Κυβέρνηση, η κυβέρνηση
της «πρώτης φοράς Αριστερά» όπου και οι δύο διατάξεις σχετίζονται µε τον τζόγο. Η πρώτη είναι στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Είναι η διάταξη που λέει ότι όσοι έχουνε στοιχηµατικές εταιρείες,
θα µπορούν να έχουν και οµάδες. Δηλαδή είναι σαν να λέµε ότι
θα βάλουµε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Η δεύτερη διάταξη είναι σε παλαιότερο νοµοσχέδιο, αλλά και
αυτή σχετίζεται µε τον τζόγο. Ήταν εκείνη, της «πρώτης φοράς
Αριστερά» πάλι, που έδινε και δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες
του καζίνο, να µπορούν να δανείζονται από το καζίνο. Δηλαδή το
καζίνο πλέον –νοµοθέτησε η «πρώτη φορά Αριστερά»- να δανείζει τους παίκτες, αρκεί να τα παίζουν εκείνη την ώρα εκεί. Σκεφτείτε να τα είχαµε φέρει εµείς, κύριε Τζαβάρα, δεν θα µπορούσαµε να βγούµε από το σπίτι µας!
Δεν µου κάνει καµµία, πραγµατικά, εντύπωση ότι η Κυβέρνηση
αντί για έναν νέο, κωδικοποιηµένο, απλό, κατανοητό, εύχρηστο
στην εφαρµογή του αθλητικό νόµο, προτίµησε πάλι να νοµοθετήσει µε σκόρπιες διατάξεις, οι οποίες µάλιστα συχνά-πυκνά είναι
αντικρουόµενες µεταξύ τους. Τόσο απλό και εύχρηστο είναι το
εν λόγω νοµοσχέδιο, που δείτε, για παράδειγµα, σε ό,τι έχει να
κάνει µε την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, χρειάστηκε είκοσι τέσσερα ολόκληρα άρθρα,
για να καταργήσει τα τρία του ισχύοντος αθλητικού νόµου. Δηλαδή αντί να κάνουµε τα τρία δύο, τα κάναµε είκοσι τέσσερα.
Ούτε, βέβαια, µου κάνει εντύπωση η µετατροπή της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού από απλή επιτροπή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, χωρίς να υπάρχει κάποια µελέτη και
χωρίς να προϋπολογίζεται δηµοσιονοµικό κόστος, ενώ προβλέ-
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πονται προσλήψεις και αναθέσεις έργων σε εξωτερικούς συµβούλους.
Χθες στο νοµοσχέδιο της υγείας πήρατε ένα νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου και το κάνατε δηµοσίου δικαίου, το ΚΕΕΛΠΝΟ,
και µια διεύθυνση το ΕΑΝ, που την κάνατε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σήµερα το τερµατίζετε. Παίρνετε µια απλή επιτροπή και την κάνετε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου! Δηλαδή
ο απόλυτος κρατισµός.
Εγώ δεν είµαι αυτός που θα ισχυριστώ ότι στο παρελθόν δεν
υπήρχε παραβατικότητα και βία στα γήπεδα. Όµως ποτέ άλλοτε
στη µεταπολίτευση δεν υπήρχε τόσο εκτεταµένη παραβατικότητα και ποτέ ξανά καµµία κυβέρνηση δεν έχει αποτύχει στην πολιτική της για τον αθλητισµό και ποτέ άλλοτε ειδικά το ποδόσφαιρο δεν χρησιµοποιήθηκε όπως από τη σηµερινή Κυβέρνηση για
την εξυπηρέτηση µικροκοµµατικών επιδιώξεων.
Για δε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό που η τωρινή Κυβέρνηση
δήθεν κόπτεται για τη βιωσιµότητα των χιλιάδων αθλητικών σωµατείων, και εδώ η νοµοθέτηση αποτελεί µια τεράστια απογοήτευση. Γραφειοκρατικές διατάξεις που δεν αγγίζουν την ουσία
των προβληµάτων και δεν δίνουν λύσεις, αντιθέτως δυσκολεύουν
ενώσεις, σωµατεία, οµοσπονδίες.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ήθελα να ήξερα, πώς σκεφτήκατε να
βάλετε µια διάταξη, σύµφωνα µε την οποία ο Υπουργός ή άλλο
κυβερνητικό ή διοικητικό όργανο θα δίνει οδηγίες σε έναν πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής. Βέβαια λέει ότι µπορεί να µην είναι και
δεσµευτικές. Σκεφτείτε να ήταν και δεσµευτικές, δηλαδή. Θα λέγαµε τι θα κάνει ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής!
Και, βέβαια, για µία ακόµα φορά, παραπέµπονται στις καλένδες η εφαρµογή των διατάξεων όπως η κάρτα του φίλαθλου και
το ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Σε σχέση τώρα µε τις δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν,
θέλω να πω τα εξής. Κατ’ αρχάς να πούµε ότι είναι πρωτοφανές.
Δύο µέρες συζητείται στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο για την
υγεία και τελικά ο κ. Πολάκης φέρνει τροπολογία για την υγεία
σε νοµοσχέδιο άσχετο, ενώ δύο µέρες µπορούσε να το φέρει
εδώ! Και γιατί γίνεται αυτό; Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης επιδιώκει να ευτελίσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Το ερώτηµα είναι εσείς, κυρία Πρόεδρε, όχι εσείς προσωπικά
εννοώ το Προεδρείο της Βουλής, γιατί του επιτρέπει του κ. Πολάκη, να ευτελίζει συνεχώς τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Σχετικά µε την πρώτη τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας,
την µε αριθµό 2022/49, «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Εργασίας
περί αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων», στην παράγραφο 2 έχει
και µία ρύθµιση που αφορά το Υπουργείο Υγείας –και συµφωνούµε ότι έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό- για την καταπολέµηση
της γραφειοκρατίας. Δεν περιλαµβάνει, όµως, την ηλεκτρονική
υπογραφή των γιατρών και των φαρµακοποιών.
Η δεύτερη τροπολογία που ανέπτυξε ο κ. Πολάκης, η 2023/50,
που αφορά ρύθµιση θεµάτων του ΕΟΠΥΥ και του ΥΠΕΔΥΦΚΑ,
περιέχει προβληµατικές διατάξεις, εκτός από το άρθρο 4 που
αναφέρεται στην απαραίτητη οδοντιατρική φροντίδα. Και εδώ,
όµως, για ηµίµετρο πρόκειται, γιατί εµείς ως Νέα Δηµοκρατία
στο πρόγραµµά µας έχουµε παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα οδοντιατρικής φροντίδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω –και θα ήθελα να είναι
εδώ ο κ. Βασιλειάδης- µε κάτι που µε καίει, µε κάτι που καίει
όλους τους Αχαιούς. Και, βέβαια, αναφέροµαι στους παράκτιους
Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Πάτρα το καλοκαίρι του 2019. Είναι ένα έργο στο οποίο η πόλη µας, και γενικότερα ο Νοµός Αχαΐας έχει επενδύσει πολλά, ένα έργο που
αποτελεί µία θαυµάσια ευκαιρία αναγέννησης της περιοχής µας.
Και ενώ θα περίµενε κανείς ότι οι µηχανές θα έπρεπε να είναι
στο φουλ, τα έργα υποδοµών να είναι σε πλήρη εξέλιξη, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική και είναι θλιβερή. Ακόµα και σήµερα δεν υπάρχει κανένα σηµάδι, που να δείχνει ότι η Πάτρα
αυτό το καλοκαίρι θα φιλοξενήσει τους παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες. Δεν έχει καρφωθεί ένα καρφί, δεν έχει βιδωθεί
µία βίδα. Και βέβαια το ξέρουµε το έργο, θα έρθετε στο και
πέντε, να µας πείτε ότι πρέπει να γίνουν όλα µε απευθείας αναθέσεις, εγώ θα είµαι στη δύσκολη θέση να πρέπει να πω «ναι»,
γιατί διαφορετικά η πόλη µου θα χάσει τους παράκτιους αγώνες
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και όλοι θα είµαστε καλά.
Και τι βλέπουµε σήµερα; Αντίθετα αντί να βλέπουµε έργα, βλέπουµε παραιτήσεις. Πρόσφατα παραιτήθηκε ο υπεύθυνος του
οργανωτικού των παράκτιων και προχθές παραιτήθηκε ένα µέλος της επιτροπής. Και παραιτήθηκαν, βέβαια, διότι βλέπουν ότι
οι καθυστερήσεις είναι τέτοιες, που καθιστούν το έργο ανέφικτο.
Κινδυνεύουµε, κύριε Υπουργέ, να γίνουµε ο περίγελος ολόκληρης της Μεσογείου. Η Πάτρα και η Αχαΐα κινδυνεύουν να χάσουν µία µοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη και προβολή. Και αν
αυτό συµβεί, η αποτυχία αυτή θα έχει ονοµατεπώνυµο και αυτό
θα είναι το δικό σας, κύριε Υπουργέ. Μην επιτρέψετε, κύριε
Υπουργέ, το όνοµά σας να συνδεθεί µε ένα τεράστιο φιάσκο και,
προπαντός, µην επιτρέψετε η Αχαΐα, αντί να διαφηµιστεί να δυσφηµιστεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα δώσω τον λόγο στον κ. Γεωργιάδη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Ένωσης Κεντρώων, γιατί θα µε διαδεχθεί στο Προεδρείο.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, θα
ξεκινήσω µε την παρατήρηση, για άλλη µία φορά, ότι τον τελευταίο καιρό πέρα από τις τροπολογίες που έχουµε στα χέρια µας
–και θα τις σχολιάσω κατά τη διάρκεια της οµιλίας µου- κατατίθενται σχέδια νόµου κακογραµµένα, προχειρογραµµένα, ξεχασµένα τέσσερα χρόνια στα συρτάρια. Έρχεστε στο παρά πέντε,
για να µην πω στο και πέντε, να λύσετε πράγµατα σε fast track
διαδικασίες είτε µε επείγουσες είτε µε κατεπείγουσες διαδικασίες. Το πρωί έχουµε την επιτροπή, το µεσηµέρι τους φορείς, το
βράδυ την εποµένη επιτροπή και την επόµενη µέρα την Ολοµέλεια. Τα στριµώχνεται όλα έτσι, είναι σε πρόχειρη κατάσταση,
ευτελίζουµε και τον κοινοβουλευτισµό µε αυτόν τον τρόπο και
δεν µπορούµε, πραγµατικά, να τοποθετήσουµε και να λύσουµε,
στο τέλος της ηµέρας, το όποιο πρόβληµα.
Έτσι γίνεται και µε το εν λόγω σχέδιο νόµου. Πραγµατικά στο
παρά πέντε φέρνετε ένα σχέδιο νόµου, που, ουσιαστικά, δεν
λύνει όλα τα προβλήµατα.
Έχει θετικές διατάξεις οφείλω να το παραδεχτώ και θα αναφερθώ και σε αυτές, αλλά τα χρόνια προβλήµατα που παρουσιάζονται στο χώρο του αθλητισµού δεν λύνονται.
Και ένα παράδειγµα από αυτά τα όσα λέω, τo φέρνει η συνοδευτική αιτιολογική έκθεση, στην οποία, πραγµατικά, ξεκινάτε µε
δύο σελίδες και κάνετε αναφορά στο πόσα πολλά πράγµατα
έχουν γίνει διεθνώς για την καταπολέµηση της διαφθοράς, της
διαπλοκής, της ανοµίας, και γενικότερα τι έχουν κάνει οι ξένες
χώρες και δεν γίνεται ούτε µία αναφορά στο τι έχουµε κάνει
εµείς, πολύ απλά γιατί δεν έχει γίνει τίποτα.
Και µάλιστα στην ίδια αιτιολογική έκθεση, µε µία κοµψή διατύπωση, έχετε στοχοποιήσει ως Κυβέρνηση, και το ποιος είναι
υπαίτιος στη γενικότερη απραξία στα ζητήµατα του αθλητισµού
και της διαφθοράς. Φταίει όπως µας είπατε η νοµική µορφή της
Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, που εσείς επί τέσσερα
χρόνια φροντίζατε να την απαξιώνετε και αυτό είναι το γεγονός
που δεν λειτουργεί ως δηµόσια αρχή.
Φυσικά, όπως συνήθως, ξυπνήσατε από τον λήθαργο και από
την απραξία και θέλετε να πάτε από το ένα άκρο στο άλλο µέσα
σε µία µέρα και σε µια συζήτηση. Και τι κάνετε τώρα για να λύσετε αυτό το πρόβληµα; Γιγαντώνετε αυτή την επιτροπή, την µετατρέπετε σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε µία σειρά
από προβλεπόµενες υπουργικές αποφάσεις, θα φτιάξετε οργανογράµµατα µε διευθύνσεις, ονόµατα, συστάσεις οργανικών θέσεων, δικαίωµα πρόσληψης αορίστου χρόνου και γενικότερα
εξωτερικών συµβούλων εταιρειών και ούτω καθεξής, και θα
υπάρξει για άλλη µία φορά και η κατηγορία προς την πλευρά σας
ότι γίνεται ένα ρουσφετολογικό όργιο εν όψει προεκλογικής εκστρατείας, γιατί πολύ απλά τέσσερα χρόνια δεν κάνατε τίποτα
και έρχεστε να τα κάνετε τώρα.
Και δεν µιλάω µόνο για το δικό σας νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, µιλάω γενικότερα, για να µην το πάρετε επί προσωπικού. Απόδειξη για την προχειρότητα της νοµοθέτησης αποτελεί ότι, του-
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λάχιστον, δεκάδες άρθρα για προπονητές και γυµναστήρια µετά
τη διαβούλευση, περίπου πενήντα αφαιρέθηκαν, και δεν ξέρουµε
και πού βρίσκονται και για ποιον λόγο.
Κατατέθηκε, λοιπόν, ένα σχέδιο νόµου για τον αθλητισµό, που
ασχολείται, κυρίως, µε τον επαγγελµατικό και το κύτταρο του
αθλητισµού που είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισµός, δεν υπάρχει
πουθενά και καµµία βελτίωση και καµµία συζήτηση. Και µιλάµε
για τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, που απασχολεί χιλιάδες αθλητές
και συµµετέχοντες πολίτες σε αυτόν και ξέρουµε πόσα προβλήµατα υπάρχουν ακόµη και οικονοµικής επιβίωσης.
Και εσάς, κύριε Υπουργέ, καθηµερινά όπου βρεθείτε και όπου
σταθείτε σε οποιοδήποτε οργανισµό, σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση, έρχονται και σας πιάνουν και σας ζητάνε οικονοµική ενίσχυση και κάνετε ό,τι µπορείτε, βέβαια, αλλά γνωρίζετε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αθλητές µας.
Και όπως είπα για να είµαστε αντικειµενικοί, υπάρχουν και θετικά στο εν λόγω σχέδιο νόµου, όπως για παράδειγµα η δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της επιτροπής των αποφάσεων του
Δ.Σ., ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος που προβλέπεται
για τις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και τα τµήµατα αµειβοµένων αθλητών, η δηµιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, οι
νέες αρµοδιότητες της επιτροπής για τη δυνατότητα επιβολής
προστίµων και την άσκηση πειθαρχικών διώξεων, ο περιορισµός
της θητείας στις θέσεις εκτελεστικών καθηκόντων στις οµοσπονδίες, η αύξηση του ποσοστού της συµµετοχής των γυναικών στα
διοικητικά συµβούλια.
Θετικό, επίσης, είναι ότι στην αρµόδια επιτροπή εσείς, κύριε
Υπουργέ, διαβεβαιώσατε και αναγνωρίσατε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα στο πλαίσιο προσόντων και σπουδών των προπονητών και
είπατε ότι θα έρθει στη διαβούλευση και ετοιµάζεται µία σχετική
πρόταση των σωµατείων Εθνικής Φυσικής Αγωγής, που είναι σε
εξέλιξη, και ελπίζουµε αυτό να έρθει και να είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Ωστόσο δεν θεωρούµε απαραίτητη την ουσιαστική µεταφορά
συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και των οµοσπονδιών στο Υπουργείο Τουρισµού, δεδοµένου ότι δεν προσθέτει κάτι στον αθλητισµό η λεγόµενη παροχή
δικαιώµατος στον οποιοδήποτε ιδιώτη, να προβαίνει στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων χωρίς εγκρίσεις από τους επίσηµους αθλητικούς φορείς της πολιτείας, δηλαδή τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή τις οµοσπονδίες.
Γίνεται, µάλιστα, λόγος στο εν λόγω νοµοσχέδιο για κάποια
κατ’ εµάς απαράδεκτα και πρωτάκουστα πράγµατα, όπως είναι
η πρόβλεψη του άρθρου 22 να επιτρέπει τη συµµετοχή αθλητικών ανωνύµων εταιρειών σε επίσηµους αγώνες, ακόµα και αν δεν
έχουν λάβει πιστοποιητικό της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, αρκεί να µπορούν να πληρώσουν κάποιο πρόστιµο για
κάθε αγώνα.
Πραγµατικά θα θέλαµε µια εξήγηση, γιατί µπορεί να µην το έχουµε καταλάβει καλά. Το εξηγήσατε στην οµιλία σας. Θα ήθελα
να το εξηγήσετε, µήπως στο τέλος µας λέτε ότι τα πρωταθλήµατα θα κρίνονται από αυτούς που έχουν να πληρώνουν µε ρευστό χρήµα. Σε καµµία των περιπτώσεων δεν θέλω να πιστέψω
κάτι τέτοιο, αλλά, πραγµατικά, θα ήθελα να το καταλάβω λίγο
καλύτερα και εγώ προσωπικά και γενικότερα εµείς ως Ένωση
Κεντρώων.
Επίσης θεωρούµε σκανδαλώδη την εύνοια και τη διευκόλυνση
προς τους µετόχους στοιχηµατικών εταιρειών, µε το εφεύρηµα
του βασικού µετόχου του 15% να κατέχουν θέσεις ευθύνης σε
ερασιτεχνικά σωµατεία και αθλητικές ανώνυµες εταιρείες.
Πάµε στο κοµµάτι του Ιπποδρόµου, που και σε προσωπική µας
συζήτηση έχουµε δει τα θετικά και τα αρνητικά και έχουµε εντοπίσει ότι και οι δύο πλευρές έχουν το λεγόµενο δίκιο τους, ας
πούµε. Αυτή τη στιγµή ο Ιππόδροµος βρίσκεται σε µια προβληµατική κατάσταση. Είναι κλειστός από πέρυσι από το τέλος του
έτους και είναι σε αγωνία για την επιβίωσή τους γύρω στις τρεις
χιλιάδες οικογένειες.
Δεν µπορούµε να καταλάβουµε, πραγµατικά, πώς µπορεί να
συµβάλλει στην επίλυση των προβληµάτων του φορέα γενικότερα, η αύξηση κατά δύο µέλη των εκπροσώπων των «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ Α.Ε.» στο Δ.Σ. και ταυτόχρονα η ισάριθµη µείωση των
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µελών της «Φίλιππος Ένωσις Ελλάδος». Αυτό που εύκολα διακρίνεται και αναφέρθηκε και από πολλούς συναδέλφους, είναι
ότι, πραγµατικά, ο ελεγχόµενος µετατρέπεται σε ελεγκτή. Αυτό
φοβούµαστε και εµείς.
Εµείς σας κάναµε µια πρόταση στην επιτροπή. Πρότεινε και
σήµερα ο εισηγητής µας κατά την οµιλία του το εξής: Τα έντεκα
µέλη να µοιραστούν σε τέσσερα από την «Φίλιππος Ένωσις Ελλάδος» -από έξι δηλαδή να µειωθούν σε τέσσερα- και να παραµείνουν στα δύο µέλη οι «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» και το Υπουργείο.
Άρα θα έχουµε οκτώ.
Τα υπόλοιπα τρία µέλη µπορούν να µπουν από διάφορους φορείς. Για παράδειγµα το ένα µέλος να είναι από ιπποπαραγωγούς, το δεύτερο από ιδιοκτήτες και το τρίτο από προπονητές.
Ως προς το ποιος φορέας θα τους εκπροσωπήσει, θα µπορούσε
να είναι κάποιος µέσω εκλογής είτε να πάρουµε τους επίσηµους
φορείς και να βάλουµε να είναι αυτοί που έχουν τον µεγαλύτερο
αριθµό µελών.
Θεωρούµε ότι αυτή η πρόταση θα έλυνε κάποια προβλήµατα,
τόσο παλαιότερα όσο και νέα που έχουν δηµιουργηθεί, και,
πραγµατικά, θα στόχευε στην αναβάθµιση των αγώνων, θα συνέβαλε στην καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του Ιπποδρόµου
αλλά και στη διαχείριση αυτού.
Άλλο ένα ζήτηµα που θεωρούµε ότι είναι πολύ αρνητικό, είναι
οι διατάξεις για τη βία, που είναι ολοφάνερο ότι προστέθηκαν
πάρα πολύ πρόχειρα χωρίς κανένα σχέδιο, για τα µάτια του κόσµου κατ’ εµάς, δεδοµένου ότι τα τελευταία χρόνια, πραγµατικά,
η Κυβέρνηση παρακολουθεί ως απλός σχολιαστής από την τηλεόραση όλα τα γεγονότα βίας. Βλέπουµε επιθέσεις σε διαιτησίες. Βλέπουµε να γίνονται επιθέσεις και γενικευµένα επεισόδια
σε τοπικά πρωταθλήµατα ακόµη και σε αγώνες πόλο γυναικών,
οι αρχές να µην επεµβαίνουν όπως έχουν δικαίωµα, και χωρίς κανείς να ασχολείται µε τον διεθνή διασυρµό της χώρας µας.
Θέλω να πω λίγα λόγια για τις τροπολογίες που µπήκαν για
άλλη µια φορά τελευταία στιγµή. Ξεκινώ µε την τροπολογία
2005/46 που αφορά την ΑΑΔΕ. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για την προνοµιακή µεταχείριση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, συµπεριλαµβανοµένης της διοίκησης σε θέµατα
ποινικής, αστικής και πειθαρχικής ευθύνης. Δεν θεωρούµε ότι τέτοιες αλλαγές που αλλάζουν το Αστικό, το Ποινικό, αλλά και το
Πειθαρχικό Δίκαιο µπορούν να έρθουν µε µια απλή τροπολογία.
Για αυτόν τον λόγο παρ’ όλο που είναι σε θετική κατεύθυνση, δεν
είµαστε σίγουροι για αυτές τις αλλαγές και θα ψηφίσουµε
«παρών» στην εν λόγω τροπολογία.
Όσον αφορά τις τροπολογίες 2009/48 και 2022/49, που αφορούν ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εργασίας αλλά και τη
µείωση του συντελεστή φορολόγησης µερισµάτων, είµαστε θετικοί, οπότε θα τις υπερψηφίσουµε.
Και πάµε τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2023 και ειδικό 50. Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγες ώρες τελείωσε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Δεχτήκατε να φέρετε µετά από
µερικές ώρες, µία τροπολογία που αφορά θέµατα υγείας; Δηλαδή το Υπουργείο Υγείας τώρα τη συνέταξε, τώρα προέκυψε
αυτό; Δεν το γνώριζαν από εχθές που ξεκίνησε η Ολοµέλεια;
Καθ’ όλη τη διάρκεια που ήµουν εδώ και την κλείσαµε στη 1’ τη
νύχτα και σήµερα µέχρι το απόγευµα στις 17:00’ που ολοκληρώθηκε το σχέδιο νόµου, δεν γνωρίζαµε γι’ αυτή την τροπολογία
και τις αλλαγές σε όλους αυτούς τους φορείς της υγείας;
Εγώ, πραγµατικά, στη θέση σας δεν θα τη δεχόµουν, όταν την
ίδια ηµέρα έχει ολοκληρωθεί το νοµοσχέδιο. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, και είναι από τους κυριότερους λόγους που θα καταψηφίσουµε την εν λόγω τροπολογία.
Τελευταία τροπολογία -και πέµπτη στον αριθµό- που σχολιάζω, είναι αυτή µε γενικό αριθµό 2025 και ειδικό 51, στην οποία
προβληµατιζόµαστε, πραγµατικά, για τη νοµιµότητα δυνατότητας υποβολής αίτησης έκδοσης οικοδοµικής άδειας για την πλειοψηφία του 66%, και δεν ξέρουµε κατά πόσο θα υπάρξουν προσφυγές γι’ αυτόν τον λόγο γενικότερα µε τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Γι’ αυτόν τον λόγο θα ψηφίσουµε «παρών».
Γενικότερα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, δεν κρύβουµε
ότι περιµέναµε πολλά περισσότερα από το εν λόγω σχέδιο νό-
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µου. Πραγµατικά ο ελληνικός αθλητισµός είτε επαγγελµατικός
είτε ερασιτεχνικός απασχολεί σχεδόν την πλειοψηφία του πληθυσµού κυρίως της νεολαίας µας. Θα έπρεπε να βλέπαµε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν
λύνονται σήµερα και θα πρέπει να τα δούµε και πιο ουσιαστικά.
Θα ξαναπώ ότι είχατε στη διάθεσή σας τέσσερα ολόκληρα χρόνια -όχι εσείς προσωπικά, γιατί αναλάβετε εν µέσω της θητείαςνα το δείτε σωστά, σοβαρά, δοµηµένα, µε συζητήσεις, µε επιτροπές, µε φορείς, µε κανονική διαδικασία, µε διάλογο, να το δούµε
διακοµµατικά. Ο αθλητισµός είναι, πραγµατικά, ένα µέρος της
παιδείας των παιδιών µας και θα πρέπει να το αντιµετωπίζουµε
όχι αποσπασµατικά αλλά µε ουσιαστικές λύσεις, που θα δίνουν
ουσιαστικό αποτέλεσµα στο τέλος της ηµέρας.
Για τους παραπάνω λόγους η θέση της Ένωσης Κεντρώων θα
είναι «παρών» επί της αρχής και επί του συνόλου και σίγουρα
υπάρχουν διατάξεις, όπως σας είπα, κύριε Υπουργέ, που θα ψηφίσουµε θετικά στηριζόµενοι σε κάποια άρθρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την ανοχή σας, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η Κυβέρνηση έρχεται σαν τον κλέφτη
και εισάγει µία τροπολογία αίσχους, κυριολεκτικά, για τον λαό,
που µειώνει τη φορολογία των διανεµόµενων κερδών από 15%
στο 10%. Τι πάθατε; Ψάρια γίνατε οι υπόλοιποι και δεν έχετε φωνή, Νέα Δηµοκρατία, ΚΙΝΑΛ, όλοι εδώ µέσα; Γιατί δεν µιλάει κανένας έστω διαδικαστικά;
Κι εσείς, κύριε Υπουργέ, πώς το δεχθήκατε στο αθλητικό νοµοσχέδιο, να έρχεται µία τροπολογία που θα µπορούσε να έρθει
αύριο, όταν συζητιούνται τα «κόκκινα» δάνεια ή µεθαύριο που
συζητιέται η ΔΕΠΑ;
Γιατί άραγε; Τέτοια κουτοπονηριά της Κυβέρνησης; Τι µας
περνάει; Το δάχτυλό µας γλύφουµε; Γιατί τη φέρνει σήµερα και
δεν τη φέρνει µια µέρα µετά; Για να πάει στα αζήτητα, να µην την
πάρει χαµπάρι ο κόσµος, γι’ αυτό το κάνει. Γιατί αθλητικό νοµοσχέδιο ανεξάρτητα από το τι είναι κ.λπ., κινεί πολύ το ενδιαφέρον. Και πάει στα αζήτητα, γιατί έχει την πλήρη συµφωνία όλων
των πτερύγων, πλην ΚΚΕ. Γελιέστε όµως. Η φωνή µας είναι πολύ
δυνατότερη από ό,τι φαντάζεστε κι από ό,τι δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις και τα ποσοστά και ιδιαίτερα µέσα στο µαζικό κίνηµα.
Και θα το κάνουµε σηµαία και αυτό µαζί µε όλα τα υπόλοιπα.
Τι κάνει, λοιπόν; Ξαναλέω ότι µειώνει 50% τη φορολογία στα
διανεµόµενα κέρδη ποιων; Των επαγγελµατιών; Όχι, βέβαια.
Αυτοί δεν είναι µέτοχοι στις ανώνυµες εταιρείες ούτε στα µεγαθήρια. Βλέπετε, είναι σοφό µέτρο! Φτώχεια καταραµένη στους
εφοπλιστές, στους βιοµήχανους, στους µεγαλέµπορους! Δυστυχία µεγάλη! Δεν έχουν να ζήσουν οι άνθρωποι! Ακόµα και στην
κρίση αυξήσαν τα κέρδη τους.
Και έρχεστε τώρα και τι λέτε; Αυτοί είναι φτωχοί και θέλουν κίνητρα, άρα µείωσε κατά 50% τη φορολογία, ενώ ο λαός µε 400
ευρώ, 500 ευρώ και 700 ευρώ είναι πλούσιος και εποµένως φορολογείται από το πρώτο ευρώ µε 22%.
Και το αίσχος το χειρότερο -για να µην πω βαριές κουβέντες,
γιατί δεν µπορεί να συγκρατηθεί κανένας- είναι ότι φορολογείτε
ακόµα και το επίδοµα ανεργίας. Μεγάλος ξεφτιλισµός προσβολή
απέναντι στον εργαζόµενο κόσµο! Και µειώνετε τη φορολογία
στα διανεµόµενα κέρδη και λέτε µετά ότι υποστηρίζετε τους πολλούς. Ποιους πολλούς;
Είναι σκληρή, βάρβαρη, ταξική πολιτική, να απαλλάσσεις την
ολιγαρχία του πλούτου. Και όχι µόνο αυτό αλλά να µειώνεις τη
φορολογία από το 29% στο 23%, όταν ο πλούτος που κατέχει
πάνω από το 1/3 του ΑΕΠ, συµµετέχει µε ένα ποσοστό 6% στα
φορολογικά βάρη.
Αυτή είναι -και δεν είναι µόνο η Κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα αποδεικνύουν µε ποιον είναι και τι υποστηρίζουν- η βαρβαρότητα του συστήµατος. Ξαναλέω ότι φορολογεί 22% το επίδοµα ανεργίας και την ίδια στιγµή µειώνει τη φορολογία από 29% σταδιακά στο 23%. Μειώνει από το 15% στο
10% τη φορολογία στα διανεµόµενα κέρδη. Δίνει πολλά εκατοµµύρια ως –εντός εισαγωγικών- «αναπτυξιακά» κίνητρα.
Αυτοί είστε. Είναι πενήντα επτά οι φοροαπαλλαγές στο εφο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

πλιστικό κεφάλαιο. Υπάρχει πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 107 του Συντάγµατος του ΚΚΕ. Όλοι τσιµουδιά, κανένας,
άχνα! Ο αγρότης να πληρώνει, βέβαια, φορολογηµένο πετρέλαιο
-δεν παράγει ο αγρότης!- ενώ ο εφοπλιστής, ο βιοµήχανος απαλλάσσεται. Να πληρώνει φόρο µεταβίβασης ο εργαζόµενος για
να δώσει ένα σπίτι -που το έφτιαξε µε αίµα και ιδρώτα- στο παιδί
του, αλλά ο εφοπλιστής να µην πληρώνει. Και υπάρχουν πάρα
πολλά άλλα και σιωπή στην Αίθουσα.
Και σε τέτοια πράγµατα φαίνεται ποιος είναι µε ποιον. Είστε
µε τον καπιταλισµό, µε το κεφάλαιο, κόντρα στους εργαζόµενους
που ζουν άθλια. Και είµαστε µε αυτούς που παράγουν τον πλούτο και τους καλούµε να τον πάρουν στα χέρια τους, γιατί τους
αξίζει και τους τον κλέβουν οι άλλοι.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν
µπορούµε να πούµε ότι αντιµετωπίζει τα γενικά προβλήµατα του
αθλητισµού και, κυρίως, εκεί που πρέπει, δηλαδή στο σχολείο,
στη γειτονιά, στον µαζικό λαϊκό αθλητισµό. Δεν αντιµετωπίζει τις
ανάγκες άθλησης των παιδιών και των νέων της λαϊκής οικογένειας, γιατί οι άλλοι δεν έχουν τέτοια προβλήµατα, ούτε τέτοιο
προσανατολισµό.
Χιλιάδες ερασιτεχνικά σωµατεία φυτοζωούν, κυριολεκτικά, και
τα γνωρίζετε. Νοµίζω ότι είναι τέσσερις χιλιάδες. Τα είπε αναλυτικά ο εισηγητής µας. Εγώ θα κάνω µια γενίκευση. Αυτοί αφήνονται στο έλεος. Ποιοι; Είναι οι άνθρωποι που αγωνιούν, των γονιών που βάζουν από τη τσέπη τους, κάποιοι άνθρωποι που έχουν
µεράκι και στέκονται µε υπερπροσπάθειες δίπλα στα παιδιά των
λαϊκών οικογενειών και στη νεολαία και είναι έξω από την οπτική
των κυβερνήσεων.
Είναι ψέµατα; Έκανε τίποτα η Νέα Δηµοκρατία σε αυτόν τον
τοµέα; Το ΚΙΝΑΛ έκανε τίποτα, πέρα από κάποια µέτρα που πήρε
το ΠΑΣΟΚ το 1981, που ήταν άλλη εποχή και ήταν ώριµα και δεν
µπορούσε να κάνει διαφορετικά; Τίποτα, αδιαφορία!
Γιατί ποιος είναι ο θεός σας; Οι ΠΑΕ, οι ανώνυµες εταιρείες
στο χώρο του αθλητισµού. Εκεί όλες οι κυβερνήσεις, όλοι σας
είστε γαλαντόµοι. Έχετε δώσει –έχω χάσει τον λογαριασµό- δεν
ξέρω πόσα εκατοµµύρια, για χρέη που δηµιούργησαν οι µεγάλοι,
οι «φτωχοί» επιχειρηµατίες, εφοπλιστές, οι κάτοχοι του πλούτου.
Αλήθεια πόσα τους χαρίσατε; Κάντε µας έναν λογαριασµό. Για
τα ερασιτεχνικά σωµατεία, όµως, δεν έχετε τίποτα, ούτε ευρώ.
Μόνο από το «πλάι» καµµία φορά ή από το φιλότιµο ορισµένων
δήµων.
Άρα αυτή η Κυβέρνηση που λέει για τα καινούργια και τη διακυβέρνηση της Αριστεράς -έχει ξευτιλιστεί η έννοια µε αυτή την
πολιτική- τι έλεγε; Έλεγε –γράφει ο ΣΥΡΙΖΑ- «αποδεικνύεται ότι
δεν µπορεί να συνυπάρξει ο ερασιτεχνικός µε τον επαγγελµατικό
αθλητισµό». Αυτά λέτε σήµερα ως Κυβέρνηση; Ή ακριβώς το αντίθετο;
Την ίδια γραµµή ακολουθείτε, η οποία ενισχύει την εµπορευµατοποίηση και την επιχειρηµατική δράση πέρα από επιµέρους
µέτρα, παρά το ότι κάποιες παρεµβάσεις που φαίνονται καλές ή
µπορεί να είναι και κάποιοι εκσυγχρονισµοί. Τελικά, όµως, αυτή
τη στρατηγική εξυπηρετούν και αυτές οι παρεµβάσεις, όπως το
ίδιο γίνεται σε όλους τους τοµείς, όπως και στην υγεία που συζητάγαµε το πρωί. Γιατί εδώ µας έχετε κάνει ταχύρρυθµη εκπαίδευση, πρωί, µεσηµέρι και βράδυ, προ και µετά του φαγητού.
Τρία νοµοσχέδια θα φέρετε τώρα ή τέσσερα σε µία ηµέρα;
Είναι καινούργιο αυτό; Από πού πηγάζει πέρα από το ίδιο το
καπιταλιστικό σύστηµα; Πηγάζει από τη Λευκή Βίβλο για τον
αθλητισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πίνετε νερό στο όνοµά
της όλοι σας και που εξυµνούσε το τι γίνεται στην Ευρώπη και ο
κύριος Υπουργός, ανεξάρτητα το τι µπορεί να πιστεύει µέσα του
επίσηµα τουλάχιστον.
Τι ήταν αυτή η Λευκή Βίβλος; Να πούµε ότι κάτω από τον τίτλο
Λευκή Βίβλος κρύφτηκε µαύρη, πίσσα κυριολεκτικά για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα. Αν θυµάστε, όσοι θυµάστε
και διαβάζετε, η Λευκή Βίβλος για τα εργασιακά που έγινε από
την Ένωση Βιοµηχάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτή που
έβαλε τα θεµέλια, για να έρθει όλο αυτό το σάρωµα των εργατικών κατακτήσεων. Τότε οι άλλοι ήταν υπέρ αναφανδόν, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και ο Συνασπισµός έλεγε δεν είναι λευκή
ούτε µαύρη. Να τα αποτελέσµατα που ζούµε σήµερα.
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Τι έκανε και αυτή η Λευκή Βίβλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Έκανε το αυτονόητο. Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δεν αλλάζει και όσο αλλάζει γίνεται χειρότερη, απαντά ωµά
ότι ο αθλητισµός –αφήστε τα αυτά περί κοινωνικού αγαθού, όπως έλεγε και για την παιδεία η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ακολουθείτε πιστά τη γραµµή και βγαίνετε και πιο µπροστά καµµιά φορά
και τη διαφηµίζετε- είναι, λέει, εµπορικό προϊόν και µάλιστα εµπορικό προϊόν που καλύπτει το 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Άρα είναι πεδίο κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι
µόνο κερδοφορίας. Υπάρχουν και άλλες πλευρές που δεν έχω
ώρα να τις αναλύσω.
Ποιοι δραστηριοποιούνται εκεί; Οι µεγιστάνες του πλούτου
απίστευτα οικονοµικά µεγέθη, ασύλληπτα για τον απλό εργαζόµενο που δουλεύει µια ζωή, για να βγάλει µεροκάµατο και να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη.
Ποια ήταν η κατεύθυνση; Η κατεύθυνση ήταν να µπουν κανόνες, ούτως ώστε να µη χαθεί η µπάλα του ανταγωνισµού µεταξύ
των µεγαλοεπιχειρηµατιών, αλλά ταυτόχρονα, βέβαια, να µπουν
τέτοιοι κανόνες, που να διευκολύνουν την καπιταλιστική κερδοφορία. Είναι γνωστά. Και όταν µιλάµε για κερδοφορία, µιλάµε για
απέραντο πάρτι παγκόσµιο και ελληνικό, που ξεκινάει από τα
αθλητικά είδη, από τα εισιτήρια, από τις διαφηµίσεις, από τους
χορηγούς, από τις φαρµακευτικές εταιρείες. Είναι αµύθητα τα
ποσά που µπαίνουν στις τσέπες των µονοπωλίων, ενώ ο λαός δυστυχεί. Αυτά τα συµφέροντα εξυπηρετεί και η σηµερινή Κυβέρνηση όπως και οι προηγούµενες.
Άρα ο πολυδιαφηµιζόµενος έλεγχος και η διαφάνεια είναι ένα
φύλο συκής. Υγιής ανταγωνισµός; Καλά, σοβαρολογείτε; Ο ανταγωνισµός είναι λυσσαλέος. Δεν υπάρχει έλεος και όριο στον
ανταγωνισµό ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Είναι
όπως λέτε «υγιής επιχειρηµατικότητα». Η επιχειρηµατικότητα
έχει νόµους, έχει τον θεό του κέρδους.
Και µιλάτε για βία; Ο θεός του κέρδους είναι συνυφασµένος
µε τη βία όχι µόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και παγκόσµια. Οι πόλεµοι γιατί γίνονται; Για να διασφαλίσουν τα συµφέροντα των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων. Εδώ καταστρέφουν λαούς ολόκληρους και τους ισοπεδώνουν, για να πάρουν τις ενεργειακές
πηγές, και θα διστάσουν αυτά τα συµφέροντα να χρησιµοποιήσουν στρατούς, φασιστικές οµάδες, εγκληµατικές οµάδες για
πάρα πολλούς λόγους και για οικονοµικούς αλλά και για άλλους;
Και λέτε ότι θα χτυπήσετε τη βία, όταν δεν χτυπάς τις αιτίες
της βίας; Χίλιους νόµους να κάνεις –άλλωστε ξεφεύγουν αυτοί,
έχουν όλα τα κόλπα και τα γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά- δεν
µπαίνουν νόµοι σε αυτούς. Νόµοι µπαίνουν όταν τους καταργήσεις και τότε φτιάξεις ένα άλλο σύστηµα, που ο λαός θα έχει την
εξουσία.
Πέρα από τα γενικά που θέλουµε να πούµε, καταθέτουµε και
συγκεκριµένες προτάσεις, και σας παρακαλώ να µου δώσετε δύο
λεπτά χρόνο. Το ΚΚΕ λέει ότι αυτά είναι σύµφυτα µε το σύστηµα,
ότι όταν γίνονται εµπόρευµα, όταν γίνονται αντικείµενο κέρδους,
έχουµε όλα αυτά τα φαινόµενα. Όµως για τώρα καταθέτουµε κάποιες προτάσεις, που µπορούν να βελτιώσουν χωρίς να λύσουν
τα συνολικά προβλήµατα. Φυσικά δεν προτείνουµε να καταργήσετε την επιχειρηµατική δράση. Αυτό είναι ο θεός όλων των κυβερνήσεων. Δεν γίνεται, είναι ευαγγέλιο και εποµένως ας το
αφήσουµε αυτό.
Η Νέα Δηµοκρατία, βέβαια, έχει µείνει στο καναβάτσο. Πρώτον, γιατί δεν πάνε η ΠΑΕ και η ΚΑΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης;
Απάντησε ο κύριος Υπουργός ότι πίσω κρύβονται ιστορικά σωµατεία. Και λοιπόν; Εδώ τι φαινόµενο έχουµε; Να χρεωκοπούν
τα σωµατεία και οι επιχειρηµατίες να είναι ζάµπλουτοι και κανένας να µην πληρώνει τίποτα. Γιατί; Και να τα πληρώνει ποιος; Ο
ελληνικός λαός. Γιατί να µην πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να
ελέγχονται κανονικά ως ανώνυµες εταιρείες όπως όλες οι υπόλοιπες, και δεύτερον, το Υπουργείο να αναλάβει τον πραγµατικό
αθλητισµό πέρα από την εποπτεία, την αγωνιστική κ.λπ., στις
ΠΑΕ -δεν έχουµε αντίρρηση-, δηλαδή σχολείο, γειτονιά, υποδοµές, στελέχωση, ενίσχυση ερασιτεχνικών σωµατείων, χρηµατοδότηση των τεχνικών υποδοµών; Γιατί να χαρίζετε τόσα σε
αυτούς και να µην τα δίνετε στα ερασιτεχνικά σωµατεία και στον
λαό;
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Παράδειγµα όπου θα το βάλω και εδώ: Ο Πανελλήνιος Γυµναστικός Σύλλογος από τα πιο ιστορικά σωµατεία στο κέντρο της
Αθήνας. Είναι, πράγµατι, ιστορικό σωµατείο, που συσπειρώνονται και πηγαίνουν παιδιά των λαϊκών οικογενειών κατά 99%, για
να µην εξαιρέσω και κανέναν. Καλύπτει το κέντρο, τις γύρω συνοικίες που είναι και µετανάστες και πρόσφυγες εκτός αυτού.
Έχει τεράστια προβλήµατα. Είχε τέσσερις χιλιάδες παιδιά
αθλητές πριν την κρίση και τώρα έχει δυόµισι χιλιάδες, αποτέλεσµα και της κρίσης αλλά και των οικονοµικών δυσκολιών που
υπάρχουν.
Τι λέµε, λοιπόν, εµείς; Πώς στέκεται ο Πανελλήνιος; Από τις,
πραγµατικά, ηρωικές προσπάθειες των προπονητών, των γονιών,
που τρέχουν από το πρωί µέχρι το βράδυ και άλλων ανθρώπων
που έχουν ένα µεράκι µε τον αθλητισµό.
Τι προτείνουµε, λοιπόν; Πρώτον, πρέπει να τελειώσει αυτό το
νοµικό καθεστώς. Δεν είναι δυνατόν. Ο κύριος Υπουργός ξέρει
και τα έχουµε κουβεντιάσει. Και µε τον κ. Κοντονή τα έχουµε κουβεντιάσει, σηκώνανε τα χέρια, και τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, για
να τελειώσει αυτή η ιστορία µε αυτό το νοµικό καθεστώς.
Δεύτερον, να υπάρξει γενναία στήριξη και χρηµατοδότηση
από την περιφέρεια, για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις. Υπάρχουν προγράµµατα έτοιµα, τα οποία µπορούν και πρέπει να δοθούν.
Τρίτον, να υπάρξει ένα σύµφωνο εργασίας, γιατί καταλαβαίνουµε ότι δεν µπορεί απευθείας η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, το Υπουργείο Αθλητισµού να χρηµατοδοτήσει, µε τη περιφέρεια και µε τον δήµο, µε στόχο να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις όταν δεν είναι οι αθλητές, δηλαδή κυρίως τα πρωινά,
από σχολεία, από ΚΑΠΗ, από πανεπιστήµια κ.λπ. και φυσικά µε
αυτήν τη χρηµατοδότηση να µειωθούν στο ελάχιστο οι συνδροµές ώστε να µπορέσουν παιδιά των λαϊκών οικογενειών να πάνε
εκεί. Θα λυθεί αυτό επιτέλους; Τι θέλει, σοσιαλιστική επανάσταση για να το λύσουµε; Ή θέλει µια πολιτική που θα κινείται
σε µια τέτοια φιλολαϊκή κατεύθυνση;
Δεύτερο µέτρο -όχι για τον Πανελλήνιο, και µπορούµε να κουβεντιάσουµε και άλλα-: κατάργηση συµµετοχής των ελληνικών
οµάδων στο «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και πάσης φύσεως στοίχηµα. Τι ψάχνετε, λοιπόν; Για στηµένα; Για «παράγκες»; Για διαφθορά; Τεράστια οικονοµικά συµφέροντα, απίστευτα.
Τρίτον, γενναία κρατική επιχορήγηση των αθλητικών οµοσπονδιών, χιλιάδων σωµατείων µε βάση τις ανάγκες και ξέρετε πόσες
είναι.
Τέταρτον, χορήγηση δωρεάν από το κράτος προϋποθέσεων
για φυσική αγωγή της νεολαίας, εγκαταστάσεις, υποδοµές, επιστηµονική στήριξη, σε συνεργασία και µε τους δήµους και µε την
περιφέρεια.
Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση; Ζείτε µέσα στην κοινωνία; Φαντάζοµαι ότι ζείτε. Να σας πω µια απλή λαϊκή οικογένεια µε δύο
παιδιά τι τραβάει όταν θέλει να αθληθεί το παιδί της και όταν έχει
και κάποια τάση θετική προς τα εκεί;
Όµως, ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει να του πληρώσει παπούτσια, στολές, να δούνε ποιος θα τον πάει εκεί, να πληρώσει συνδροµή, να πάει να το στηρίξει και να πληρώσει εισιτήρια στους
αγώνες -άγχος από το πρωί- από το υστέρηµα, µατωµένο υστέρηµα κυριολεκτικά. Και όµως, ο κόσµος είναι όρθιος, κόντρα σε
όλα όσα προωθούνται στον αθλητισµό.
Υπάρχει µεγάλη αγάπη ανάµεσα στους αθλητές, στα παιδιά.
Καλλιεργείται αίσθηµα αλληλεγγύης, όχι στυγνού, κυνικού καπιταλιστικού ανταγωνισµού. Θα τα στηρίξετε αυτά;
Τέλος, αξιοποίηση υποδοµών για τα σχολεία κ.λπ.. Εµείς αυτές
τις προτάσεις τις καταθέτουµε και εδώ. Καταθέσαµε και τροπολογία για τους προπονητές. Δεν µας είπατε αν τη δέχεστε ή όχι.
Δεν πήρατε θέση. Δεν ξέρω και, εποµένως, δεν µπορώ να πω.
Μπορείτε να πείτε «τη δεχόµαστε». Τελικά ποιος είναι ο υπεύθυνος; Το κράτος, τα πανεπιστήµια ή η ΕΠΟ και η UEFA, δηλαδή οι
επαγγελµατίες; Γιατί δεν το κάνετε αυτό; Δεν είναι δίκαιο αίτηµα;
Πείτε µας πού διαφωνείτε. Τουλάχιστον πείτε µας µερικά επιχειρήµατα, για να πούµε ότι έχουµε άδικο. Κάντε το και αυτό. Αυτούς τους καταθέτουµε στο κίνηµα.
Και ξέρετε κάτι; Έχουµε δώσει και δείγµατα γραφής. Όπου
υπάρχουν κοµµουνιστές δήµαρχοι η συνδροµή σε αθλητικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οµάδες κ.λπ. είναι ελάχιστη, σχεδόν µηδαµινή. Στην Πετρούπολη
µε 5 ευρώ κάνεις ό,τι άθληµα θέλεις και γι’ αυτό πάνε και άλλες
συνοικίες. Και σε άλλες και στην Καισαριανή και αλλού, όπου έχουµε δυνατότητα µέσα σε αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια, έχουµε
δράση της κοµµουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. Όπως λέει «όχι»
σε όλα τα ναρκωτικά και συγκρούεται παντού, έτσι και στον
αθλητισµό, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Γι’ αυτό, λοιπόν, καλούµε τον λαό σε συσπείρωση µε το ΚΚΕ,
για να παλέψουµε τώρα και να φτιάξουµε την κοινωνία. Όλα αυτά
ήταν λυµένα στον σοσιαλισµό και στον αθλητισµό και αλλού.
Κάθε παιδί που τελείωνε το σχολείο, δηµόσια και δωρεάν, ήξερε
δύο γλώσσες, ασχολούνταν συστηµατικά µε ένα άθληµα, ένα
σπορ και ένα µουσικό όργανο. Αυτά που έχουν εκεί οι καπιταλιστές, οι νεοκαπιταλιστές, ό,τι έχουν αυτές οι χώρες τα έφτιαξε
ο σοσιαλισµός, γιατί έχει άλλη αντίληψη για τη ζωή και αυτό αποδείχτηκε και ιστορικά. Και σήµερα ακόµα ρωτήστε ποιος έκανε
το στάδιο αυτό, ποιος εκείνο. Τι φτιάξατε εσείς; Gothland. Καινούργιες πόλεις, γέµισαν µπαρ και οτιδήποτε άλλο, γέµισαν McDonald’s, γιατί κυριαρχεί ο άγριος καπιταλισµός. Αυτόν τον
κόσµο θέλουµε να φέρουµε και θα τον φέρουµε µαζί µε τον λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Ηλιόπουλος. Έχουν µείνει τρεις συνάδελφοι οµιλητές,
η κ. Μεγαλοοικονόµου, η κ. Σταµπουλή και ο κ. Βορίδης, και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τζαβάρας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευτυχώς ο κόσµος δεν θα γυρίσει ούτε στον κοµµουνισµό
ούτε στον σοσιαλισµό, όπως µάλλον τώρα έχουν αλλάξει την
ονοµασία και τον λένε, και βέβαια θα φύγει και από τον καπιταλισµό που βρίσκεται σήµερα και όντως κατατρώει τα πάντα,
όπως θέλουν να µας φέρουν οι νεοφιλελεύθεροι της Νέας Δηµοκρατίας. Ο κόσµος στρέφεται µαζικά προς τον πατριωτισµό,
τον εθνικισµό -αυτή η λέξη που σας πονάει τόσο πολύ-, στρέφεται στις αξίες της κάθε πατρίδος, µακριά από σοσιαλισµούς, µακριά από φιλελεύθερους, µακριά από όλα αυτά που καταπίνουν
τις κοινωνίες, τις δυτικές κοινωνίες που τα έχουν εφαρµόσει.
Εµείς λέµε «ναι» στον µαζικό αθλητισµό, λέµε «ναι» στο να µην
πληρώνουν –βέβαια, να µην πληρώνουν- συνδροµή οι νέοι που
θέλουν να αθληθούν, σε κανένα άθληµα. Αυτά είναι αυτονόητα
πράγµατα που πρέπει να παρέχει ένα κοινωνικό κράτος στους
νέους ανθρώπους, για να αποφύγουν τα ναρκωτικά, για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, για να γίνουν καλύτεροι πολίτες στην
κοινωνία, όταν θα τελειώσουν το σχολείο και θα έχουν πάρει
αυτές τις αρχές και µέσα από τα γήπεδα και µέσα από τα σχολεία.
Εµείς στηρίζουµε τον µαζικό αθλητισµό και ο αθλητισµός θα
πρέπει να είναι βίωµα κάθε νέου από πολύ νεαρή ηλικία. Εσείς,
όµως, οι συριζαίοι µάλλον ζείτε σε άλλη χώρα, απ’ ό,τι έχω καταλάβει. Τα στελέχη σας βγαίνουν και λένε ότι δεν βλέπουν πουθενά ξύλο, δεν βλέπουν πουθενά προσαγωγές, δεν βλέπουν
πουθενά ανοιγµένα κεφάλια, δεν βλέπουν πουθενά χηµικά, δεν
τα βλέπουν όλα αυτά. Δεν βλέπουν κόσµο να διαµαρτύρεται
εναντίον της πολιτικής τους. Όλα αυτά µάλλον συµβαίνουν σε
κάποια άλλη χώρα για τους συριζαίους, αλλά η πραγµατικότητα
θα σας διορθώσει πολύ άτσαλα και πολύ ανώµαλα, όταν θα
προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα και θα δείτε ότι ο κόσµος
είναι εναντίον της πολιτικής σας και στα κοινωνικά και στα εθνικά
και σε όλα τα θέµατα τα οποία νοµοθετείτε.
Λέγατε ότι θα καταργήσετε τα ΜΑΤ και, βέβαια, τα ΜΑΤ είναι
το απαραίτητο εργαλείο για να ασκείτε αυτή τη φιλολαϊκή πολιτική που ανέφερα πριν. Δεν σας υποδέχονται µε λουλούδια. Μην
αυταπατάσθε.
Και γι’ αυτό βέβαια βγαίνει µε περισσό θράσος ο Τζανακόπουλος και λέει: τιµή µου που πουλήσαµε τη Μακεδονία, έτσι µαγκιά.
Η Αχτσιόγλου προσγειώθηκε, γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη και
λέει: είµαι στο κέντρο της Μακεδονίας και δεν βλέπω κάποια δια-
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µαρτυρία. Η Αχτσιόγλου που, σηµειωτέον, πριν ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ
στην εξουσία είχε πάει στα Σκόπια και λέει: βέβαια, πρέπει να λέγεστε Μακεδονία οπωσδήποτε. Προσγειώθηκε και αυτή άτσαλα,
γιατί βγήκε ένα εικοσάχρονο κοριτσάκι -και δεν είχε πάει για πόλεµο το εικοσάχρονο κοριτσάκι, όπως λέτε, ότι όλοι αυτοί που
σας αποδοκιµάζουν είναι κακοί φασίστες. Ένα κοριτσάκι είναι και
τι σας είπε; Ότι η Μακεδονία θα σας εκδικηθεί, ότι είσαστε προδότες και η Μακεδονία θα σας εκδικηθεί. Και το είπε µε πάρα
πολύ ωραία λόγια και µπορείτε να µπείτε στο διαδίκτυο και να το
δείτε.
Είπατε βέβαια ότι από εδώ και πέρα -οι Υπουργίνες σας του
ΣΥΡΙΖΑ- θα υπάρχουν προληπτικές προσαγωγές -το ακούσαµε
κι αυτό- από το καθεστώς του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια οι προληπτικές
προσαγωγές µέχρι στιγµής εφαρµόζονται µόνο στους Έλληνες
πατριώτες που διαµαρτύρονται εναντίον σας. Γιατί στα δικά σας
τα καλόπαιδα, που δεν αφήνουν όρθιο τίποτα στο πέρασµά τους,
δεν έχουµε δει καµµία προληπτική προσαγωγή, όταν καίγεται
ολόκληρη η Αθήνα. Δεν έχουµε δει προληπτική προσαγωγή όταν
κάνει νόµιµη συγκέντρωση το τρίτο πολιτικό κόµµα και είναι σχεδόν αποκλεισµένη η περιοχή από τους παρακρατικούς και από
τους ένστολους. Παρακρατικοί πλέον έχουν γίνει και αυτοί οι
αστυνοµικοί, αφού εξυπηρετούν τις δικές σας εντολές. Δεν τους
έχουµε δει όλους αυτούς να διαµαρτύρονται, οι Υπουργίνες σας,
και να λένε ότι πρέπει να γίνουν προληπτικές προσαγωγές για
να γίνει η συγκέντρωση του τρίτου πολιτικού κόµµατος. Όχι βέβαια.
Είχαµε προχθές την παρουσίαση του ψηφοδελτίου στην περιφέρεια µε τον Ηλία τον Παναγιώταρο και τον Αρχηγό µας τον
Νίκο τον Μιχαλολιάκο στο Παλαιό Φάληρο και ήταν αποκλεισµένοι οι δρόµοι και από τα ΜΑΤ και από τους παρακρατικούς και
έτσι ο κόσµος δεν µπορούσε να πλησιάσει στην εκδήλωσή µας.
Έτσι αντιλαµβάνεστε τη δηµοκρατία βέβαια εσείς. Δεν πρόκειται
ποτέ να πάτε να κάνετε στα Εξάρχεια προληπτικές προσαγωγές,
µην κοροϊδευόµαστε. Θα παρακολουθείτε, καινούργιο σύστηµα.
Τους παρακολουθούσαµε –λέει-, βγαίνετε και τα λέτε σιγά-σιγά.
Δηµοκρατία, όπως την οραµατιζόταν και ο Όργουελ στο «1984».
Ακριβώς αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολούθηση λέει- των πολιτών στο διαδίκτυο και όπου νοµίζουµε ότι εσείς θα
πάτε να διαµαρτυρηθείτε, εµείς θα ερχόµαστε και θα σας προσαγάγουµε. Αν, λοιπόν, η πρόθεσή σας είναι να προσαγάγετε
όποιον διαµαρτύρεται απέναντι στις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε ότι θα πρέπει να συλλάβετε και να προσαγάγετε περισσότερο από τη µισή Ελλάδα, γιατί όλοι οι Έλληνες είναι εναντίον
σας.
Ήρθε ο Τούρκος Βουλευτής µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όχι στο δικό τους, στο δικό τους λένε
διάφορες τρέλες- και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ για συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν µονοµερείς, µονόπλευρες, όπως το είπε στη γλώσσα του, κινήσεις. Και βέβαια
αντί να του απαντήσετε ότι το Αιγαίο ήταν και θα ξαναγίνει κάποια στιγµή µε τη βοήθεια του Θεού ελληνική θάλασσα, εσείς
του απαντήσατε ότι πρέπει να υπάρχουν αµοιβαίοι συµβιβασµοί.
Έρχεται ο άλλος εδώ µέσα προκλητικότατος -στο ελληνικό Κοινοβούλιο, επαναλαµβάνω, για όσους δεν έχουν καταλάβει το τι
γίνεται εδώ επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ- και εσείς τους λέτε ότι
πρέπει να υπάρχει ένας έντιµος συµβιβασµός.
Εµείς βέβαια ως Χρυσή Αυγή όταν θα έρθουµε στα πράγµατα,
γιατί κάποια στιγµή, το θέλει ο Θεός και θα έρθουµε στα πράγµατα, θα δείτε τι έντιµο συµβιβασµό θα κάνουµε µε τους Τούρκους και θα καταλάβετε πώς γίνεται η εξωτερική πολιτική. Γιατί
είπε κι ο Υπουργός σας και ελπίζουµε –γιατί δεν ξέρουµε τι εννοεί- να µην εννοεί κάτι κακό γιατί λέει ότι προετοιµάζεται, ότι
είναι πολύ πιθανό θερµό επεισόδιο µε τους Τούρκους. Και επειδή
έχουµε δει τις αντιδράσεις των ελληνικών κυβερνήσεων σε αντίστοιχα επεισόδια, ελπίζουµε να ήταν µία λεκτική υπερβολή, γιατί
δεν θέλουµε να µάθουµε τι θα γίνει εάν υπάρξει θερµό επεισόδιο
µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µέχρι πού θα φτάσουν οι Τούρκοι. Ελπίζουµε να το είπε έτσι.
Γρήγορη και εύκολη λύση για τον Τσίπρα. Εχθές εδώ στο Κοινοβούλιο µάς είπε τη λύση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη λύση
του δηµογραφικού. Και ποια είναι αυτή; Αντικατάσταση του ελ-
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ληνικού πληθυσµού -το ξέραµε ότι αυτό είναι το σχέδιο, το βλέπουµε να εφαρµόζεται- από τους ξένους, αυτούς που φέρνετε
από κάθε γωνιά του κόσµου, από την Αφρική, από την Ασία.
Τους φέρνετε εδώ, τους επιδοτείτε να µην δουλεύουν, κανείς
απ’ αυτούς δεν δουλεύει, εγκληµατούν, σκοτώνουν και κλέβουν
και ζουν από τα επιδόµατα. Φως, νερό, τηλέφωνο, σπίτια, τα
πάντα τούς παρέχετε. Αυτά που θα ήθελε ο κάθε Έλληνας πολίτης τα έχουν βέβαια δωρεάν όλοι οι λαθροµετανάστες που εισβάλλουν στην πατρίδα µας και εξυπηρετούν το σχέδιο του Τσίπρα, το οποίο είναι η αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσµού.
Φεύγουν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και έρχεται εδώ πέρα
κάθε καρυδιάς καρύδι, για να αντικαταστήσει τους Έλληνες.
Είπε ότι έχουν ελληνοποιηθεί εξήντα πέντε χιλιάδες. Είπε ότι
θα γίνουν οι διαδικασίες και θα προσληφθούν άτοµα, ώστε να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να ελληνοποιηθούν άλλες διακόσιες χιλιάδες. Τέτοια κάψα έχει, πριν φύγει από την εξουσία, άµεσες ελληνοποιήσεις! Μας τις έταξε κιόλας εδώ από το Βήµα της
Βουλής.
Είπε και κάτι άλλο, το οποίο καλό θα είναι να το θυµόµαστε και
καλά έκανε και µας το θύµισε. Λέει: «Nα θυµίσω ξανά» -διαβάζω
ακριβώς τα λόγια του- «ότι τη δεκαετία του 1990, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για το δηµογραφικό, η χώρα αύξησε τον
πληθυσµό της κατά περίπου οκτακόσιες χιλιάδες πολίτες, γεγονός που προέκυψε όµως» -προσέξτε να δείτε τη δεκαετία του
1990 και έχει απόλυτο δίκιο ο Πρωθυπουργός- «κατά 97% από
µετανάστες και µόλις 3% από την υπεροχή των γεννήσεων έναντι
των θανάτων εκείνη την περίοδο». Και έτσι ακριβώς είναι τα
πράγµατα, 97% αύξηση του πληθυσµού από λαθροµετανάστες.
Αυτήν την Ελλάδα ονειρεύεστε, που δεν θα έχει Έλληνες για
να αντιστέκονται στα σχέδιά σας. Αυτήν την Ελλάδα ονειρεύεται
ο Τζορτζ Σόρος και η «Ανοιχτή Πολιτεία» του, έτσι όπως θέλει να
την επιβάλει σε ολόκληρο τον κόσµο και γι’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία βέβαια έσπευσε να πει ότι «θέλουµε να φύγει ο Όρµπαν άµεσα, οι πολιτικές του δεν µας αρέσουν». Και πώς να αρέσουν οι πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας στον Όρµπαν, όταν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται εδώ και µας λέει 2.000 ευρώ εφάπαξ για κάθε γέννηση, ενώ τα στοιχεία λένε ότι οι γεννήσεις των
ξένων υπερτερούν έναντι αυτών των Ελλήνων; Τα ίδια τα στοιχεία το λένε εδώ πέρα. Είναι 97% ξένοι. Είπε για 2.000 ευρώ και
δεν ανέφερε πουθενά τη φράση «για κάθε Ελληνόπουλο».
Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία. Δεν τη νοιάζει και τη Νέα Δηµοκρατία να σωθεί το ασφαλιστικό, να σωθούν οι συντάξεις, έτσι
όπως τις ονειρεύεστε εσείς, να σωθούν βέβαια όλοι αυτοί οι
οποίοι εκµεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους που µπαίνουν
κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Μόνο για το κέρδος, δεν µας ενδιαφέρει ο Έλληνας, δεν βάζουµε τον Έλληνα πάνω απ’ όλα, όταν
είµαστε φιλελεύθεροι, µας ενδιαφέρει µόνο το κέρδος.
Εµείς, όµως, ως Έλληνες εθνικιστές λέµε ότι θα επιδοτούνται
οι γεννήσεις µόνο για Ελληνόπουλα, είτε σας αρέσει είτε όχι.
Στην ΕΡΤ χαρακτηρίζουν διχαστικό τον σταυρό. Το ακούσαµε
και αυτό. Κάποιοι άνθρωποι πήγαν και έστησαν τον σταυρό στη
Λέσβο και χαρακτηρίστηκαν φασίστες, ακροδεξιοί. Από την ΕΡΤ
χαρακτηρίστηκε το ιερό σύµβολο ως διχαστικό. Διχαστικό για
ποιους; Το 98% του πληθυσµού της Ελλάδος είναι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. Ποιοι διχάζονται µε τον σταυρό; Οι µόνοι που
δεν αρέσκονται να βλέπουν αυτό το ιερό σύµβολο είναι αυτοί
που έχετε φέρει µέσα.
Μάτι, 24 Ιουλίου 2018. Λέει το εισαγγελικό πόρισµα: Εικόνα
χάους, απόλυτης ανευθυνότητας και κατάρρευση κάθε συστήµατος, λέει µετά από έρευνα επτά µηνών, ότι παρουσίαζε ο κρατικός µηχανισµός εκείνη την ηµέρα. Και θα συµπληρώσω και εγώ,
βέβαια, όπως και κάθε ηµέρα, ο κρατικός µηχανισµός έχει παραλύσει.
Θυµήθηκε η Δούρου ότι είναι γυναίκα και λέει ότι δεν πρέπει
να της κάνουµε επίθεση, γιατί είναι γυναίκα και γι’ αυτό βρήκε
κάτι να πει. Αυτή που υποστηρίζει και δίνει λεφτά στα «gay pride»
και σε κάθε είδους τέτοια ανώµαλη εκδήλωση δεν έχει δώσει
ποτέ βέβαια ούτε ένα ευρώ για την πυροπροστασία, έχει καταφέρει να πνίξει ανθρώπους στο βουνό και να κάψει ανθρώπους
στη θάλασσα. Είναι παγκόσµια πρωτοτυπία αυτό που έχετε καταφέρει! Το λέµε και το ξαναλέµε, µήπως και το εµπεδώσετε και
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ζητήσετε µία συγγνώµη, βρε αδερφέ. Εντάξει, να πείτε, λάθος
κάναµε, είµαστε ανίκανοι, είµαστε άχρηστοι, µία συγγνώµη γι’
αυτές τις εκατό ψυχές στο Μάτι και τις είκοσι τέσσερις ψυχές
στη Μάνδρα δεν θα βλάψει, καλό θα σας κάνει να κάνετε και λίγο
αυτοκριτική γι’ αυτά που δεν έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια!
Αντ’ αυτού, µαγκιά, αλητεία σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού
σας λόγου.
Βέβαια, η Μάνδρα, το Μάτι, η Μακεδονία θα πληρωθούν. Θα
σας τα ξεπληρώσουν. Είναι γραµµάτια που θα σας τα ξεπληρώσει ο ελληνικός λαός εκεί που σας πονάει πιο πολύ όλους εσάς,
στην κάλπη. Αλλά τι να το κάνεις όταν έχουν καεί και πνιγεί τόσοι
άνθρωποι;
Έρχοµαι και στο ΚΚΕ, για να κλείσω µε κάτι «ευχάριστο».
Εντός εισαγωγικών βέβαια, το ευχάριστο. Ποτέ δεν είναι ευχάριστο το ΚΚΕ. Να καταδείξουµε την κατάντια που έχει ένα µέρος
του ελληνικού λαού. Διότι οι γενίτσαροι πάντα ήταν χειρότεροι
από τους γνήσιους αλλόθρησκους.
Ακούστε, λοιπόν, τι γράφει ακριβώς το ΚΚΕ σε µία ερώτησή
του. Συγκεκριµένα λέει: «Ορισµένα από τα συνθήµατα για τον
στρατό…», τα συνθήµατα που φωνάζουν οι Έλληνες στρατιώτες,
«…αναγκάζονται οι στρατιώτες να φωνάζουν «η Κύπρος είναι ελληνική και η Μακεδονία…». Φοβερό σύνθηµα. «Ο Πόντος είναι
ελληνικός και η Μικρά Ασία». Ακούστε τι φοβερά πράγµατα φωνάζουν στον ελληνικό στρατό! «Πού θα ανάψουµε κεριά; Στην
Αγιά Σοφιά». Ενοχλούνται οι κκεδες από αυτά, όπως ενοχλείστε
και εσείς οι συριζαίοι, όπως ενοχλείστε όλοι. Ακούστε τι λέει η
ερώτηση του ΚΚΕ: «Με κάθε ευκαιρία, ορισµένα στελέχη προσπαθούν να καλλιεργήσουν τον αλυτρωτισµό, αναπαράγοντας
το ανιστόρητο σύνθηµα…». Για το ΚΚΕ ανιστόρητο σύνθηµα ποιο
είναι; «Η Μακεδονία είναι µία και είναι ελληνική».
Και απαντάει ο Αποστολάκης, το παιδί που έχει περάσει από
όλα τα κόµµατα. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία του να διασκεδάζει σε ένα κλαµπ. Αποστρατεύεται, τον ξαναφέρνετε, τον
ξανακάνετε Αρχηγό. Τώρα, τον κάνετε Υπουργό. Και απαντάει
αυτή η Υπουργάρα σας: «Σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα οποία τέθηκαν υπ’ όψιν µου, δεν επιβεβαιώνεται η αναφώνηση τέτοιου είδους συνθηµάτων. Τέλος, επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση παραβατικών συµπεριφορών…», παραβατικές συµπεριφορές είναι το
«Η Μακεδονία είναι ελληνική», «…θα εφαρµόζονται οι διατάξεις
των υφιστάµενων θεσµικών κειµένων των Ενόπλων Δυνάµεων».
Και επειδή, λοιπόν, εµάς µας αρέσει ό,τι σας πονάει, θα κλείσω
µε ένα από τα συνθήµατα που φωνάζουν, όντως, µέσα στον ελληνικό στρατό: «Η Κύπρος είναι ελληνική και η Μακεδονία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ηλιόπουλο.
Κυρία Μεγαλοοικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας αρχίσουµε µε το πού γεννήθηκε ο αθλητισµός. Γεννήθηκε
στην Ελλάδα. Δοξάστηκε. Μεγαλούργησε. Μάλιστα, ήταν τόσο
ισχυρός ώστε κατά την περίοδο πολέµων είχε τη δυνατότητα να
σταµατάει την εµπόλεµη κατάσταση µεταξύ πόλεων-κρατών και
να αθλούνται, να κάνουν τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Έτσι, στην
Ελλάδα από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα έχουµε συνεχείς διακρίσεις των αθλητών. Ο αθλητισµός αποτελεί ένα αναπόσπαστο
κοµµάτι του πολιτισµού µας και της κοινωνίας.
Ωστόσο, η οικονοµική ανάπτυξη του επαγγελµατικού αθλητισµού, τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς, έχει δυστυχώς συνδεθεί µε µία σωρεία σκανδάλων διαφθοράς, διαπλοκής, καθώς
και µε την αύξηση της οπαδικής βίας και του φανατισµού, που
οδηγούν σε µία σειρά από διάφορες µορφές εγκληµατικότητας
µε τις οποίες έχουµε και επακόλουθες δυσµενείς συνέπειες.
Παρόλο που µέχρι σήµερα έχουν γίνει κάποια βήµατα από την
πλευρά της πολιτείας για την αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναληφθεί κάποιες
αντίστοιχες δράσεις, αυτά τα προβλήµατα παραµένουν και αποτελούν τροχοπέδη για την υγιή ανάπτυξη, τόσο του ερασιτεχνικού όσο και του επαγγελµατικού αθλητισµού.
Θα ήθελα να αναφέρω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο διαµορφώνεται το θεσµικό πλαίσιο που θα αποτελέσει τη βάση για την εµπέδωση της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διοίκη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σης, αλλά και για την πρόληψη και την εξάλειψη χρόνιων προβληµάτων στον χώρο του αθλητισµού.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θεσµοθετείται η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού µε τη
µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, που θα αποτελεί
έναν ελεγκτικό εποπτικό µηχανισµό µε ευρείες εξουσίες διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, µε την
ουσιαστική διαφορά, όµως, από την υφιστάµενη επιτροπή που
συνίσταται στην απουσία από τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του νέου οργάνου στελέχους δηµόσιας διοίκησης, έτσι
ώστε να µην υπάρχουν υπόνοιες κυβερνητικής παρέµβασης στο
έργο της.
Την ανεξαρτησία και την αµεροληψία του εν λόγω φορέα ενισχύουν οι ρυθµίσεις για τον περιορισµό της θητείας για όλα τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου σε δύο διαδοχικές ή µη θητείες, καθώς και η παύση τους µόνο σε περίπτωση που συντρέχει
σπουδαίος λόγος, ενώ η διαφάνεια εξασφαλίζεται µε την καθιέρωση για την πρώτη φορά της υποχρέωσης δηµοσίευσης των
αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της επιτροπής στο διαδικτυακό της τόπο.
Επιπλέον, το παρόν νοµοσχέδιο προωθεί ένα σοβαρό θέµα,
την ισότητα µεταξύ των δύο φύλων, καθώς καθιερώνει την ποσόστωση ένα τρίτο στην εκπροσώπηση του καθενός από αυτά
στις διοικήσεις των αθλητικών οργανώσεων και είναι σηµαντικό.
Τα στοιχεία της συµµετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων
στον χώρο του επαγγελµατικού αθλητισµού στην Ελλάδα είναι
αποκαρδιωτικά, όταν ισότητα µεταξύ των γυναικών και των ανδρών αποτελεί θεµελιώδη αρχή της δικής µας έννοµης τάξης.
Μην το πάµε όπως στην αρχαιότητα που είχε αναγκαστεί γυναίκα
να ντυθεί άντρας για να λάβει µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Δεν το κατάλαβαν. Είναι θέµα της έννοµης τάξης, αλλά και
διεθνώς.
Η ρύθµιση αυτή έρχεται να αποκαταστήσει την αριθµητική ανισορροπία ανάµεσα στα φύλα σε διοικητικά συµβούλια και επιτροπές, καθώς και στη διαχείριση και στον προπονητικό τοµέα,
παρακινώντας τις γυναίκες να συµµετέχουν ενεργά και να µην
αποθαρρύνονται από τα υπάρχοντα στερεότυπα.
Επίσης, ένα σηµαντικό είναι το άρθρο 34. Είναι πολύ σηµαντικό καθώς µε τις ρυθµίσεις που προβλέπει στοχεύει στον εκδηµοκρατισµό της εκπροσώπησης στην ολοµέλεια της διοίκησης
της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, που αποτελεί το
ανώτατο όργανο του παραολυµπιακού κινήµατος και εκπροσώπηση της χώρας µας στη Διεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή επιλέγοντας, συγκροτώντας και αποστέλλοντας εθνικές οµάδες
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω τα επαγγελµατικά αθλητικά σωµατεία, κύριε Υπουργέ, που διατηρούν αθλητικά τµήµατα
για παιδιά. Θα έπρεπε να δηµιουργήσουν τµήµατα για άτοµα µε
αναπηρία, ΑΜΕΑ, προκειµένου να συµβάλουν. Νόµιζα ότι έχουν
το χρηµατικό ποσό. Θα µπορούσαν, όπως έχουν τα παιδικά τµήµατα ή τα εφηβικά, να έχουν και ένα µέρος για άτοµα µε αναπηρία, γιατί θα συµβάλουν στην πλήρη αποδοχή και κοινωνικοποίησή τους, ώστε τα άτοµα αυτά να έχουν ισότιµες ευκαιρίες στην
κοινωνία και στον χώρο του αθλητισµού.
Τέλος, τα άρθρα 37 και 38 αναφέρονται στην επιβολή περιοριστικών όρων σε όσους διαπράττουν αδικήµατα κατά τη διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων, τη θέσπιση αυξηµένης
ποινικής ευθύνης των γονέων, επιτροπών ή κηδεµόνων των ανηλίκων, ποινικής ευθύνης των υπευθύνων ασφαλείας λόγω αµέλειας τους, καθώς και το άρθρο 20 για την αντικειµενική ευθύνη
των παραγόντων των αθλητικών οργανώσεων για τις δηµόσιες
δηλώσεις που περιέχουν ρυθµίσεις που συµβάλλουν ουσιωδώς
στην αντιµετώπιση της βίας, του φανατισµού, του οπαδισµού,
του ρατσισµού, φαινόµενα που υποβαθµίζουν την κοινωνία µας.
Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι ο χώρος του αθλητισµού
έχει άµεση ανάγκη από εξυγίανση και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε τις παραπάνω ρυθµίσεις του, αλλά και µε όλες τις υπόλοιπες, κινείται ουσιαστικά και αποτελεσµατικά προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Μεγαλοοικονόµου.
Η κ. Σταµπουλή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
έχει τον λόγο και τελευταίος εκ των οµιλητών ο κ. Βορίδης.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αδυνατώ να
σχολιάσω το νεοναζιστικό ποτ-πουρί που αναγκαστήκαµε να παρακολουθήσουµε. Η επιστήµη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Δεν µπορώ, όµως, να αντισταθώ στον πειρασµό να απαντήσω
στη ρητορική περί τροπολογιών που έρχονται στη λάθος µέρα
στο λάθος νοµοσχέδιο και ευτελίζουν το Κοινοβούλιο, την οποία
ακούσαµε επανειληµµένα από την ώρα που άρχισε αυτή η συνεδρίαση.
Ξέρετε το ανέκδοτο µε τον λοχία που απαιτεί από τον νεοσύλλεκτο να σπρώξει τον τοίχο; Εκείνος προσπαθεί να εξηγήσει ότι
δεν γίνεται, ότι ο τοίχος δεν σπρώχνεται, ο λοχίας βρίζει και απειλεί. Απηυδισµένος ο νεαρός προσπαθεί να σπρώξει τον τοίχο και
τότε τι λέει ο λοχίας; «Βρε στραβάδι, σπρώχνεται ο τοίχος;».
Χθες ακούσαµε σύσσωµη την Αντιπολίτευση να εξεγείρεται
γιατί η συγκεκριµένη τροπολογία για τον ΕΟΠΥΥ έφτασε όταν
τελείωνε ο πρώτος εισηγητής ή όταν άρχιζε ο δεύτερος. Και σύσσωµη η Αντιπολίτευση απαίτησε -και µάλιστα πολύ ζωηρά- να
γίνει σεβαστή η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, «όχι
τροπολογίες µετά την έναρξη της Ολοµέλειας» και προέτρεπε
εξίσου ζωηρά τους Υπουργούς µας «αφού έχουµε και αύριο νοµοσχέδιο, γιατί δεν το φέρνετε αύριο να το δούµε µε την ησυχία
µας;».
Αύριο, δηλαδή σήµερα που ήρθε, λοιπόν, η τροπολογία, πριν
να αρχίσει η Ολοµέλεια και πάλι ακούσαµε σε ενορχήστρωση, όχι από τον λοχία το ανέκδοτο, δυστυχώς, αλλά από κοινοβουλευτικούς άνδρες και γυναίκες «γιατί δεν τη φέρατε χθες, που ήταν
και το αντίστοιχο νοµοσχέδιο για την υγεία;».
Ποιος, αλήθεια, ευτελίζει το Κοινοβούλιο, υποτιµώντας και τη
µνήµη και τη νοηµοσύνη των υπόλοιπων;
Τώρα, όσον αφορά το νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο αυτό ρυθµίζοντας σηµαντικά ζητήµατα εδραιώνει τη διαφάνεια και τη δηµοκρατία στον χώρο του αθλητισµού και ενισχύει τα δικαιώµατα
των αθλητών. Ο αθλητισµός αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα η οποία ψυχαγωγεί τους ενήλικες και κοινωνικοποιεί τα παιδιά, ενισχύοντας την υγεία και την ευεξία όλων. Δυστυχώς, όµως,
µπορεί να αποτελεί και µια ακόµα εστία διαφθοράς. Είτε µιλάµε
για τα τεράστια οικονοµικά συµφέροντα του επαγγελµατικού
αθλητισµού που τον µετατρέπουν σε εµπόρευµα, είτε µιλάµε για
τη µικροδιαφθορά και διαπλοκή σε τοπικό επίπεδο των παραγόντων ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, αυτά τα φαινόµενα
πληγώνουν το αθλητικό πνεύµα και τις διαθέσεις της πλειοψηφίας των αθλούµενων.
Μέριµνα του παρόντος νοµοσχεδίου είναι να ενισχυθεί το
πραγµατικό αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων εν γένει, αλλά
µε παράλληλη αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου τους, ώστε
να γίνει αυτός πιο ουσιαστικός και αποτελεσµατικός.
Επίσης, υπάρχουν ορισµένες διατάξεις που στοχεύουν στην
αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, παίρνοντας µέτρα για τον
έλεγχο εφαρµογής των επιβαλλόµενων κυρώσεων, αποδίδοντας
ευθύνες σε όσους είναι επιφορτισµένοι µε αυτό το καθήκον και
δεν το πράττουν.
Τρία ακόµη σηµαντικά σηµεία περιλαµβάνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Όλες οι εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών οργανώσεων,
σωµατείων και οµοσπονδιών θα γίνονται µε το σύστηµα απλής
αναλογικής, όπως γίνεται και στα περισσότερα σωµατεία οποιουδήποτε χαρακτήρα, για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική αντιπροσώπευση.
Το χωριστό ψηφοδέλτιο είναι δηµοκρατικό δικαίωµα και ο περιορισµός των θητειών των αιρετών αντιπροσώπων διασφαλίζει
την ουσιαστική συµµετοχή.
Ενισχύεται, ακόµη, η ισότιµη συµµετοχή γυναικών και ανδρών
στα αθλητικά σωµατεία µε τη θέσπιση της ποσόστωσης φύλου
στη διοίκηση του αθλητισµού, όπως είναι και οι κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο
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Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020.
Οι γυναίκες, ενώ αποτελούν σηµαντικό ποσοστό αθλητών και
βέβαια, γονέων, υποεκπροσωπούνται σοβαρά σε επίπεδο διοίκησης, αφού καταλαµβάνουν µονοψήφια ποσοστά των διοικητικών
θέσεων σε αθλητικές οργανώσεις, σωµατεία και οµοσπονδίες.
Έχει ενδιαφέρον, βέβαια, σε αυτό το σηµείο να δούµε αν το
µέτρο θα έχει και κάποια αποτελέσµατα για τους άνδρες σε κάποια αθλήµατα που θεωρούνται γυναικεία, διότι γενικά ο αθλητισµός κάθε άλλο παρά αµφισβητεί τα στερεότυπα σε σχέση µε
το φύλο.
Και εδώ είµαι αναγκασµένη να θυµίσω τις µελέτες του EIGE του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Ισότητα των Φύλων- που συσχετίζουν την ισότητα των φύλων στην ενασχόληση µε τον
αθλητισµό, όπως και µε τον πολιτισµό και µε τον συνδικαλισµό,
µε την ισότητα στον ελεύθερο χρόνο και την ισότητα στον ελεύθερο χρόνο µε την κατανοµή κατά φύλο της µη αµειβόµενης οικιακής εργασίας και της φροντίδας, στην οποία κατανοµή, όπως
διαπιστώνει και το EIGE, αλλά και το Πάντειο, κάθε άλλο παρά
ισότητα επικρατεί στη χώρα µας. Η Ελλάδα έχει την τελευταία
βαθµολογία από τις είκοσι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.
Με το άρθρο 35 δίνεται πλέον το δικαίωµα συµµετοχής σε
όλους τους αγώνες ερασιτεχνικού αθλητισµού, τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και σε όλα τα αθλήµατα, ατοµικά ή οµαδικά και σε πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που
διαµένουν στη χώρα ως δικαιούχοι ή αιτούµενοι διεθνούς προστασίας.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση συµβάλλει στην αναγνώριση των ανθρώπων αυτών ως ισότιµων µε τους υπόλοιπους πολίτες που
ζουν σε αυτήν τη χώρα και προωθεί την οµαλή κοινωνική τους
ένταξη. Τα παραδείγµατα των προσφύγων που βρέθηκαν από τα
camps στα αθλητικά γήπεδα, είναι πλέον αρκετά. Oi συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, αντί να παραµένουν αθέατες, αρχίζουν
να αναγνωρίζονται ως υπαρκτοί συνάνθρωποί µας, παρόντες πια
και στον χώρο του αθλητισµού.
Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να χαιρετίσω την ενίσχυση της
λειτουργίας της Παραολυµπιακής Επιτροπής, όπως προκύπτει
στο άρθρο 60, και να θυµίσω ότι ο παραολυµπιακός αθλητισµός
βρίσκεται πολύ ψηλά στη χώρα µας, µε αξιοσηµείωτες επιτυχίες
σε κάθε διοργάνωση και άρα αξίζει την κάθε είδους στήριξη της
πολιτείας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Σταµπουλή.
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω σιγά-σιγά την εντύπωση ότι
κάτι αρχίζει και συµβαίνει το τελευταίο διάστηµα µε τον ΣΥΡΙΖΑ,
µε την Κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει, µε έναν σχεδόν απροκάλυπτο τρόπο.
Άκουγα την κριτική του κ. Παφίλη. Δεν ξέρω αν θα συνταχθώ
στο σύνολό της, αλλά θέλω να µου εξηγήσετε µε αυτήν την ιστορία µε τη «Φίλιππο Ένωση» τι ακριβώς κάνετε. Και να πω γιατί
για µένα έχει σηµασία. Έχει γίνει µια επιλογή. Η επιλογή ήταν ότι
ανετέθη η διοργάνωση ιπποδροµιών σε µία εταιρεία. Αυτό είναι
µία συζήτηση, αν καλώς ή κακώς έγινε. Εγώ, όµως, θα σας πω
κατευθείαν ότι έχει γίνει µία δεύτερη επιλογή, η οποία µου φαίνεται εξαιρετικά παράδοξη -δεν λέω ότι είναι της Κυβερνήσεώς
σας, είναι προηγουµένων κυβερνήσεων, είναι και κυβερνήσεων
δικών µας-, ότι έχουµε έναν τρόπο που έχουµε οργανώσει τον
στοιχηµατισµό και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, όπου, ενώ
υπήρχε ένα κρατικό µονοπώλιο που έχει µία λογική για να περιορίζει την τοξικότητα, τώρα υπάρχει ένα δεύτερο µοντέλο, δηλαδή να ανοίξεις τον ανταγωνισµό βάζοντας έναν ισχυρό ρυθµιστή, που και αυτό έχει µία λογική. Εµείς έχουµε επιλέξει ένα
µοντέλο που εγώ δεν µπορώ να το παρακολουθήσω. Έχουµε ένα
ιδιωτικό µονοπώλιο και εν συνεχεία βάζουµε έναν ρυθµιστή.
Προσέξτε. Στο πλαίσιο αυτό εµφανίστηκε µία συγκεκριµένη
εταιρεία, η οποία έχει την ευθύνη ουσιαστικά της διοργάνωσης
ιπποδροµιών, προκειµένου να υπάρχουν ελληνικές ιπποδροµίες
και αντίστοιχος στοιχηµατισµός. Είναι µία επιλογή αυτή που
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έγινε. Έγινε ένας διαγωνισµός, εµφανίστηκε µία εταιρεία και
πήρε αυτήν την ευθύνη. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ένας ρυθµιστής γι’ αυτό. Από παλιά τη ρύθµιση αυτή των κανόνων διεξαγωγής ορίστηκε να την έχει ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου, που λέγεται «Φίλιππος Ένωσις», µε συγκεκριµένους κανόνες που είχαν αποτυπωθεί σε µία σειρά αναγκαστικών νόµων
και προεδρικών διαταγµάτων.
Ελπίζω ότι συνεννοούµαστε πως ρυθµιστής και ρυθµιζόµενος
έχουν αντικρουόµενα συµφέροντα. Για την ακρίβεια ο ρυθµιστής
πρέπει να είναι ουδέτερος και να υφίσταται τη ρύθµιση του ρυθµιζοµένου, ο οποίος εκπροσωπεί ιδιωτικά συµφέροντα δικά του.
Υπάρχει καµµία αντίρρηση σε αυτό το µοντέλο και σε αυτό το
σχέδιο; Προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει. Γιατί εάν δεν υπάρχει, πρέπει τώρα να εξηγήσετε πώς παρεµβαίνετε στη «Φίλιππο
Ένωση», ώστε σε µείζονα ζητήµατα, έτσι όπως διαµορφώνετε
πια τη λειτουργία της, να µην µπορεί να πάρει απόφαση χωρίς
τη συνδροµή του ρυθµιζόµενου, του παραχωρησιούχου, για
σειρά κεντρικών θεµάτων. Αυτό είναι πρωτοφανές.
Το επιχείρηµα που µπορεί να ακουστεί, δηλαδή ότι «ξέρετε,
έχουµε καταλήξει να µην έχουµε ιπποδροµίες», να το ερµηνεύσω
ότι ουσιαστικά, σε αυτό που είναι ένας απροκάλυπτος εκβιασµός, εσείς ενδίδετε;
Διότι ανάποδα θα έπρεπε να γίνονται τα πράγµατα. Θα έπρεπε
να υποστεί τη ρύθµιση και να συµµορφωθεί ο ρυθµιζόµενος. Και
εδώ καταλήγουµε η επίλυση του ζητήµατος να είναι να παραδίδεται η «Φίλιππος Ένωσις» και εντέλει και η διεξαγωγή των ιπποδροµιών σε αυτόν που είναι ο ρυθµιζόµενος και να ελέγχεται
ο ρυθµιστής, δηλαδή η «Φίλιππος Ένωσις», από την εταιρεία,
από τον παραχωρησιούχο.
Δεν ακούτε εµένα; Μη µε ακούτε. Εδώ, όµως, υπάρχουν ζητήµατα νοµικά τα οποία θα ανακύψουν. Εγώ δεν έχω υποχρέωση
να κάνω τον νοµικό σύµβουλο της Κυβέρνησης, όπως αντιλαµβάνεστε, αλλά είναι και ορισµένα πράγµατα τα οποία είναι περίπου προφανή. Σας τα λέει το Επιστηµονικό Συµβούλιο, εν προκειµένω. Τι λέει; Δηµιουργείται προβληµατισµός σχετικά µε την
προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και την τήρηση της
αρχής της ουδετερότητας, όσον αφορά στη λειτουργία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, συµφώνως προς την οποία
τα αυτά -τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου- οφείλουν να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούν αποκλειστικώς το
δηµόσιο συµφέρον. Ότι αυτό έχει σχέση δε µε την απαραίτητη
παρουσία και ψήφο ενός τουλάχιστον µέλους του Διοικητικού
Συµβουλίου, το οποίο υποδεικνύεται από τον παραχωρησιούχο
για µια σειρά σηµαντικών ζητηµάτων που προσδιορίζετε µε το
νοµοσχέδιό σας.
Εχθές παρακολουθήσαµε εδώ µε τροπολογία την θεαµατικά
ευνοϊκή µεταχείριση της φαρµακοβιοµηχανίας. Την παρακολουθήσαµε µε σκανδαλώδεις διατάξεις, οι οποίες θα εκτοξεύσουν
το κόστος στις τιµές των φαρµάκων και τις συµµετοχές των ασφαλισµένων. Σήµερα, παρατηρούµε ευνοϊκές διατάξεις για τον
παραχωρησιούχο, σε βαθµό που να καταλύεται η αυτοτέλεια και
η δυνατότητα απόφασης ενός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, που έχει την ευθύνη να οργανώσει τις συγκεκριµένες υποδοµές και τη λειτουργία των ιπποδροµιών.
Εγώ θέλω απλώς να σας ρωτήσω κάτι -και σταµατάω εδώ-,
γιατί αυτά µου φαίνονται αδιανόητα. Θα καταπέσουν νοµικώς,
γιατί παραβιάζουν εβδοµήντα διατάξεις, τη σωµατειακή αυτονοµία, τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν εσωτερικά να οργανώνονται αυτοί οι φορείς. Είναι προφανές ότι εδώ, στην πραγµατικότητα, παραδίδεται, από πλευράς συγκρούσεως συµφερόντων,
στη µια πλευρά η ρύθµιση.
Εγώ απλώς θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από την υποχώρηση
σε πιέσεις, υπάρχει καµµία άλλη λογική εξήγηση σε αυτό; Γιατί
εγώ δεν µπορώ να βρω καµµία. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι
σας λένε ότι «θα σταµατήσουµε να λειτουργούµε, αν δεν µας κάνετε αυτό και εκείνο», τους κάνετε αυτό το οποίο ζητούν, προκειµένου να λειτουργήσουν. Αλλά αυτό, θα µου επιτρέψετε να
σας πω, υπονοµεύει απολύτως ένα συγκεκριµένο περιβάλλον αντικειµενικότητας, ορθής ρυθµίσεως, σταθµίσεως συµφερόντων
που θα έπρεπε να υπάρχει, ειδικά για τη λειτουργία αυτή. Θα δηµιουργήσει πάρα πολλά προβλήµατα, θα δηµιουργήσει νοµική
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εµπλοκή και σίγουρα είναι µια κακή λύση.
Κύριε Πρόεδρε, είδατε σήµερα ήµουν τελείως ακριβής στον
χρόνο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μου κάνει εντύπωση
που και οι τρεις τελευταίοι οµιλητές ήταν ακριβείς στον χρόνο.
Λοιπόν, θα δώσω µόνο στην κ. Καραµανλή τον λόγο, γιατί µίλησε λιγότερο από όλους τους εισηγητές, επειδή θέλει να τοποθετηθεί για τρία άρθρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Δεν έχει µιλήσει ο κ. Τζαβάρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν µου είπατε κάτι,
κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς το είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μα δεν µου ζητήσατε
τον λόγο. Δεν ήρθατε να µου ζητήσετε τον λόγο και θεώρησα ότι
δεν θέλετε να µιλήσετε. Βεβαίως, ελάτε να µιλήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είπατε προηγουµένως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε να µιλήσετε.
Μην το κάνουµε θέµα. Δεν µου ζητήσατε τον λόγο. Εγώ θα σας
βάλω, κύριε Τζαβάρα, δέκα λεπτά και από εκεί και πέρα θα τα
βρούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν θα µου βάλετε δέκα λεπτά,
κύριε Πρόεδρε. Εάν κάνετε έναν κόπο και ρίξετε µια µατιά στα
χαρτιά που έχετε µπροστά σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Τζαβάρα, µην το
κάνουµε θέµα. Ξεκινήστε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ακούστε µε, σας παρακαλώ. Μη
µε διακόπτετε. Οµιλώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας και δεν είµαι διατεθειµένος να κάνω την παραµικρή παραχώρηση ούτε σε σας, όπως δεν την έκανα και στην
προηγούµενη Προεδρεύουσα, η οποία βεβαίως µπορεί να ζητούσε από εµένα να της δώσω πόνο, αλλά δεν της έδωσα, γιατί
σέβοµαι τον εαυτό µου και τη Βουλή. Ακούστε, λοιπόν, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν ζήτησα καµµία παραχώρηση. Μη χάνουµε χρόνο. Ξεκινήστε. Ξέρετε ότι µαζί µου
υπάρχει ανοχή. Μην ανησυχείτε. Ξεκινήστε τον λόγο σας και θα
τα βρούµε στην πορεία. Αν είναι ποτέ δυνατόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν είναι θέµα συναλλαγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ούτε παρεξηγήσεις,
ούτε τίποτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν είναι θέµα το τι θα βρούµε
εµείς οι δύο, κύριε Πρόεδρε. Είναι θέµα πόσο πιστά θα εφαρµόσουµε τον Κανονισµό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ, µη µιλάτε από κάτω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Από κάτω έχουµε µια γαλαρία,
η οποία νοµίζει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο προσφέρει υπηρεσίες
στη δηµοκρατία. Έτσι έχει µάθει και αυτό υπηρετεί. Εν πάση περιπτώσει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Τζαβάρα, δεν θα
τα χαλάσουµε για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν πρόκειται να τα χαλάσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ξεκινήστε και ο χρόνος είναι αρκετός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, το
έδρανο στο οποίο κάθεστε δεν µπορεί -και ειλικρινά δεν πιστεύω
ότι για εσάς δεν ισχύει αυτό- να γίνεται µέσο για την αναπλήρωση κάθε είδους στερήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Βλέπετε να σας στερώ
κάτι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί η πολιτισµική ένδεια δεν
είναι µόνο αιτία της πολιτικής αναίδειας. Είναι -κύριε Υπουργέ,
απευθύνοµαι σε εσάς …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Τζαβάρα, εγώ
δεν έχω ξεκινήσει τον χρόνο και λέτε παρ’ όλα αυτά ό,τι θέλετε.
Ξεκινήστε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Προφανώς και λέω ό,τι θέλω.
Εσείς δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εγώ καταλαβαίνω τα
πάντα, κύριε Τζαβάρα. Ότι δεν µπορείτε να συνεννοηθείτε µέσα
στο κόµµα καταλαβαίνω, γιατί έχω διαβάσει και τα Πρακτικά. Ό,τι
παρεξηγήσεις υπάρχουν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πολύ όµορφα. Αυτήν την προχωρηµένη ώρα της νύχτας νοµίζετε ότι είµαι διατεθειµένος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν ήθελα να φτάσουµε σ’ αυτό το σηµείο. Παρ’ όλα αυτά, εσείς θέλετε να το τραβήξετε. Ξεκινήστε, σας παρακαλώ, µε τον λόγο σας και θα τα
βρούµε µε τον χρόνο, µην ανησυχείτε. Ας µη δηµιουργούµε κανένα θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να είστε µαζί µου πιο ευγενής
και απαιτώ να είστε ευγενής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Είµαι πάρα πολύ ευγενής και µη µου χτυπάτε το χέρι. Δεν σας φοβάµαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το «ξεκινήστε» να το πείτε σ’
αυτούς που είναι υπάλληλοί σας. Εγώ ασκώ δικαίωµα εδώ που
είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όλοι ασκούµε δικαίωµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα σας παρακαλέσω πολύ να
σεβαστείτε τον Κανονισµό και τις αξίες του κοινοβουλευτισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σέβοµαι τον Κανονισµό και γι’ αυτόν τον λόγο είσαστε στο Βήµα της Βουλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αφήστε µε, λοιπόν, να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αν δεν σεβόµουν τον
Κανονισµό, δεν θα ήσασταν εκεί, οπότε ξεκινήστε και αφήστε τις
εντυπώσεις και µη µου χτυπάτε το χέρι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και το χέρι θα το χτυπάω και
µέχρι να µε αφήσετε να µιλάω, µ’ αυτόν τον τρόπο θα σας µιλάω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αυτά να τα κάνετε
αλλού, όχι εδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …γιατί η αναίδεια επιτέλους δεν
δηµιουργεί υποχρέωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριε Τζαβάρα.
Σας παρακαλώ τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υποχρέωση προκαλεί και δηµιουργεί µόνο η ευγένεια, την οποία είστε υποχρεωµένος να εκδηλώνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας µιλάω µε απόλυτη
ευγένεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …αλλά φαίνεται ότι αυτή που
σας παρέδωσε τη σκυτάλη –επαναλαµβάνω- για λόγους που
µόνο αυτή ξέρει και εγώ δεν συµµερίζοµαι, προσπαθούσε να σας
µεταφέρει την αντίληψη ότι όταν τον κ. Τζαβάρα κάποιος τον περιορίζει, θα εισπράξει ως αντίδωρο την υπακοή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Τζαβάρα, δεν
υπάρχει κανένας περιορισµός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ε, λοιπόν, δεν είµαι υπήκοος
κανενός, κύριε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε τώρα! Ξεκινήστε. Γιατί το κάνετε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ωραία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ακούστε, λοιπόν. Επαναλαµβάνω για να ακούει και αυτή εδώ η πτέρυγα. Η πολιτισµική ένδεια
τροφοδοτεί σίγουρα την πολιτική αναίδεια και πολλές φορές
αυτή η πολιτισµική ένδεια γίνεται η καλύτερη αιτία για να αντιληφθούµε πόσο πολύ στερηµένος µπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα πάνω απ’ όλα, επειδή µιλάµε για τον
αθλητισµό, να σας υπενθυµίσω –το είπε µάλιστα και κάποια κυρία
συνάδελφος που πέρασε απ’ αυτό το Βήµα- ότι διαθέτει η Ελλάδα µια µοναδική πρωτοτυπία να είναι η χώρα που γέννησε τον
αθλητισµό, όχι όµως εκ του µηδενός, αλλά τον γέννησε ως παιδί
του πολιτισµού. Αυτό φαίνεται, εάν θα το ξέρετε –πιστεύωπρώτα απ’ όλα απ’ αυτήν την ηρωική στιγµή στην «Ιλιάδα» όπου
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µετά την ταφή του Πατρόκλου, οργανώνει ο Αχιλλέας τα άθλα
επί Πατρόκλω. Θα µου πείτε τώρα σε ποια γλώσσα σάς µιλάω,
αλλά εγώ θα επιµείνω.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά και µια δεύτερη στιγµή που δηµιούργησε τον αθλητισµό ήταν εκείνη η στιγµή στην Ολυµπία, εκεί που,
όπως λέει ο ποιητής, από την παρθενική µήτρα της Ολυµπίας,
που δεν άλλαξε και δεν µολεύτηκε και δεν πρόκειται να πεθάνει
ποτέ, ξεπήδησαν τα µεγάλα αθλητικά ιδεώδη που σήµερα αποτελούν το περιεχόµενο του Ολυµπισµού.
Η πρώτη ερώτηση που έχω να σας θέσω είναι: Αλήθεια, διαφωνείτε µε το γεγονός ότι θεµατοφύλακας αυτών των αξιών του
Ολυµπισµού είναι για τον τόπο µας, για τα εθνικά µας όρια, η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή; Έχετε αντίρρηση για το γεγονός
ότι η επιτροπή αυτή είναι αυτοδικαίως ο επικεφαλής όλου του
ερασιτεχνικού αθλητισµού;
Ερωτώ: Γιατί δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τις πενήντα προτάσεις
που σας έκαναν, οι οποίες δεν προέρχονται ούτε από τη Νέα Δηµοκρατία, ούτε από κανένα άλλο κόµµα, αλλά προέρχονται από
εκείνους που είναι οι φυσικοί, οι θεσµικοί, οι ex officio θεµατοφύλακες των αξιών που υπηρετεί το γνήσιο, το αυθεντικό αθλητικό
κίνηµα;
Και όχι µόνο αυτό, περιγελάσατε προηγουµένως από αυτό το
Βήµα την έκφραση που σας αποδίδει χαρακτηρίζοντας το τι ρόλο
παίζει το νοµοσχέδιο που φέρνετε και αυτή η έκφραση είναι «λαίλαπας». Αυτήν τη λαίλαπα, λοιπόν, εναντίον όλων των εφτά χιλιάδων σωµατείων του αθλητισµού, εσείς πώς την προσπερνάτε και
δεν κάθεστε τουλάχιστον να πείτε: «Μήπως αυτοί οι άνθρωποι
κάπου έχουν δίκιο»;
Βέβαια, δεν είναι ο σκοπός σας αυτός και αυτό προκύπτει από
τα εξής που έχω εγώ να σας αντιπαραθέσω σε όσα είπατε προηγουµένως. Έχετε στην αιτιολογική έκθεση έναν πρόλογο ο
οποίος, δεν σας κρύβω πλέον, ότι αποτελεί τη µόνιµη επωδό σε
όλα τα νοµοσχέδια που φέρνει η Κυβέρνηση τα τέσσερα χρόνια.
Είστε εκείνοι που υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό ότι θα εξαλείψετε τη διαφθορά, θα εξαλείψετε τη διαπλοκή, ότι είστε υπέρ
της διαφάνειας και ότι είστε υπέρ της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας σε όλο τον χώρο του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
όπου υπηρετούνται ή εξυπηρετούνται γενικότερης σηµασίας
συµφέροντα.
Ερωτώ: Μπορείτε να µου πείτε µία διάταξη, από αυτές που
πράγµατι µπορούν να ονοµαστούν εκσυγχρονιστικές ή εξορθολογιστικές του ν.2725/1999; Και για να µην κουραστείτε, έχω εγώ
στο µυαλό µου µερικές και θα σας τις παραθέσω:
Λέτε, λοιπόν, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο θέλετε να αναθέσετε
το φαινόµενο του επαγγελµατικού αθλητισµού σε µία ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Αλήθεια, πόσο ανεξάρτητη µπορεί να είναι
µία διοικητική αρχή την οποία τη φτιάχνει όπως θέλει ο Υπουργός µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπου όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τα διορίζει ο Υπουργός και µάλιστα ο Υπουργός που, κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας τους,
έχει το δικαίωµα να παύει δύο από αυτούς για σπουδαίο λόγο;
Αυτό, µε συγχωρείτε, είναι πράγµατι µία ρύθµιση που ιδρύει
µία ανεξάρτητη διοικητική αρχή όπως τις ξέρουµε, δηλαδή µία
διοικητική αρχή που υπερβαίνει τα όρια των εξουσιών της Κυβέρνησης και της διοίκησης. ανεξάρτητη διοικητική αρχή δεν
είναι αυτή που είναι όργανο της Κυβέρνησης, ούτε όργανο της
διοίκησης.
Εσείς, λοιπόν, πράγµατι φτάνετε σε αυτό το σηµείο, προκειµένου να µας πείσετε ότι αυτό το δηµόσιο νοµικό πρόσωπο θα
είναι ο εγγυητής του εξαγνισµού, της εξυγίανσης του επαγγελµατικού αθλητισµού. Προφανώς, δεν θα έχει καµµία τύχη. Απλώς
θα είναι ένα όργανο στα χέρια της Κυβέρνησης για να ικανοποιεί
τους σκοπούς που έχει απέναντι στη χειραγώγηση του συγκεκριµένου φαινοµένου που λέγεται «επαγγελµατικός αθλητισµός».
Ελέχθη από πολλούς οµιλητές –και το γνωρίζω επειδή µε τιµώρησε η προηγούµενη Πρόεδρος και µε άφησε να ακούω, µε
πολλή χαρά µπορώ να πω, όλους τους συναδέλφους που προελάλησαν- ότι τώρα πια όλοι µέσα στο µυαλό τους ξέρουν να διακρίνουν ποιος είναι ο αθλητισµός που είναι υγιής και ποιος είναι
ο αθλητισµός που εξυπηρετεί κυβερνητικά συµφέροντα.
Υγιής αθλητισµός, λοιπόν, θα µπορούσε να προκύψει εάν παίρ-

4960

νατε αποτελεσµατικά µέτρα να πατάξετε τη βία στα γήπεδα, να
πατάξετε τη προσυνεννοηµένη έκβαση των αθλητικών αγώνων
και µάλιστα την προσυνεννόηση που έχει σχέση και µε τον παράνοµο στοιχηµατισµό ή και µε το νόµιµο στοιχηµατισµό, γιατί
εδώ στις αγορές και στην κοινωνία πολλά λέγονται και πολλά
θρυλούνται. Δεν θα φτάνατε βεβαίως στο σηµείο να αναγνωρίσετε δικαίωµα αγοράς ποδοσφαιρικής οµάδας σε µία εταιρεία
στοιχηµατισµού τουλάχιστον µέχρι το 15%.
Όµως και πέραν όλων αυτών υπάρχουν ακόµα κάποια ερωτήµατα. Δηµιουργείτε ένα καθεστώς και πολύ λυπάµαι που εσείς
που είστε και νοµικός δεν µπήκατε στον κόπο να ασχοληθείτε µε
όσα ορθά διαλαµβάνονται στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Εκεί πραγµατικά µε ευγένεια οφείλω να πω
γίνεται αναφορά, γιατί τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια οι άνθρωποι που απαρτίζουν την Επιστηµονική Επιτροπή µόνο µε ευγένεια απευθύνονται και µε ευγένεια κριτικάρουν -και καλά
κάνουν- αλλά τουλάχιστον ένας ευαίσθητος Υπουργός είναι υποχρεωµένος πίσω από τις ευγενικές λέξεις να καταλαβαίνει και
ποιο είναι το ζήτηµα που δηµιουργείται.
Έτσι, λοιπόν, όταν σας λέει ότι µε τις διατάξεις των άρθρων
46 έως 53 –που υποτίθεται ότι εκσυγχρονίζετε την Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος- δηµιουργείται ένα καθεστώς, από το οποίο η
µόνη κατάσταση που µπορεί να προκύψει για την λειτουργία της
διοίκησης σε λήψη αποφάσεων για τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα
είναι να µην µπορεί να σχηµατιστεί απόφαση, εάν δεν συµµετέχει
τουλάχιστον ένας από εκείνους που έχει διορίσει το Διοικητικό
Συµβούλιο, αυτός που έχει την παραχώρηση των ιπποδροµιών.
Και εδώ ερωτάµε: Με αυτήν τη ρύθµιση τι λέτε υπηρετείτε τη
διαφάνεια, υπηρετείτε την ουδετερότητα του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου, µήπως υπηρετείτε κάποιο άλλο ιδεώδες που
εµείς λόγω των πολύ περιορισµένων οριζόντων που έχουµε ως
φιλελεύθεροι δεν ξέρουµε;
Γιατί όπως ξέρετε δεν είµαστε κρατιστές, είµαστε άνθρωποι
που πιστεύουµε ότι αν αφήσουµε όλο το κίνηµα το αθλητικό να
ανθίσει χωρίς παρεµβατισµούς, χωρίς νάρθηκες εξουσιαστικούς
τότε θα πολλαπλασιαστούν οι νίκες που θα έχουν οι αθλητές µας
στις διεθνείς συναντήσεις, τότε και ο επαγγελµατικός αθλητισµός µπορεί να παραδειγµατιστεί και να γίνει καλύτερος. Άλλωστε, τέσσερα χρόνια τώρα τι σας εµπόδισε να αντιγράψετε τις
καλές πρακτικές του Ηνωµένου Βασιλείου, του Βελγίου, δεν
ξέρω εγώ ποιων άλλων ευρωπαϊκών κρατών για να πατάξετε τη
βία;
Δεν θέλετε να το κάνετε, γιατί πίσω από αυτήν τη βία υπάρχουν οικονοµικά συµφέροντα τα οποία προφανώς δεν θέλετε να
δυσαρεστήσετε. Και όλοι αυτοί που έρχονται σήµερα εδώ και
σας λένε «µπράβο για τη µεγάλη τοµή που κάνετε» προφανώς
είναι οπαδοί του αφηγήµατος που θέλετε να δηµιουργήσετε και
δεν είναι ακριβώς σε θέση ούτε έχουν και τη διάθεση άλλωστε
να κατανοήσουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι που προκαλούνται από
αυτήν τη ρύθµιση.
Εγώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή πράγµατι αναγνωρίζω ότι
έχετε υπηρετήσει και ως γραµµατέας της Γραµµατείας Καταπολέµησης της Διαφθοράς και εκεί µάλιστα είχατε κάνει και συνέδρια, είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ µε αυτό το ζήτηµα, θα είχα
την απαίτηση ειδικά από σας πράγµατι να πατάξετε τη διαπλοκή
και τη διαφθορά, πράγµατι να εξυγιάνετε το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο το οποίο όζει. Όλοι ξέρουµε ότι εκεί µε τις διατάξεις
που υπάρχουν βρίσκει διέξοδο ο υπόκοσµος, το περιθώριο της
κοινωνίας. Και µέσα από αυτήν ακριβώς τη λογική δεν µπορεί να
έρχεστε σήµερα να µας λέτε «δοξάστε µε».
Τέλος, επειδή δεν θέλω πραγµατικά να κάνω κατάχρηση της
φιλοξενίας που µου παρέχει ο κύριος Πρόεδρος, θα ήθελα να
σας πω τούτο: Εάν πράγµατι µας θέλετε δίπλα σας στην εξυγίανση του αθλητισµού, εάν πράγµατι µας θέλετε συµπαραστάτες στο να δηµιουργήσουµε εκείνο το αθλητικό ιδεώδες που έχει
προκύψει από τις απαρχές της ιστορίας αυτού του τόπου, θα
πρέπει να είστε πιο ειλικρινείς πρώτα µε τον εαυτό σας, πιο ευθείς.
Κυρίως, θα πρέπει να µην υποκρίνεστε σχετικά µε αυτές τις
διατάξεις, οι οποίες λύνουν ζητήµατα εξουσίας στον χώρο του
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και του ερασιτεχνικού αθλητι-
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σµού και δεν δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξή
του, την ανάπτυξη που θα έχει ως οδηγό τα ολυµπιακά ιδεώδη.
Γιατί όπως και να το κάνουµε, ό,τι και να προσπαθήσετε να κάνετε, εάν υπάρχει κάποιος τόπος που θα ξαναγεννηθεί το φως,
αυτός είναι ο τόπος της Ολυµπίας, από την οποία εγώ προσωπικά έχω την τιµή να έρχοµαι συνεχώς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζαβάρα.
Εγώ προτείνω να δώσω δύο, τρία λεπτά στον καθένα σας για
κάποιες διευκρινήσεις που θέλετε να δώσετε, γιατί υπάρχουν ενστάσεις και δεν θέλω να έχουµε τώρα στενοχώριες περί «φίµωσης λόγου». Μετά θα κλείσει ο Υπουργός µε γενικές διευκρινήσεις και θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Κυρία Αυλωνίτου, θα δευτερολογήσετε; Θέλετε τον λόγο;
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ναι, για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι
αυτό που κάνει αυτήν τη στιγµή η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι
να ευτελίζει το Κοινοβούλιο, χρησιµοποιώντας διάφορα µικροκολπάκια, αφού η κ. Μπακογιάννη παίρνει την ιδιότητα της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου, προκειµένου να έχει το προνόµιο
να µιλήσει περισσότερο χρόνο, κατόπιν συνεννόησης µε τον κ.
Τζαβάρα και µετά εµφανίζεται ο κ. Τζαβάρας, ο οποίος ποτέ δεν
έδωσε αυτή τη συγκατάθεση, για να µπορέσει να µιλήσει και
αυτός. Αυτά είναι κολπάκια που χρησιµοποιούνται αυτήν τη
στιγµή. Αυτό που θα τους συµβούλευα είναι να κοιτάξουν καλύτερα να τα βρουν µεταξύ τους, προτού αποφασίσουν να δουν τι
θα κάνουν µε τα υπόλοιπα.
Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω σύντοµα είναι ότι η Νέα
Δηµοκρατία, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει καν
πρόγραµµα στον αθλητισµό, άφησε το αθλητικό οικοδόµηµα σε
πλήρη κατάρρευση χωρίς χρηµατοδότηση, χωρίς εγκαταστάσεις
µε αδειοδότηση -πάρα πολλά πράγµατα θα µπορούσα να πωχωρίς να έχουν πληρωθεί οι αθλητές και έρχεται να µας κρίνει
σε ένα νοµοσχέδιο, που τουλάχιστον ενισχύει τη δηµοκρατία στις
εκλογικές διαδικασίες και στη συµµετοχή. Το νοµοσχέδιο ενισχύει επίσης τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, πράγµατα πάρα
πολύ σηµαντικά για να ξέρει ο ελληνικός λαός που πηγαίνει το
κάθε ευρώ το οποίο δίνει στον ελληνικό αθλητισµό.
Από εκεί και πέρα, τακτοποιεί τα θέµατα της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδας, που µέχρι τώρα λειτουργούσε σαν ένα κλειστό
κλαµπ. Τα ρυθµίζει µε έναν τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει τη συναίνεση όλων των πλευρών, προκειµένου να µπορέσει να συνεχιστεί η δραστηριότητα στον ιππόδροµο και να εξασφαλιστούν
και οι εργαζόµενοι, αλλά και οι τρεις χιλιάδες άνθρωποι που βιοπορίζονται από την ιπποδροµιακή δραστηριότητα.
Αυτό που θέλω να πω µε αυτά είναι ότι φυσικά εµείς υπερψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Αυλωνίτου.
Ελάτε, κυρία Καραµανλή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα που ολοκληρώνεται η κοινοβουλευτική διαδικασία, θα
ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τρία συγκεκριµένα
άρθρα, προκειµένου να είναι ξεκάθαρη η θέση µας, ως Νέα Δηµοκρατία, δεδοµένου ότι στα δύο από τρία εν λόγω άρθρα ο
Υπουργός δεν έλαβε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις µας και δυστυχώς, όπως φάνηκε, δεν υπήρξε καµµία διάθεση συναίνεσης από
πλευράς του.
Για το άρθρο 29, λοιπόν, είπαµε ότι είµαστε υπέρ της αµοιβής
του εκτελεστικού προέδρου οµοσπονδίας από ίδια έσοδα και
µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Σε ό,τι αφορά τον περιορισµό των θητειών, είχαµε καταθέσει
την πρότασή µας. Μαζί βεβαίως ζητήσαµε και τη γνωµοδότηση
της ΚΕΝΕ. Τη ζητήσαµε επανειληµµένως σε όλες τις επιτροπές
και σήµερα, αλλά ποτέ δεν την έφερε ο Υπουργός.
Του ζητήσαµε επίσης να σπάσει το άρθρο 29 και να φύγει η
ποσόστωση µε την οποία διαφωνούµε, ώστε να µπορέσουµε να
το υπερψηφίσουµε. Δεν το έπραξε ο Υπουργός και είµαστε υπο-
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χρεωµένοι να το καταψηφίσουµε.
Στο άρθρο 31 για τη διενέργεια ελέγχου από τον Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, ξεκίνησε µια χαρά ο Υπουργός, δηλαδή
ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Για αυτόν τον λόγο ήµασταν κατ’
αρχάς θετικοί, επισηµαίνοντας, βεβαίως τα προβλήµατα του εγχειρήµατος. Έρχεται όµως τώρα και µας το χαλάει.
Με τη νοµοτεχνική βελτίωση που φέρνετε, κύριε Υπουργέ, επιβεβαιώνεται ότι η ρύθµιση για τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης ήταν ένα πυροτέχνηµα και έχει σοβαρές δυσκολίες
στην υλοποίησή της. Ουσιαστικά, την ακυρώνετε πριν καν εφαρµοστεί. Βάζετε τη µέθοδο της δειγµατοληψίας χωρίς κανένα κριτήριο ελέγχου. Ο έλεγχος, λοιπόν, αφού θέλουµε να µιλάµε για
διαφάνεια και σε βάθος, πρέπει να είναι ουσιαστικός και προς όλους τους φορείς του αθλητισµού κι όχι µε δειγµατοληπτικό
έλεγχο.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, «παρών», γιατί επί της αρχής είµαστε υπέρ
των ελέγχων σε βάθος από το πρώτο κιόλας ευρώ κι όχι από τις
50 χιλιάδες, αλλά σε καµµία περίπτωση δειγµατοληπτικά, όπως
το φέρνετε τελικά.
Τέλος, δεν τροποποιήσατε το άρθρο 58, έτσι ώστε τα µέλη των
Διοικήσεων ΕΣΚΑΝ και ΔΕΑΒ να είναι υπόλογοι έναντι τρίτων για
δόλο και βαριά αµέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οπότε, και σε αυτήν την περίπτωση καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Καραµανλή.
Ευχαριστώ και την κ. Κεφαλίδου, η οποία ήταν τυπική, είπε ότι
χρησιµοποίησε τη δευτερολογία της και δεν θέλει να µιλήσει.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με όλη αυτήν την κατάσταση µε τις πολλές τροπολογίες, µε
ένα πολύ µεγάλο εύρος, αντιλαµβάνεστε ότι είναι ουσιαστικές οι
δευτερολογίες.
Τοποθετηθήκαµε εισηγητικά ότι θα καταψηφίσουµε το σχέδιο
νόµου. Η αρχική µας πρόθεση ήταν να ψηφίσουµε «παρών». Αυτή
η θέση µας άλλαξε από τη στιγµή που κατατέθηκε η τροπολογία-όνειδος, όπου µειώνετε τον φορολογικό συντελεστή από το
15% στο 10% των εφοπλιστών, των µεγαλεµπόρων και των βιοµηχάνων, δηλαδή τα διανεµόµενα κέρδη. Είναι µία φωτογραφική,
χαριστική ρύθµιση γι’ αυτούς. Είχατε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να µην την κάνετε δεκτή, να αποσυρθεί. Δεν το κάνατε. Σας
στιγµατίζει πολιτικά. Έχετε ένα περιθώριο στην τελευταία σας
τοποθέτηση να πείτε εάν την κάνετε δεκτή ή όχι.
Δεύτερον, δεν τοποθετηθήκατε καθόλου για την τροπολογία
που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Επίσης, σας δίνεται µία ευκαιρία στο
τέλος να µας πείτε αν την κάνετε δεκτή κι αν δεν την κάνετε
δεκτή, γιατί δεν την κάνετε, ενώ µέχρι πρότινος λέγατε ότι αυτό
είναι ένα δίκαιο αίτηµα.
Θέλουµε µία διευκρίνιση, το θέσαµε στις επιτροπές, για το
άρθρο 29, σε σχέση µε την αµοιβή στον εκτελεστικό πρόεδρο
µιας αθλητικής οµοσπονδίας. Τι σηµαίνει «εύλογη αµοιβή»; Το
εύλογη αµοιβή σηµαίνει από ένα αρχικό ποσό µέχρι ένα µέγιστο
ποσό, που το καθορίζει ποιος, ποτέ κ.λπ. και κάτω από ποιες συνθήκες κάποιος µπορεί να παίρνει οποιαδήποτε αµοιβή; Δώστε
µία διευκρίνιση για να ξέρουµε τι στάση θα κρατήσουµε.
Θέσαµε ένα ερώτηµα, όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2022 και ειδικό 49, για τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, στον κ. Πετρόπουλο. Είναι µία καλή τροπολογία. Ζητήσαµε,
όµως, µία διευκρίνιση. Αφορά όλη την αναδροµική ασφάλιση των
εργαζοµένων των επιχειρήσεων, που δεν είχαν καταθέσει αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις; Και κάτω από ποιες συνθήκες, µε
ποιον τρόπο θα γίνει αυτό το πράγµα, από πότε χρονικά κ.λπ.;
Δεν ήταν επαρκής η απάντηση. Κατά συνέπεια, εµείς θα ψηφίσουµε «παρών» συνολικά, βέβαια, σε αυτήν την τροπολογία, γιατί
είναι και η κατάργηση του έντυπου βιβλιαρίου υγείας.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2023 και ειδικό
50 που αφορά τον ΕΟΠΥΥ και την οδοντιατρική φροντίδα των
παιδιών από αυτόν, θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση εξαγγέλλει αυτήν
την παροχή, χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις
για την εξασφάλιση. Και εκτός όλων των άλλων, η όποια δαπάνη
αυτού του προγράµµατος φορτώνεται στον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή µε
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ξένα κόλλυβα, από τους ίδιους εργαζόµενους, από τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Τέλος, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2025 και ειδικό
αριθµό 51 την καταψηφίζουµε, αλλά µε την εξής διευκρίνιση: Καταψηφίζουµε το άρθρο για τη χορηγία της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, διότι εδώ θα αρχίσουν πάλι να µπαίνουν
οι χορηγοί, οι εταιρείες κ.λπ.. Άρα, είµαστε αντίθετοι µε αυτήν
τη λογική.
Η ρύθµιση θεµάτων του συγκροτήµατος των προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι πάρα πολύ γενική.
Δεν απαντάται τι είδους έργα αποκατάστασης θα γίνουν. Αυτή η
αποκατάσταση –λέει- µπορεί να προκύψει εάν το θέλει το 66%
των συνιδιοκτητών.
Γιατί το 66%; Τι είναι αυτό; Δεν δόθηκε διευκρίνιση γύρω απ’
αυτό. Μάλλον περισσότερο φωτογραφική µας φαίνεται αυτή η
διάταξη.
Και υπάρχει και η χρηµατοδότηση κινηµατογραφικών παραγωγών από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Σε αυτήν θα
ψηφίσουµε «παρών». Με ποια έννοια; Διαµορφώνεται µία κατάσταση στον κινηµατογράφο µε πολύ ελάχιστα χρήµατα. Αλλά, εν
πάση περιπτώσει, και αυτά τα χρήµατα είναι αναγκαία, προκειµένου να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Ούτε κρύο δηλαδή, ούτε ζέστη. Απ’ αυτήν την άποψη θα πούµε «παρών». Θα µπορούσε να
πω πολύ περισσότερα, αλλά µε πιέζει ο χρόνος.
Συνολικά σε αυτήν την τελευταία τροπολογία ψηφίζουµε «όχι».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος.
Ζητώ συγγνώµη για την αλλαγή. Έπρεπε να προηγηθείτε. Δεν
ήταν εσκεµµένο πάντως να το ξέρετε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κανένα πρόβληµα. Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως -απ’ ότι ακούσαµε και συµφωνούµε- ο αθλητισµός
ενώνει. Η Κυβέρνηση, όµως, µε όσα πράττει διχάζει τον ελληνικό
λαό. Και είναι πολύ σηµαντικό αυτό που λέω.
Ακούσαµε πάρα πολλά σε αυτό το νοµοσχέδιο. Περιµέναµε και
εµείς και όλος ο φίλαθλος κόσµος να ακούσουµε για τα σηµαντικά ζητήµατα που άπτονται αυτού του νοµοσχεδίου. Οι πολίτες
δικαιούνται και απαιτούν και σαν αθλητές και σαν φίλαθλος κόσµος ασφαλή γήπεδα, σωστές αθλητικές εγκαταστάσεις, ανάλογες υποδοµές. Γιατί φυσικά πληρώνουν για όλα αυτά και µέσω
των φόρων. Ο αθλητισµός δεν είναι πια ένα ιδιαίτερο χόµπι. Ευτυχώς, οι πιο πολλές οικογένειες µεριµνούν για τη σωστή διάπλαση των παιδιών τους.
Κάπου, όµως, όλο αυτό χαλάει λόγω των προβληµάτων που
όλοι γνωρίζουµε. Βεβαίως, απέχουµε πάρα πολύ από τα αρχαία
πρότυπα, τα οποία ήταν φυσικά τα ιδανικά.
Μιλήσαµε για την βία και την αντιµετώπισή της. Όλοι, όµως,
γνωρίζουµε ότι η βία ταυτίζεται µε την Αριστερά και µε την ακροαριστερά. Είναι έννοιες ταυτόσηµες. Δικά σας παιδιά είναι τα παιδιά των Εξαρχείων, δικά σας είναι τα παιδιά στις γιάφκες που
καλύπτετε σαν Κυβέρνηση. Τους καλύπτετε µε κάθε τρόπο. Γιατί,
κακά τα ψέµατα, όλοι γνωρίζουµε και την ταυτότητα αυτών παρασιτικών ατόµων.
Η µάστιγα των ναρκωτικών ευθύνεται για τη βία στους αθλητικούς χώρους. Φυσικά, όµως, ούτε γι’ αυτό έχετε κάνει κάτι. Το
αντίθετο, θα έλεγα, µάλιστα.
Είναι πραγµατικά τραγικό, επίσης, να βλέπουµε στους αθλητικούς χώρους χορηγούς από χώρες, όπως η Τουρκία. Υπάρχει
συγκεκριµένη αεροπορική εταιρεία, που είναι χορηγός σε ελληνικά αθλητικά γήπεδα. Σε λίγο καιρό, µόλις χορτάσουν, µπορεί
να δούµε και τους Σκοπιανούς να χορηγούν ελληνικές οµάδες
και να βλέπουµε χορηγίες τους στα γήπεδα.
Μιλήσαµε για το κατάπτυστο άρθρο που αφορά στους λαθροµετανάστες και καταγγείλαµε το οργανωµένο σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ και
Νέας Δηµοκρατίας. Μέχρι τώρα δεν έχετε δείξει ότι µπορείτε να
προσφέρετε κάτι ούτε στον ελληνικό αθλητισµό, όπως και σε
κάθε άλλο τοµέα. Η Κυβέρνησή σας µε την στήριξη των ΜΑΤ –
όπως είπαµε- θα κρατήσει λίγους µήνες ακόµα. Δεν είναι βέβαια
λίγος χρόνος για να καταστρέψετε ό,τι υγιές και εθνικό έχει αποµείνει.
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Τα χρήµατα, βέβαια, που θα πάρουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
αυτούς τους µήνες είναι αρκετά, περίπου 50.000 ευρώ.
Εµείς ως Χρυσή Αυγή έχουµε και πρόγραµµα και λύσεις όσον
αφορά τον αθλητισµό, γιατί µάθαµε να αθλούµαστε από µικρή
ηλικία.
Καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Καταψηφίζουµε και τις τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε κύριε
Γρέγο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα είµαι πολύ σύντοµος. Θέλω να διευκρινίσω το
εξής. Τι λέει στην πράξη η τροπολογία για τα προσφυγικά της
λεωφόρου Αλεξάνδρας; Ότι η Περιφέρεια Αττικής, που υπερκαλύπτει το 66%, µπορεί να προχωρήσει στην αποκατάσταση των
προσφυγικών, εκδίδοντας οικοδοµική άδεια και ξεµπλέκοντας
από τα προβλήµατα κατακερµατισµού της ιδιοκτησίας που είναι
γνωστά εκεί.
Με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί; Με την µελέτη που εγκρίθηκε πρόσφατα, στις αρχές Φεβρουαρίου, από το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων. Και ως τι θα χρησιµοποιηθεί; Ως
ξενώνας συνοδών ασθενών του «Αγίου Σάββα», ως κοινωνική κατοικία για να στεγαστούν οι πενήντα ένας κάτοικοι που εξακολουθούν και υπάρχουν εκεί.
Εποµένως, είναι προφανές ότι -εάν θέλουµε να συγκρίνουµε
µε τα παλαιότερα σχέδια του 2014 για ιδιωτικοποίηση των προσφυγικών- έχουµε µία πλήρη ανατροπή του σκηνικού υπέρ του
δηµοσίου συµφέροντος και βέβαια µε πολύ έντονο το στοιχείο
της κοινωνικής προστασίας.
Μετά απ’ αυτήν τη διευκρίνιση, εγώ θα περίµενα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας να τοποθετηθεί τουλάχιστον θετικά
για τη συγκεκριµένη ρύθµιση, ακόµα και αν καταψηφίζει συνολικά την τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ναι, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μπορείτε να µας πείτε, κύριε
Υπουργέ, όταν λέτε να εκδοθούν άδειες κατά παρέκκλιση της ισχύουσας οικοδοµικής και δοµικής νοµοθεσίας, τι ακριβώς εννοείτε; Γιατί είναι πολύ γενικό αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να ορίσετε
ως προς το τάδε, το τάδε και το τάδε ζήτηµα. Γιατί αυτό το κατά
παρέκκλιση κάθε διάταξης της πολεοδοµικής νοµοθεσίας δηµιουργεί κάποιον προβληµατισµό.
Εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο να πούµε «όχι», αλλά νοµίζω ότι
εδώ υπάρχει µια ασάφεια. Και το λέω για να γίνει και εφαρµόσιµη
αυτή η διάταξη.
Ευχαριστώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θέλετε και εσείς τον
λόγο, κύριε Συντυχάκη, το ίδιο διευκρινιστικά, για να απαντήσει
επί του συνόλου ο κύριος Υπουργός;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Η εξήγηση που δίνετε εν µέρει
µας καλύπτει.
Εµείς θα σας κάνουµε µια πρόταση. Σπάστε αυτήν την τροπολογία στα τρία. Δεν γίνεται τώρα να µας βάζετε να ψηφίζουµε
για την χορηγία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης µαζί
µε αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Την έσπασε. Είναι τρία άρθρα, το 69,
το 70 και το 71.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είναι τρία ξεχωριστά άρθρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν θα ψηφίσεις τροπολογία στο
άρθρο. Θα ψηφίσεις 69, 70, 71.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Από ό,τι µε ενηµερώνουν, δεν ισχύει αυτό, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι δεν ισχύει; Είναι σπασµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Είναι ολόκληρη η τρο-
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πολογία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Από αυτά που γνωρίζω µέχρι
τώρα µία τροπολογία, ανεξάρτητα από το πόσα άρθρα έχει, ψηφίζεται στο σύνολό της.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διενεµήθη σπλάχνο. Το σπλάχνο έχει
τρία άρθρα. Το κάθε δηλαδή επιµέρους άρθρο της τροπολογίας
έχει γίνει και έχει αριθµηθεί στο σπλάχνο, άρθρο 69, άρθρο 70,
άρθρο 71. Αν ψηφίσουν οι εισηγητές µε βάση το σπλάχνο, δεν
υπάρχει πρόβληµα. Αν ψηφίσουν µε βάση την τροπολογία, υπάρχει πρόβληµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα διευκρινιστεί αυτό. Είναι διαδικαστικό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Η τροπολογία είναι
µία. Αυτό που βλέπετε είναι η µορφή του νόµου όταν θα έρθει η
ώρα να το ψηφίσετε.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ανεξάρτητα από το πόσα άρθρα αποτελείται µια τροπολογία, ψηφίζεται ενιαία στο τέλος, έτσι
δεν είναι;
Αυτό, λοιπόν, πρέπει κάποια στιγµή να τελειώνει. Δηλαδή,
αυτές οι πολυτροπολογίες που περιλαµβάνουν µέσα πολλά άρθρα, πρέπει να σταµατήσουν. Διότι σε ένα λες «όχι», στο άλλο θες
να πεις «ναι», στο άλλο θες να πεις «παρών» και στο τέλος διχάζεσαι τι ακριβώς πρέπει να πεις για το σύνολο όλων αυτών. Είναι
απαράδεκτο. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, είπα ότι εν µέρει µας καλύπτει. Βέβαια, πολλά από
αυτά που είπατε δεν συµπεριλαµβάνονται ούτε στην αιτιολογική
έκθεση, η οποία είναι πολύ σύντοµη και πολύ ασαφής. Από αυτήν
την άποψη, εγώ θα επιµείνω στο «παρών» για το συγκεκριµένο,
αλλά στο σύνολό του θα πούµε «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Συντυχάκη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι είµαι καινούργιος Υφυπουργός και δεν το κρύβω. Την επόµενη φορά, λοιπόν, που θα
χρειαστεί να φέρω τροπολογίες, θα φροντίσω να υπάρχει αυτή
η δυνατότητα στα κόµµατα.
Απαντώντας τώρα στον κ. Τζαβάρα, στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, θα ήθελα να πω ότι η παρέκκλιση αφορά µόνο ως προς το ποσοστό.
Είναι γνωστό ότι για να κατατεθεί µια οικοδοµική άδεια πρέπει
να την υποβάλλει το 100% των ιδιοκτητών. Εδώ είναι ειδική περίπτωση, δεν µπορεί να λυθεί αλλιώς. Ή δεν θα γίνει ποτέ τίποτα
µε τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, ή θα προχωρήσει η Περιφέρεια της Αττικής η οποία υπερκαλύπτει το 66% που θέτει ο νόµος. Η παρέκκλιση για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας είναι
µόνο ως προς το ποσοστό. Είναι νοµίζω σαφές από τη διατύπωση. Ίσως να µπορούσε να είναι λίγο καλύτερη, αλλά είναι νοµίζω σαφές ότι αυτό πρόκειται να γίνει.
Η δε µελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων είναι το εχέγγυο ότι αυτό που θα γίνει εκεί
είναι µια δουλειά υπό τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει το
Υπουργείο διαχρονικά και µε όλες τις κυβερνήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Στρατή.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, έχετε µιλήσει ήδη πάρα πολύ. Θα σας δώσω
πέντε λεπτά και παρακαλώ όσο µπορείτε να µείνετε εντός αυτού
του πλαισίου, για να προχωρήσουµε µε την ψηφοφορία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κατ’ αρχάς, πριν µπω στο θέµα των τροπολογιών,
θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι όσο είµαστε εδώ συνέβη ένα
εξωφρενικό και αποτρόπαιο γεγονός, µια πράξη βίας η οποία
είναι απόλυτα καταδικαστέα. Όπως µε ενηµέρωσαν τώρα οι συνεργάτες µου, κυκλοφορούν και διάφορες σκηνές στο διαδίκτυο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε
να έρθετε στο Βήµα για να έχετε την άνεση και µε τα χαρτιά σας;
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Ελάτε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνέβη ένα
πραγµατικά φρικαλέο περιστατικό οπαδικής βίας µε επίθεση σε
µία γυναίκα. Προσπάθησα όσον ήµασταν µέσα να επικοινωνήσω
µε τον Αρχηγό της Αστυνοµίας για να µάθω λεπτοµέρειες. Σε
κάθε περίπτωση, θα σας ενηµερώσω αύριο για το τι συµβαίνει.
Εντάσσεται στο πλαίσιο αυτού του ιδιότυπου ξεκαθαρίσµατος
λογαριασµού κατά πάσα πιθανότητα στον χώρο των χούλιγκανς.
Εκφράζω την καταδίκη, τον αποτροπιασµό και αύριο κιόλας θα
επισκεφθώ τον Αρχηγό της Αστυνοµίας για περισσότερες λεπτοµέρειες και θα ενηµερώσω και τα πολιτικά κόµµατα.
Από εκεί και µετά, θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι κάνω δεκτές τις τροπολογίες µε γενικό
αριθµό 2005 και ειδικό 46, µε γενικό αριθµό 2009 και ειδικό 48,
µε γενικό αριθµό 2022 και ειδικό 49, µε γενικό αριθµό 2023 και
ειδικό 50 και µε γενικό αριθµό 2025 και ειδικό 51. Είναι οι υπουργικές τροπολογίες τις οποίες κάνω αποδεκτές.
Και έρχοµαι τώρα στις βουλευτικές τροπολογίες. Όσον αφορά
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2006 και ειδικό 47, τροπολογία
της κ. Κεφαλίδου και του κ. Παπαθεοδώρου, νοµίζω ότι µετά τη
νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου, δεν την κάνω δεκτή, αλλά καλύπτεστε από τη διάταξη αυτή.
Σχετικά µε τις υπόλοιπες δύο τροπολογίες, την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1999 και ειδικό 44 του κ. Κρεµαστινού και την µε
γενικό αριθµό 2045 του κ. Συντυχάκη, του κ. Στεργίου και του
Βαρδαλή, δεν τις κάνω αποδεκτές. Έχουµε θέσει σε δηµόσια
διαβούλευση και διάλογο το συνολικό πλαίσιο για τους προπονητές. Έχω πει την άποψή µου σχετικά µε τα θέµατα και την ιδιάζουσα κατάσταση στα θέµατα των προπονητών ποδοσφαίρου.
Έχουµε καταλήξει σε µια συµφωνία µε την UEFA για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Έχουν ενηµερωθεί και οι πρυτάνεις των ΣΕΦΑΑ
και σε αµέσως επόµενο σχέδιο νόµου που θα ρυθµίζονται όλα
αυτά, θα ρυθµιστεί και αυτό.
Από εκεί και µετά, έρχοµαι σε κάποια πράγµατα που ειπώθηκαν από τον κ. Τζαβάρα σχετικά µε τους θεµατοφύλακες των
αξιών του Ολυµπισµού που είναι η Ολυµπιακή Επιτροπή. Σεβόµαστε την Ολυµπιακή Επιτροπή, µολονότι πολλές φορές συµβαίνουν διάφορα γεγονότα, όπως, για παράδειγµα, όταν στα δικαστήρια κρινόταν επί µήνες η τύχη της Ολυµπιακής Επιτροπής και
χρειάστηκε και δική µου παρέµβαση, κατά κοινή οµολογία, για
να µπορέσει να λυθεί το ζήτηµα. Εντάξει, δεν είµαστε όλοι άµοιροι ευθυνών για την κατάσταση που βρίσκεται το Ολυµπιακό Κίνηµα.
Από εκεί και µετά, κύριε Τζαβάρα, εγώ κρατάω την τοποθέτηση του Γενικού Γραµµατέα της Ολυµπιακής Επιτροπής στη συζήτηση των φορέων, όταν δήλωσε ξεκάθαρα ότι οφείλει να
σηµειώσει πως κατά τη διάρκεια της ειδικής διαβούλευσης που
είχαµε, η Ολυµπιακή Επιτροπή δηλαδή και εγώ δια ζώσης µε την
αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, πολλές
από τις παρατηρήσεις µας οι οποίες υποβλήθηκαν εκ των υστέρων και γραπτώς έγιναν δεκτές. Υπάρχει, δηλαδή, δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας κ.λπ..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ το κείµενο διάβασα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Προφανώς. Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά.
Κράτησα χαµηλούς τόνους σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης
και θα συνεχίσω σε αυτήν τη λογική. Άλλωστε, πιστεύω ότι στο
τέλος της ηµέρας όλοι δουλεύουµε προς την ίδια κατεύθυνση.
Σεβόµαστε απόλυτα τις οµοσπονδίες και την Ολυµπιακή Επιτροπή και τις σεβόµαστε έµπρακτα µε 30% αύξηση στις χρηµατοδοτήσεις τους σε τρία χρόνια, µε τις προβλέψεις για τις άδειες
των δηµοσίων υπαλλήλων που είναι µέλη τους, µε τη δυνατότητα
να προσλάβουν επιστηµονικό προσωπικό όταν κάνουµε διοργανώσεις, µε τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις της χρηµατικής
αποζηµίωσης του εκτελεστικού προέδρου, µε τις παρεµβάσεις
στις αθλητικές εγκαταστάσεις κατόπι συνεργασίας µε τις οµοσπονδίες για πρώτη φορά για να γίνει ένας σοβαρός προγραµµατισµός όταν κάνουµε τα δηµόσια έργα, κάτι που φαίνεται
εµπράκτως και µε το διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας και µε την Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία που έχουµε εξαιρετική συνεργασία.
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Επίσης, τις σεβόµαστε µε τις υποτροφίες που δίνουµε κατόπιν
δικής τους εισήγησης. Στην επιτροπή συµµετέχει ο Γενικός
Γραµµατέας Αθλητισµού, ο Γενικός Γραµµατέας της Ολυµπιακής
Επιτροπής και εισηγούνται οι οµοσπονδίες. Είναι ένας καινούργιος νόµος που βάλαµε τώρα.
Ακόµα, µε τις έκτακτες χρηµατοδοτήσεις για να καλύψουµε
τις ανάγκες τους και τα βάρη από το παρελθόν και όλες τις παρεµβάσεις που κάνουν και προς τους πιστωτές τους πολλές
φορές, για να τους λύσουµε τα προβλήµατα.
Έχουµε και µε αυτό το νοµοσχέδιο τον κύριο λόγο στην αδειοδότηση των αθλητικών εκδηλώσεων και σε κάθε περίπτωση και κλείνοντας θα ήθελα να πω αυτό- αυτά τα τέσσερα χρόνια,
πέρα από τις παρεµβάσεις στον επαγγελµατικό αθλητισµό, στο
επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, µόνο όποιος θέλει να αποκρύψει
την πραγµατικότητα δεν µπορεί να παραδεχτεί ότι έγιναν βαθιές
τοµές, µεγάλες αλλαγές, έσπασαν αποστήµατα ετών. Δεν είµαστε ακόµα ευχαριστηµένοι και έχουµε πάρα πολύ δρόµο µπροστά, αλλά οι διεθνείς οµοσπονδίες ήρθαν αρωγοί της Κυβέρνησης για πρώτη φορά. Σας θυµίζω ότι την προηγούµενη φορά που
είχε προσπαθήσει κυβέρνηση –η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας- να κάνει παρόµοιες παρεµβάσεις, της γύρισαν την πλάτη
και πήγαµε χρόνια πίσω.
Δεν µηδενίζω, αλλά αυτήν τη φορά εµείς αυτό το καταφέραµε.
Όµως, αυτά τα τέσσερα χρόνια, πέρα από τις αλλαγές που φέρνουµε τώρα και σήµερα είναι µία µέρα που σηµατοδοτεί πολλά
πράγµατα µε τη θέσπιση της απλής αναλογικής, των ποσοστώσεων, της κατοχύρωσης των δικαιωµάτων της µειοψηφίας, αυτά
τα τέσσερα χρόνια, πέρα από τα έργα του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, µε πάνω από 30 εκατοµµύρια ευρώ που
εξασφαλίσαµε, διακόσια δέκα εννιά έργα σε όλη τη χώρα µε
άλλη φιλοσοφία, 50 εκατοµµύρια ευρώ από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος», στοχευµένα έργα για στοχευµένες εγκαταστάσεις,
στοχευµένες υποδοµές µε στόχο τον ερασιτεχνικό αθλητισµό.
Στα προγράµµατα άθλησης για όλους, που πλέον εδώ και τέσσερα χρόνια τον Σεπτέµβριο όλοι οι γυµναστές είναι στη θέση
τους και πληρωµένοι στην ώρα τους. Η κολύµβηση για τα παιδιά
της τρίτης δηµοτικού, δηλαδή 70% του µαθητικού πληθυσµού
της τρίτης δηµοτικού έχει δωρεάν µάθηµα κολύµβησης µέσα στο
σχολικό πρόγραµµα.
Τελειώσαµε µε τις υποχρεώσεις του κράτους προς τους αθλητές, εξοφλήσαµε το χρέος της πολιτείας, το χρηµατικό χρέος
της πολιτείας, γιατί καλές οι φωτογραφίες, αλλά έτσι δείχνεις ότι
νοιάζεσαι γι’ αυτά τα παιδιά. Θεσπίσαµε τις υποτροφίες προς
τους νέους αθλητές µε οικονοµικό πρόβληµα, που δεν έχουν χορηγό, µέχρι είκοσι δύο ετών. Εξοφλήσαµε τις υποχρεώσεις των
ΕΑΚ προς τρίτους, πάνω από 5 εκατοµµύρια ευρώ, όταν παραλάβαµε το 2015.
Έκτακτες χρηµατοδοτήσεις, όπως είπα και πριν, ανάλογα µε
τις ανάγκες των οµοσπονδιών. Θεσπίσαµε την κάρτα υγείας του
αθλητή. Έγινε νέα κατηγοριοποίηση στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, για να µπορέσουν και οι δήµοι να πάρουν ανάσα και να έχουµε πιο σύντοµες και πιο απλές διαδικασίες.
Θεσπίσαµε το πρόγραµµα άθλησης στα καταστήµατα κράτησης. Δεκαπέντε ώρες την εβδοµάδα εκγύµναση στους κρατούµενους.
Πρόσληψη διακριθέντων αθλητών του 2008-2009. Ξεπαγώσαµε τις προσλήψεις, για να τους δείξουµε πάλι έµπρακτα ότι
αναγνωρίζουµε την προσπάθειά τους.
Θεσπίσαµε το Μεταφορικό Ισοδύναµο για τους αθλητές των
ατοµικών αθληµάτων, πρώτο βήµα µπροστά στο επόµενο που
έρχεται και αφορά τα οµαδικά αθλήµατα.
Αυξήσαµε τη δυνατότητα απουσιών στους αθλητές µαθητές.
Θεσπίσαµε την ενισχυτική διδασκαλία σε αυτούς, γιατί αποδεικνύουµε ότι θέλουµε αθλητές που είναι πρώτοι σε όλα και δεν
αποκόπτονται από τη µαθησιακή διαδικασία.
Παρεµβάσεις στο εργαστήριο ντόπινγκ που πήγε στον «Δηµόκριτο» και αντιµετωπίζεται και λειτουργεί πλέον ως ερευνητικό
κέντρο µε ταυτόχρονη εξασφάλιση χρηµατοδότησης από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 2 εκατοµµυρίων ευρώ, ούτως ώστε να έχει έναν από τους πιο σύγχρονους εξοπλισµούς
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της Ευρώπης και υλοποιείται το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Ο ΕΣΚΑΝ έγινε πλήρως αποδεκτός και εναρµονισµένος µε
τους διεθνείς κανόνες, τόσο αποδεκτός ώστε το Συµβούλιο της
Ευρώπης το αντίστοιχο συνέδριό του τον Απρίλιο θα το διεξαγάγει στην Αθήνα και το αµέσως επόµενο διάστηµα θα εξαγγείλουµε και µε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τον Υπουργό
Νίκο Παππά ένα µεγάλο πρόγραµµα ψηφιακών παρεµβάσεων και
ψηφιακών ευκολιών για τον ερασιτεχνικό αθλητισµό.
Θέλω να πω ότι µέσα σε δύσκολα χρόνια, µέσα σε χρόνια που
δίναµε πολύ µεγάλες µάχες, για να κρατήσουµε τη χώρα όρθια,
που τα δηµοσιονοµικά δεν ήταν ανθηρά, καταφέραµε και κρατήσαµε και όρθιο το οικοδόµηµα και κάναµε παρεµβάσεις που δεν
είχαν γίνει για πολλές δεκαετίες σε τούτην εδώ τη χώρα.
Και για να κλείσω, επειδή σχολίασε γενικά τη γενική πολιτική
κατάσταση ο κ. Κουτσούκος και δεν µπορώ να κρατηθώ να µη
σχολιάσω, όσο τόσον καιρό ακούγαµε –τι ακούγαµε;- ότι δεν θα
κλείσουν οι αξιολογήσεις, οι αξιολογήσεις έκλεισαν. «Θα µπει ο
κόφτης». Δεν µπήκε ο κόφτης, ήρθε ο δότης. «Δεν θα τελειώσει
το πρόγραµµα». Το πρόγραµµα τελείωσε. «Ήρθε το τέταρτο µνηµόνιο». Δεν ήρθε το τέταρτο µνηµόνιο, ήρθαν οι ελαφρύνσεις και
συµφωνηµένες ελαφρύνσεις από τους φίλους και εταίρους και
προϋπολογισµένες στον προϋπολογισµό.
«Θα κοπούν οι συντάξεις». Δεν κόπηκαν οι συντάξεις. «Δεν θα
βγούµε στις αγορές». Βγήκαµε και στις αγορές, όταν η Κύπρος
βγήκε µετά από δυόµισι χρόνια αφού βγήκε από το πρόγραµµα
και εµείς και µε cash buffer καταφέραµε και βγήκαµε µέσα σε λιγότερο από ένα εξάµηνο.
Περιµένουµε πλέον την τελευταία πράξη του δράµατός σας,
την τελευταία πράξη των επιτυχηµένων προβλέψεών σας για την
ήττα µας στις εκλογές. Και εκεί θα σας απογοητεύσουµε. Και
εκεί θα κερδίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, εξήντα τρία άρθρα, πέντε τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά που στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση, για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής, να κάνετε το λεγόµενο «scroll down».
Η ψήφιση θα γίνει ηλεκτρονικά. Δεν αναγράφεται, οπότε σας
ενηµερώνω.
Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός
των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο
και το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρήσετε την ψήφο
σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο,
προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
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Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 18 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 34 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 35 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 39 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 47 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 49 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
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Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 54 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 58 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 59 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 60 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 61 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 62 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Υπ. Τροπ. 2005/46 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 2009/48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 2022/49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 2023/50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Υπ. Τροπ. 2025/51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Επιτροπή
επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.)» που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυµία της Ε.Ε.Α. αποδίδεται
στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports Committee (P.S.C.)».
Άρθρο 2
Έδρα
1. Έδρα της Ε.Ε.Α. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Α., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται η περιφερειακή ενότητα, ο δήµος και η ακριβής διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Α..
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η
Ε.Ε.Α. εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
(Γ.Γ.Α.), σε χώρο που της παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες
Η Ε.Ε.Α. είναι αρµόδια να:
(α) αδειοδοτεί τη σύσταση των Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) σύµφωνα µε το άρθρο 60 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
(β) χορηγεί και ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1
του άρθρου 12,
(γ) διενεργεί τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό και λογιστικό
έλεγχο στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τ.Α.Α.,
σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ελέγχει
τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α. και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνδέεται µαζί τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, για την τήρηση της
αθλητικής και εν γένει κείµενης νοµοθεσίας,
(δ) ελέγχει την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων των
Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α., ιδίως έναντι του Δηµοσίου, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των αθλητών και των προπονητών τους,
καθώς και του ιδρυτικού τους αθλητικού σωµατείου,
(ε) αδειοδοτεί την απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε., σύµφωνα µε το
άρθρο 16 και τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999,
(στ) επιτρέπει ή απαγορεύει να συµπεριληφθούν οι αγώνες
οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. στα έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»
(ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή εταιρείας που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45
έως 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), σύµφωνα µε το άρθρο 17,
(ζ) ελέγχει τις συµβάσεις που συνάπτουν οι Α.Α.Ε. και τα
Τ.Α.Α., τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών, καθώς και τις πωλήσεις
των εισιτηρίων διαρκείας που πραγµατοποιούν, σύµφωνα µε το
άρθρο 18,
(η) χορηγεί άδεια στις Α.Α.Ε. για να χρηµατοδοτήσουν την ανέγερση, επισκευή ή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται µε το άρθρο 43 του παρόντος,
(θ) επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 22 και τα πρόστιµα της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α’49),
(ι) αναφέρει στις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές
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παραβάσεις που έχει διαπιστώσει,
(ια) γνωµοδοτεί για θέµατα της αρµοδιότητάς της, ύστερα από
ερώτηµα: αα) του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ββ)
εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελµατικό
άθληµα ή και γγ) επαγγελµατικού συνδέσµου,
(ιβ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί µε νό-µο στην
Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/ 1999.
Άρθρο 4
Συγκρότηση - διορισµός – θητεία
Διοικητικού Συµβουλίου
1. Η Ε.Ε.Α. διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τα εξής πρόσωπα, µε ισάριθµους αναπληρωτές, µε τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:
(α) έναν (1) µη εν ενεργεία ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο,
(β) έναν (1) εν ενεργεία ή οµότιµο καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) πανεπιστηµιακού τοµέα, στο γνωστικό αντικείµενο της οργάνωσης και
διαχείρισης αθλητικών οµάδων ή του εµπορικού ή διοικητικού δικαίου, ως Αντιπρόεδρο,
(γ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε εξειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα εµπορικού ή διοικητικού δικαίου
(δ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε εξειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα αθλητικού δικαίου,
(ε) έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. πανεπιστηµιακού τοµέα, οικονοµικής κατεύθυνσης, κάτοχο άδειας άσκησης οικονοµολογικού
επαγγέλµατος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, µε επιστηµονική κατάρτιση ή εµπειρία στο χώρο του αθλητισµού.
Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος της Ε.Ε.Α. που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Προέδρου
του Δ.Σ..
2. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικά και αναπληρωµατικά,
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της διαρκούς επιτροπής µορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 32 του Κανονισµού της Βουλής.
3. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί το ίδιο πρόσωπο µέλος του
Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. περισσότερες από δύο (2) συνολικά φορές, διαδοχικές ή µη. Για την εφαρµογή της παρούσας δε λαµβάνεται
υπόψη διορισµός στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του
ν. 2725/1999.
4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. είναι τετραετής και
παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισµό νέου Δ.Σ., όχι, όµως,
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από τη λήξη
της.
5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α. παύονται µόνο για σπουδαίο λόγο, µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 5
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα µελών Δ.Σ.
1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί µέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.:
(α) όποιος εµπίπτει στα κωλύµατα των άρθρων 5 έως 7, των
περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’26),
(β) όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεµφθεί, µε αµετάκλητο δικαστικό βούλευµα ή κλητήριο θέσπισµα, να δικαστεί ως
υπαίτιος για οποιοδήποτε κακούργηµα ή πληµµέληµα της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για αδίκηµα
βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις, χρήση απαγορευµένων
ουσιών και µεθόδων, παράβαση της νοµοθεσίας περί ντόπινγκ,
δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα,
παράνοµο στοιχηµατισµό, παράβαση του νόµου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόµου περί όπλων και πυροµαχικών, νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα,
εγκληµατική οργάνωση, κατάρτιση ένοπλης οµάδας. Το κώλυµα
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της παρούσας περίπτωσης αίρεται µε την έκδοση αµετάκλητης
αθωωτικής απόφασης ή απόφασης µε την οποία παύει οριστικά
η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της ποινικής
δίωξης υπό όρους, µε νόµο, το κώλυµα αίρεται υπό τους ίδιους
όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη,
(γ) όποιος έχει τιµωρηθεί για µη τήρηση φίλαθλου πνεύµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 130 του ν. 2725/1999, για όσο χρόνο διαρκεί η τιµωρία.
2. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί µέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.:
(α) µέτοχος Α.Α.Ε. ή µέλος του ιδρυτικού της σωµατείου ή
µέλος αθλητικού σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Α. ή µέλος του Δ.Σ.
Α.Α.Ε. ή διαχειριστής Τ.Α.Α. ή των ιδρυτικών τους σωµατείων ή
µέλος του Δ.Σ. εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί
επαγγελµατικό άθληµα ή µέλος Δ.Σ. ένωσης Α.Α.Ε. ή σωµατείων
που διατηρούν Τ.Α.Α. (επαγγελµατικοί σύνδεσµοι), για όσο χρόνο
διατηρεί την ιδιότητα αυτή και για πέντε (5) έτη µετά την απώλειά
της µε οποιονδήποτε τρόπο,
(β) εν ενεργεία και µη διαιτητής, προπονητής, αθλητής επαγγελµατικού αθλήµατος και αθλητικός διαµεσολαβητής (manager), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή και για ένα (1)
έτος µετά την απώλειά της, µε οποιονδήποτε τρόπο. Διαιτητές
θεωρούνται και οι βοηθοί διαιτητή, οι επόπτες, οι κριτές και οι
παρατηρητές, καθώς και όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, ασκούν
ή συµµετέχουν, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έργου,
(γ) πρόσωπο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε Α.Α.Ε. ή
Τ.Α.Α. ή στο ιδρυτικό τους ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ή σε
εθνική αθλητική οµοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελµατικό
άθληµα ή σε επαγγελµατικό σύνδεσµο, µε σύµβαση παροχής
εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, για όσο
χρόνο διαρκεί η σύµβασή του και για ένα (1) έτος µετά τη λήξη
ή λύση της, µε οποιονδήποτε τρόπο,
(δ) πρόσωπο το οποίο έχει καταρτίσει, ατοµικά ή µε την ιδιότητα οµόρρυθµου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε., διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.,
Διευθύνοντος Συµβούλου, µέλους Δ.Σ. ανώνυµης εταιρείας και
εταίρου ή µετόχου εταιρείας οποιασδήποτε µορφής, µε ποσοστό
συµµετοχής µεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), οποιαδήποτε σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου µε
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή µε το ιδρυτικό του ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ή µε εθνική αθλητική οµοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή µε επαγγελµατικό σύνδεσµο, για όσο χρόνο
διαρκεί η σύµβαση αυτή και για ένα (1) έτος µετά τη λήξη ή λύση
της, µε οποιονδήποτε τρόπο,
(ε) πρόσωπο που ασκεί ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο την
παραγωγή ή και την εµπορία πάσης φύσης αθλητικών ειδών,
όπως ιδίως ειδών ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών οργάνων και
αξεσουάρ, συµπληρωµάτων διατροφής ή άλλων προϊόντων που
σχετίζονται µε επαγγελµατικό άθληµα, καθώς και πρόσωπο που
φέρει την ιδιότητα του µέλους, εταίρου, µετόχου, διαχειριστή,
µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, νόµιµου εκπρόσωπου και
διευθυντή ή εντεταλµένου σύµβουλου εµπορικής εταιρείας,
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, µε το ίδιο ως άνω αντικείµενο
για όσο χρόνο ασκεί ή συµµετέχει στην επιχείρηση αυτή ή στη
διοίκησή της και για ένα (1) έτος µετά,
(στ) µέλος, εταίρος, µέτοχος, διαχειριστής, µέλος του Δ.Σ., νόµιµος εκπρόσωπος και διευθυντής ή εντεταλµένος σύµβουλος
εµπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχηµάτων για αγώνες επαγγελµατικού αθλήµατος, για όσο χρόνο
διατηρεί µία από τις παραπάνω ιδιότητες και για τρία (3) έτη µετά
την απώλειά της, µε οποιονδήποτε τρόπο,
(ζ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς µέχρι τρίτου βαθµού των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.
3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν
αµέσως στο Δ.Σ. κάθε κώλυµα ή ασυµβίβαστο που συντρέχει στο
πρόσωπό τους.
4. α. Για την ύπαρξη ή µη κωλύµατος ή ασυµβιβάστου, αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόµενου µέλους, το
Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, µε πρόσκληση
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, αν το κώλυµα ή ασυµβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, οίκο-
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θεν ή ύστερα από αίτηµα ενός έστω µέλους του Δ.Σ. ή του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α. κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη λήψη της.
β. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα ή τα
ασυµβίβαστα των παραγράφων 1 και 2 στο πρόσωπο ήδη διορισθέντος µέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικού ή αναπληρωµατικού, το µέλος αυτό παύεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 6
Άσκηση καθηκόντων µελών Δ.Σ.
1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α.:
(α) απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας,
(β) δεν ζητούν ούτε λαµβάνουν δεσµευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα, ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,
(γ) υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Σύνταγµα και την κείµενη
νοµοθεσία, καθώς και να ενεργούν µε ευθύτητα, ευσυνειδησία
και απόλυτη αµεροληψία,
(δ) υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδοµένα, καθώς και
για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δηµοσιότητα,
(ε) υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συµπεριφορά.
2. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις τους
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι της Ε.Ε.Α. ευθύνονται µόνο για
δόλο και βαριά αµέλεια.
3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν, κάθε έτος, δήλωση
της περιουσιακής τους κατάστασης στη Γ’ Μονάδα Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).
Άρθρο 7
Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων Δ.Σ.
1. Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Α. ασκούνται από το Δ.Σ. αυτής
συλλογικά.
2. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο είτε από τον
Πρόεδρο είτε από την πλειοψηφία των µελών του Δ.Σ.. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα µέλη
του Δ.Σ. µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήµατος της πλειοψηφίας, στην οποία αναγράφονται
και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
3. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει έγκυρα µε την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον από τα µέλη του, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και αν αυτός απουσιάζει, υπερισχύει η ψήφος του Αντιπροέδρου.
4. Τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να συµµετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Αδικαιολόγητη απουσία σε
δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6), µέσα στο ίδιο έτος,
συνεδριάσεις συνιστά σπουδαίο λόγο παύσης τους.
5. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. καθαρογράφονται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη συνεδρίαση, υπογράφονται από τα παρευρισκόµενα στη συνεδρίαση
µέλη και ακριβές αντίγραφο αυτών, επικυρωµένο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, κοινοποιείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
από την καθαρογραφή στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Άρθρο 8
Αποδοχές µελών Δ.Σ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού
και Αθλητισµού καθορίζεται η µηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζηµίωση των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α..
Άρθρο 9
Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται η οργανωτική δοµή, διάρθρωση και ο τρόπος
λειτουργίας της Ε.Ε.Α. και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της,
θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου
(Δ.Σ.) της, συνιστώνται και κατανέµονται σε κλάδους και ειδικότητες οι θέσεις του προσωπικού και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 10
Επιστηµονικοί συνεργάτες και σύµβουλοι
1. Η Ε.Ε.Α. µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένου
έργου ή την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, σε συγκεκριµένο θέµα αρµοδιότητάς της, σε εξωτερικούς επιστηµονικούς
συνεργάτες ή συµβούλους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αν το
προσωπικό της Ε.Ε.Α. δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις που απαιτούνται για την αντιµετώπιση του εν
λόγω θέµατος.
2. Επί ποινή ακυρότητας, η ανάθεση της παραγράφου 1 συντελείται µε έγγραφη σύµβαση στην οποία αναγράφεται το ακριβές αντικείµενο της ανάθεσης, η συµφωνηθείσα αµοιβή, ο χρόνος και τρόπος καταβολής της και κάθε άλλος όρος που έχει
συµφωνηθεί.
Άρθρο 11
Πόροι – οικονοµική διαχείριση
1. Τακτικοί πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:
(α) τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 12, την αδειοδότηση της
σύστασης Τ.Α.Α., την αδειοδότηση απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε,
τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τις
περιπτώσεις δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, την
αδειοδότηση Α.Α.Ε. για τη χρηµατοδότηση ανέγερσης ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων
κατά το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται µε
το άρθρο 43 του παρόντος, καθώς και κατά την άσκηση κάθε
άλλης αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε τον παρόντα,
(β) τα ποσά εγγυητικών επιστολών που καταπίπτουν υπέρ
αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 13,
(γ) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
(δ) οι εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της.
2. Έκτακτοι πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:
(α) χρηµατοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισµών,
(β) έκτακτες επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
(γ) κάθε άλλο έσοδο µε νόµιµη προέλευση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Ε.Ε.Α., καθορίζεται το ύψος των επιβαλλόµενων τελών της παραγράφου 1, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της
Ε.Ε.Α., οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται κάθε
έτος σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
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σµού. Κύριος διατάκτης, ο οποίος αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε
βάρος των πιστώσεων που τίθενται στη διάθεση της Ε.Ε.Α., ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής.
5. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού υποστηρίζει την οικονοµική διαχείριση της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 12
Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.
1. Οι ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες
(Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε.), καθώς και τα Τ.Α.Α. που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο εθνικό πρωτάθληµα πετοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών, υποχρεούνται, πριν από την έναρξη του
οικείου πρωταθλήµατος ή του κυπέλλου στο οποίο συµµετέχουν
αν αυτό αρχίζει νωρίτερα, να λάβουν και να προσκοµίσουν στην
οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., το οποίο χορηγείται εφόσον τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον
παρόντα, στον ν. 2725/1999 και στις κανονιστικές πράξεις που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.
2. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, η
ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόµενο Τ.Α.Α. υποβάλλει στην
Ε.Ε.Α., πενήντα (50) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη
του οικείου εθνικού πρωταθλήµατος ή κυπέλου, όποιου εκ των
δύο αρχίζει νωρίτερα, σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από τα
εξής δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών
προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποίησαν ως έδρα την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο.
(β) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών
προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή
απασχόλησαν την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο.
(γ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών
προς το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)
και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) Δηµόκριτος.
(δ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών
προς την οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία, τον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο.
(ε) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών
κάθε απαίτησης που έχει επιδικαστεί µε τελεσίδικη ή προσωρινά
εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή άλλον
εκτελεστό τίτλο.
Αν δεν υφίσταται οφειλή προς τους φορείς των περιπτώσεων
α’ έως ε’, µπορεί να προσκοµίζεται µόνο υπεύθυνη δήλωση του
νόµιµου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύµφωνα µε το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και µε θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια αρχή, για τη µη
ύπαρξη σχετικής οφειλής.
(στ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
(ζ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου
στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιµοποιήσει
ως έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4326/2015.
(η) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας της διαµόρφωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ως έδρα για την πρόσβαση, την παραµονή και την
αποχώρηση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).
(θ) Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επικείµενης αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισµένο και θεωρηµένο από ορκωτό
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναµόρφωση του προϋπολογισµού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε
υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από µεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα.
Ο αναµορφωµένος προϋπολογισµός, ισοσκελισµένος και θεωρηµένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατατίθεται στην Ε.Ε.Α. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήψη της
σχετικής απόφασης από το αρµόδιο προς τούτο όργανο της
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Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α..
(ι) Μόνο οι Α.Α.Ε. εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύµφωνα µε
το άρθρο 13.
(ια) Απόδειξη πληρωµής του τέλους χορήγησης του πιστοποιητικού, σύµφωνα µε το άρθρο 11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, δεν απαιτείται η
προσκόµιση του παρόντος δικαιολογητικού.
Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου συντέµνεται σε σαράντα
(40) ηµέρες, αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. λόγω
ανόδου από ερασιτεχνική κατηγορία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
µπορεί να καθορίζεται η µορφή και το ειδικότερο περιεχόµενο
του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 και της αίτησης για τη χορήγησή του.
4. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή
των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και το αργότερο είκοσι
(20) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος ή
του κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτερα, η Ε.Ε.Α. ελέγχει την πληρότητά τους και τη συµµόρφωση της ενδιαφερόµενης
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στην κείµενη νοµοθεσία και, ανάλογα µε τα πορίσµατα του ελέγχου της, χορηγεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Α. µπορεί να τάσσει προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των πέντε (5) ηµερών, για τη συµπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 ή την
παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η σχετική
απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία επί του απόλυτου αριθµού
των µελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.. Στην περίπτωση αυτή, η τριακονθήµερη προθεσµία της παραγράφου 4 αναστέλλεται για ίσο χρονικό διάστηµα µε την προθεσµία που έχει ταχθεί για τη συµπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων.
6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παραγράφου 1
καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Αν διαπιστωθεί
ότι µία έστω από τις προϋποθέσεις χορήγησής του έπαυσε να
ισχύει, µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τάσσεται εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης πέντε (5) έως είκοσι (20) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1.
7. Η ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 συντελείται, σε κάθε περίπτωση, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α..
8. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείµενο
την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο για τις
νόµιµες συνέπειες.
Άρθρο 13
Εγγυητική επιστολή
1. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του
άρθρου 12, οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να καταθέσουν στην Ε.Ε.Α.,
µαζί µε τον προϋπολογισµό της περίπτωσης θ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 12, εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί
νόµιµα στην Ελλάδα, ποσού τουλάχιστον ίσου µε το πέντε τοις
εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισµού αυτού
και λήξης της ισχύος της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
2. α. Για τις Π.Α.Ε. που συµµετέχουν σε πρωτάθληµα Super
League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1
ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
β. Για τις Π.Α.Ε. που συµµετέχουν σε πρωτάθληµα Football League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
γ. Για τις Κ.Α.Ε., που συµµετέχουν στο εθνικό πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης ανδρών Α1 Εθνικής Κατηγορίας Basket League
το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται,
κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
3. Αν προκύψει ανάγκη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού

της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. υποχρεούται, µαζί µε την υποβολή του αναµορφωµένου προϋπολογισµού, να καταθέσει νέα συµπληρωµατική
εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της
αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων και λήξης της ισχύος
της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
4. Αν δεν προσκοµιστεί η συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή
της παραγράφου 3, µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1, κατά ποσό ίσο µε το διπλάσιο του
ποσού της οφειλόµενης συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής
και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.
5. Αν διαταχθεί η µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής της παραγράφου 1, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, η
ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ε.Α.,
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάπτωση,
νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα, ποσού ίσου µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του συνόλου των εξόδων του αναµορφωθέντος προϋπολογισµού και
λήξης της ισχύος της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της αγωνιστικής
περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παραγράφου 2 ισχύουν και για
την νέα αυτή εγγυητική επιστολή. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήµερη προθεσµία του πρώτου εδαφίου, µε απόφαση του
Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1
του άρθρου 12.
6. Εγγυητική επιστολή που κατατίθεται, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, επιστρέφεται µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για
την οποία κατατέθηκε, εφόσον δε συντρέχει λόγος κατάπτωσής
της.
7. Η µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής διατάσσεται υπέρ της ίδιας της Ε.Ε.Α., εκτός αν αιτία της κατάπτωσης είναι η µη τήρηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά,
υπέρ των υφιστάµενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, των ιδιοκτητών των
αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόµενης
Α.Α.Ε., του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου
ντόπινγκ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος, τρίτων εξοπλισµένων µε τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της
επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών του άρθρου 95 του
ν. 2725/1999 ή µε άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συµπεριλαµβανοµένων τόκων και
εξόδων.
8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4, σε κάθε
άλλη περίπτωση ολικής ή µερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική
επιστολή, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Ε.Α.Α., µπορεί: (α) να αναπροσαρµόζεται το ποσό της εγγυητικής
επιστολής της παραγράφου 1, της συµπληρωµατικής εγγυητικής
επιστολής της παραγράφου 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής
της παραγράφου 5 και (β) να αναπροσαρµόζονται ή να καταργούνται τα κατώτατα όρια εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 2.
Άρθρο 14
Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος
1. Η Ε.Ε.Α. διενεργεί τακτικό διαχειριστικό και λογιστικό
έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α., µε τη µέθοδο της δειγµατοληψίας τον Ιούνιο κάθε έτους και έκτακτο οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό αίτηµα: (α) του Υπουργού Πολιτι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σµού και Αθλητισµού, (β) του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, (γ) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, (δ) του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. του ιδρυτικού σωµατείου
της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α., (ε) του
1/20 των µετόχων της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή και (στ) του Δ.Σ.
του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου ή του δικαιοδοτικού του
οργάνου.
2. Ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος, τακτικός ή έκτακτος, πρέπει να ολοκληρώνεται µέσα στον απολύτως αναγκαίο
χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες.
3. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση κάθε τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις ελεγκτικές
πράξεις και τις διαδικασίες που έχει ακολουθήσει, τα πορίσµατα
στα οποία έχει καταλήξει, τις ενδεικνυόµενες ενέργειες για την
αποκατάσταση της νοµιµότητας και τις επιβαλλόµενες κυρώσεις.
4. Η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 3 κοινοποιείται:
(α) στην ελεγχόµενη Α.Α.Ε. ή στο ελεγχόµενο Τ.Α.Α., ανάλογα
µε την περίπτωση,
(β) στο Δ.Σ. της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας και
του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου για τις νόµιµες συνέπειες,
(γ) στο ιδρυτικό της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. αθλητικό σωµατείο,
(δ) στους Υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Πολιτισµού και
Αθλητισµού και
(ε) στις αρµόδιες διοικητικές ή και δικαστικές αρχές, αν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων που επισύρουν διοικητικές ή και
ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 15
Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων
1. Κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχου, η ελεγχόµενη
Α.Α.Ε. ή το ελεγχόµενο Τ.Α.Α., ο επαγγελµατικός σύνδεσµος
στον οποίο ανήκουν, το ιδρυτικό τους αθλητικό σωµατείο, η οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία, οι αθλητές και οι προπονητές
τους, το εν γένει υπαλληλικό προσωπικό τους και οι πάσης φύσεως συνεργάτες και σύµβουλοί τους, καθώς και κάθε συνδεόµενο µε αυτά φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να συνεργάζεται και να παραδίδει αµελλητί στην Ε.Ε.Α. κάθε έγγραφο,
αποδεικτικό µέσο ή πληροφορία που του ζητείται, µε ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 212 Κ.Ποιν.Δ..
2. Η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των καθηκόντων της, µπορεί να
ζητά τη συνδροµή οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης
ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής.
3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένα από
αυτό πρόσωπα, υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες ή σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003 και στο
ηλεκτρονικό σύστηµα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και
Λογαριασµών Πληρωµών» του ν. 4446/2016 (Α’ 240) στο βαθµό
που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4. Έναντι της Ε.Ε.Α. δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο.
Άρθρο 16
Άδεια απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε.
1. Η εν ζωή µεταβίβαση µετοχών, καθώς και κάθε άλλη δικαιοπραξία, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση µετοχών
Α.Α.Ε. που εκπροσωπούν ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις
εκατό (5 %) του µετοχικού της κεφαλαίου, κατά την ίδρυση ή
ύστερα από αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς την
προηγούµενη σχετική άδεια της Ε.Ε.Α., απαγορεύεται και είναι
απολύτως άκυρη.
2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την Ε.Ε.Α.
ύστερα από σχετική αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε
τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999, εφόσον: (α) πληρούνται
οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις των άρθρων 3, 69 και 69Α
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του ν. 2725/1999 και (β) διαπιστώνεται η νοµιµότητα της προέλευσης των κεφαλαίων µε τα οποία πρόκειται να καλυφθεί η
αξία των αποκτώµενων µετοχών. Αν δεν συντρέχουν αµφότερες
οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογηµένα.
3. Αν αποκτηθούν µετοχές Α.Α.Ε. χωρίς την προηγούµενη
άδεια της Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννοµη συνέπεια,
η Ε.Ε.Α. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού
του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλογα µε την περίπτωση.
Άρθρο 17
Έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης
1. Εξήντα (60) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου εθνικού
πρωταθλήµατος ή κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτερα,
τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην
Ε.Ε.Α., υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια αρχή, συνοδευόµενη από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα, µε την
οποία να δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα µέλη του ιδρυτικού τους
αθλητικού σωµατείου και τα µέλη του Δ.Σ. και των άλλων διοικητικών ή εποπτικών οργάνων τους, οι διαχειριστές, οι µέτοχοι, οι
διευθύνοντες και εντεταλµένοι σύµβουλοι, τα µέλη του Δ.Σ. και
τα διευθυντικά στελέχη τους, οι αθλητές, οι τεχνικοί διευθυντές,
οι προπονητές και βοηθοί προπονητή, τα µέλη του προπονητικού
και του ιατρικού επιτελείου και το υποστηρικτικό προσωπικό τους
δεν εµπίπτουν στα ασυµβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.
2725/1999, όπως αυτή προστίθεται µε το άρθρο 33 του παρόντος.
2. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η
προθεσµία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου
1 και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν ορίζεται σε
τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., µπορεί
να καθορίζονται τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτείται να συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1, ο τύπος, το
ακριβές περιεχόµενο και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου
1 και των αποδεικτικών εγγράφων που τη συνοδεύουν, η Ε.Ε.Α.
ελέγχει την ύπαρξη ή µη ασυµβίβαστου της παρ. 8 του άρθρου
3 του ν. 2725/1999 και εκδίδει απόφαση µε την οποία επιτρέπει
ή απαγορεύει να συµπεριληφθούν οι αγώνες της ενδιαφερόµενης οµάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης. Η απόφαση της Ε.Ε.Α. κοινοποιείται αµελλητί
στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν
παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε
τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/ 2011, για να λάβουν γνώση και
για τις νόµιµες συνέπειες.
5. Η Ε.Α.Α. µπορεί να ζητά από τα ενδιαφερόµενα Τ.Α.Α. και
τις ενδιαφερόµενες Α.Α.Ε., από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις εταιρείες
που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του ν.
4002/2011, καθώς και από κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
διευκρινήσεις, πληροφορίες ή πρόσθετα έγγραφα, τάσσοντας
εύλογη προθεσµία για την παροχή αυτών, η οποία δεν µπορεί σε
καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις δέκα (10)ηµέρες. Κατά τη
διάρκεια της προθεσµίας αυτής, αναστέλλεται η αποκλειστική
προθεσµία της παραγράφου 4.
6. Η Ε.Ε.Α., µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, που λαµβάνεται ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόµενων Τ.Α.Α. ή
Α.Α.Ε. και κοινοποιείται αµελλητί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του
ν. 4002/2011, µπορεί να ανακαλεί προηγούµενη απόφασή της και
να απαγορεύει τη συµµετοχή οµάδας στα έντυπα παιχνιδιών
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης: (α) αν διαπιστωθεί εκ
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των υστέρων ή ανακύψει ασυµβίβαστο της παρ. 8 του άρθρου 3
του ν. 2725/1999 και (β) στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 4326/2015.
7. Οι αποφάσεις των παραγράφων 4 και 6 είναι δεσµευτικές
για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν
παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε
τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, οι οποίες υποχρεούνται
να καταρτίζουν τα έντυπα των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε αυτές.
8. Αρµόδια για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 7 είναι η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που συστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 3229/2004 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 28 του ν. 4002/2011, και µετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012
(Α’14).
Άρθρο 18
Έλεγχος συµβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων
1. Με επιµέλεια και ευθύνη του Δ.Σ. της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε.
ή του προσώπου που ασκεί τη διαχείριση του ενδιαφερόµενου
Τ.Α.Α. υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ε.Ε.Α. προς έλεγχο και
αντιπαραβολή µε τις εγγραφές του προϋπολογισµού της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12:
(α) Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σύναψή τους οι εξής συµβάσεις:
αα) λήψης ή χορήγησης δανείου,
ββ) µε τις οποίες ανατίθενται δικαιώµατα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συµβάσεις πρόσληψης συµβούλων ή παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους,
γγ) µε το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο, µεταξύ δε
αυτών κάθε σύµβαση που αφορά στη χρηµατοδότηση του σωµατείου για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή συντήρηση
των αθλητικών του εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε σύµβαση µίσθωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωµατείου,
δδ) αγοραπωλησίας, µίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης
των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες τους ανήκουν κατά κυριότητα ή τις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή σύµβασης,
να χρησιµοποιούν,
εε) άµεσης ή έµµεσης χορηγίας, διαφήµισης ή παρεµφερούς
αντικειµένου,
στστ) για την ηλεκτρονική αναµετάδοση και διανοµή των αγώνων,
ζζ) µε αθλητές και προπονητές,
ηη) για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρυτικού τους αθλητικού σωµατείου ή και αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν
σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή στο Ελληνικό Δηµόσιο και τις οποίες έχουν δικαίωµα,
βάσει νόµου ή σύµβασης, να τις χρησιµοποιούν για τις προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
(β) ) Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από το τέλος κάθε
µήνα:
αα) αναλυτική κατάσταση των εισιτηρίων διαρκείας που πωλήθηκαν τον µήνα αυτόν, µε τα πλήρη στοιχεία των αγοραστών,
ββ) αναλυτική κατάσταση των πάσης φύσης εσόδων και εξόδων του εν λόγω µήνα, ανά κατηγορία. Ειδικά οι δαπάνες που
αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές
και τους προπονητές αναλύονται και ονοµαστικά.
2. Η Ε.Ε.Α. διερευνά και τη νοµιµότητα της προέλευσης των
χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται σε εκτέλεση των συµβάσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1.
Άρθρο 19
Ηλεκτρονική πλατφόρµα Ε.Ε.Α.
1. Μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
η Ε.Ε.Α. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρµα στην οποία έχουν πρόσβαση, µε µοναδικό όνοµα χρήστη
και κωδικό αριθµό, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και µέσω της οποίας

µπορούν να καταχωρίζουν, σε ψηφιακή µορφή, τις συµβάσεις και
τις αναλυτικές καταστάσεις του άρθρου 18.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Πολιτισµού και Αθλητισµού
καθορίζονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές
προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παραγράφου
1, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την
ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδοµένων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, καθώς και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για
θέµατα αρµοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος, οι
όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι
τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παραγράφου 1 µε ηλεκτρονικές πλατφόρµες ή µητρώα άλλων νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δηµόσιων ή ανεξάρτητων αρχών,
όπως της Α.Α.Δ.Ε..
Άρθρο 20
Δηµόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων
επαγγελµατικού αθλητισµού
Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., οι εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης και οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι αυτών ευθύνονται για τις δηµόσιες, µε
λόγο ή µε έργο, δηλώσεις των νόµιµων εκπροσώπων τους, των
µελών του Δ.Σ., των διευθύνοντων συµβούλων, των γενικών διευθυντών και των διαχειριστών τους, των µετόχων και των µελών
τους, καθώς και των λεσχών φιλάθλων τους που: (α) παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύµα, (β) έχουν ρατσιστικό, εθνικιστικό, δυσφηµιστικό ή εξυβριστικό περιεχόµενο ή (γ) παρακινούν ή
υποθάλπουν ή ενθαρρύνουν ή επιδοκιµάζουν την άσκηση βίας.
Άρθρο 21
Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Αν η Ε.Ε.Α. διαπιστώσει παραβίαση της κείµενης νοµοθεσίας
που παρουσιάζει ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώµατος,
σύµφωνα µε τον πειθαρχικό κανονισµό της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας ή του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου,
ενηµερώνει εγγράφως και αµελλητί το αρµόδιο για την άσκηση
της πειθαρχικής δίωξης όργανο της οµοσπονδίας ή του επαγγελµατικού συνδέσµου, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί
σχετικά µε την άσκηση ή µη της πειθαρχικής δίωξης σε βάρος
των υπαίτιων νοµικών ή και φυσικών προσώπων, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ενηµέρωσή του.
Άρθρο 22
Επιβολή κυρώσεων
1. Σε κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που συµµετέχει σε αγώνες πρωταθλήµατος ή κυπέλου χωρίς να έχει λάβει το πιστοποιητικό της
παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή ύστερα από ανάκλησή του, η
Ε.Α.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόµενης
Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α., αυτοτελές πρόστιµο για
κάθε αγώνα, ύψους:
(α) πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ αν πρόκειται για Α.Α.Ε. και
(β) δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
αν πρόκεται για Τ.Α.Α..
2. Σε κάθε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., αθλητική οµοσπονδία, επαγγελµατικό
σύνδεσµο και αθλητικό σωµατείο που, µε πρόθεση, αρνείται ή
καθυστερεί να παράσχει στην Ε.Ε.Α. στοιχεία που βρίσκονται
στην κατοχή του ή αποκρύπτει τέτοια στοιχεία ή παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα
από ακρόαση του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου, πρόστιµο
από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ. Αν υπαίτιος των πράξεων ή παραλείψεων του
πρώτου εδαφίου είναι η ίδια η ελεγχόµενη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., ανε-
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ξάρτητα από κάθε άλλη έννοµη συνέπεια, η Ε.Ε.Α. απορρίπτει
την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή το
ανακαλεί, ανάλογα µε την περίπτωση.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν στις δηµόσιες δηλώσεις του άρθρου 20, καθώς και στις Α.Α.Ε., στα Τ.Α.Α., στις αθλητικές οµοσπονδίες και στους επαγγελµατικούς συνδέσµους που
ευθύνονται αντικειµενικά για τις δηλώσεις των προσώπων αυτών
σύµφωνα µε το άρθρο 20, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόµενων, πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων
(50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
4. Σε κάθε αθλητική οµοσπονδία ή επαγγελµατικό σύνδεσµο,
το δικαιοδοτικό όργανο του οποίου αρνείται ή καθυστερεί να
αποφανθεί σχετικά µε την άσκηση ή µη της πειθαρχικής δίωξης,
κατά παράβαση του άρθρου 21, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από
ακρόαση της ενδιαφερόµενης αθλητικής οµοσπονδίας, πρόστιµο
ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ.
5. Αν η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος, του ν. 2725/
1999 και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, η οποία έχει τελεστεί από Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., επαγγελµατικούς συνδέσµους, αθλητικά σωµατεία και οµοσπονδίες,
και για την παράβαση αυτή δεν προβλέπονται κυρώσεις από
άλλες διατάξεις του παρόντος, µπορεί, ανάλογα µε τη βαρύτητα
της παράβασης, την υποτροπή και τις γενικότερες περιστάσεις,
ύστερα από ακρόαση του ενδιαφεροµένου και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια της παράβασης που διαπιστώθηκε, να:
(α) απευθύνει συστάσεις ή υποδείξεις,
(β) επιβάλλει στο υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρόστιµο
από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ,
(γ) διατάσσει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής του άρθρου 13,
(δ) απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του
άρθρου 12, ή να το ανακαλεί, ανάλογα µε την περίπτωση,
(ε) διατάσσει κάθε άλλο µέτρο που κρίνει πρόσφορο και αναγκαίο για την αποκατάσταση της νοµιµότητας ή την αποφυγή της
ίδιας ή άλλης παράβασης στο µέλλον.
6. Ανεξάρτητα από την επιβολή ή µη κάποιας από τις κυρώσεις
του παρόντος, η Ε.Ε.Α. µπορεί, µε την έκθεση ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου 14, να τάσσει προθεσµία για την άρση
των παραβάσεων που έχει διαπιστώσει. Άπρακτη παρέλευση της
ταχθείσας από την Ε.Ε.Α. προθεσµίας συµµόρφωσης συνιστά
νέα, αυτοτελή παράβαση, η οποία επισύρει νέα κύρωση κατά την
παράγραφο 5.
7. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. για επιβολή προστίµου
συνιστά εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται οι τίτλοι είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6),
που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Τα όρια των προστίµων του παρόντος νόµου µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 23
Έκθεση πεπραγµένων
1. Έως τα τέλη Σεπτεµβρίου κάθε έτους, η Ε.Ε.Α. συντάσσει
και υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού έκθεση
για τα πεπραγµένα της κατά το αµέσως προηγούµενο αγωνιστικό έτος, στην οποία παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και
τα αποτελέσµατά της και επισηµαίνονται ενδεικνυόµενες νοµοθετικές µεταβολές.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό
τόπο της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 24
Παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α.
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1. Όποιος µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει
στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από
την Ε.Ε.Α., ή χορηγεί στην Ε.Ε.Α. στοιχεία εν γνώσει του ψευδή
ή ανακριβή, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον
ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν
η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, ως αυτουργοί των
αδικηµάτων της παραγράφου 1 θεωρούνται οι πρόεδροι και τα
µέλη των διοικητικών συµβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλµένοι
και συµπράττοντες σύµβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλµένο πρόσωπο είτε άµεσα από το
νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη
διοίκηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2725/1999
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωµατείου
αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) µέλη, µε θητεία
από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση, µε µυστική ψηφοφορία, µεταξύ των µελών του
σωµατείου που έχουν δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε τον νόµο
και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων
των µελών του Δ.Σ. καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα
δύο φύλα.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες
1. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του αθλητικού σωµατείου έχουν
δικαίωµα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευµένης της δι’ αντιπροσώπου συµµετοχής τους, όλα τα
µέλη του σωµατείου, εφόσον έχει συµπληρωθεί ένα (1) πλήρες
έτος από την ηµεροµηνία εγγραφής τους. Το καταστατικό του
σωµατείου µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις
άσκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα
µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το σωµατείο στερούνται του δικαιώµατος ψήφου.
2. Το Δ.Σ. του σωµατείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε µέλος του σωµατείου έχει
δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα,
ενώπιον του Δ.Σ., µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από τη δηµοσίευσή του. Εκπρόθεσµες αντιρρήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα το αργότερο µέχρι την
παραµονή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο
τροποποιηµένος πίνακας των µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δηµοσιεύεται το αργότερο την παραµονή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της.
3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωµατείου,
καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωµατείου σε
υπερκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες διεξάγονται
από τριµελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος
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ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωµατείου, δικηγόρος από τον
Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωµατείο. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώµα της Γ.Σ..
4. Δικαίωµα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού σωµατείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείµενες αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και οµοσπονδίες, έχουν µόνο τα µέλη του
σωµατείου που ασκούν δικαίωµα ψήφου κατά την παράγραφο 1.
Το καταστατικό των οικείων οργανώσεων µπορεί να προβλέπει
αυστηρότερες προϋποθέσεις.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι αρχαιρεσίες για
τα όργανα του αθλητικού σωµατείου, καθώς και για την εκλογή
των αντιπροσώπων του σωµατείου σε υπερκείµενες αθλητικές
ενώσεις και οµοσπονδίες διεξάγονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και
η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίµησης που
συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δε µπορεί να
υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των θέσεων εκλογής.
Αν προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην
επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό
της µονάδας και πάνω, άλλως στην αµέσως κατώτερη. Ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσος µε το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των υποψηφίων
στο ψηφοδέλτιο.
6. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι δικαιούνται,
εφόσον το επιθυµούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον: α) συγκεντρώνουν αριθµό υποψηφίων
ίσο τουλάχιστο µε το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β)
ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο είναι τουλάχιστον ίσος
µε το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση ξεχωριστών ψηφοδελτίων η εκλογή γίνεται µε το σύστηµα της απλής
αναλογικής και οι θέσεις εκλογής κατανέµονται µεταξύ των ψηφοδελτίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο των
έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των θέσεων
εκλογής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσµατος ο πλησιέστερος προς το κλάσµα ακέραιος αριθµός, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Αν το κλάσµα ισούται µε το µισό της
µονάδας, ως εκλογικό µέτρο θεωρείται ο µεγαλύτερος ακέραιος
αριθµός. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες θέσεις στα όργανα του σωµατείου ή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες
φορές χωρά το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Αν ο συνδυασµός διαθέτει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις στα όργανα του σωµατείου που δικαιούται να καταλάβει ή και τους αντιπροσώπους που δικαιούται να
εκλέξει, καταλαµβάνει τόσες µόνο θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί
του. Οι θέσεις που µένουν αδιάθετες ή ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από την πρώτη ως άνω κατανοµή,
κατανέµονται στους συνδυασµούς που κατέλαβαν µία (1) τουλάχιστον θέση στα όργανα του σωµατείου ή εξέλεξαν έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο κατά την πρώτη κατανοµή και έχουν τα
µεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση
ισοδυναµίας, γίνεται κλήρωση.
7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται, µε απόλυτη πλειοψηφία,
από το σύνολο των εκλεγέντων µελών κατά την πρώτη συνεδρίασή τους µε σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώµα.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικού σωµατείου ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα του σωµατείου, τη διαδικασία
σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων
του, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και
οργάνωση του σωµατείου.»
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2725/1999
Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των µελών του
Δ.Σ. κάθε αθλητικής ένωσης καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός
από τα δύο φύλα.»

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες
1. Στη Γ.Σ. της αθλητικής ένωσης συµµετέχουν, µε δικαίωµα
µίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωµατεία – µέλη της, τα οποία
έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και στα δύο προ της
Γ.Σ. ηµερολογιακά έτη συµµετείχαν σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις του οικείου κλάδου άθλησης: (α) αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα µε δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές ή (β) αν πρόκειται
για οµαδικό άθληµα µε τόσους τουλάχιστον αθλητές όσους απαιτεί ο Κανονισµός του οικείου αθλήµατος για τη συµπλήρωση της
οµάδας και σε κάθε περίπτωση µε τουλάχιστον δώδεκα (12)
αθλητές. Η απαιτούµενη αγωνιστική δραστηριότητα του πρώτου
εδαφίου αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσηµα φύλλα αγώνων. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσηµη θεωρείται κάθε
αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται από την οικεία εθνική,
αθλητική οµοσπονδία. Το καταστατικό της ένωσης µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος
ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του µέλους της
ένωσης για ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της Γ.Σ..
2. Κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ένωσης µε έναν
(1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή
του, από τη Γ.Σ. του σωµατείου. Ο αντιπρόσωπος κάθε σωµατείου παρίσταται και ψηφίζει αυτοπροσώπως, απαγορευµένης
της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.
3. Το Δ.Σ. της ένωσης, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει
και δηµοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωµατείων - µελών της που
έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε αθλητικό
σωµατείο - µέλος της ένωσης έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
παραγράφου 2 του άρθρου 5.
4. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ένωσης, καθώς
και για την εκλογή των αντιπροσώπων αυτής στην υπερκείµενη
αθλητική οµοσπονδία διεξάγονται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 5, από τριµελή εφορευτική
επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση της ένωσης, δικηγόρος διορισµένος στο Εφετείο ή στον
Άρειο Πάγο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του
οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών,. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώµα
της Γ.Σ..
5. Δικαίωµα να εκλεγούν στα όργανα της ένωσης ή αντιπρόσωποι αυτής στην υπερκείµενη οµοσπονδία έχουν µόνο τα µέλη
των αθλητικών σωµατείων – µελών της ένωσης της παραγράφου
1, τα οποία έχουν αποκτήσει δικαίωµα ψήφου σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 5. Η εκλογιµότητα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε σχετική βεβαίωση του Δ.Σ. του οικείου
αθλητικού σωµατείου, η οποία κατατίθεται, επί ποινή ακυρότητας
της σχετικής υποψηφιότητας, στον Πρόεδρο της εφορευτικής
επιτροπής.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα
που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη διαδικασία σύγκλησης,
συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της
ένωσης.»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού
Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τε-
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τράµηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών. Ποσοστό τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των
µελών του Δ.Σ. κάθε αθλητικής οµοσπονδίας καταλαµβάνουν
υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στον εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας µπορεί να καταβάλεται, πλέον των εξόδων της παρ. 4 του
άρθρου 4, και εύλογη αµοιβή, εφόσον: α) µπορεί να καλυφθεί
από τα ίδια έσοδα της οµοσπονδίας και β) τα ίδια έσοδα της οµοσπονδίας υπερβαίνουν συνολικά το πενήντα τοις εκατό (50%) της
τακτικής επιχορήγησης. Το ακριβές ύψος της αµοιβής καθορίζεται σε ετήσια βάση µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.»
3. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999, µετά την παράγραφο 6,
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας περισσότερο
από δύο (2) διαδοχικές, ή τέσσερις (4) συνολικά φορές, πλήρους
ή µερικής θητείας.»
4. Για την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/
1999, που προστίθεται µε την παράγραφο 3, δε λαµβάνονται
υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στη Γ.Σ. της αθλητικής οµοσπονδίας συµµετέχουν, µε δικαίωµα µίας ψήφου έκαστο,
τα αθλητικά σωµατεία - µέλη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική
αθλητική αναγνώριση και τα δύο προ της Γ.Σ. ηµερολογιακά έτη
συµµετείχαν σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις: (α) µε δέκα
(10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα ή (β)
αν πρόκειται για οµαδικό άθληµα, µε όσους αθλητές απαιτεί ο
Κανονισµός του οικείου αθλήµατος για τη συµπλήρωση οµάδας
και σε κάθε περίπτωση µε τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές. Η
απαιτούµενη αγωνιστική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου
αποδεικνύεται σύµφωνα την παράγραφο 1 του άρθρου 14. Το
καταστατικό της οµοσπονδίας µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες
προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του µέλους της Οµοσπονδίας για
ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής
της Γ.Σ..
2. Κάθε αθλητικό σωµατείο - µέλος της οµοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται,
µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ. του σωµατείο.
3. Το καταστατικό των αθλητικών οµοσπονδιών στις οποίες
συµµετέχουν αθλητικές ενώσεις που έχουν λάβει ειδική αθλητική
αναγνώριση µπορεί να ορίζει ότι στη Γ.Σ. συµµετέχουν, µε δικαίωµα µίας (1) ψήφου έκαστος, αντιπρόσωποι των αθλητικών
αυτών ενώσεων, οι οποίοι εκλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 14
και όχι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωµατείων – µελών των
ενώσεων. Ο αριθµός των αντιπροσώπων κάθε αθλητικής ένωσης
είναι ανάλογος µε τον αριθµό των αθλητικών σωµατείων – µελών
της ένωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
Η ποσοστιαία αναλογία ορίζεται σε έναν (1) αντιπρόσωπο για
κάθε δέκα (10) σωµατεία – µέλη της ένωσης που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Αν, κατά τον προαναφερόµενο υπολογισµό, αποµένουν περισσότερα από πέντε (5) σωµατεία, εκλέγεται άλλος ένας (1) αντιπρόσωπος.
4. Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωµατείων και ενώσεων –
µελών της οµοσπονδίας παρίστανται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως στη Γ.Σ., απαγορευµένης της παροχής πληρεξουσιότητας
σε οποιονδήποτε τρίτο.
5. Το Δ.Σ. της οµοσπονδίας, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωµατείων ή και
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ενώσεων - µελών της που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου
στη Γ.Σ.. Κάθε αθλητικό σωµατείο ή και ένωση - µέλος της οµοσπονδίας έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά
του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
6. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής οµοσπονδίας
διεξάγονται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 5, 6 και
7 του άρθρου 5, από τριµελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας
προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός
αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισµένος στον Άρειο
Πάγο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δικηγορικό Σύλλογο στην
Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώµα της Γ.Σ..
7. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής οµοσπονδίας ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα της οµοσπονδίας, τη διαδικασία
σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων
της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και
οργάνωση της οµοσπονδίας.
9. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γ.Σ. της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόµη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 52 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 52
Οικονοµική εποπτεία
1. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) διατάσσει, κάθε έτος, µε τη µέθοδο της δειγµατοληψίας, τη διενέργεια διαχειριστικού, λογιστικού και οικονοµικού ελέγχου κάθε
αθλητικού φορέα που έλαβε τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση,
µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος, συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ως αθλητικοί φορείς νοούνται οι
αθλητικές οµοσπονδίες και ενώσεις, τα αθλητικά σωµατεία, τα
εποπτευόµενα από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι επιτροπές διεκδίκησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων
του άρθρου 53, και κάθε άλλη αρχή ή οργανισµός ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγείται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, ο Γ.Ε.Δ.Δ. διατάσσει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονοµικού ελέγχου κάθε αθλητικού
φορέα που έλαβε κρατική επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη, ανεξαρτήτως του ύψους της επιχορήγησης. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να αφορά έως και τα πέντε (5) τελευταία οικονοµικά έτη,
εφόσον δεν είχε διενεργηθεί τακτικός έλεγχος κατά τα έτη αυτά,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος των παραγράφων 1 και 2
διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3074/2002 (Α’ 296)
και του π.δ. 77/2005 (Α’ 118).
4. Έναντι του Γ.Ε.Δ.Δ. δεν ισχύει οποιοδήποτε τραπεζικό και
χρηµατιστηριακό απόρρητο. Ως προς το φο- ρολογικό απόρρητο εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (Α’ 138), καθώς και του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170) και της υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1154/2018 κοινή απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’3253). Η άρση του απορρήτου καταλαµβάνει, εκτός από τον ελεγχόµενο κάθε φορά αθλητικό φορέα, τα
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µέλη του διοικητικού συµβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής
του, τους ορκωτούς ελεγκτές και κάθε άλλο ειδικό συνεργάτη ή
σύµβουλό του, τους αθλητές και τους προπονητές του, το εν
γένει προσωπικό του και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
του οποίου ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος ή σκόπιµος.
5. Μετά το τέλος κάθε ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου, συντάσσεται τεκµηριωµένη έκθεση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 77/2005. Η έκθεση (α) κοινοποιείται
στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και (β) αν διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις, διαβιβάζεται στον αρµόδιο εισαγγελέα, µαζί µε κάθε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, για τις κατά
νόµο ενέργειες. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. έχει δικαίωµα να ασκεί πειθαρχικό
έλεγχο επί του προσωπικού, τακτικού και µη, των αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών.
6. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Γ.Ε.Δ.Δ., λαµβάνοντας
υπόψη τη βαρύτητά τους, το βαθµό της υπαιτιότητας των εµπλεκοµένων και την εν γένει συµβολή του ελεγχόµενου φορέα στην
ανάπτυξη του αθλήµατος που καλλιεργεί, εισηγείται, µε την έκθεση της παραγράφου 5, την αναστολή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κάθε επιχορήγησης προς το συγκεκριµένο φορέα
και, σε περίπτωση υποτροπής, την οριστική διακοπή κάθε επιχορήγησής του.
7. α. Κατά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, το διοικητικό συµβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και κάθε άλλο όργανο ή υπηρεσία
του ελεγχόµενου φορέα, οι αθλητές και οι προπονητές του, το
προσωπικό και οι εν γένει συνεργάτες και σύµβουλοί του, καθώς
και κάθε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οφείλει να συνεργάζεται µε τον Γ.Ε.Δ.Δ. και να παραδίδει αµελλητί κάθε έγγραφο,
αποδεικτικό µέσο ή πληροφορία που του ζητείται.
β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Γ.Ε.Δ.Δ., µπορεί να αναστέλλεται η καταβολή κάθε επιχορήγησης προς τον
ελεγχόµενο φορέα µέχρι τη χορήγηση στην Ε.Ε.Α. των εγγράφων, αποδεικτικών µεσών ή πληροφοριών που έχει ζητήσει.»
Άρθρο 32
Προσθήκη του άρθρου 52Α στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 52, προστίθεται άρθρο 52Α
ως εξής:
«Άρθρο 52Α
Παρακώλυση του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ.
1. Όποιος µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει
στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από
τον Γ.Ε.Δ.Δ., ή χορηγεί στοιχεία εν γνώσει του ψευδή ή ανακριβή
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, ως αυτουργοί των
αδικηµάτων της παραγράφου 1 θεωρούνται οι πρόεδροι και τα
µέλη των διοικητικών συµβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλµένοι
και συµπράττοντες σύµβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλµένο πρόσωπο είτε άµεσα από το
νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη
διοίκηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999
Άρθρο 33
Προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), µετά την παράγραφο
7, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Δεν επιτρέπεται να είναι µέλος, µέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Α., µέτοχος Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες για τους
οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης
απόδοσης, µέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού ορ-

γάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συµµετέχει σε
αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης, µέτοχος, διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, µέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε.
που συµµετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του Δ.Σ. ή
άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος
επαγγελµατικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή,
παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σηµειωτής, χρονοµέτρης, κοµισάριος ή µέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσµου ή οµοσπονδίας διαιτητών αθλήµατος για το
οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, µέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του
υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
που συµµετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που έχει µία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:
(α) είναι βασικός µέτοχος ή εταίρος: αα) της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή
εταιρείας που παρέχει παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης
απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011
(Α’180), ή ββ) εταιρείας συνδεδεµένης µε τις εταιρείες της περίπτωσης αα’, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’
251), ή γγ) άλλης εταιρείας στην οποία οι εταιρείες της περίπτωσης αα’ έχουν αναθέσει, µε σύµβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης ή την επιλογή
των γεγονότων στοιχηµατισµού ή τον προσδιορισµό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονοµικού κινδύνου
του στοιχηµατισµού.
Για τους σκοπούς του παρόντος, βασικός µέτοχος ή εταίρος
θεωρείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι κύριος ή συγκύριος µετοχών ή εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του συνολικού µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, ή κατέχει δικαιώµατα
ψήφου σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15
%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου στη Γ.Σ. της εταιρείας.
(β) είναι µέτοχος ή εταίρος σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι
βασικοί µέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περίπτωσης α’ ή µέτοχοι
ή εταίροι των νοµικών αυτών προσώπων ή των µετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα µέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο κατέχει τόσες µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή
δικαιώµατα ψήφου, τα οποία, συνυπολογιζόµενα και αναγόµενα
σε µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψήφου στην εταιρεία
της περίπτωσης α’ υπερβαίνουν σε ποσοστό το δεκαπέντε τοις
εκατό (15 %)
(γ) είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, διαχειριστής,
µέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περίπτωσης
α’
(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής µέχρι δεύτερου βαθµού προσώπου που έχει µία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α’, β’ και γ’.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού του δεκαπέντε τοις εκατό
(15 %) των περιπτώσεων α’ και β’ λαµβάνεται υπόψη και ο αριθµός των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή των δικαιωµάτων ψήφου
που ανήκουν ή κατέχονται από κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, ιδίως από συζύγους, συγγενείς µέχρι δεύτερου βαθµού,
συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του
ν. 4308/2014 και από κάθε άλλο οικονοµικά εξαρτηµένο φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«Στην Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. µετέχουν έντεκα (11) µέλη ως ακολούθως:
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α) Οκτώ (8) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή
Παραολυµπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται
από τη γενική συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της.
γ) Ένας (1) µη εν ενεργεία Παραολυµπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε το καταστατικό του.
δ) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισµού που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού.»
2. Η παράγραφος 1 ισχύει για τη σύνθεση της Ολοµέλειας που
θα αναδειχθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α’ 16) πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας, το Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολοµέλεια
λειτουργεί ως έχει µέχρι την ανάδειξη της νέας, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999
1. Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήµατα
τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατοµικών ή οµαδικών αθληµάτων, επιτρέπεται να συµµετέχουν: α) οµογενείς, β)
πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαµένουν νόµιµα στη
χώρα µε άδεια διαµονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαµονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014
(Α’ 80) και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαµένουν
στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου
εγγράφονται σε αθλητικά σωµατεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και
λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισµοί της οικείας οµοσπονδίας, µε την επίδειξη αντίστοιχα:
α) δελτίου ταυτότητας οµογενούς,
β) διαβατηρίου κράτους - µέλους Ε.Ε.,
γ) άδειας διαµονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την
έκδοση άδειας διαµονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4
του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 και
δ) άδειας διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.»
2. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999
το αρκτικόλεξο «ΕΥΑΕΤ» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο
«Ε.Κ.Α.Ε.».
Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/
1999 διαγράφονται οι λέξεις «ηλικία έως και είκοσι εννέα (29)
ετών και»
2. Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, µετά την παράγραφο 23,
προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
«Στα µέλη του Δ.Σ. της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας µε ειδική αθλητική αναγνώριση, τα οποία εργάζονται στο δηµόσιο ή
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθµίδας,
χορηγείται άδεια µε αποδοχές, προκειµένου να συµµετέχουν
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της οικείας οµοσπονδίας και των οργάνων βαλκανικών, µεσογειακών, ευρωπαϊκών ή διεθνών αθλη-
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τικών φορέων όπου εκπροσωπείται η οικεία εθνική οµοσπονδία.
Η άδεια χορηγείται από το φορέα στον οποίο εργάζονται τα µέλη
του Δ.Σ., ύστερα από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας
που πιστοποιεί την ιδιότητα του αιτούντος, ως µέλους του Δ.Σ.
αυτής ή και ως εκπροσώπου της οµοσπονδίας σε όργανο αθλητικού φορέα της περίπτωσης β’ του πρώτου εδαφίου, και το συνεδριάζουν όργανο, τον τόπο, καθώς και την ηµέρα και ώρα της
συνεδρίασης για την οποία χορηγείται η άδεια.»
Άρθρο 37
Προσθήκη άρθρου 41Η στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 41Ζ, προστίθεται άρθρο 41Η
ως εξής:
«Άρθρο 41Η
Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουµένων
για αδικήµατα αθλητικής βίας
1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουµένου για κάποιο από τα αδικήµατα αθλητικής βίας που
προβλέπονται στον παρόντα, ο κατά τόπο αρµόδιος εισαγγελέας
πληµµελειοδικών µπορεί, µε διάταξή του, να επιβάλλει στον κατηγορούµενο έναν ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
διάπραξης νέων αδικηµάτων. Αν ο κατηγορούµενος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, σε
οποιαδήποτε ποινή για διάπραξη αδικήµατος αθλητικής βίας, η
επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος του είναι υποχρεωτική.
2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, είναι ιδίως:
(α) η απαγόρευση εισόδου σε µία ή περισσότερες αθλητικές
εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθληµάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων,
(β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις
οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριµένη οµάδα αθλητικού
σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
(γ) η υποχρέωση εµφάνισης του κατηγορουµένου στο αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας του µέχρι και δύο (2) ώρες
πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συµµετέχει συγκεκριµένη οµάδα αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η παραµονή του εκεί µέχρι και δύο (2) ώρες µετά τη λήξη τους.
3. Η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1 κοινοποιείται
στον κατηγορούµενο, στην αρµόδια αστυνοµική αρχή και στους
κατά περίπτωση ενδιαφερόµενους, αθλητική οµοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
για να λάβουν γνώση και να µεριµνήσουν για την εκτέλεσή της.
Η ισχύς των περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση
στον κατηγορούµενο της διάταξης της παραγράφου 1 και παύει
αυτοδικαίως µε την άρση ή αντικατάστασή τους σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4 και 5ή µε την περάτωση της ποινικής δίκης κατά
το άρθρο 370 ΚΠΔ.
4. Ο κατηγορούµενος µπορεί να προσφύγει στο συµβούλιο
πληµµελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγελέα που του έχει
επιβάλει περιοριστικούς όρους, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της διάταξης σε αυτόν.
Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από το γραµµατέα της
εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόµενη διάταξη. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραµµατέας.
Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και εισάγεται από αυτόν, χωρίς χρονοτριβή, µαζί µε
την πρότασή του στο συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αµετάκλητα. Η προσφυγή και η προθεσµία για την άσκησή της δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης του εισαγγελέα. Αν η
προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου
σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η προσφυγή απορριφθεί,
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διατάσσεται η εισαγωγή του στο δηµόσιο ταµείο.
5. Μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370
ΚΠΔ, ο κατηγορούµενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί
περιοριστικοί όροι σύµφωνα µε το παρόν, έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για την άρση των όρων αυτών ή την αντικατάστασή
τους µε άλλους, στην οποία πρέπει να αναφέρει µε σαφήνεια και
πληρότητα τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άρση ή
αντικατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών που διέταξε τους περιοριστικούς όρους µέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, µε κλητήριο θέσπισµα ή
απευθείας κλήση, και µετά από την εισαγωγή της υπόθεσης στο
ακροατήριο, στο ποινικό δικαστήριο στο οποίο εισήχθη. Επί
ποινή απαραδέκτου, ο κατηγορούµενος οφείλει να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250)
ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η υποβολή
της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των περιοριστικών
όρων. Ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών ή το αρµόδιο
ποινικό δικαστήριο αποφαίνονται αµετάκλητα. Αν η αίτηση γίνει
δεκτή, διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που
το κατέθεσε, άλλως, αν η αίτηση απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δηµόσιο ταµείο.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων των παραγράφων 4 και
5.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για
ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1 κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιµέλεια του ανηλίκου γονείς ή επιτρόπους ή κηδεµόνες του.»
Άρθρο 38
Προσθήκη άρθρου 41Θ στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 41Η, προστίθεται άρθρο
41Θ ως εξής:
«Άρθρο 41Θ
Ποινές σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων
ή παρεπόµενης ποινής
1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηµατική
ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου σε
αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστηµα από ένα έως
πέντε έτη τιµωρείται ο κατηγορούµενος ο οποίος παραβιάζει
τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 41Η.
2. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιµωρείται και ο καταδικασθείς ο οποίος παραβιάζει παρεπόµενη ποινή απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του
έχει επιβληθεί σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου
7 του άρθρου 41ΣΤ.
3. Σε ανήλικο κατηγορούµενο που παραβιάζει περιοριστικούς
όρους που του έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 41Η ή το
αναµορφωτικό µέτρο της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ,
επιβάλλονται τα αναµορφωτικά µέτρα του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα ή τα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές
εγκαταστάσεις για χρονικό διάστηµα από ένα έως πέντε έτη.
4. Γονείς, επίτροποι ή κηδεµόνες που ασκούν την επιµέλεια
ανηλίκου, ο οποίος παραβιάζει περιοριστικούς όρους που του
έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 41Η ή το αναµορφωτικό
µέτρο της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης
αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε την
περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ,τιµωρούνται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν ο ανήλικος έχει τεθεί υπό την
υπεύθυνη επιµέλειά τους σύµφωνα µε το άρθρο 122 του Ποινι-

κού Κώδικα, οι γονείς, επίτροποι ή κηδεµόνες που ασκούν την
επιµέλειά του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο
ετών και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
5. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4 του
άρθρου 41Δ και το προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου που, µε πρόθεση, επιτρέπουν να
εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόµενη ποινή απαγόρευσης εισόδου,
τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων του υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων ή του
επαγγέλµατος προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας για ένα έως
πέντε έτη, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη ποινική διάταξη.
6. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4 του
άρθρου 41Δ τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης έξι (6) τουλάχιστον
µηνών, χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων
για χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έως τρία (3) έτη, αν, από
αµέλειά τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, δεν απέτρεψαν την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση στην
οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, προσώπου σε βάρος του
οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόµενη ποινή
απαγόρευσης εισόδου.
7. Η διάπραξη νέου αδικήµατος βίας από το πρόσωπο που εισήλθε στην αθλητική εγκατάσταση, κατά παράβαση επιβληθέντος περιοριστικού όρου ή ποινής, θεωρείται επιβαρυντική
περίσταση κατά την επιµέτρηση της ποινής των αδικηµάτων των
παραγράφων 5 και 6 του παρόντος.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56Α του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στις υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 διαγράφονται, αντιστοίχως, οι λέξεις «σε οικισµούς
µε πληθυσµό έως 200 κατοίκους,» και «σε οικισµούς µε πληθυσµό πάνω από 200 κατοίκους,».
2. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Οµάδα Ζ1: Υπαίθριες µόνιµες εγκαταστάσεις διαµορφωµένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάµι, λίµνη,
δάσος, βουνό, ή σε δηµόσιους δρόµους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην οµάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και
ηµιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισµού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση του µηχανοκίνητου αθλητισµού, πλην των υπαγόµενων στην οµάδα Η της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης
β’της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι µόνιµες.»
3. Στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οµάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαµορφώσεις για
διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάµι, λίµνη, δάσος, βουνό, ή σε δηµόσιους δρόµους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην οµάδα αυτή ανήκουν, επίσης,
τα υπαίθρια και ηµιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για
την εξυπηρέτηση του αεραθλητισµού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του µηχανοκίνητου αθλητισµού, πλην
των υπαγόµενων στην οµάδα Η της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι προσωρινές.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 προστίθενται οι λέξεις «ή την οικεία Περιφέρεια».
5. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 οι λέξεις «οµάδες Ζ,
Η, Θ1, Θ2 και Ι)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οµάδες Ζ1, Ζ2,
Η, Θ1, Θ2 και Ι)».
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999
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Στο άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις «και των περιπτώσεων στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και των περιπτώσεων ε’
για την οµάδα Ζ2, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου,».
2. Στις περίπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 διαγράφεται η εξής φράση: «δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η
οµάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριµένη έδρα και».
3. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Για την οµάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρµόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκοµίζονται:
αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα
και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη
της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών
σε όλους πραγµάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος,
γγ) σύµφωνη γνώµη για τη διενέργεια της δραστηριότητας
από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον
χώρο, όπως λιµενική αρχή, αστυνοµία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο,
δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Η άδεια
ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν από τη λήξη του πρώτου
έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της
εγκατάστασης ότι δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση».
4. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής:
«Για την οµάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας,
παρά µόνο: αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του
δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των
περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγµάτων,
όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος, γγ) σύµφωνη γνώµη για τη
διενέργεια της δραστηριότητας από το φορέα ή την υπηρεσία
που διαχειρίζεται ή εποπτεύει το χώρο, όπως λιµενική αρχή,
αστυνοµία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο, δδ)
υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται
οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη
διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 προστίθενται οι λέξεις «της οµάδας Ζ2».
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 οι λέξεις «ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη για τις
οµάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «ή του
αρµόδιου Περιφερειάρχη για τις οµάδες Γ1, Γ2, Ε2, Ζ1 και ΣΤ».
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56Γ του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή
Δήµου συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας µε τοπική
αρµοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήµου, η οποία συγκροτείται µε απόφαση
του αρµόδιου Περιφερειάρχη και αποτελείται από:».
2. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήµου κλάδου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µηχανικών και, κατά προτίµηση, µε ειδικότητα πολιτικού µηχανικού ή
ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου, ως Πρόεδρο».
3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) έναν ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα
παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της
οικείας Περιφέρειας, κατά προτίµηση µε αθλητιατρική εµπειρία».
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4. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής µε υπάλληλο
της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήµου
κλάδου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µηχανικών, καθώς και µε
ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα παροχής
υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας, στην Επιτροπή µετέχει ιδιώτης µηχανικός και ιατρός».
5. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, στις
οποίες τελούνται προπονήσεις ή αθλητικές συναντήσεις των
οµάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδροµής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουµένων
και θεατών. Ο έλεγχος µπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε και
εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια του ελέγχου η Επιτροπή υποβάλλει στον αρµόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου
και γνώµη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη µη χορήγηση της άδειας λειτουργίας».
6. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 οι λέξεις «τη στατική
αντοχή των κερκίδων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την κατάσταση των κερκίδων µακροσκοπικά».
7. Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ισχύουν επίσης αναλογικά και για τους µηχανικούς που ελέγχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις των οµάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Δ
και Ε1.»
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999
Το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 56Δ
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι
κάθε αυτοτελής αναµέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναµετρήσεων
µεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή µεταξύ οµάδων αθλητών, η οποία διοργανώνεται από
αθλητική οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή µε την έγκριση αυτής.
2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.
3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:
α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (οµάδες Α1, Α2, Β1,
Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την
άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική
κατηγορία αθλήµατος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα
πρόσωπα της παραγράφου 1 και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία
των ηλεκτρονικών συστηµάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για
το συγκεκριµένο άθληµα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015
(Α’ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/ 1280/
236/2015 (Β’ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ /229158/
12878/1281/237/2015 (Β’ 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για
τις αθλητικές εγκαταστάσεις της οµάδας Ζ1 της υποπερίπτωση
αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η
άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον
η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της
παραγράφου 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί
ο προϊστάµενος της αρµόδιας για τα θέµατα αθλητισµού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής
κοινοποιείται στην οικεία αστυνοµική ή, κατά περίπτωση, λιµενική
αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας και τάξης.
β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (οµάδες Ζ2, Η, Θ1,
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Θ2 και Ι) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α,
η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον
προϊστάµενο της αρµόδιας για τα θέµατα αθλητισµού υπηρεσίας
της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκοµιστούν όσα προβλέπονται στην περίπτωση ε’ για την οµάδα Ζ2 και στις περιπτώσεις στ’,
ζ’και η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία
αστυνοµική ή, κατά περίπτωση, λιµενική αρχή για τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ασφάλειας και τάξης.
4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναµέτρησης αθλητών ή
οµάδων αθλητών αθλήµατος ή αγωνίσµατος που καλλιεργείται
από εθνική αθλητική οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση,
συµπεριλαµβανοµένου του κλασσικού µαραθωνίου και του ηµιµαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας
οµοσπονδίας, ακόµη και αν η αναµέτρηση αυτή δεν εµπίπτει
στον ορισµό της παραγράφου 1.
5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών αθλητικών
αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθµίζεται αποκλειστικά από την
περίπτωση Β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’
296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις.»

νολικό ποσοστό µεγαλύτερο του 1% του µετοχικού της κεφαλαίου, οι αξιολογηµένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθληµάτων επαγγελµατικού αθλητισµού
και όσοι µετέχουν στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας που υποβάλλουν δήλωση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
λε’ και λστ’ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), περιουσιακής κατάστασης στη Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υποχρεούνται, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από τη λήξη της προθεσµίας για υποβολή της δήλωσης αυτής,
να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού αποδεικτικό υποβολής της, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις λε’ και λστ’
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003. Η Ε.Ε.Α. µπορεί να
ζητά από την παραπάνω Αρχή τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου
συγκεκριµένου υπόχρεου προσώπου.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 οι λέξεις «της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης».

Άρθρο 43
Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)

Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 67, προστίθεται άρθρο 67Α
ως εξής:

Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α’ 102)

«Άρθρο 67Α

1.Το άρθρο 1 του α.ν. 399/1968 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως
εξής:

1. Αθλητικές ανώνυµες εταιρείες µπορούν, ύστερα από άδεια
της Ε.Ε.Α.:
(α) να χρηµατοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωµατεία για
τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και
(β) να αναθέτουν, µε δική τους αποκλειστική δαπάνη, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό τους αθλητικό σωµατείο ή
σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
ή στο Ελληνικό Δηµόσιο, και τις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει
νόµου ή σύµβασης, να χρησιµοποιούν για τις προπονητικές ή και
τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παραγράφου 1 χορηγείται, ύστερα
από σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε., εφόσον: (α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 1, (β) δεν θίγονται υφιστάµενα
δικαιώµατα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονοµική βιωσιµότητα της Α.Α.Ε. και(δ) διαπιστώνεται η νοµιµότητα της προέλευσης των κεφαλαίων της χρηµατοδότησης. Αν δεν συντρέχουν
όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται
αιτιολογηµένα.»
Άρθρο 44
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 69Α
του ν. 2725/1999
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 Α του ν. 2725/
1999 το ποσοστό «2%» αντικαθίσταται από το ποσοστό «5 %».
Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 83 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Τα µέλη της διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα πρόσωπα που
τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α., οι µέτοχοι Α.Α.Ε. µε συ-

« Άρθρο 1
Εποπτεία επί της Φιλίππου Ενώσεως
Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.)» που συστάθηκε µε τον α.ν.
858/1937 (Α’ 367) έχει έδρα στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Για τις διεθνείς
σχέσεις, η επωνυµία της Φ.Ε.Ε αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα
ως «Jockey Club of Greece». »
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968
Το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρµοδιότητες
Η Φ.Ε.Ε. είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή της ιπποδροµιακής και ιπποπαραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των
τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξαγωγής των ιπποδροµιών.
Ειδικότερα, η Φ.Ε.Ε. µε αποφάσεις του διοικητικού της συµβουλίου:
(α) υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού για την κατάρτιση και την τροποποίηση του Κανονισµού Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων της παρ. 2 του άρθρου
85 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) (Κανονισµός Προδιαγραφών Νέων
Ιπποδρόµων),
(β) υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόµων σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων και για την
ανάκληση αυτών σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναµίας
λειτουργίας τους, εξαιρουµένου του Ιπποδρόµου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 85
του ν. 4172/2013,
(γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύµφωνα µε τους οικείους Κανονισµούς της Διεθνούς Οµοσπονδίας Ιπποδροµιακών Αρχών
(Δ.Ο.Ι.Α.) και κατόπιν διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους
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φορείς, τον Κώδικα Ιπποδροµιών της παρ. 1 του άρθρου 85 του
ν. 4172/2013 (Κώδικας Ιπποδροµιών) και τις Γενικές Διατάξεις
που εξειδικεύουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του,
(δ) καθορίζει τους κανόνες ισοζυγισµού, βαρών και επιβαρύνσεων ίππων, τα κριτήρια για την κατάταξη των ίππων σε κλάσεις
βάσει του γενικού ισοζυγισµού, τις κατηγορίες των δροµώνων
ίππων ανά ηλικία και κλάση, καθώς και τους όρους των αντίστοιχων κατηγοριών των ιπποδροµιών σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 83 του ν. 4172/2013,
(ε) αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δροµώνων ίππων µε δικαίωµα συµµετοχής στις ιπποδροµίες, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Ιπποδροµιών,
(στ) καταρτίζει και τροποποιεί το Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας
και Αναπαραγωγής του Αγγλικού Καθαρόαιµου Ίππου (Ελληνικό
StudBook), οι διατάξεις του οποίου, ύστερα από την έγκρισή
τους από τη διεθνή επιτροπή S.B., αποκτούν ισοδύναµη ισχύ µε
αυτές του Κώδικα Ιπποδροµιών,
(ζ) χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες των προπονητών και αναβατών, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών,
(η) ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Ιπποδροµιών, των Γενικών
Διατάξεων και των κανόνων της περίπτωσης δ’ και επιβεβαιώνει
την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων των ιπποδροµιών,
(θ) ορίζει τους Ελλανοδίκες, τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών και τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και τους υπόλοιπους
τεχνικούς επιτετραµµένους και καθορίζει την αµοιβή αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 και τον Κώδικα Ιπποδροµιών,
(ι) επιλύει σε τελευταίο βαθµό κάθε διαφορά που ανακύπτει
από τη διεξαγωγή των ιπποδροµιών και επιβάλει κυρώσεις, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Ιπποδροµιών,
(ια) χορηγεί τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιπποστασίων
αναπαραγωγής (ιπποφορβείων) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια,
ελέγχει τη λειτουργία αυτών, ιδίως ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και διατροφής των ίππων και τη διατήρηση της
καθαροαιµίας αυτών και ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους αν διαπιστωθεί παράβαση των όρων χορήγησής της,
(ιβ) µεριµνά, λαµβάνει µέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη
µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιµων δροµώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δροµώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και µετά την παύση αυτής,
(ιγ) µε την επιφύλαξη των άρθρων 128Α έως και 128ΙΑ του ν.
2725/1999 (Α’ 121) διεξάγει τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου των
δροµώνων ίππων και τη διαδικασία ελέγχου αντιντόπινγκ ίππων
και αναβατών κατά τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968
1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) της Φ.Ε.Ε. συγκροτείται αποκλειστικά από τα τακτικά µέλη αυτής, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100). Τακτικά µέλη ορίζονται, µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, πρόσωπα
αναγνωρισµένου κύρους, µε επιστηµονική κατάρτιση ή επαγγελµατική εµπειρία ικανή να συµβάλει θετικά στην επίτευξη των σκοπών της.
Το υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Δ.Σ. της
Φ.Ε.Ε µπορεί, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση, να προτείνει στον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, υποψήφια νέα τακτικά µέλη για διορισµό στη
Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε..
2. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, µετά την παράγραφο 5, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
« 6. α. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωτικά δύο φορές κάθε έτος (τακτική Γ.Σ.):
(α) µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του µηνός Φεβρουαρίου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης την έγκριση του προϋπολογισµού και,
ανά διετία, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών µελών του Δ.Σ. και (β) µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο
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του µηνός Ιουνίου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης την έγκριση
του ισολογισµού και απολογισµού του παρελθόντος έτους και
την παροχή λογοδοσίας από το Δ.Σ.. Η τακτική Γ.Σ. µπορεί να
συζητά και αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο θέµα αρµοδιότητάς της.
β. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που το Δ.Σ.
το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο (έκτακτη Γ.Σ.). Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του
ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών µελών
της Φ.Ε.Ε., έχει δε στην ηµερήσια διάταξή της τα θέµατα που
αναγράφονται στην αίτηση αυτή.
γ. Η πρόσκληση της Γ.Σ. είναι έγγραφη, περιλαµβάνει τον
τόπο, την ακριβή διεύθυνση, την ηµεροχρονολογία και ώρα της
συνεδρίασης και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια
και κοινοποιείται στα µέλη της Γ.Σ. τουλάχιστον οκτώ (8) ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση. Η κοινοποίηση µπορεί να γίνει και µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.»
3. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, µετά την παράγραφο 6, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7.α. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των µελών της. Αν διαπιστωθεί
έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική
συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο,
την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια
θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική
αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθµός των παριστάµενων ή εκπροσωπούµενων είναι µεγαλύτερος του ενός τρίτου
(1/3) του συνολικού αριθµού των µελών της Γ.Σ..
β. Η Γ.Σ. αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του ηµίσεος
(1/2) πλέον ενός των µελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται
στη συνεδρίαση. Οι αρχαιρεσίες και η λήψη αποφάσεων για τα
ζητήµατα της παροχής ή ανάκλησης της εµπιστοσύνης προς το
Δ.Σ., της έγκρισης της λογοδοσίας του Δ.Σ. και για κάθε ζήτηµα
προσωπικής φύσεως γίνεται µε µυστική ψηφοφορία.
γ. Κάθε µέλος µπορεί να εκπροσωπείται σε µία ή περισσότερες συνεδριάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των αρχαιρεσιών, από
άλλο µέλος, διοριζόµενο µε έγγραφο πληρεξούσιο, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Κάθε
µέλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο µέλος που απουσιάζει.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968
Το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διοικητικό συµβούλιο
1. Η Φ.Ε.Ε διοικείται από ενδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο
(Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
(α) τέσσερα (4) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,
τα οποία εκλέγονται, µε τους αναπληρωτές τους, από τη γενική
συνέλευση της Φ.Ε.Ε.,
(β) τέσσερα (4) µέλη τα οποία υποδεικνύονται, µε τους αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο,
(γ) ένα (1) µέλος το οποίο υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή
του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε,
(δ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
(Γ.Γ.Α.) που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού,
(ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που υποδεικνύεται, µε
τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
2. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, τα µέλη του Δ.Σ. συνέρχονται σε συνεδρίαση και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία, τον µεν
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Πρόεδρο µεταξύ των αιρετών µελών της Φ.Ε.Ε., τους δε Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα µεταξύ των αιρετών µελών της
Φ.Ε.Ε και των µελών που υποδεικνύουν ο Παραχωρησιούχος και
η Ε.Ι.Δ.Ι.Ε..
3. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται
αυτοδικαίως έως τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 1 για το διορισµό νέων µελών, όχι, όµως, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από τη λήξη της.
4. Αν κάποιο µέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυτεί ή εκπέσει του
αξιώµατός του, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού διορίζεται νέο µέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Το
νέο αυτό µέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθιστά.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του
Δ.Σ., η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό της Φ.Ε.Ε..
6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα µε την παρουσία οκτώ (8) τουλάχιστον µελών του, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος Υπουργείου, και αποφασίζει µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών του.
7. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη απόφασης επί των θεµάτων των
περιπτώσεων γ’, δ’και η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών.
8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάµενα µέλη.
9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8, η λειτουργία
του Δ.Σ. ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που αφορούν την εκποίηση, εκµίσθωση, παραχώρηση της χρήσης και εν γένει διαχείριση των ακινήτων της, την κατάρτιση ή τροποποίηση του Κώδικα
Ιπποδροµιών και των Γενικών Διατάξεων και κάθε άλλη απόφαση
κανονιστικού περιεχόµενου, είναι εκτελεστές µετά από έλεγχο
της νοµιµότητάς τους από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο οποίος διενεργείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού της σχετικής απόφασης, συνοδευόµενης από όλα
τα έγγραφα που µνηµονεύονται σε αυτήν ή επί των οποίων στηρίχτηκε η λήψη της. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η
απόφαση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968
Το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ελλανοδίκες – Επιτροπή Ιπποδροµιών –
Γενικός Διευθυντής
1. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., µε απόφασή του που λαµβάνεται µε την
αυξηµένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6, διορίζει
τρεις (3) Ελλανοδίκες και ισάριθµους αναπληρωτές, µε ετήσια
θητεία. Οι Ελλανοδίκες παρίστανται κατά τη διάρκεια των ιππποδροµιών, ελέγχουν την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του
Κώδικα Ιπποδροµιών και των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν επί όλων των ιπποδροµιακών θεµάτων που ανακύπτουν ή
τα παραπέµπουν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στην Επιτροπή
Ιπποδροµιών.
2. Η Επιτροπή Ιπποδροµιών είναι το ανώτατο εποπτικό όργανο
της Φ.Ε.Ε. και αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, µε επιστηµονική κατάρτιση ή επαγγελµατική εµπειρία ικανή να συµβάλει αποτελεσµατικά στην επίτευξη του έργου
της. Τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών, µε τους αναπληρωτές
τους, διορίζονται, για θητεία ενός (1) έτους, µε απόφαση του Δ.Σ.
της Φ.Ε.Ε. που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6.
3. Οι επιµέρους εξουσίες και αρµοδιότητες των Ελλανοδικών
και της Επιτροπής Ιπποδροµιών, καθώς και ο τρόπος άσκησης
αυτών εξειδικεύονται στον Κώδικα Ιπποδροµιών.
4. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελλανοδίκες ή µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών τα παρακάτω πρόσωπα, για όσο χρόνο δια-

τηρούν τις ιδιότητες αυτές:
(α) µέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε.,
(β) µέτοχοι, µέλη του Δ.Σ., διευθύνοντες σύµβουλοι, διευθυντές και υπάλληλοι του Παραχωρησιούχου,
(γ) ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων και µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.,
(δ) ιπποπαραγωγοί,
(ε) όσοι έχουν ορισθεί, µε απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί επιτετραµµένοι, κάθε είδους καθηκόντων, όπως ενδεικτικά
ιπποδροµιάρχης, αφέτης, ζυγιστής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγµατοληψιών, επόπτης προπονήσεων, παρατηρητές στροφών,
υπεύθυνος διαγραφών και δηλώσεων αναβατών και κτηνίατροι,
(στ) εταίροι, µέτοχοι, µέλη της διοίκησης, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, διευθυντές εταιρείας, οποιασδήποτε µορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, ιπποδροµιακό στοίχηµα
κάθε µορφής,
(ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού των ανωτέρω προσώπων.
5. Οι Ελλανοδίκες και τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών
ανακαλούνται οποτεδήποτε µε απόφαση του Δ.Σ. που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου
6.
6. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.: (α) τηρεί τη σφραγίδα της
Φ.Ε.Ε., (β) διευθύνει τις υπηρεσίες και το προσωπικό της και µεριµνά για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιακών της µονάδων, (γ) µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων
του Δ.Σ., (δ) συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αν κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο, (ε) ασκεί
τα καθήκοντα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του ν.
1892/ 1990 (Α’ 101) και κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται
µε απόφαση του Δ.Σ..
7. Οι Ελλανοδίκες, τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών και το
προσωπικό της Φ.Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένου και του Γενικού
Διευθυντή, απαγορεύεται: (α) να συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα,
σε κάθε µορφής ιπποδροµιακό στοιχηµατισµό και (β) να αναλαµβάνουν ή να αναµιγνύονται, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, άµεσα ή
έµµεσα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δροµώνων ίππων.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 9 του α.ν. 399/1968
Το άρθρο 9 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 9
Οικονοµικός έλεγχος
1. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός της Φ.Ε.Ε. υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών.
2. Η οικονοµική διαχείριση της Φ.Ε.Ε πραγµατοποιείται βάσει
των αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας και τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
3. Η Φ.Ε.Ε. υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών
και στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου, στα διοικητικά
µέτρα και στις κυρώσεις του ν. 3492/2006 (Α’ 210).»
Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 83 του ν. 4172/2013
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/
2013, µετά τη φράση «µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος», προστίθεται η φράση «που
λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των
µελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 6 του α.ν.
399/1968 (Α’ 102)».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/
2013 αντικαθίσταται ως εξής:
« Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι παραπάνω
κανόνες.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 προστίθεται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Η υποβολή δηλώσεων ίππευσης γίνεται στον Φορέα Ιπποδροµιών, ο οποίος κοινοποιεί τις σχετικές δηλώσεις στη Φ.Ε.Ε..»
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1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/
1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα µέλη των ως άνω επιτροπών µπορεί να καταβάλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’176).»
2. Κάθε ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στα µέλη των επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όπως ίσχυε, από τα
ειδικά έσοδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που προέρχονταν από κεφάλαια του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας (Ο.Δ I Ε.) ή από άλλες πηγές ή ειδικούς λογαριασµούς, πριν από την κατάργηση των ειδικών λογαριασµών µε
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (Α’194), λογίζεται ότι
έχει καταβληθεί νόµιµα και δεν αναζητείται ούτε καταλογίζεται.

σύσταση προσωποπαγών θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων, µε διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόµενης οµοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού αναστέλλεται η οικονοµική επιχορήγηση της ενδιαφερόµενης αθλητικής οµοσπονδίας, µέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της στη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
2. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικών
ενώσεων ή και οµοσπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση µεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας (ένωση ή Οµοσπονδία υποδοχής), µε
απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και µε την προγενέστερη σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας στην οποία
υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί µεταφέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότητας, στην απόφαση
του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας υποδοχής: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και της
εργασιακής του σχέσης µε την ένωση ή οµοσπονδία από την
οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική
θέση που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το µισθολογικό του
κλιµάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισµό της ένωσης ή οµοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη
των πάσης φύσεως µισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών. Η
ένωση ή οµοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της για τη µεταφορά σε αυτήν υπαλλήλου άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού επικυρωµένο
αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόµενο από τη σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας από την οποία
προέρχεται ο υπάλληλος.
3. Εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες µε ειδική αθλητική αναγνώριση, οι οποίες αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε τον ν. 2725/1999, τη
διοργάνωση ή συνδιοργάνωση µεσογειακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσµιων αθλητικών διοργανώσεων µπορούν να προσλαµβάνουν
το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο
προσωπικό, µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας µέχρι ένα (1) έτος. Οι συµβάσεις αυτές µπορούν
να παραταθούν µία µόνο φορά, για ίσο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα, το οποίο δε µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει
τον έναν (1) µήνα από την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, και να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Επί
ποινή απόλυτης ακυρότητας, για την κατάρτιση των συµβάσεων
αυτών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς τους απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας οµοσπονδίας,
µε την οποία να πιστοποιείται και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού συγκεκριµένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένα
καθήκοντα ή, αντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας
υφιστάµενων συµβάσεων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 55
Προσωπικό εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών
και ενώσεων

Άρθρο 56
Αποζηµίωση µελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β.
και µελών Ε.Ε.Α.

1. Το υφιστάµενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών Oµοσπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο έχει προσληφθεί µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα
οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας οµοσπονδίας. Αν δεν
υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάµενες
δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνιστάµενες
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται µόλις κενωθούν
µε οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η

Οι αποζηµιώσεις του Προέδρου, των µελών και των παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.) του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 και της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ίδιου
νόµου, που οφείλονται σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν.
4354/2015 (Α’ 176), λόγω της λειτουργίας των συλλογικών αυτών
οργάνων κατά τα έτη 2016, 2017, 2018 και από την 1.1.2019
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και των οποίων η αποπληρωµή δεν κατέστη εφικτή, µπορούν να αποπληρωθούν σε
βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουρ-

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013
Το πρώτο εδάφιο τους παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013
τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία
των 2/3 του συνόλου των µελών του και υπόκειται στην έγκριση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε την παρ.
10 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, καταρτίζεται και τροποποιείται, σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς της Διεθνούς Οµοσπονδίας Ιπποδροµιακών Αρχών, ο Κώδικας Ιπποδροµιών που
ρυθµίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδροµιών στην
Ελλάδα. Ο Κώδικας Ιπποδροµιών καθορίζει τη διαδικασία και
τους τεχνικούς κανόνες διεξαγωγής των ιπποδροµιών, τον
αριθµό, τις θέσεις και τα καθήκοντα των τεχνικών επιτετραµµένων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων αυτών, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων,
τα επιµέρους καθήκοντα και τις εξουσίες των Ελλανοδικών και
της Επιτροπής Ιπποδροµιών, τη διαδικασία χορήγησης της ιδιότητας του ιδιοκτήτη δροµώνων ίππων και την απόδοση διακριτικών χρωµάτων ιδιοκτησίας, τις προϋποθέσεις απόκτησης ή
απώλειας της ιδιότητας προπονητή και αναβάτη δροµώνων
ίππων, τις πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των εµπλεκοµένων
στη διεξαγωγή των ιπποδροµιών, τα αρµόδια όργανα και τη διαδικασία επιβολής και εκτέλεσης των πειθαρχικών κυρώσεων, τη
διαδικασία ελέγχων αντι-ντόπινγκ. Με όµοια απόφαση και διαδικασία καταρτίζονται και τροποποιούνται οι Γενικές Διατάξεις, µε
τις οποίες εξειδικεύονται θέµατα εφαρµογής του Κώδικα Ιπποδροµιών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
Αποζηµίωση των µελών επιτροπών της παρ. 5
του άρθρου 53 του ν. 2725/1999
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γείου Πολιτισµού και Αθλητισµού του τρέχοντος έτους, σύµφωνα
µε τους προβλεπόµενους ΑΛΕ εξόδων, κατά παρέκκλιση των
περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων του ν. 4270/2014
(Α’143) και των π.δ. 113/2010 (Α’ 194) και 80/2016 (Α’ 145).
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α’ 49)
Στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 οι λέξεις «ύστερα από
γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ύστερα από εισήγηση
της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.)».
2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2:
(α) µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς
Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και διαβούλευση µε την οικεία οµοσπονδία, µπορεί, τηρουµένων των αρχών
της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η
λήψη προληπτικών µέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριµένων ζωνών ή τµηµάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να απαγορεύεται προσωρινά,
για µία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριµένων
αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήµατα ή άλλες διοργανώσεις και
(β) µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις
υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιµο ύψους
από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, την
υποτροπή, το βαθµό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή
απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4373/2016
Το άρθρο 38 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Ευθύνη µελών Δ.Ε.Α.Β., ΕΣΚΑΝ
και Πειθαρχικής Επιτροπής
Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του Εθνικού
Συµβουλίου Καταπολέµησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής της παραγράφου 9.1.1 του άρθρου 9 δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων για πράξεις ή
παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
καθώς και για τις αποφάσεις που εκδίδουν. Έναντι του Ελληνικού
Δηµοσίου ευθύνονται µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 (Α’ 7)
1.α. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ.
4/2018 (Α’ 7), καθώς και στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του
άρθρου 11 η λέξη «Γραφείο» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Αυτοτελές Τµήµα».
β. Όπου γίνεται αναφορά σε γραφείο τύπου και δηµοσίων σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) νοείται αυτοτελές τµήµα τύπου και δηµοσίων
σχέσεων.
γ. Η τοποθέτηση προϊσταµένου γραφείου τύπου και δηµοσίων
σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Α. λογίζεται ως τοποθέτηση προϊσταµένου αυτοτελούς τµήµατος τύπου και δηµοσίων
σχέσεων και στον προϊστάµενο καταβάλλεται το επίδοµα ευθύνης της περίπτωσης αζ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/
2015 (Α’ 176) αναδροµικά από την ηµεροµηνία τοποθέτησής του

στη θέση αυτή.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του π.δ.
4/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«H υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού και
υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.»
3. Στο πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του π.δ.
4/2018 διαγράφονται οι λέξεις «και Εναλλακτικού Αθλητισµού»
4. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) Το Τµήµα Αθλητικού Τουρισµού και Δραστηριοτήτων
Αθλητικής Αναψυχής είναι αρµόδιο για:
αα) τον σχεδιασµό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού και τουριστικού αθλητισµού, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού σε θέµατα της αρµοδιότητάς του,
ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα,
γγ) την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού αθλητισµού, την έκδοση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση και εποπτεία των φορέων που διοργανώνουν αθλητικές
δράσεις µέσα στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος, την
τήρηση ηλεκτρονικού µητρώου των φορέων αυτών, τη διαµόρφωση κριτηρίων οικονοµικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία
µε τα αρµόδια τµήµατα, και την εισήγηση για έκδοση εντολής
προς την αρµόδια οικονοµική διεύθυνση για δέσµευση των απαιτούµενων κονδυλίων,
δδ) τον προσδιορισµό, τον καθορισµό και τη διαµόρφωση του
ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,
εε) τον προγραµµατισµό και την εισήγηση στον αρµόδιο
Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,
στστ) τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων για
συµµετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.
και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας
τους,
ζζ) την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρµοδίους, µετά το τέλος της
λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,
ηη) τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης
και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτών,
θθ) την τήρηση ψηφιακού µητρώου εκπαιδευτών, ανά δραστηριότητα,
ιι) τον συντονισµό, τη συνεργασία και την υποστήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών οργανώσεων, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οποιουδήποτε βαθµού, δηµόσιων οργανισµών
και υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατικών µορφών, για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης,
αθλητικής αναψυχής και επιµόρφωσης, σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη χορήγηση
της αιγίδας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ύστερα από
σχετικό αίτηµα, και την εποπτεία των διοργανώσεων αυτών και
ιαια) την πιστοποίηση και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου
των φορέων της υποπερίπτωσης γγ’, τη διαµόρφωση κριτηρίων
οικονοµικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία µε τα αρµόδια
τµήµατα και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρµόδια
οικονοµική διεύθυνση για δέσµευση των απαιτούµενων κονδυλίων.»
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α’ 16)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α’16) «Οργάνωση
και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής», τροποποιείται ως εξής:
«1. την Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. µετέχουν
έντεκα (11) µέλη ως ακολούθως:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

α) Οκτώ (8) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή
Παραολυµπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται
από τη γενική συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.
γ) Ένας (1) µη εν ενεργεία Παραολυµπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.) σύµφωνα µε το καταστατικό αυτού.
δ) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισµού που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 τροποποιείται ως
εξής:
«5. Τα µέλη της Ολοµέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:
α) Μέχρι το τέλος του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου έτους
των θερινών Παραολυµπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ, η
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.)
εκλέγουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 τους αντιπροσώπους τους, µε τους αναπληρωτές τους.
β) Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. και
ο οριζόµενος από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραµµατεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός Φεβρουαρίου και µέχρι τέλους του
ίδιου µήνα, η Ολοµέλεια της Διοίκησης, µετά από πρόσκληση του
εκ των µελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει, µεταξύ των
µελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 7 του παρόντος.»
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για τη σύνθεση της Ολοµέλειας που θα αναδειχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5
του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α’ 16) πριν τη λήξη της θητείας
της παρούσας, τον Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα
Ολοµέλεια λειτουργεί ως έχει µέχρι την ανάδειξη της νέας σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Άρθρο 61
Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο
αθλητικών φορέων
1. Στις πενήντα (50) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών, που έχουν
συσταθεί µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
3074/2002 (Α’ 296), όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε µε την
παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α’91) και την παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 4587/2018 (Α’ 218), προστίθενται άλλες δύο (2)
θέσεις Ειδικού Επιθεωρητή.
2. Οι αποσπώµενοι στις δύο θέσεις της παραγράφου 1 Ειδικοί
Επιθεωρητές έχουν αποκλειστικό έργο να διενεργούν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο
52 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 31
του παρόντος νόµου. Τους εν λόγω Ειδικούς Επιθεωρητές συνδράµουν στο έργο τους επιθεωρητές - ελεγκτές των σωµάτων
επιθεώρησης και υπάλληλοι των φορέων των υπηρεσιακών µονάδων επιθεώρησης των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3074/2002, οι οποίοι µετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και ορίζονται από τον Γενικό
Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του
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άρθρου 4, οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Α. του άρθρου 1 ασκούνται
από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.
2. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Ε.Α. έως
τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παραγράφου 1 του άρθρου
9, το Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018 της παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη.
3.α. Μέχρι τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παραγράφου
1 του άρθρου 9, επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Ε.Α. του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας της
Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 14 του π.δ.
4/2018, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την κινητικότητα στη
δηµόσια διοίκηση του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Η απόσπαση του
προσωπικού του πρώτου εδαφίου γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται µετά από
εισήγηση της Ε.Ε.Α. και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων. Η µισθοδοσία του προσωπικού αυτού
εξακολουθεί να βαρύνει τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
β. Με τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παραγράφου 1του
άρθρου 9, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί στην Ε.Ε.Α. επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση στη Γ.Γ.Α.. Για τη
µισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του εν λόγω προσωπικού,
ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Ε.Ε.Α. θεωρείται ως
χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στη Γ.Γ.Α..
4. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αθλητικές οργανώσεις, σωµατεία, ενώσεις και οµοσπονδίες υποχρεούνται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός έτους από τη
δηµοσίευση, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό
την προσαρµογή του στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14
του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται µε τα άρθρα 25, 26, 27
και 28 του παρόντος. Η απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού των άνω αθλητικών οργανώσεων για τον µοναδικό
αυτόν σκοπό µπορεί να ληφθεί µε απλή απαρτία και πλειοψηφία.
Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η Γ.Σ. δεν προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού µέσα στην προθεσµία του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ., η οποία
λαµβάνεται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία, το αργότερο µέσα
σε τέσσερις (4) µήνες από την εκπνοή της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη και η παραπάνω προθεσµία,
αναστέλλεται κάθε οικονοµική επιχορήγηση του ενδιαφερόµενου
σωµατείου ή της ενδιαφερόµενης ένωσης ή οµοσπονδίας, µέχρι
την πλήρη συµµόρφωση στην παρούσα παράγραφο. Μετά την
πάροδο δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών που
δεν έχουν προσαρµόσει το καταστατικό τους στις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται
µε τα άρθρα 25, 26, 27 και 28.
5. α. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη δηµοσίευση του παρόντος, ο Πρόεδρος του υφιστάµενου
κατά τη δηµοσίευση Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. υποχρεούται να συγκαλέσει
τη γενική συνέλευση της Φ.Ε.Ε. µε θέµα ηµερήσιας διάταξης τη
διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των τεσσάρων (4) αιρετών µελών του νέου Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 6 του
α.ν. 399/1968, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το
άρθρο 49 του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την πάροδο
αυτής, η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συγκαλείται, για τον ίδιο σκοπό, από το
ένα τρίτο (1/3) των µελών του υφιστάµενου κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος Δ.Σ..
β. Το υφιστάµενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ.Σ.
της Φ.Ε.Ε. παύεται, πριν από τη λήξη της θητείας του, µε τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού περί συγκρότησης νέου Δ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του
α.ν. 399/1968, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το
άρθρο 49.
6. Ο Κώδικας Ιπποδροµιών και οι Γενικές Διατάξεις που
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρµόζονται
µέχρι την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδροµιών και νέων Γενικών
Διατάξεων, που θα καταρτιστούν σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
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θρου 85 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 53,
οπότε και καταργούνται.
Άρθρο 63
Καταργούµενες διατάξεις
1. Με τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 καταργούνται τα άρθρα 77, 77Α και 78 του ν.
2725/1999 και παύεται η υφιστάµενη κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού της παρ. 1 του
άρθρου 77 του ν. 2725/1999. Στο εξής, οποιαδήποτε αναφορά
σε Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Επιτροπή) νοείται ως
αναφορά στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.)
του παρόντος.
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
(α) η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, (β) το πέµπτο και
το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α’ και η περίπτωση δ’ της παρ. 7
του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, (γ) η περίπτωση δ’ της παρ.
8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, (δ) η περίπτωση γ’ της παρ.
3 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, (ε) η παρ. 5 του άρθρου 46
του ν. 2725/1999, (στ) το άρθρο 3 του α.ν. 399/1968, (ζ) το άρθρο
12 του ν. 191/1975 (Α’ 225), (η) το β.δ. 13.1.1938 (Α’ 15) και κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστική διάταξη που
είναι αντίθετη προς το περιεχόµενο του παρόντος ή ρυθµίζει τα
ίδια θέµατα µε τρόπο διαφορετικό.
Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016
1. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α’
94) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 33
Ευθύνη - Ειδικές ρυθµίσεις
1. α. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δεν
εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για
αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή
απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν µε
δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον
παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή
άλλον κατά τα οριζόµενα στις εκάστοτε εφαρµοστέες ποινικές
διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A’ 170).
β. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρµόδια για τον έλεγχο
και τον βάσει αυτού προσδιορισµό των δηµοσίων εσόδων δεν
υπέχουν ποινική ευθύνη για την παραγραφή των υποθέσεων που
τους ανατίθενται ή τους έχουν ανατεθεί προς έλεγχο, πλην
αυτών που προτεραιοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν.
4174/2013. Στην περίπτωση παραγραφής των προτεραιοποιηµένων υποθέσεων ευθύνονται εφόσον έπραξαν µε δόλο ή µε σκοπό
να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή άλλον, κατά τα οριζόµενα στις εκάστοτε εφαρµοστέες ποινικές διατάξεις ή σε
περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013.
γ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρµόδια για τη στόχευση
και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή
των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύµφωνα
µε το άρθρο 26 του ν. 4174/2013, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την παραγραφή των
λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν µε
δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον
παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή

άλλον κατά τα οριζόµενα στις εκάστοτε εφαρµοστέες ποινικές
διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.
δ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. στα οποία έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων ή
στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη µέτρων για την
αναγκαστική είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, δεν υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη, καθώς και αστική ευθύνη έναντι του
Δηµοσίου, για την παραγραφή, εφόσον έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών τουλάχιστον:
αα) µε την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατοµικής ειδοποίησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4174/2013 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 47 του ν. 4174/2013 ή την περίπτωση η’ της παρ. 1 του
άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή
ββ) µε την επιβολή κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90).
ε. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν
αστική ευθύνη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µόνο έναντι
του Δηµοσίου, για γνώµη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν
ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους, στο πλαίσιο της
άσκησης ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και
µόνο εφόσον ενήργησαν µε δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης
του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν
σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.
στ. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και ο Εµπειρογνώµονας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, εφόσον
παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόµενα από τον παρόντα νόµο
και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείµενες διατάξεις, καθήκοντα
και υποχρεώσεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου
των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007 (Α’ 26),
όπως εκάστοτε ισχύουν.
ζ. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 50 του π.δ.18/1989 (Α’ 8)
και της παρ. 2 του άρθρου 198 του ν. 2717/1999 (Α’ 97).»
2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ έως στ’ της παραγράφου
1 έχουν εφαρµογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτών εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
3. Οι περιπτώσεις α’ έως ε’ και ζ’έως η’της παρ. 2 του άρθρου
61 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) καταργούνται.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τα αδικήµατα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται
ότι, διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιακών καθηκόντων του και σε σχέση µε αυτά, δεν
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 - 413 και 417
- 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α) Αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων της Αρχής στο
Υπουργείο Οικονοµικών ή άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ή άλλη δηµόσια υπηρεσία κάθε µορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ και β’βαθµού,
καθώς και αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη
Βουλή, µέλη του Κοινοβουλίου και τα Κόµµατα, διενεργούνται
µε κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατόπιν γνώµης του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου της
Αρχής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασµένο, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών
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θέσεων της Αρχής.
β) Αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224) διενεργούνται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Οι αρµοδιότητες αξιολόγησης των υποψηφίων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν.
4440/2016, ασκούνται από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
της Αρχής.
γ) Αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή µε ειδικές
διατάξεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Διοικητή της
Αρχής και του κατά περίπτωση αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης, µετά από γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων της Αρχής και του φορέα προέλευσης,
όπου στον τελευταίο προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2.α) Με απόφαση του Διοικητή, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) µηνάς, η Αρχή
δύναται να αναπτύσσει και να εφαρµόζει µεθοδολογίες για την
αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., να συστηµατοποιεί αυτές σε οµάδες και να αναπτύσσει και εφαρµόζει ειδικότερα συστήµατα προαγωγών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής
εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό,
µε τις αποφάσεις του ο Διοικητής δύναται να καθορίζει διαδικασία, µεθοδολογία, ειδικά κριτήρια και τη στάθµιση αυτών για την
αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Αρχής και τη συστηµατοποίησή τους σε οµάδες, ιδίως, µε βάση τις γνώσεις και την εµπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθµό
δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης, την ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τις συνθήκες εργασίας και
τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων
της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά προκύπτουν από τα καταρτιζόµενα κάθε
φορά µε αποφάσεις του Διοικητή αντίστοιχα περιγράµµατα θέσεων εργασίας.
β) Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος
άρθρου, εφαρµόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείµενες
γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
γ) Τα προβλεπόµενα στην παρούσα παράγραφο δεν θίγουν
την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του ν.
4369/2016 (Α’ 33) και των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.»
Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δέκα τοις
εκατό (10%).»
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για µερίσµατα δέκα τοις εκατό (10%),».
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη
που αρχίζουν από την 1.1.2019 και µετά.
Άρθρο 66
Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) καταργείται.
Άρθρο 67
Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας
1. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων και των µελών οικογένειάς τους καταργούνται.
2.α. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/
2008 (Α’ 183), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
96 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που

4989

προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται µε αυτό που αναγράφεται ή
εικονίζεται σε οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση.»
β. Στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.121/
2008 οι λέξεις «από το βιβλιάριο υγείας» διαγράφονται.
3. Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.
121/2008, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 96
του ν. 4172/2013 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του
άρθρου 95 του ν. 4172/2013, καταργούνται.
4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.
Άρθρο 68
1.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α’38) προστίθεται περίπτωση ε’ ως ακολούθως:
«ε. Διεύθυνση Προµηθειών. Η Διεύθυνση Προµηθειών είναι αρµόδια για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
µε την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και υπηρεσιών, την αποτελεσµατική παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των παγίων και αναλωσίµων των Υπηρεσιών του Οργανισµού, τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του, καθώς και τη στέγαση των υπηρεσιών του, την
εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών στο σύνολο των κτιρίων
της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη
διαρκή συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισµό τους.»
β) Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014
(Α’38) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου. Οι
αρµοδιότητες του αυτοτελούς τµήµατος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συµβουλίου, τη διεξαγωγή
της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων,
την οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσιακές µονάδες, το
προσωπικό, τους συλλόγους, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά.»
γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α’38) προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας Προέδρου. Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος ανάγονται στην υποβοήθηση του
έργου του Προέδρου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσιακές µονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς.»
2. Για λόγους διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος, δαπάνες
παροχής υπηρεσιών υγείας που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Υ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συµβεβληµένους παρόχους του Οργανισµού, που πραγµατοποιούνται ή πραγµατοποιήθηκαν, κατά
το απολύτως αναγκαίο µεταβατικό διάστηµα από 1.11.2018 και
µέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης των προβλεπόµενων αλλαγών στο πληροφοριακό σύστηµα του Οργανισµού, εγκρίνονται, θεωρούνται νόµιµες, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται,
εφόσον υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
ΕΜΠ5/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών (Β’ 3054) ή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/
2018 (Β’ 4898). Η εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε την Β2β/οικ.38642/2016 (Β’ 1536) κοινή
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών. Με απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που δηµοσιεύεται
σε Φ.Ε.Κ., βεβαιώνεται η καθολική προσαρµογή των ηλεκτρονικών συστηµάτων του Οργανισµού ανά κατηγορία παροχής υπηρεσιών υγείας και καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό
θέµα. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης του προηγούµενου
εδαφίου παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου του παρόντος για
κάθε κατηγορία παροχών υγείας, που περιλαµβάνεται στην προαναφερόµενη υπουργική απόφαση και οι εν λόγω κατηγορίες παροχών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται αποκλειστικώς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών (Β’ 4898).
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4052/
2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες για την αµοιβή του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
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που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Οργανισµό, την αµοιβή του επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη των
αναγκών της απογευµατινής λειτουργίας, καθώς και για προµήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισµού στα φαρµακεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα καλυφθούν από µέρος των εσόδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας
κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων του άρθρου 34 και του
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’31).»
4. Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) παρέχει προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική
φροντίδα σε ανήλικο πληθυσµό, πλέον της οδοντιατρικής φροντίδας που προσφέρεται από τις πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες δηµόσιες µονάδες. Δικαιούχοι της παροχής οδοντιατρικής
φροντίδας της παρούσας, ορίζονται όσοι διαθέτουν Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ηλικίας έξι (6) έως δώδεκα (12) ετών, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα.
Η προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα περιλαµβάνει τις ακόλουθες πράξεις: α) οδοντιατρικός έλεγχος και
οδηγίες στοµατικής υγιεινής, β) αποτρύγωση και φθορίωση, γ)
µε βάση τις ανάγκες, προληπτικές εµφράξεις (sealants), εξαγωγές νεογιλών και εµφράξεις σε δόντια µε τερηδόνα. Οι ανωτέρω
πράξεις διενεργούνται από οδοντιάτρους, εγγεγραµµένους σε
Οδοντιατρικό Σύλλογο της Χώρας, µέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες
οδοντιατρικής σε οδοντιατρείο µε νόµιµη άδεια λειτουργίας, που
υπάγεται στον Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας 86.23 που αφορά
σε δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελµάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι γενικοί
όροι, η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζηµίωσης για κάθε πράξη, ο
χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της παροχής, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Για την αποτελεσµατική λειτουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας, µπορεί να υπογραφεί ανάµεσα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία», συµφωνία πλαίσιο, στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των µερών, οι οικονοµικοί όροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαµβάνει τη σύνταξη της ανωτέρω συµφωνίας
πλαίσιο, καθώς επίσης τον συντονισµό, την εποπτεία και τον
έλεγχο της διαδικασίας, έως και την καταβολή της αποζηµίωσης
στους εκτελούντες τις πράξεις της παρούσας παραγράφου.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ε’ της παρ. 1 του άρθρου
32 του ν. 3846/2010 (Α’66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, τις ιδιωτικές κλινικές και
τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και τους προµηθευτές παροχών σε είδος, που έχουν σύµβαση µε τον Ο.Π.Α.Δ.
ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλεται µε
απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή ή των αρµοδίων οργάνων των
ασφαλιστικών οργανισµών, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης, µετά από κλήση για παροχή έγγραφων εξηγήσεων, οι
οποίες υποβάλλονται εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική
ποινή του προσωρινού αποκλεισµού από την παροχή υπηρεσιών
σε ασφαλισµένους των φορέων από τέσσερις (4) έως δώδεκα
(12) µήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύµβασης, για τον συγκεκριµένο ασφαλιστικό φορέα ή και οποιονδήποτε άλλον φορέα
έχει συνάψει σύµβαση, ή αποκλεισµού κάθε µελλοντικής συνεργασίας µε τους φορείς αυτούς ή χρηµατικής κύρωσης, εφόσον
από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή
της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., του οικείου ασφαλιστικού φορέα, του
Ο.Π.Α.Δ. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστωθούν πράξεις από µέρους των
διαγνωστικών εργαστηρίων, των ιδιωτικών κλινικών και των λοιπών παρόχων και προµηθευτών ειδών και υπηρεσιών υγείας, οι
οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις των
κανονισµών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων, στους
όρους των συµβάσεων ή προκαλούν ζηµία στους φορείς αυτούς.
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται ως
εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«3. Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς
τους ασφαλισµένους των ασφαλιστικών οργανισµών ή του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται στα φαρµακεία, νοσοκοµεία, ιδιωτικές
κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, και λοιπούς παρόχους και προµηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας και κάθε φορέα παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό
της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.. Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συµµετέχουν και υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανισµών ή του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο έλεγχος αφορά στην παρακολούθηση των όρων
των συµβάσεων ασφαλιστικών οργανισµών µε τους παρόχους
υγείας, στην πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των κανονισµών παροχής υγειονοµικής περίθαλψης και γενικά στην τήρηση της νοµοθεσίας που διέπεί την παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης και αποκατάστασης.»
β) Το ενδέκατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έσοδα από τα επιβαλλόµενα κατά τα ανωτέρω χρηµατικά
ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.) ή µέσω των λογαριασµών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρµακεία, τα διαγνωστικά κέντρα, οι ιδιωτικές κλινικές και οι λοιποί συµβεβληµένοι πάροχοι και προµηθευτές ειδών
και υπηρεσιών υγείας.»
γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα ως άνω εφαρµόζονται και για τους ελέγχους σε λοιπούς
συµβεβληµένους παρόχους και προµηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας, που βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Οι υπάλληλοι της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, φέρουν
τον τίτλο του Επιθεωρητή.»
7. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ.121/2008 (Α’183)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το περιεχόµενο της παρούσας εφαρµόζεται και για τους λοιπούς παρόχους και προµηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας,
που είναι συµβεβληµένοι µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
8. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση για την κάλυψη δαπανών µετακινήσεων υπαλλήλων - Επιθεωρητών της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους στα δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται
µε το ελεγκτικό τους έργο, µε χρονικό ορίζοντα δύο (2) µηνών.
Στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε την οποία εγκρίνεται
από τον αρµόδιο διατάκτη η πραγµατοποίηση δαπανών µετακίνησης των υπαλλήλων - Επιθεωρητών, δεν αναγράφεται το
όνοµα του επιθεωρητή, ο τόπος και η ηµεροµηνία µετακίνησης.»
9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου
ένατου του ν. 3607/2007 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι µετακλητός, της κατηγορίας
Ειδικών Θέσεων µε 2ο βαθµό, δύναται να προέρχεται από το δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, να είναι εν ενεργεία ή συνταξιούχος και
διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας για θητεία πέντε
(5) ετών.»
Άρθρο 69
Χορηγία «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»
Στο άρθρο 1 του ν. 3525/2007 (Α’ 16) ο όρος «Αποδέκτης Χορηγίας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως «Αποδέκτης Χορηγίας» νοείται το Δηµόσιο, οι οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’βαθµού, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός κόθε φορά οριοθετείται, τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν,
κατά το καταστατικό τους, σκοπούς πολιτιστικούς, καθώς και οι
ανώνυµες εταιρίες του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που ιδρύονται για τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης».»
Άρθρο 70
Με απόφαση της πλειοψηφίας τουλάχιστον του εξήντα έξι τοις
εκατό (66%) των συνιδιοκτητών των ακινήτων του συγκροτήµα-
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τος των προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, µπορεί να υποβληθεί αίτηση έκδοσης οικοδοµικής άδειας
για την πραγµατοποίηση εργασιών αποκατάστασης των κηρυγµένων µνηµείων του εν λόγω συγκροτήµατος, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 71
Χρηµατοδότηση κινηµατογραφικών παραγωγών
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Στον ν. 3905/2010 (Α’219) προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
1. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (Ε.Κ.Κ.) δύναται να
χρηµατοδοτεί ή να επιδοτεί την παραγωγή ελληνικών κινηµατογραφικών έργων, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 3 και σύµφωνα µε τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος
κανονισµού χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου. Η σχετική δαπάνη δύναται να καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε επιχορήγηση του
Ε.Κ.Κ. για τον σκοπό αυτό.
2. Ο παραγωγός του ελληνικού κινηµατογραφικού έργου για
να ενταχθεί στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.
β) Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κινηµατογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών
του, που πραγµατοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να µην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό
σταθµό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών
τηλεοπτικών προγραµµάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δηµόσιο
φορέα, κατά ποσοστό µεγαλύτερο του εβδοµήντα πέντε τοις
εκατό (75%).
γ) Αν είναι νοµικό πρόσωπο, ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε
τοις εκατό (5%) της συµµετοχής στο εταιρικό/µετοχικό κεφάλαιο
να µην ανήκει σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού
σταθµού ή/και παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών.
δ) Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, vα είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και Κράτους που
συµπεριλαµβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και Κράτους που
συµπεριλαµβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης για την κινηµατογραφική συµπαραγωγή ή/και Κράτους εκτός Ευρώπης, µε το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συµφωνίες που αφορούν την κινηµατογραφική συµπαραγωγή ή
εφόσον προέρχεται από Κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης vα
είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος.»
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3905/2010
(Α’ 219) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισµούς και επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων.»
Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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