
. O Kolvoβoυλευτικδg EκnρδoωΠοξ τοU ΛAοΣ, Bουλευτηg Λαρiοηq κ.
Aαriρloζ Povτουληg, dxεl τo λδγο γtα δΦδεκα λεπτθ,

AΞTEPIοΣ PONTοYΛHΣ: Eυxορrαrδ πoλιi, κΟρlε Πρδεδρε.
Anδ τηv πλευρi ΤοU YnoυργoΦ ακo0γετοl τo εnlxε[ρημα: <Tο

Yπoυργεio πρoxωρθεl αε μiο Tομil. Δημroυργεi *vαv Eθvrκδ oργοvloμo
Πορoxfiq. Ynηρεolδv YγεΙοq εvoωματδvovτοξ τoυg κλθδoυg υγεiοξ τωv
μεγαλυτθρωv cαφαλαrlκδv ταμεiωv τηg xιilροg, IΚA_ETΑM, οAEE, cinRa,
oΓA>. Eivοl μΙo τομη; Βεβαiωg. Εiνοl μΙα ρηξικiλευθη μετοβoλr,ι; Bεβαiωq,
δμωg οnδ δω καl ndρο αρxΙζουv το ερωτημοτο.

Κι]ρlε YnουργE, εnrτρθψτε μοu vο nω δτl το ερωτημοTο η iδlο η
Κυβtρvηαη τσ ΠUρoδoτεi. Γlατi; Δlδτl Yrο vο υλοnοlηθεi, vο αυγκροτηθεi,
vα δoμηθεi κοl vο λεlτουργηαεl ο vθο.g εvlοΙοg φοpθαq οnοιτοιjvταl εεκδοεg
nροεδρrκδv διοταγμαιqv. Αρο, λοlποv, μοq κολεΙτε vο κθvουμε δlθλoγo.
Bεβοiωq, vο κ6vουμε δllλογo, ολλθ εni Πο]ωV προεδρrκΦν δIοτqYμθτωv vcl
κ&vo,|Ψε δrθλογo; Eδ-ιb-λοιnδv, ixουμε vα κδvουμε με κδnοlεq λεnτομθρεlεg
-κοl ξ*ρετε δτl ο <δlδβολοg} στlζ λεnτομθρειεζ κρυβετα'_ Tlq οnοiεg θο
δotμε crro επδμεvo xροvικδ δlδαrημα.

Αρo, λoιnδv, *ρxεται η nλεuρθ TωV ovηαυxo*vτωv YlατρΦv ΚcΙιnολrδv κο1 θθτoυv .ουτοi τδρο Tο εριilτημο: <Tο YnουργεΙο θΧεl
ξεκοΘορΙαεl τlg. nροθθοεlq TοU; 'Exεl δδοεl αriγμα τουλθxicποv τωv
nρoΘiαεtilv ΤoU i δrq μθvοuv αrηv οxλη τοU μUσTηρΙου;υ.

Το voμοοydδlο κδvει κδnοlεq nροβλθψεlζ γlcl τουζ φορμακonοroig.
ΩραΙο. Κdvεl -κδnοlεq nροβλθψεlζ γΙο το αυαrημο nρομηθjιΦv uγεiο{.
Ωροiο. Γtατi δεv γivοvταl οl οvδλοYεq ξεκθθαρεζ nροβλ€ψεrg κοr γiο 'ηλεrτoυργiα του vθοu εvlοΙοu οργαvtαμοιi;

Aρο, λοlnδv, κiρlε Ynουργθ, ο δldλογοg nροUποθθτεl ilλη δlολδγου.
Av δεv εxω ιiλη δlαλδγου, εni nοΙου nρδγμοτοq Θο δlολεyθcil;

Γlο vα δεiτε. 6τl oυvεloφiρουμε θετlκο σTο δliλoγo, εμεig δεv
Θθλoυμε vα μηδεviαoυμε Τo tργo κοvεvlq κο! μδλlαrο εκεivου' nου
nροαnοθεi vα κdvεl μiο εκουγΧρovlστlκη τoμη πou εnloιiρεl κοl nολlτlκδ
κδcrrog.. Θεωροliμε, ομωq _καl θ€λουμε ουτδ vα τo λδβετε οoβορδ υn,
δψlv- οτι εοεig ο iδlοq αημερα αnαvτrbvτθq σε κlnοlο αrorxεlδbη Κol
oυγκεκρlμθνο ερωτtjμοτο _το οnοΙο Θα σqζ εγyειρiαω κοr Ξγγρdφωq_
μnoρεiτε αiρlο vo κοTσσlYdoετε κθθε οvηαυxΙα καl <κ6θε κοτεργdρηi i.ou
niγκo TοU}>.

EvΦ, λoln6v, δεv αgκιil αρvητlκη κρlτικη. Θiτω ερωτημοτα ΚcΙl
περlμθvω οπδ oοq αημερο f1 οιiρlo τηv οnοvτηση κοι va εiαrε βεβοlοg οτl
οn6 τtg οnαvτηοεlq ΠoU θα διbοεrε τελεlιbvεl το θθμο. 'H αημερα το
τελεlδvετε η οιiρlο, ndvτωg το τελεlιbvετε.

. EρΦτημο nρ<ilτο. Θα τo δωαω και στο Προκτlκο Yιa vα το nθρετε:
Ynδρxεl δρlo αrov .αρlθμδ τωv ιδtωτδv γlατρι,ilv nου Θο μnοροiv vο
oυμβληθο0ν με το vθo Eθvlκδ oργαvrαμδ Παροxi1q Ynηρεαrδv Yγεiοg, vοι ηoΧ,;

Δειiτεροv: Θο υπορξεl nλοφδv, δηλαδη οvδτοτο δρlο ομοrβηξ γlοτουg oυμβεβλημιivου'g lδlδτεg γlατροιiq κal Ποtο θα εΙvοl ori6 .o nlδ,tjor;' Tρiτοv, nρoτiθετοl To Υnουρvεiο Vο αφοlρθαει 
- 
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σUVTογογρdφηoηζ η nαραnεμπτογραφηαηg οnδ τoυq r'δrrδτ.q γr.ρoirζ ,ou

! '!



θο εnιλθξοUv vο μη αυμβληθοι]v με Tοv εvlαiο ορYοvloμδ; Θο μnορoυv
αυτoΙ vο *oroυv ΠαροΠεμΠTιΚδ, vο συvτcΙγογροφflοουv;

Τθτορτοv, εio υnαρξεi ελειiθερη εnlλοYil γιοτρot γlο ToUζ

ααφολιαμθvοUq σTov εvlοiο φoρθο; λλοvικic ουuBδοε :ξθ":Υ_"nδμn'or, θο υnορξοuv αuλλογικθζ .ουμβδοειq εργοσiclζ μET(

ιοτοικιilv ουλλδγωv Κot τοU vθου εvιoiοu φορδα;'''''^;n;"'μδi ο., ακουTε μηδεvιο_rlκf1 κριτrκη, Περlμiνουμε οnδ εαδg

σUYΚεKρlμθvεg αnοvτηοεrg. nθvτε σUYΚεκριμθνο ερωτημcΙτο σοq θθτω' Tο

κοτοΘiτω κοl στο npo'*',*θ κοι ΠοροκολΦ nολΦ vο τα εγ1ειρiαετε Κcll σTον

κ0ρlο Ynουργδ.
Rπαvτδτε αrο ερωτηματο ουτθ, ληYει τo θiμο'
Θαυρο0oα δε, κι]ρrJ Yπουργθ, εnεrδη ξtρω την noρεiο oοq _δλοg ο

ελxηvlJδ|Ιooq rηu λοpακολουθεi θλλωατε- δτl εixομε vα κδvουμε με Evοv

;;;;;l; i;orργο,'με iuο,, Ynoυργδ nου ελtγxεl ο iδlοζ τo Χδρο τηζ Uγεiaζ,

δir'o, ελθγxoυv θλλοl' O iδlog κοTεβ&ζει δlορθρωτrκθg μετοβολθq κοr θxεr

εnοnτεiο αrο yιbρο του.
Θο μου εntτρεψεΤε, δμωζ, Vα Πω δτl δεv αυμβαivεr θτοl, ογοnητoi

oυvrδελφδι, διδτl οκoι]οrrε τωρο τl γΙvετοι με Tηv nερrδvυμη nρωτοβδΘμlο

δ;;;;ιd uγεiοq Yιc vα δοιjμε αε nλr\ρη εξθλlξη το Eργο. o Ynoυργδq

δi*ouoμ,*οv οο_ κατεβθαεl Evο vομοαyθδlο γrα το KλE1σTθ εnογγθλμcITο.

ioq ο,oρaq, Tο οριjρo 2, nορθγροφοg 2, εδθφιο η' . Συγκεκριμεvο
nρδγματο θα ακοιiτε οnδ τo ΛΑοΣ.

Tl λiεl ο K. Ποποκωvαrοvτivου Ylο τηv nρωτoβdθμlα φροvτiδο
υγεiαg; Λθεl οUΤδ Tο αρθρo ΠQU σοζ εinα: αΚoτοργεΙτοl η εnlβολη
niριορrαμιbv oxετrζομivωv> -αοq εvδlαφθρεl.. κtρlε Αβρομδπoυλε- αμε τη

orμμi'oiη στη οιlvθεαη ToU μεTοΧlκοιj η ετcllρικοdJ κεφολοiου
oruλn'δμεvωv nρoζ Tην ιinορξη η τηv ελλεlψη oρlομ*vηg εnογγελματlκηg
ιδlδτητοg>. Τl oημοΙvεr ουτδ οε οnλ6 ελληvlκd; Σημοivεl δτl δivετοI η

δυvατοτiτα σε onο]clαδηnοτε μορφηζ μη ιοτρικη ετοιρεiα, nου τo 100ο/ο το

ixοuv μη Y]σΤροi, vο nαρdΧεl υΠηρεσiεg nρωτοβδθμιοg φροvτiδαζ- υγεiαq.
λιo μθρεq Προ τωv nεροαμΑvωv εθvrκδv εκλογΦv o κ,

Αβρομδnουλoq κατθβοοε τo n.δ. 180/2009. Enιτθθηκε Tο ΠAΣοΚ τδτε με
δρiμιiτητo. 'ΗρΘε η κ- ΞεvοYlοvvctΚoΠουλoυ κο] To nρδτο nρογμο ]τοU

*κοvε ηταv το Π.δ. 1B8/2ΟQ9, βθοεl του οnoiou κaTαρYοiloε τo nροεδρlκΘ
δrdταYμο τοU Κ. Aβραμδπουλου κοl Tov ΚοTηγορoιjσετδτε.

Κοl θρxεrοl τδρο ο κ. ΠοποκωVσTαvτΙvου, δxl σTο voμοσXθδlο τηq
υγεΙοg, oε tvο ολλo, κρυφδ vομοοxθδιο, ΠοU δεv θο το βλθnqμε δηλοδη,
Κol κοτεβ&ζεl οκρlβδg τηv iδrο διδτοξη AβρομδnοUλoυ, nοU η Κ.

Ξεvογlοvvακοπoυλου εΙxε οvαtρ*oεl με δικ6.τηg Πρoεδρlκο δlθτογμο.
Ποραvοlο l Ποροφροοivη !

Aλλr. κι!ρlε Ynουργt, εγδ μdνω αrο εξηg: Eαεig nου κθvετε αUTθq
τΙζ μεTορρυθμιαnκig ΤQμεζ, θο οφηαετε Tοv κ. ΠοnοκαrvαrοvτivοU νο εΙvοl
ο εΠlκεφcΙληζ crrοv τομia υγεiαg η Θο εiνοl ο Λoβiρδοq;

ANΔPEAΣ ΛοBEPΔοΣ (Yπουργδq Yγεiοg l(αt Κοlvοrvlκηg
Aλληλεγγιiηg): Νο οnοvτηαω;

AΣTEPloΣ ΡΘNTοYΛHΣ: ΠοροκολΦι Eγιb δivω τηv 6δεlο.



AI\ΙΔPEAΣ ΛοBEpΔoΣ (Yπoυργδξ._YγεΙοq καl Κοlvοrvtκηq

Aλληiεγγιlηg): Με τηv dδerο-τηq_ κυρ'ι-αq Προ_θδpου'

]Ι po EΔPEγδitι1poεo,rλo iηοη ) : oρ'1αrε' κυ ρI ε Ynουργθ'

ASANAΣΙοΣ ΓIANNοποYΛοi: iiοv lδιωτικδ τoμiο οl Ynουργοi

τoυ ΠAΣΘΚ.-
AΣTEPIοΣ Ρο]ιΙToYΛHΣ; Eγο nερlμθvω. vο !κοι)σω τι θο Πε| ο

Ynουργοζ ,n, ouro,i,-γr'i ,"aρi.ι Ynουργδg Yγεiοg' Aυτδg εivοr Ynoυργδg

δ,*o"oμ'iΦν- Nα δω τοv Υnουργδ Υγεiοg'
ANΔΡEΑΣ λοcεpιοi (Yποupγδg Yγεiα5 κοι Κolvαrvικflq

Aλληλεγγι)ηq); Τ;'δθμ; αυζητηδηκε αrο η:.γ9,γ.Ψ Συμβouλιο' γlοτi το

;rγ;;dJεrδ-""μoοi'ημo'ου'κ. Ποnοκωvαrοvτivoυ οφορi εnοYYθλμοτo

το οnοiα ouoγροφiiiol'-oro αxθοlο voμογ, Στo YnoυργIκδ Συμβοιjλιo πορο

nολλοi ουvθδελφ; ;o' 'γω 
δΞoqμε τo .θiμα, τt. γivετοι μ1'! '11YJ:}ι:*

;;;";.;-oroγρδφou'o, o-ro αxθδrο vδμου, ολλα μπορεi va ΠρoκUψουv

;;;η;;r.,*a .iri,oρiημοτο δτι ol'δlοτdξεlζ τοU τα καταλομβθvουv.
Ynορxεr ρuδμ,-"η *ο', 

'o 
εxω nρθxεlρo_ η οnοiο δivεt τo δικοiωμο οε

γnouργεiJ"n',rr'εiJrv vο κ6voυv-με τηv εΠof'Tεiα εnογγελμdτων nου δεν

αvοφtρov.o, -o'oxθδ,ο vομου ουτδ ολλδ Tο ερμηvεuτικd nρoβληματο

;;δ;Γ;, τα εnη.ρε&σQUVl vα Ποuv δτι αυτδ εξαlρεjτοι'
Στ,1μερο μJ-o, θ'οωoο τη αxετrκη διαβεβοiωαη καl σTοv Πρ6εδρο

τοu lοτρiκου ευ,ιΙδγου Reηvιilv TοV'κ. Pηγiκη με Tοv οnοio εnlκοlvΦvηoο

"oi 
rou'ζητηαα vο ovοφiρεl σTηv κατδληψη και στoUζ ουvοδθλφοUζ τοU

δτl ουτδ δεv θο οφορδ'oj'' 'ηu 
nρωτοβθθμιο.υγεiο οιjτε το διογvωαrικi

-eriρo 
-oui. 

*orΞ,io.' oρΘδ το οvοφ*ρετε. EμεΙg εnιμ*vουμε σrη ρiθμlοη
τηq Κ. Ξενογιοvvοκοποιiλοu'

AΞTEPIοi iοrιτοYΛHΣ: Nομiζω δτr η δθομευοfl αοg, η oποΙο θ1εl

ΚατογρσφεΙ αrο Προκτrκd τηζ. aoj'ληq θο υπ&ρxει κσι αε vομοθετικ6

κεΙμεvο γlσ Tηv orioφuγη 
"xδv_ 

ΠορερμηVεrι.ilv. Tο, θεωροι)με δεδομθvο

ουτδ μεrθ τηv τοnοθi.ηirη "οξ. 
εε κθθε nερinτωαη δμωξ, κilρlε Yπουργθ,

τo κι1ροq σοζ τo Ξxii' ο'oJδo.1. Νο εiο-rε βθβοιοq γl' ουτδ' Σε δlοφορετικr\

περinτωαη θο ετiθεvτο ερωTημσTlκο'


