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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28 ΣΕΠΤ. 2011  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει 

ο κ. Υπουργός. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης): Καταρχάς, θέλω να πω στον κ. Αλεξανδρόπουλο που έθεσε 

το θέμα του ΕΟΠΥΥ, ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι μια πραγματικότητα, συναντάμε 

πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στο στήσιμό του, σε πέντε περίπου ή δέκα 

μέρες το αργότερο, στο τέταρτο όροφο του ΕΚΕΠΥ, που ήταν καταλυτική η 

συζήτηση που έγινε στη Βουλή, για τις εξελίξεις, στον τέταρτο όροφο του 

κτιρίου στην Κηφισίας θα εγκατασταθεί ο ΕΟΠΥΥ. Ήδη σήμερα είναι στην 

Γερανίου και μόλις πριν από λίγα λεπτά αναρτήθηκε από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για διαβούλευση, ο Ενιαίος 

Κανονισμός Παροχών Υγείας και τον καταθέτω. 

Αυτός ο Κανονισμός, που είναι ένα προϊόν δουλειάς πολλών 

εβδομάδων, κατατίθεται σήμερα για να τεθεί σε συζήτηση και δίνει το 

νόημα και το περιεχόμενο σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, σε ότι 

μπορούμε να κάνουμε, παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας, που η 

Ελλάδα μπορεί να φέρει σε πέρας με αξιοπρέπεια. Όσα δεν μπορεί δεν τα 

προβλέπει.  

Επίσης, θα ήθελα να πω δύο γενικότερες φράσεις. Καταρχάς, ως εκ 

περισσού η υπογράμμιση, ότι ο Μάρκος Μπόλαρης, που έχει την ευθύνη 

των προνοιακών θεμάτων, θα δώσει  απάντηση σε ότι είχε ακουστεί και 

είναι έτοιμος και να συζητήσει. Εγώ, έκανα χθες μια συζήτηση με τον κ. 

Σαλμά και άκουσα ορισμένες σκέψεις, οι οποίες πρέπει να ειπωθούν εδώ 

και εμείς έχουμε διάθεση να συνεννοηθούμε και να βρούμε τη καλύτερη 

λύση, αν εκεί που εμείς έχουμε ρυθμίσει κάτι δεν το έχουμε ρυθμίσει με το 
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καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό θα φανεί από τη κουβέντα, από τη 

συζήτηση. 

Τώρα, εμείς, έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις στο χώρο της 

δημόσιας υγείας και για τους υγιείς ανθρώπους και για τους ανθρώπους 

που ασθένησαν, δηλαδή για το Ε.Σ.Υ., τις οποίες, κυρίες και κύριοι 

βουλευτές, κάποια στιγμή, μέσα στον Οκτώβριο, θα τις καταθέσουμε και 

εδώ, μέσα σε μια διαδικασία συζήτησης πεπραγμένων. Όταν λέω θα τις 

καταθέσουμε, δεν θα καταθέσουμε καμιά πρόταση, θα κάνουμε μια 

ανακεφαλαίωση τι δουλειά έχει γίνει αυτό το καιρό, γιατί έχουμε κλείσει 

ένα χρόνο σε αυτό το Υπουργείο και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. 

Είπα χθες, στη συνάντηση του Υπουργείου με τους διοικητές των 

νοσοκομείων, ότι χρειαζόμαστε ακόμη πέντε μήνες για να ολοκληρώσουμε. 

Επίσης, έκανα και κάποιες αναφορές για τα θέματα των ναρκωτικών, για τα 

θέματα των μεταμοσχεύσεων, για τα θέματα του Ε.Σ.Υ.. Θέλουμε ακόμα 

πέντε μήνες για να κάνουμε τρεις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις. Και όταν λέω 

εγώ να κάνουμε, δεν εννοώ να τις ψηφίσουμε και να τις συζητάμε. Όταν 

εδώ ψηφίσαμε τη δυνατότητα όσα κρεβάτια μένουν αδιάθετα ή κάποια 

από αυτά να μπορούν να τα παίρνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 

πληρώνοντας το Ε.Σ.Υ., χθες υπέγραψαν 17 συμβάσεις και από τη Δευτέρα 

αρχίζει η εφαρμογή. Εμείς δεν τα λέμε αυτά για να τα πούμε και για να τα 

ακούσετε, τα λέμε για να τα κάνουμε. Επίσης, χθες, δώσαμε στη 

δημοσιότητα τα πρώτα 700 κλειστά ενοποιημένα νοσήλια για έναρξη 

εφαρμογής από τη Δευτέρα. Δεν συζητάμε αορίστως, κάνουμε πράγματα. 

Είναι περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ το όφελος από τα κρεβάτια, τα οποία 

είναι κενά, δεν παραχωρούμε κρεβάτια του Ε.Σ.Υ. που τα χρειάζεται ο 

ασθενής του Ε.Σ.Υ.. 

Κύριε Κουτσιουμπέλη, χθες μου έλεγε ένας διοικητής νοσοκομείου, 

ότι στο νοσοκομείο του έχει περίπου 10 κρεβάτια σουίτες κλειστά, 

κλειδωμένα, κάθονται. Σας ευχαριστεί αυτό; Ποιος θέλει να μην 
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αξιοποιηθεί μια περιουσία του Ε.Σ.Υ. που κάθεται; Και η ανταπόκριση των 

ασφαλιστικών εταιρειών ήταν μια πολύ καλή στιγμή για το Ε.Σ.Υ. και από τη 

Δευτέρα έχουμε εφαρμογή. Θα μας δώσει, υπολογίζουμε, 10 εκατομμύρια 

ευρώ, για λίγους μήνες τώρα το μέτρο αυτό και οπωσδήποτε 30 

εκατομμύρια του χρόνου. Έχει πολλά λεφτά το Ε.Σ.Υ. και του φαίνονται 

αυτά ψίχουλα; 

Θα κάνω μια μικρή και γρήγορη αναφορά σε πεπραγμένα, για να 

πω, ότι αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε τα τρία τελευταία μας μεγάλα 

βήματα. Σας έχω μιλήσει για την αλλαγή του τρόπου διοίκησης του Ε.Σ.Υ.., 

στενά συνυφασμένη με αυτή, αν δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει 

αμέσως, είναι η αναμόρφωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, 

εκεί που πονάει το σύστημα, ειδικά Θεσσαλονίκη και Αθήνα, κυρίως τις 

ημέρες της εφημερίας. Δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε, όλη η πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου, πάνω από όλους μας ο κ. Τιμοσίδης, που είναι και 

ο γιατρός του Ε.Σ.Υ., επί πολλές δεκαετίες, και έχει και λόγο παραπάνω από 

κάποιους που ουδέποτε υπηρέτησαν το Ε.Σ.Υ., αλλά λένε πολλά, χωρίς να 

έχει κάνει ένα μεροκάματο εκτός, ο Υπουργός αυτός, δικαιούται να πει και 

μια κουβέντα παραπάνω, όπως και άλλοι συνάδελφοι στην αίθουσα αυτή 

έχουν το πλεονέκτημα αυτό, δικαιούνται στην αίθουσα αυτή να μιλούν 

περισσότερο από εμάς τους υπολοίπους, αυτοί που έχουν ασκήσει και το 

επάγγελμα του γιατρού του Ε.Σ.Υ., αποκλειστικά για το Ε.Σ.Υ. εργαζόμενοι, 

ας τους ακούμε καμιά φορά, αυτό το σημερινό, να έρχεται ένας άνθρωπος 

με τη μητέρα του με ανοιγμένο το κεφάλι και να κάθεται εκεί εννέα ώρες 

γιατί ο άλλος μπήκε με το βαλιτσάκι και κατέλαβε το κρεβάτι, θα πρέπει όχι 

μόνο να το καταγγέλλουμε, αλλά να το αλλάξουμε. 
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Άρα, η αλλαγή του τρόπου υποδοχής, οι αλλαγές που θα κάνουν την 

εφημερία ανθρώπινη. Εάν άλλαζε αυτό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 

σε λίγους μήνες, θα άλλαζε και η εντύπωση του κόσμου για το Ε.Σ.Υ. Εγώ 

μαζεύω τις επιστολές που μου στέλνουν άνθρωποι ή ακόμα και τις 

επιστολές που στέλνουν στις εφημερίδες για τις καλές υπηρεσίες που τους 

προσφέρει το Ε.Σ.Υ. οι οποίες όμως χάνονται στο δημαγωγικό και πολλές 

φορές ξετσίπωτο δημόσιο διάλογο, όπου οι κατεργαραίοι σηκώνουν 

πρώτοι να πετάξουν την πέτρα εναντίον του Ε.Σ.Υ. 

 Κύριε Γιαννόπουλε, ακόμα κι όταν είχα έρθει στο «Λαϊκό» για να δω 

το τμήμα μεταμοσχεύσεων, ένας σύζυγος με πήρε μακριά από τα κανάλια 

για να με ευχαριστήσει στον όροφο που ήταν το κέντρο μεταμόσχευσης και 

μου είπε «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που έζησα χθες το βράδυ εδώ δεν 

φανταζόμουν ότι το παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Αυτά όμως είναι 

«έπη απτερόεντα». Εδώ θα πάρουν το λόγο οι γιατροί, ειδικά αν είναι και 

μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας τα ιατροκεντρικά τους και όλα τα άλλα 

είναι για πέταμα. Θα μας πουν πώς θα δουλέψει με μια παραπάνω 

υπηρεσία και αρμοδιότητα το Ε.Σ.Υ. … 

Κύριε Κριτσωτάκη, έχει απίστευτες δυνατότητες το Ε.Σ.Υ. Αυτή τη 

δράση με τα ναρκωτικά την αφομοίωσε αμέσως και δεν σας μιλάω για κάτι 

που μου είπαν. Σας μιλάω για όσα βλέπω. Βρήκα το χώρο στον 

«Ευαγγελισμό» καταπληκτικό. Ήταν ένας χώρος πεταμένος. Τον 

αναμόρφωσαν σε δύο μέρες και δουλεύει τώρα, παρέχει προστασία, 

φροντίδα, μέριμνα σε ασθενείς. Έχει απίστευτες δυνατότητες το Ε.Σ.Υ. τις 

οποίες κάποια στιγμή, κάποια ηγεσία έπρεπε να αξιοποιήσει και αυτό 

κάνουμε εμείς. 

 Άρα λοιπόν, τμήμα επειγόντων περιστατικών, εφημερίες αλλά στενά 

συνυφασμένα και με αυτές είναι και τα θέματα του πως διοικείται το Ε.Σ.Υ. 

και πώς διαρθρώνεται. Δεν είναι μακριά η συζήτηση για τους τομείς. 

Γίνεται τώρα που μιλάμε στο Υπουργείο. Σήμερα το πρωί είχαμε μια 
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συνάντηση όπου συζητάγαμε με συναδέλφους αυτό το θέμα και στις 15-20 

Οκτωβρίου θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κουβέντα, να καταλήξουμε 

και να ψηφίσουμε εκεί που θα χρειαστεί να ψηφίσουμε τα θέματα της 

διοίκησης του Ε.Σ.Υ. Οι ειδικοί ξέρουν τι λέω. Τα θέματα των τομέων είπα, 

τα συζητάμε, γιατί έχουμε μέσα στο καθηκοντολόγιό μας των επόμενων 

εβδομάδων τις συνενώσεις των κλινικών. Εδώ γίνεται συζήτηση και για 

τομείς και η συζήτηση αυτή θα γίνει δημοσίως σε λίγες μέρες και θα 

μετάσχουν όλοι.  

Τέλος, είπα χθες και δεν το ανέφερα εδώ άλλα η εφημερίδα το 

«Έθνος» σήμερα του έχει δώσει ειδική σημασία και θέλω να σας πω δύο 

πράγματα για να μην υπάρχει ενημέρωση απέξω. Η εφημερίδα τα γράφει 

πάρα πολύ καλά. Όποιος διαβάσει το «Έθνος» σήμερα κατατοπίζεται για το 

θέμα αυτό. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έκανε στο Υπουργείο Υγείας μια 

πρόταση τον Απρίλιο για τον τρόπο εισαγωγής των αποφοίτων της 

Ιατρικής στις ειδικότητες. Ήταν μια σκέψη να πάμε το καλοκαίρι στη Βουλή 

αφού κάνουμε τη σχετική διαβούλευση. Δεν μου φάνηκε πρέπον γιατί αυτό 

είναι ένα θέμα που είναι εκκρεμές κάποιες δεκαετίες. Είπαμε με τον κ. 

Τιμοσίδη, ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα πανεπιστήμια, όλους τους 

φορείς εδώ, για να ανοίξουμε και να κλείσουμε τη συζήτηση για το πώς θα 

μπαίνουν οι νέοι γιατροί στις ειδικότητες. Είναι ωραίο να περιμένουν 11 

χρόνια ή 8 ή 7 ή 4; Ποιος κατέχει τον χρόνο του άλλου; Το δημόσιο κατέχει 

τον χρόνο των πολιτών του για να του τον υφαρπάζει με αυτόν τον τρόπο. 

Υπεξαιρείται ο χρόνος των νέων Ελλήνων και μάλιστα εκείνων των νέων 

Ελλήνων που έχουν θριαμβεύσει στις επιδόσεις τους στο λύκειο και στο 

πανεπιστήμιο. Τιμωρούμε αυτούς κάνοντας αβάντες στους αποφοίτους 

πανεπιστημίων ελεγχομένων και τελικώς, κάνοντας αβάντες σε μια 

αντίληψη για τα πράγματα που δεν στέκει πια και δεν αντέχει στη 

σύγχρονη εποχή. 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τον Ιανουάριο του 2004 ήταν το 

τελευταίο νομοσχέδιο που έφερε ο Καθηγητής και Υπουργός κ. Στεφανής, 

το θέμα των εξετάσεων για τις ειδικότητες, κατόπιν εισηγήσεως του τότε 

Προέδρου, Καθηγητού Ηλία Λαμπίρη. Είχαμε συμφωνήσει οι πολιτικές 

δυνάμεις πάνω στο θέμα των εξετάσεων με παρατηρήσεις, με πάρα πολλές 

θετικές προτάσεις. Δυστυχώς όμως τότε, το πήρε πίσω το νομοσχέδιο αυτό 

ο κ. Στεφανής και έφερε το της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ήταν 

το τελευταίο νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτό θέλει ειδική 

διαβούλευση ξανά. Όχι μόνο την πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας, αλλά θέλει μέσα στην αντιπροσωπεία να το κουβεντιάσουμε εάν 

και υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη στο νόμο που δίνει τη δυνατότητα στον 

Υπουργό να βάλει εξετάσεις για το θέμα της ενάρξεως ειδικότητας. 

 Κύριε Υπουργέ, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έντεκα χιλιάδες 

κρεβάτια λιγότερα σημαίνει 3.500 λιγότερες θέσεις ειδικευομένων 

γιατρών. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και σας είπα ποια κρεβάτια 

είναι. Ναι στα λιγότερα κρεβάτια αλλά θέλουμε όμως συμπληρωματικές 

υπηρεσίες που θα καλύψουν την προκλητή παραμονή αρρώστων στα 

νοσοκομεία, ιδιαίτερα της περιφέρειας και λιγότερο της Αθήνας που 

παρουσιάζουν μία δυναμική λειτουργία. Θέλει μια προσοχή. Εάν θέλετε 

ακούστε με. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης): Βεβαίως σας ακούω, όπως ακούω και όλους τους 

συναδέλφους. Σας ακούω γιατί είστε και γιατρός του Ε.Σ.Υ. 

Εμείς έχουμε από το Κ.Ε.Σ.Υ. τη γνωστή πρόταση του Απριλίου, μέσω 

των 39 επιστημονικών εταιρειών που θα πρέπει να γίνουν Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και με τους θεσμούς των εξετάσεων. Έχω 

ζητήσει να μου πουν πώς θα μπορούσε να γίνει η ειδικότητα μέσα στις 

σπουδές, δηλαδή, μέσα στον πρώτο κύκλο των σπουδών. Δεν ήξερα αυτό 
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που είπε ο κ. Γιαννόπουλος. Θα δω την πρόταση επί Στεφανή και εν πάση 

περιπτώσει, όλες οι προτάσεις είναι ανοιχτές.  

Εγώ θέλω και τους φοιτητές σ' αυτή τη συζήτηση και τον κόσμο να 

μας παρακολουθεί. Όχι συζητήσεις, στριμώγματα και αγκωνιές χωρίς το 

φως της δημοσιότητας και χωρίς τον κόσμο παρόντα. Τώρα είναι η ώρα. 

Τον Οκτώβριο αυτό το θέμα έρχεται για συζήτηση. Θα ζητήσω να το 

παρουσιάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο στην πρώτη επόμενη συνεδρίαση 

του. Όχι να παρουσιάσω απόφαση αλλά να παρουσιάσω τις πρώτες 

σκέψεις. Είναι αυτό που λέμε  πρώτη ανάγνωση στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

Μπαίνοντας στα θέματα που σήμερα ακούστηκαν, θεωρώ σωτήρια 

πρωτοβουλία την δυνατότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αφού δεν 

μπορεί να έχει γιατρούς ειδικοτήτων που λείπουν επειδή, με τρόπο 

απολύτως πελατειακό, προσέλαβε τους γιατρούς που προσέλαβε, 

πολλούς μιας ειδικότητας, κανέναν μιας άλλης, πολλούς στο ένα νησί, 

κανέναν στο δίπλα με τη λογική του «μπάρμπα στην Κορώνη». Αφού έτσι 

έγινε επί τόσα χρόνια, τώρα που η χώρα είναι σε κρίση, ορθολογισμοί 

δήθεν της λογικής «δεν προσλαμβάνω εκεί που έχω περίσσεια και 

περιμένω αυτοί να συνταξιοδοτηθούν» και «προσλαμβάνω όμως ενώ δεν 

έχω να τους πληρώνω εκεί που έχω ελλείψεις» δεν υπάρχει περίπτωση να 

γίνουν. Μάλιστα, πήρα την πρωτοβουλία, την επιθετική στάση, καμία νέα 

πρόσληψη γιατρού στο Ε.Σ.Υ. να την λέω και να την ξαναλέω και να μην 

δέχομαι να μου λένε «Καν’ το αλλά μην το λες». 

Λέμε αυτά που κάνουμε, όχι κατεργαριές. Αντιθέτως το σύστημα χρειάζεται 

νοσηλευτές και όταν θα έχουμε μία πρόσληψη από το Υπουργείο 

Εσωτερικών αυτή θα αφορά νοσηλευτή. Γι΄αυτό, κύριε Κουτσιουμπέλη, 

στεναχωριέμαι να σας ακούω να με χτυπάτε για την δήθεν επίθεσή μου στο 

δημόσιο χώρο της υγείας και στους ανθρώπους του. Γιατί εσείς γνωρίζετε 

καλύτερα από όλους τους άλλους, γι΄αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη 

είστε μη δικαιολογημένος να λέτε όσα είπατε και εδώ σήμερα, ότι εγώ 
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προσπαθώ, ενώ αυξάνεται η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας, να μειώσω κατά κυριολεξία ή εμμέσως το ρόλο των ανθρώπων που 

δουλεύουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εγώ πιστεύω στο ΕΣΥ και όσες 

νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουμε πάρει και όσες πολιτικές ασκούμε, τις 

ασκούμε για το ΕΣΥ. Απλώς έχω την ιδιαιτερότητα να είμαι έμπρακτος και 

να μην αφήνω τον εαυτό μου να ικανοποιείται με τα «μπλα - μπλα» και  με 

τα λόγια του αέρα. Απέναντι στη διασπορά της ψευδούς και συκοφαντικής 

φήμης ότι απολύω νοσηλευτές –μάλιστα τους νοσηλευτές που 

προσλάβαμε με τον Μιχάλη τον Τιμοσίδη κάνοντας αγώνα δρόμου και 

ξεπερνώντας και σπάζοντας κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο για το 2010- 

που ακόμη δεν θα είχαν προσληφθεί αν είχαμε τηρήσει τη γραφειοκρατική 

διαδικασία. Να βγαίνει η φήμη ότι θα απολύσουμε αυτούς, το νέο αίμα 

των νοσηλευτών; Ψευδής και συκοφαντική φήμη, την οποία διαψεύσαμε 

πολλές φορές και η διασπορά της επιμένει. Ε, όλα αυτά είναι ψέματα. ‘Αρα 

όταν κανείς βάλλει κατά της γραφειοκρατίας και των ανεπαρκειών του 

συστήματος πρέπει να υποστηρίζεται από τους άλλους. Γιατί γι΄ αυτό 

φτάσαμε εδώ. Όχι όμως με τη διαστροφή των επιχειρημάτων του,  ειδικά 

για εσάς που είστε μέσα στο χώρο της υγείας και ξέρετε τα δικά μας 

πεπραγμένα, που ανοίξαμε υποδομές υγείας καινούργιες και δεν κλείσαμε 

καμία σε πείσμα αυτών που έλεγε ο αγαπητός Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ ο 

κύριος Βαρνάβας. Δεν έχουμε κλείσει καμία μονάδα. Ανοίξαμε το 

Περιστέρι, που το άνοιξαν τον Μάιο του 2009 για τις εκλογές και το 

έκλεισαν την άλλη μέρα. Και το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο του 

κυρίου Παχατουρίδη της Νέας Δημοκρατίας είναι ανοιχτό και λειτουργεί 

και προσφέρει υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Ανοίξαμε το Νοσοκομείο 

στην Κέρκυρα και αυτό το έκανε μόνος του ο Μιχάλης Τιμοσίδης. Ανοίξαμε 

μια σειρά από υποδομές. Π.χ. στον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, που τις 

κοιτάγατε συνάδελφοι των άλλων πολιτικών χώρων. Και μας λέτε για 

ιδιωτικοποίηση; Θέλει κότσια για να το πει κανείς αυτό σε μας, γιατί εσείς 



 

C:\Documents and Settings\pc-user\Έγγραφα\Ο.Ε.Ν.Γ.Ε\2011\ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ\ΒΟΥΛΗ 28-9-11\LOVERDOS.doc 9 

έχετε τα λόγια, εμείς έχουμε τις πράξεις. Άρα λοιπόν, λιγότερα λόγια εδώ 

που η πραγματικότητα δεν βοηθάει. Εκεί που κάνουμε λάθη, ναι, αλλά εκεί 

που έχουμε κάνει το καλό δεν νομιμοποιείται κανείς να μας μιλάει για 

ιδιωτικοποιήσεις υγείας και άλλα συναφή. Βέβαια δεν τα κάναμε όλα, 

πάντως δεν κλείνουμε καμία μονάδα, ανοίγουμε μονάδες και  παρέχουμε 

υπηρεσία σε 30% περισσότερους ασθενείς που έρχονται από τον ιδιωτικό 

τομέα σε μας, με το 80% του προϋπολογισμού του 2009.  

Είναι δυνατόν να κάνουμε προσλήψεις γιατρών; Καμία, αλλά γιατί 

μας λέτε όχι και εδώ ακούγονται και από τους φορείς λόγια, όταν λέμε: «Αν 

σου λείπει ένας γιατρός δεν θα προσλάβεις. Πάρε έναν συμβεβλημένο από 

τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει μια ημέρα την εβδομάδα με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου». Είναι μεγάλη 

και καλή αλλαγή αυτή. Βοηθάει το ΕΣΥ, βοηθάει το Δημόσιο Σύστημα 

Υγείας, του δίνει έσοδα και δεν του παίρνει έξοδα. Στηρίξτε το αυτό. Και 

εδώ περί ιδιωτικοποίησης  ο λόγος; Δεν στηρίζεται πουθενά ο λόγος αυτός. 

Είναι λόγος δήθεν επί της αρχής, μιας αρχής που έφτασε το ΕΣΥ εκεί που το 

έφτασε σήμερα. Εμείς το στηρίζουμε. Εμείς πολιτικά ως Πανελλήνιο 

Σοσιαλιστικό Κίνημα πιστεύουμε σ΄αυτό. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ και ο Γεώργιος 

Γεννηματάς ίδρυσαν το ΕΣΥ και εμείς έχουμε πρώτοι από όλους την 

υποχρέωση να το στηρίξουμε.  

Μας λέτε αρκετοί φορείς ορισμένα πράγματα σχετικά με τους 

πανεπιστημιακούς γιατρούς. Έχω πει και στους συντρόφους στο χώρο του 

ΠΑΣΟΚ αλλά και στο βήμα της  Βουλής προ καιρού, όταν το είχαμε 

ξαναφέρει αυτό το θέμα, ότι η εργασία των πανεπιστημιακών γιατρών δεν 

είναι για μας ένα ζήτημα αρχής. Είναι όμως ένα ζήτημα σοβαρό. Δεν είναι 

ένα ζήτημα αρχής, το οποίο αν δεν λυθεί με τον τρόπο που θέλουμε 

καταλύεται για μας η αρχή μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι όμως ένα 

σοβαρό θέμα γιατί όσο υπάρχει αυτή η ερμαφρόδιτη, υποκριτική, 

αδιαφανής σημερινή κατάσταση τόσο ευτελίζεται ο ρόλος και ο θεσμός του 



 

C:\Documents and Settings\pc-user\Έγγραφα\Ο.Ε.Ν.Γ.Ε\2011\ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ\ΒΟΥΛΗ 28-9-11\LOVERDOS.doc 10 

Υπουργού Υγείας. Η κατάσταση σήμερα είναι υποκριτική, είναι αδιαφανής, 

ζημιογόνα για το δημόσιο σε ό,τι αφορά τα έσοδά του και ευτελιστική για 

την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι δυνατόν να λέμε ότι στην Αθήνα ή 

στη Θεσσαλονίκη κάθε φορά, σε λίγους μήνες, σε ένα χρόνο, σε ενάμιση 

χρόνο πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα στα δημόσια νοσοκομεία κ.λπ., να 

βρεθούν οι χώροι, οι τρόποι για να ανοίξουν, όπως τα περιφερειακά, 

μεγάλα σε κτίρια, νοσοκομεία και να μπορούν να έχουν εκεί τα ιατρεία 

τους οι πανεπιστημιακοί γιατροί; Και να περνάνε αυτοί οι μήνες οι δέκα, οι 

δώδεκα, οι δεκατέσσερις –κάποιοι δέκα πέρασαν στα χέρια μου- και 

φυσικά να μη λύνεται αυτό το πρόβλημα. Και να πρέπει ή νέα τροπολογία 

να έρθει στη Βουλή όπου θα κομπορρημονήσει ένας Υπουργός και θα πει 

«τελειώσαμε» και θα παραδώσει το θέμα στον επόμενο, ή θα υπογράφει, 

όπως κάνω εγώ τώρα  γιατί ντρέπομαι να φέρω διάταξη εδώ, παρατάσεις 

ελεγχόμενης νομιμότητας. Και να οι δεκαετίες, και να υψηλό το φρόνημα 

ότι δεν επιτρέπουμε … κ.λπ., ενώ Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπως καταγράφει η 

κυρία Διαμαντοπούλου, ασκούν το επάγγελμά τους εκτός νοσοκομείων 

πάνω από 1000 γιατροί, ενώ οι περιφερειακοί είναι το ¼ αυτού του 

αριθμού; Τι λέτε βρε παιδιά; Ωραίο ήταν το σύστημά μας τόσα χρόνια, 

τόσες δεκαετίες, να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και να έχει εντάξει 

και τη συνείδησή του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, σας το λέω εδώ, εγώ 

να υπογράψω παρατάσεις, τροπολογίες κ.λπ.. Εάν η Βουλή δεν δώσει λύση 

στο πρόβλημα μετά θα γίνει «γαία πυρί μειχθήτω». Εγώ να μετέλθω αυτών 

των αμφισβητούμενων μέσων, των υποκριτικών, των αδιαφανών, των 

ζημιογόνων για το δημόσιο; Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση. Θα 

κάνουμε καθαρούς λογαριασμούς μεταξύ μας για να δώσουμε και τις 

καλύτερες λύσεις. Δολιχοδρομίες, έμμεσες αναφορές στο πρόβλημα, 

αποφυγή της επιτόπου επίλυσής τους δεν αφορούν  την παρούσα πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, που από 

κοινού κάναμε οκτώ μήνες διάλογο. Ο Υφυπουργός ο κύριος Τιμοσίδης 
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διεξήγαγε  το διάλογο και με τρόπο προσωπικό, υπό την έννοια ότι αυτός 

συζητούσε με τους ενδιαφερόμενους. Οι τρεις μας και με την κυρία 

Διαμαντοπούλου κάναμε μια σειρά από κύκλους συζητήσεων και οι Γενικοί 

Γραμματείς των Υπουργείων, παρομοίως και καταλήξαμε εκεί που 

καταλήξαμε. Καταλήξαμε δύο μέρες την εβδομάδα να μπορεί τα 

απογεύματα να κάνει και το ιατρείο του. Όχι να χειρουργεί σε 

ανταγωνιστικά νοσηλευτικά ιδρύματα.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών 

Ιατρών, ΟΕΝΓΕ) : Δεν με ενημέρωσε κανείς.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης): Το είπαμε ότι αυτό είχε αποσυρθεί από τον καιρό της ΚΕΝΕ, 

αλλά δεν είχε βγει από το κείμενο του νόμου και σας το στείλαμε και 

μήνυμα. Ζήτησα από τους συνεργάτες μου να σας ενημερώσουν 

προσωπικά. Γιατί είχαμε σκεφτεί ότι άλλο κάνω το ιατρείο μου και άλλο 

ανταγωνίζομαι το νοσοκομείο του ΕΣΥ και νομίζω ότι αυτή είναι σωστή 

σκέψη.  

Ότι συμβαίνει στην πράξη, να εκλογικευτεί, να δώσει μια πηγή 

εσόδων για το Υπουργείο Οικονομικών με την ειδική φορολόγηση, 

τεκμήριο θα βάλουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν είναι δική μας δουλειά να 

το κάνουμε. Είχαμε μια σκέψη να κάνουμε μια φορολογική αναφορά, αλλά 

μας είπε η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, ότι δεν είναι σωστό. 

Δεν δικαιούται κανένα άλλο Υπουργείο να κάνει καμία, πλην του 

Υπουργείου Οικονομικών, διότι έτσι λέει και το Σύνταγμα. Εμείς, δεν 

κάναμε ρύθμιση, αλλά κάναμε αναφορά.  

Αδιαφάνεια στα οικονομικά. Αδιαφάνεια στο επίπεδο των πολιτικών 

χειρισμών, αδιαφάνεια και υποκρισία στο επίπεδο του πολιτικού 

βερμπαλισμού. Όλα αυτά, δεν μπορούν να συνεχιστούν. Θα σας πω κάτι, 

ούτε θέλω να εξομοιώνω τους δικηγόρους με τους μηχανικούς, τους 

γιατρούς, υπάρχουν και επιχειρήματα, όπως ο συνάδελφος μας και 
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έμπειρος κοινοβουλευτικός, έχει ειδικές σκέψεις εδώ. Εγώ, περιορίζομαι να 

σας πω ότι, ως δικηγόρος και ως καθηγητής του πανεπιστημίου, 

δικηγόρησα πολλά χρόνια. Αισθανόμουν κάθε μέρα που ήμουν εκτός 

πανεπιστημίου-και λέω κάθε μέρα που ήμουν εκτός πανεπιστημίου, διότι 

εγώ ασκούσα τα καθήκοντα μου ως καθηγητής-τα ασκούσα πέραν του 

προγράμματος σπουδών, δεν έκανα το μάθημα μου και μετά να φεύγω. 

Δούλευα πάρα πολύ και δούλευα με τα παιδιά, εκτός εγκυκλίων ωρών 

διδασκαλίας, παρότι οι δικές μας επιστήμες είναι κοινωνικές, δεν είναι 

θετικές, δεν έχουμε εργαστήρια. Έχουμε όμως τα εργαστήρια 

επιχειρημάτων και αυτά δεν μπορείς να τα περάσεις, δηλαδή την λογική 

της δικής μας επιστήμης, δεν μπορείς να την περάσεις στο χρόνο του 

μαθήματος. Θα πρέπει να έχεις περισσότερη σχέση με τα παιδιά. Τα 

φροντιστήρια μου ήταν ειδικά και είχα μια πορεία στο πανεπιστήμιο. Το 

γεγονός της εκτός πανεπιστημίου λειτουργίας, για την δική μου πορεία, 

ήταν μόνο θετικό. Άλλωστε, επειδή τα γράμματα φέρνουν και κακία, 

πολλές φορές ο χώρος του πανεπιστημίου για καθημερινή αποκλειστική 

λειτουργία για κάποιους συναδέλφους, είναι μια γραμμή, την οποία 

σέβομαι απολύτως, αλλά δεν είναι για όλους μας το ίδιο.  

Η δυνατότητα λοιπόν, αυτής της απασχόλησης για εμένα, είναι και 

μια όχι υποχώρηση απέναντι στην πραγματικότητα στην οποία σας 

περιέγραψα, αλλά και μια σωστή από μόνη της επιλογή και την 

υποστηρίζω. 

 Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας δώσουμε μια λύση σε 

κάτι που μας ταλαιπωρεί επί χρόνια. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το 

δάκτυλο μας και σε τελευταία ανάλυση, δεν συζητάμε και για το 

μεγαλύτερο θέμα του ΕΣΥ. Δεν συζητάμε και για καταστατικό θέμα, όπως ο 

δημόσιος χαρακτήρας της υγείας, αλλά συζητάμε για ένα θέμα 

καθημερινής πρακτικής που έχει ταλαιπωρήσει. Βλέπουν κάποιοι μια 

ευκαιρία, να αποφύγουν μέσα από αυτά τα θέματα την πραγματικότητα; 
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Την βαρύτητα των άλλων θεμάτων, που να προκαλέσουν μια μονομέρεια  

σε ότι αφορά το ΕΣΥ; Δικαίωμα τους. Όλοι έχουμε δικαιώματα, όμως ας 

δούμε τα πράγματα κατά το μέγεθος τους και ας δώσουμε στον εαυτό μας 

την ευκαιρία και στα δευτερεύοντα θέματα όπως αυτό, να δώσουμε μια 

λύση που συμβαδίζει με την πραγματικότητα, ξεχνώντας και ορισμένες 

παλαιές αφορμές συγκρούσεων που είχαν ένα ρόλο και μια σημασία σε 

εποχές ψευδαισθήσεων, αλλά κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν κανένα ρόλο 

και καμία σημασία στη σημερινή εποχή που οι έλληνες πολίτες, 

αντιμετωπίζουν ποια δια γυμνού οφθαλμού την πραγματικότητα.  

Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, τα υπόλοιπα θα τα πουν οι 

συνάδελφοι του Υπουργείου Υγείας. Εγώ, θα ξαναμιλήσω στη δεύτερη 

ανάγνωση και στην Ολομέλεια φυσικά εκεί που θα χρειαστεί. Θα 

παρακαλούσα πάρα πολύ την συζήτηση για τα προνοιακά-δεν ξέρω όμως 

το πρόγραμμα του συναδέλφου κύριου Σαλμά, ο οποίος ήταν Υπουργός 

στην πρόνοια και έχει απόψεις-να δώσουμε μια σημασία όλοι στις 

προτάσεις των συναδέλφων της ΝΔ, της Αριστεράς, του ΛΑΟΣ. Θέλω, να 

ευχαριστήσω την κυρία Γιαννακοπούλου, για την δουλειά που έχει κάνει, 

για αυτό το σχέδιο νόμου.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι για καλό κάνουμε ότι κάνουμε και η 

πράξη θα το δείξει.  

 


