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Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10.07΄ 

ζπλήιζε ζηελ Αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ε Βνπιή ζε νινκέιεηα 

γηα λα ζπλεδξηάζεη ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Β΄ Αληηπξνέδξνπ απηήο θπξίαο 

ΡΟΓΟΤΛΑ ΕΖΖ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδεη 

ε ζπλεδξίαζε. 

Έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα ην Γειηίν Δπηθαίξσλ Δξσηήζεσλ ηεο 

Πέκπηεο 13 Οθησβξίνπ 2011. 

Α. Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο Πξψηνπ Κχθινπ (Άξζξν 130 παξ.2 θαη 3 Καλ. 

Βνπιήο) 



1. Ζ κε αξηζκφ 44/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ πξψελ Πξνέδξνπ ηεο 

Βνπιήο θαη Βνπιεπηή ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο θ. Απφζηνινπ 

Καθιακάλε πξνο ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ζρεηηθά κε ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Υψξαο. 

2. Ζ κε αξηζκφ 45/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο θ. Κσλζηαληίλνπ Κφιιηα πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζρεηηθά κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ζρνιείσλ.  

3. Ζ κε αξηζκφ 54/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο θ. Νηθνιάνπ Παπαθσλζηαληίλνπ πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζρεηηθά κε ηηο απνιχζεηο 

εξγαδνκέλσλ ζην Διιεληθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο θαη Δξεπλψλ (Δ.Κ.Δ.Φ.Τ.Δ.). 

4. Ζ κε αξηζκφ 53/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηεο Βνπιεπηνχ ηνπ Λατθνχ 

Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θπξίαο Οπξαλίαο Παπαλδξένπ-Παπαδάθε πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο (ΒΗ-ΠΔ) ζην Μαληνχδη Δπβνίαο. 

5. Ζ κε αξηζκφ 48/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ 

πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο θ. Μηραήι Κξηηζσηάθε πξνο ηνπο 

Τπνπξγνχο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ Κξηηζάο Λαζηζίνπ. 



Β. Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο Γεχηεξνπ Κχθινπ (Άξζξν 130 παξ.2 θαη 3 Καλ. 

Βνπιήο) 

1. Ζ κε αξηζκφ 38/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ 

Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο θ. Αζαλαζίνπ Οηθνλφκνπ πξνο ηελ Τπνπξγφ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζρεηηθά κε ηηο κεηαγξαθέο 

θνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο. 

2. Ζ κε αξηζκφ 46/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηεο Βνπιεπηνχ ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο θπξίαο Δπγελίαο Σζνπκάλε-πέληδα πξνο ηνπο Τπνπξγνχο 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε θηίξηα θαη ρψξνπο δεκφζηαο ζπλάζξνηζεο.  

3. Ζ κε αξηζκφ 55/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο θ. Υαξάιακπνπ Υαξαιάκπνπο πξνο ηνπο 

Τπνπξγνχο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζρεηηθά κε ηα «νξθαλά ιηκάληα» ηεο Κέξθπξαο θαη ησλ 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 

4. Ζ κε αξηζκφ 52/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Λατθνχ 

Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θ. Κπξηάθνπ Βειφπνπινπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ.  



5. Ζ κε αξηζκφ 49/10-10-2011 επίθαηξε εξψηεζε ηεο Βνπιεπηνχ ηνπ 

πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο θπξίαο Ζξνχο Γηψηε πξνο ηνπο Τπνπξγνχο 

θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ Διιεληθή 

Βηνκεραλία Εάραξεο (ΔΒΕ).  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εηζεξρφκαζηε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο  

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

πλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο επί ηεο αξρήο, ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

«Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, 

Αλαδηάξζξσζε ΔΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ζα νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εηζέιζνπκε ζηε ζπδήηεζε επί ησλ άξζξσλ θαη ησλ 

ηξνπνινγηψλ.  

Σν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο, Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ, θ. Οδπζζέαο Βνπδνχξεο 

γηα επηά ιεπηά. 

ΟΓΤΔΑ ΒΟΤΓΟΤΡΖ: Κπξία Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε 

ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ έρεη πξνρσξήζεη πνιχ. Θα ήζεια λα εζηηάζσ ζε νξηζκέλα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ ζεσξψ φηη είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκα θαη ζα μεθηλήζσ απ’ 

απηά πνπ αθνξνχλ ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ θαη ηα ΚΑΦΚΑ.  



Θα ήζεια θαη’ αξρήλ λα επραξηζηήζσ ηνλ Τθππνπξγφ θ. Μπφιαξε, κε ηνλ 

νπνίνλ είρακε κηα πάξα πνιχ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε θαη δέρζεθε πνιιέο απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ θάλακε. Μπήθε, γηα παξάδεηγκα, ζην λνκνζρέδην ε αλαθνξά ζηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Μπήθαλ ζρεδφλ απηνχζηνη νη ζθνπνί ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, 

έηζη φπσο είραλ νξηζζεί πξνγελέζηεξα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα.  

Δπίζεο, έγηλε δεθηφ ην αίηεκά καο λα ππάξρεη Τπνδηνηθεηήο γηα ηα 

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ θαη ηα ΚΑΦΚΑ, δηφηη θαηά ηελ άπνςή καο αλ δελ ππήξρε 

Τπνδηνηθεηήο, αιιά κφλν έλαο γηαηξφο σο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο, ζα είρακε κηα 

ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ πξνθαλψο μεπεξλνχλ ην ξφιν θαη 

ηε ιεηηνπξγία ελφο λνζνθνκείνπ. 

Θα ήζεια λα επαλέιζσ ζε δπν άιια αηηήκαηα. Σν πξψην αθνξά ηελ 

νλνκαζία. Μπνξεί λα κελ έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν, αιιά έλα ζεκαληηθφ ζπκβνιηθφ 

ξφιν θαη πηζηεχσ φηη ζηελ νλνκαζία απηψλ ησλ θαηλνχξγησλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν φξνο «ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε» ή «ςπρνθνηλσληθή 

ππνζηήξημε», δηφηη εηδηθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία απηή είλαη πξαγκαηηθά ε νπζία 

ηνπ ξφινπ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απηνί νη νξγαληζκνί. 

 

(MB) 

(1MT) 



Δπίζεο, ζα ήζεια λα δηεπθξηληζηεί αθελφο βέβαηα φηη νη παξνρέο ππεξεζηψλ 

απηψλ ησλ Κέληξσλ ζα θαιχπηνληαη απφ ηα ηακεία αιιά κε εμαίξεζε νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηδίσο δξαζηεξηφηεηεο νκαδηθήο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, νη 

νπνίεο ζήκεξα είλαη αλνηρηέο ζε φινπο, ρσξίο έγθξηζε δειαδή θάιπςε απφ ηα ηακεία, 

θαη πηζηεχσ φηη απηφ ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί.  

Θα ήζεια φκσο ζ’ απηφ ην ζεκείν, θχξηε Τθππνπξγέ, λα θάλσ κία 

επηζήκαλζε. Πξέπεη λα πξνζέμνπκε πάξα πνιχ θαιά έλα ζεκείν. Απηφ ην ζεκείν 

αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξέξεηε φηη έλα βαζηθφ 

πξφβιεκα, ίζσο ην πην βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη απηφο 

ν πδξνθέθαινο ζπγθεληξσηηζκφο πνπ δπζθνιεχεη θάζε πξσηνβνπιία θαη αλαηξεί 

θάζε επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξέπεη ινηπφλ λα ππάξμεη κία πεξηθεξεηαθή 

ζπγθξφηεζε. Σν ζέκα είλαη ζε πνην επίπεδν ζα γίλεη ε πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε. 

Με ηε ζπγρψλεπζε ησλ νξγαληζκψλ ζε επίπεδν λνκνχ δεκηνπξγνχκε έλα 

λνκαξρηαθφ επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπγθξφηεζεο, ελψ ππάξρεη ήδε έλα δεκνηηθφ 

επίπεδν, δηφηη ν λφκνο ιέεη φηη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο εληάζζεηαη ζηνπο 

δήκνπο. Τπάξρεη βέβαηα ε θαιιηθξαηηθή Πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε 

δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ζπλερίδνπλ θαη ππάξρνπλ θη νη ΓΤΠΔ, νη νπνίεο 

δελ ζπκπίπηνπλ θαη κε ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο. Ννκίδσ φηη θάπνηα ζηηγκή ζα 

πξέπεη λα βάινπκε κία ηάμε ζ’ απηφ θαη λα απνθαζίζνπκε φηη ε πεξηθεξεηαθή 

ζπγθξφηεζε κε ηελ χπαξμε ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα γίλεη ζ’ έλα επίπεδν κφλν. 



Απηφ ην επίπεδν ζα πξέπεη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, λα είλαη ε θαιιηθξαηηθή 

Πεξηθέξεηα.  

Έξρνκαη ηψξα ζ’ έλα δεχηεξν ζέκα ην νπνίν αθνξά ην άξζξν 30 γηα ηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο θαη ζα ήζεια λα απεπζπλζψ πξνζσπηθά ζηνλ Τπνπξγφ 

Τγείαο θ. Λνβέξδν, ιέγνληαο ην εμήο. Κχξηε Τπνπξγέ, έρσ κία πνιχ βαζηά εθηίκεζε 

γηα ην πξφζσπφ ζαο θαη μέξσ ηε κεηαξξπζκηζηηθή ζαο ππγκή. Πηζηεχσ -θαη ην ιέσ 

κε φιε ηε βαξχηεηα ηελ νπνία κπνξψ λα δψζσ απηή ηε ζηηγκή ζην ιφγν απηφ- φηη 

εάλ πεξάζεη απηφ ην άξζξν, ζα είλαη κία θειίδα ζην θπβεξλεηηθφ ζαο έξγν. Γηφηη 

είλαη πξνθαλέο ζηνλ θαζέλα φηη απηφ ην άξζξν, ην νπνίν κπαίλεη εκβφιηκα ζ’ έλα 

λνκνζρέδην ηειείσο άζρεην, δελ είλαη ην πξντφλ κίαο πεξίζθεςεο θη ελφο ζρεδηαζκνχ 

γηα ην πψο ζέινπκε ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, αιιά είλαη θαζαξά ην πξντφλ 

ζπληερληαθψλ πηέζεσλ. Δίκαη θάζεηα ελαληίνλ ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ ηνπ άξζξνπ, 

αιιά πέξα απφ ην εηδηθφ ζέκα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ γηαηξψλ, πηζηεχσ φηη ζα 

δψζνπκε έλα πάξα πνιχ θαθφ κήλπκα ηελ πεξίνδν πνπ παίξλνπκε απζηεξά κέηξα 

πεξηθνπήο, ηελ πεξίνδν πνπ ιέκε φηη πιένλ αιιάδνπκε λννηξνπία θη φηη δελ 

ππνθχπηνπκε ζηηο δηάθνξεο ζπληερληαθέο πηέζεηο, φηαλ εξρφκαζηε θαη εηδηθά ζ’ απηφ 

ην ζέκα εκβφιηκα βάδνπκε θάηη ην νπνίν δελ έρεη θακία απνιχησο ινγηθή θη είλαη 

πξνθαλψο απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπληερληαθψλ πηέζεσλ.  

Πξέπεη λα δερζψ φηη είλαη πάξα πνιχ ινγηθή ε θξηηηθή ηελ νπνία έρνπκε 

δερζεί θαη απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία θαη απφ ηελ Αξηζηεξά. Ξέξνπκε φηη ε Νέα 



Γεκνθξαηία είλαη ππέξ ηεο πιήξνπο ηδησηηθνπνίεζεο, ηεο δηάιπζεο ηνπ ΔΤ, θαη 

πνιχ ινγηθά ιέεη: «Δάλ απηφ ην επηηξέπεηε ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο, γηαηί δελ ην 

επηηξέπεηε θαη ζηνπο γηαηξνχο ηνπ ΔΤ;». Απηή φκσο δελ είλαη ε ινγηθή καο. 

Πηζηεχσ φηη ε ινγηθή καο είλαη απηή ε νπνία έρεη εθθξαζηεί απφ ηελ Αξηζηεξά –γηαηί 

αλήθνπκε θη εκείο ζ’ απηφλ ην ρψξν, είκαζηε κέξνο απηνχ ηνπ ρψξνπ- φηη δειαδή 

εκείο ζέινπκε έλα εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ην νπνίν λα έρεη έλα δεκφζην ραξαθηήξα. 

Θα ήζεια, ινηπφλ, –θαη ην ιέσ αθφκε κηα θνξά κε πνιιή βαξχηεηα- λα απνζπξζεί 

απηφ ην άξζξν, ην νπνίν δειψλσ  εθ  ησλ πξνηέξσλ φηη δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ην 

ςεθίζσ.  

Θα ήζεια λα έξζσ ζ’ έλα ηξίην ζεκείν, ην νπνίν αθνξά ην Δζληθφ Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο. Θα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ, θχξηε Τθππνπξγέ, λα κελ εληαρζεί 

ην Δζληθφ Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ζην ΚΑΣ γηα ηνλ εμήο ιφγν. Σν ΚΑΣ είλαη έλα 

λνζνθνκείν. Έρεη έλαλ εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ ξφιν. Ο ξφινο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Απνθαηάζηαζεο είλαη δηαθξηηφο, είλαη δηαθνξεηηθφο, θαη δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί 

ζην πιαίζην θαη ζηνπο ζθνπνχο ελφο λνζνθνκείνπ, εηδηθά φηαλ πάκε λα 

αλαβαζκίζνπκε φιε ηελ πεξίζαιςε ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ρξεηαδφκαζηε ην Δζληθφ 

Κέληξν Απνθαηάζηαζεο σο «λαπαξρίδα» ησλ θαηλνχξγησλ θέληξσλ, δνκψλ πνπ ζα 

θάλνπκε γηα ηελ απνθαηάζηαζε.                      (SS) 

 

(1MB) 



Πηζηεχσ, ινηπφλ, φηη απφ θάζε πιεπξά ζα πξέπεη λα θξαηεζεί ε απηνλνκία 

απηνχ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο γηα λα παίμεη, πξαγκαηηθά, ην ξφιν ηνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα θάλσ κηα παξαηήξεζε γηα ην άξζξν 32 πνπ αθνξά ηα 

ζέκαηα πληνληζηψλ Γηεπζπληψλ. Δδψ βιέπνπκε πφζν έρνπκε ππνπέζεη ζε νξηζκέλα 

παξάδνμα κε απηφ ην θαζεζηψο πνπ έρνπκε έλα Δζληθφ χζηεκα Τγείαο πνπ κνηάδεη 

κε νξηζκέλνπο ιαηηλνακεξηθάληθνπο ζηξαηνχο πνπ έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξνπο 

ζπληαγκαηάξρεο θαη ζηξαηεγνχο απ’ φηη έρνπλ ζηξαηηψηεο. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή) 

Γξάθνπκε, ινηπφλ, ζ’ απηφ ην άξζξν 32 φηη εάλ ππεξεηνχλ δχν ή 

πεξηζζφηεξνη ζε έλα ηαηξηθφ ηκήκα ή κνλάδα σο ππεχζπλνη δηεπζπληέο, πνπ έρνπλ 

βαζκφ δηεπζπληνχ, νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ν πληνληζηήο Γηεπζπληήο. 

Απηφ είλαη εληειψο παξάδνμν. Ση ζα πεη ν «πληνληζηήο Γηεπζπληήο»; εκαίλεη 

δειαδή φηη ππάξρνπλ δηεπζπληέο, νη νπνίνη δελ είλαη ζπληνληζηέο; Καη πψο κπνξεί 

έλαο δηεπζπληήο λα κελ ζπληνλίδεη; Ο ξφινο ηνπ ζπληνληζκνχ ππάγεηαη ζην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληνχ. Δίλαη, ινηπφλ, θάηη ην νπνίν είλαη παξάδνμν θαη δελ κπνξεί λα 

δηαηππσζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Δγψ ζα έιεγα λα δηαηππσζεί κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

«Οξίδεηαη σο δηεπζπληήο –έλαο είλαη ν δηεπζπληήο, δελ ππάξρεη «πληνληζηήο 

Γηεπζπληήο», δηεπζπληήο ππάξρεη- έλαο ηαηξφο, ν νπνίνο έρεη ην βαζκφ ηνπ δηεπζπληή. 

Πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεπζπληή θαη ην βαζκφ ηνπ δηεπζπληή.  



Παξαθάησ ζην ίδην άξζξν ιέγεηαη φηη ν ξφινο απηνχ ηνπ πληνληζηή 

Γηεπζπληή είλαη ν ζπλνιηθφο ζπληνληζκφο. Δάλ κηιάκε, ινηπφλ, γηα ζπλνιηθφ 

ζπληνληζκφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θαη επηκέξνπο ζπληνληζκφο, ην νπνίν βέβαηα δελ 

αξκφδεη, δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έλλνηα ηνπ ηκήκαηνο. Απηφο, ινηπφλ, ν 

φξνο «ζπλνιηθφο» πξέπεη λα απαιεθζεί. Δίλαη ν ζπληνληζκφο, ηειεία θαη παχια.  

Με απηέο ηηο ιίγεο παξαηεξήζεηο ζα θιείζσ.  

Δχρνκαη θαιή δχλακε, θχξηε Τθππνπξγέ. 

αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ Βνπιεπηή 

Μεζζελίαο ηνπ ΠΑΟΚ, ηνλ θ. Οδπζζέα Βνπδνχξε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα φηη ηε 

ζπλεδξίαζή καο παξαθνινπζνχλ απφ ηα άλσ δπηηθά ζεσξεία ηεο Βνπιήο, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο μελαγήζεθαλ ζηελ έθζεζε ηεο αίζνπζαο «ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟ» θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ, δεθαηέζζεξηο 

ζπνπδαζηέο ηεο 10εο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο ηξαηνινγηθνχ 

ΔΓΔ. 

 Ζ Βνπιή ηνπο θαισζνξίδεη.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ φιεο ηηο πηέξπγεο ηεο Βνπιήο) 

 Σν ιφγν έρεη, ν Βνπιεπηήο Καζηνξηάο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θ. Εήζεο 

Σδεθαιάγηαο.  



Οξίζηε, θχξηε Σδεθαιάγηα, έρεηε ην ιφγν.  

ΕΖΖ ΣΕΖΚΑΛΑΓΗΑ: Κπξία Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

μεθηλάκε ζήκεξα ηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ηνπ νπνίνπ ζπδεηηέηαη 

απηή ηε βδνκάδα. Καη ιέσ απηή ηελ εβδνκάδα, γηαηί ζέισ λα θάλσ έλα ζρφιην, φζνλ 

αθνξά, ηελ ηαθηηθή ηεο Κπβέξλεζεο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο.  

Αθνχ, ινηπφλ, δελ ιεηηνχξγεζε ηα Θεξηλά Σκήκαηα, γηα πξψηε θνξά κεηά 

απφ θάπνηεο δεθαεηίεο, ιέγνληαο φηη έρεη απμεκέλν λνκνζεηηθφ έξγν απηή ε Βνπιή 

απνδείρζεθε ζηελ πξάμε φηη δελ ίζρπε θάηη ηέηνην. Σν βιέπνπκε ηηο ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο πνπ κε δπζθνιία έξρεηαη έλα λνκνζρέδην ζηελ Οινκέιεηα. Κάπνηεο 

εβδνκάδεο πξηλ, ππήξμε Πέκπηε πνπ δελ ππήξμε Οινκέιεηα, κφλν Σξίηε απφγεπκα 

θαη Σεηάξηε πξσί. Βιέπνπκε απηή ηε βδνκάδα κηα άζρεκε εηθφλα. Δρζέο 

ελεγξάθεζαλ κφλν είθνζη έλαο ζπλάδειθνη νκηιεηέο θαη είλαη πνιχ πξσί θαη ζε δέθα 

ιεπηά ζα ηειεηψζεη ε ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαη ε 

απξηαλή εκέξα πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί σο ζπδήηεζε επί ησλ άξζξσλ, νπζηαζηηθά, 

λα είλαη θελή. Άιιν έλα ζηνηρείν φηη απηή ε Κπβέξλεζε θάλεη πνιηηηθή ηνπ πνδαξηνχ. 

Δξρφκελνο ζην λνκνζρέδην πνπ ζπδεηάκε, έρσ ζρεκαηίζεη ηελ εληχπσζε φηη 

πνιινί ζηελ Κπβέξλεζε δελ γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε δηαθνξά ησλ ελλνηψλ ΚΑΦΚΑ 

θαη ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, ηη ζα πεη Κέληξν Απνζεξαπείαο, Φξνληίδαο Κνηλσληθήο θαη 

Απνθαηάζηαζεο, πνπ ζεκαίλεη λνζειεία, αζζελείο πνπ κέλνπλ κέζα, ελψ ηα 



ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ είλαη ηδξχκαηα νπζηαζηηθά αλνηρηά, εκεξήζηαο λνζειείαο ή θάπνησλ 

σξψλ λνζειείαο.  

Δπνκέλσο θαη κε ηελ ππνζηειέρσζε, φπσο ζαο είπε ν Δηζεγεηήο καο, πνπ 

ππάξρεη ζηα λνζνθνκεία, έρνπκε πνιχ κεγάιεο επηθπιάμεηο αλ ζα κπνξέζνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ελνπνηεκέλα ηα λνζνθνκεία θαη απηά ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα, πέξα 

απφ ην φηη είκαζηε βέβαηνη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηηο 

δσξεέο θαη θιεξνδνζίεο, πνπ είραλ πνιιά απ’ απηά ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα.  

Γελ έρνπκε αληίξξεζε φηη θάπνηα άξζξα απ’ απηά πνπ ππάξρνπλ ζην 

λνκνζρέδην είλαη κεηαξξπζκηζηηθά θαη πξέπεη λα γίλνπλ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ην λα ππάξρνπλ θνηλά δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, φπνπ κπνξεί, γηα λα έρνπκε θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ.  

(SM) 

 

 

(1SS) 

Δίλαη ζεηηθφ ην εληαίν κεηξψν ησλ δηθαηνχρσλ θαλνληθψλ παξνρψλ. Πξέπεη 

λα γίλεη απηφ. ζνλ αθνξά ηα αγξνηηθά ηαηξεία, ζπκθσλνχκε νη πξνθεξχμεηο ησλ 

ζέζεσλ λα κελ γίλνληαη κφλν ηξεηο κήλεο πξηλ αλά πέληε, φπσο επίζεο θαη κε ην φηη νη 

ζπλάδειθνη γηαηξνί νη νπνίνη δνπιεχνπλ ζε ηκήκαηα κνλάδσλ απμεκέλεο θξνληίδαο, 



κνλάδσλ εληαηηθήο ζεξαπείαο, ζαθψο θαη πξέπεη λα ακείβνληαη πεξηζζφηεξν γηαηί 

είλαη πην επίπνλε ε εξγαζία ηνπο θαη άξα ζσζηά κπαίλνπλ ζηελ ηξίηε δψλε.  

ιν απηφ ηνλ θαηξφ παξαθνινπζψ θαη ζπκκεηέρσ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

Δπηηξνπψλ. Φαίλεηαη φηη θάπνηνη δελ γλσξίδνπλ φηη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα νη 

παλεπηζηεκηαθνί γηαηξνί ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, ζαθψο θαη έρνπλ 

ηδησηηθά ηαηξεία. Γελ ίζρπε απηφ γηα ηηο ηαηξηθέο ζρνιέο ηεο πεξηθέξεηαο. αθψο ζα 

πξέπεη λα γίλεη θαη γηα απηνχο.  

ζνλ αθνξά ηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΟΠΠΤ, ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο, φπσο είπα θαη ζηελ Δπηηξνπή, ε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλεη ν λφκνο λα 

κπνξνχλ κηα κέξα λα αζθνχλ ηελ ηαηξηθή, λα θάλνπλ επηζθέςεηο θαη πξάμεηο ζηα 

θξαηηθά λνζνθνκεία, είλαη κάιινλ ην ηπξί ζηε θάθα. Δίλαη κελ ζεηηθφ, αιιά ζίγνπξα 

ην δίλνπλ θπξίσο γηα λα ηνπο πξνζειθχζνπλ ζην λα ζπκβιεζνχλ κε ηνλ ΔΟΠΠΤ, 

γηαηί νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ακνηβήο ζα είλαη πνιχ απαξάδεθηεο.  

Γηα ηηο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζαθψο νη ηαηξηθνί θαη νδνληηαηξηθνί 

ζχιινγνη ζε φιε ηελ Διιάδα, πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλα νη ζχκβνπινη ηεο πνιηηείαο, 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. Θέισ λα ην 

πξνεθηείλσ ιίγν. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη νπζηαζηηθά είλαη νη επαγγεικαηηθέο 

επηζηεκνληθέο εηαηξείεο, δειαδή νη εηδηθφηεηεο, ε ειιεληθή θαξδηνινγηθή, ε ειιεληθή 

πλεπκνλνινγηθή εηαηξεία θ.ιπ., λα πξνγξακκαηίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ άζθεζεο 



επαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο αλά πεξηθέξεηα αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο πιεζπζκηαθέο 

θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο.  

Δίλαη ζεηηθή ε ξχζκηζε θαη γηα ηηο Ηδησηηθέο Μνλάδεο Ζκεξεζίαο Ννζειείαο. 

Πξαγκαηηθά ζα απνζπκθνξήζνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζην Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο.  

Έξρνκαη ηψξα ζην ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα ζέζσ ζήκεξα. Ίζσο λα 

είκαη θαη ν πξψηνο Βνπιεπηήο πνπ ζα ζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, γηαηί είλαη 

πξνρζεζηλφ. Μεηά απφ ηελ απαξάδεθηε ζηάζε πνπ είρε ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ λα θέξεη ζε άζρεην λνκνζρέδην ηε δξαζηηθή νπζία γηα ηε 

ζπληαγνγξάθεζε -ην θαηάιαβε κεηά απφ ηε δηθή καο πίεζε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, 

φισλ ησλ πηεξχγσλ θαη νπζηαζηηθά ην απέζπξε- έξρεηαη ηψξα ε Κπβέξλεζε ζηνλ 

επφκελν λφκν, πνπ είλαη νπζηαζηηθά ηξία λνκνζρέδηα, θνξνινγηθφ, εξγαζηαθή 

εθεδξεία, εληαίν κηζζνιφγην, λα πξνρσξήζεη νπζηαζηηθά ζε θαηάξγεζε ησλ θελψλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

Δμαηξνχληαη κφλν ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ γηα ηαηξηθφ  θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Γελ εμαηξνχληαη ηα πνιπηαηξεία ηνπ ΗΚΑ. Ση ζεκαίλεη απηφ πξαθηηθά; Γηα ηνπο 

κφληκνπο γηαηξνχο ηνπ ΗΚΑ πνπ ζε δχν ρξφληα ζηηο 31/12/2013 βγαίλνπλ ζηε 

ζχληαμε, κπαίλνπλ ζε εθεδξεία κε ακνηβή 60% θαη θαηαξγείηαη ε νξγαληθή ηνπο 

ζέζε.  



ηελ νπζία φκσο, απηή ηε ζηηγκή μέξνπκε πνιχ θαιά φηη γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, φπσο πάεη λα γίλεη ηψξα κε ηνλ ΔΟΠΠΤ, θχξηνο ππιψλαο 

ηεο είλαη ηα πνιπηαηξεία ηνπ ΗΚΑ πνπ εμππεξεηνχλ 5,5 εθαηνκκχξηα αζθαιηζκέλνπο, 

δειαδή πεξίπνπ ην 60% ηνπ πιεζπζκνχ. Δθεί, ινηπφλ, ζην επφκελν λνκνζρέδην ζαο 

πξνβιέπεηαη φηη νη γηαηξνί ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ νπζηαζηηθά θαηαξγνπκέλσλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ ππεξεηνχλ, νδεγνχληαη ζηελ απφιπζε σο πιενλάδνληεο. Απηφ 

πνπ ζέιεηε λα θάλεηε είλαη ε απαμίσζε θαη ν επηειηζκφο ησλ γηαηξψλ.  

Θέισ λα δηαβάζσ θαηά ιέμε ην θείκελν ηνπ Γειηίνπ Σχπνπ αγσλίαο θαη 

αλεζπρίαο πνπ εμέδσζε ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία ησλ Γηαηξψλ.  Λέεη: «Ο θφζκνο 

πνπ ηνπ ππέθιεςαλ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη ηνπ επέβαιαλ ηε ρεηξφηεξε 

θνξνεπηδξνκή, πνπ έρεη δήζεη, δελ ζα αλερζεί λα ράζεη ηηο κνλάδεο πγείαο πνπ έρεη 

«απνθνχκπη» ηεο αξξψζηηαο ηνπ, ηελ παξνρή ηεο πγείαο ηνπ θαη ηνλ γηαηξφ ηνπ πνπ 

έρεη ζπλεζίζεη λα ηνλ πεξηζάιπεη θαη αγφγγπζηα πεξηκέλεη γηα ηξηάληα έσο ζαξάληα 

πέληε κέξεο λα θιείζεη ην ξαληεβνχ ηνπ.  

Καινχλ νη γηαηξνί ηνπ ΗΚΑ, θαινχκε φινη ηελ Κπβέξλεζε λα απνζχξεη απηή 

ηελ άζιηα δηάηαμε γηαηί ην ηζνπλάκη ηεο νξγήο πνπ ζα μεζπάζεη, δελ ζα ζπκκαδεχεηαη 

κε ηίπνηα.  

Κχξηνη ηεο Κπβέξλεζεο, είζηε ζε θάπνηα απνζηνιή λα θάλεηε ηελ Διιάδα 

πξνηεθηνξάην. πσο θάπνηνη έθαλαλ ηηο δηπιαλέο κηθξέο ρψξεο, ηα θφπηα θαη ην 



Κφζζνβν απφιπηα ειεγρφκελεο, έηζη ζέιεηε θαη εζείο απφ φηη θαίλεηαη. Έηζη καο 

ζέινπλ θάπνηνη, λα απνθαζίδνπλ άιινη  γηα καο ρσξίο εκάο.  

(AM) 

(SM) 

Γελ έρεηε ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε λα θάλεηε απηά ηα πξάγκαηα πνπ 

θάλαηε. 

Απηά ιέγαηε, θχξηε Τθππνπξγέ, πξηλ απφ δχν ρξφληα θαη θάηη; Γη’ απηφ, 

ινηπφλ, κία ιχζε ππάξρεη. Σε ιχζε πξέπεη λα ηε δψζεη ν ιαφο ηψξα. Παξαηηεζείηε. 

Κάληε εθινγέο γηα λα δνχκε ηη πνιηηηθή ζέιεη λα εθαξκφζεη ν ειιεληθφο ιαφο. 

αο επραξηζηψ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σδεθαιάγηα, 

Βνπιεπηή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. 

Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο εξξψλ ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ, ν θ. 

Ζιίαο Πνιαηίδεο. 

ΖΛΗΑ ΠΟΛΑΣΗΓΖ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε.  

Αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο απφ ηνπο δχν πξνεγνπκέλνπο νκηιεηέο φηη ππάξρεη 

ζπληερληαθή αληίιεςε κέζα ζ’ απηφ ην λνκνζρέδην, ηδηαηηέξσο απφ ηνλ νκηιεηή απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ΠΑΟΚ. 



Θέισ λα θάλσ κία εξψηεζε: Δίρακε αθνχζεη φηαλ αλέιαβε απηή ε 

Κπβέξλεζε θάηη ζρεηηθά κε ηνπο γηαηξνχο ηνπ Κνισλαθίνπ –ζα ελζπκείζηε θπξία 

Παπαλδξένπ θαη θχξηε Ατβαιηψηε- εθείλα ηα πεξηβφεηα, πνπ έβγαηλε ν θ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, ζηελ αξρή ηεο ππνπξγηθήο ηνπ ζεηείαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη καο έιεγε «ηα ζθάλδαια, ε θνξνδηαθπγή θ.ιπ.» Ση έγηλε κε εθείλα; 

Γχν ρξφληα πέξαζαλ. Σφηε ήηαλ θαηλνχξηα Κπβέξλεζε θαη δελ ηα είρε ξπζκίζεη. 

Σψξα, ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη; Μήπσο ηα «θαηάπηε» φια; Μήπσο ζπκβηβάζηεθε κε 

απηνχο πνπ θαηαιεζηεχνπλ ηελ εθνξία θαη θαη’ επέθηαζε ηνπο ηίκηνπο 

θνξνινγνπκέλνπο; 

Δπίζεο, είρακε αθνχζεη ηφηε θάηη δεκνζηεχκαηα, θχξηε Τπνπξγέ, γηα γηαηξνχο 

ηνπ ΔΤ ζηελ Πάηξα κε 30 εθαηνκκχξηα επξψ θαηαζέζεηο. Αθνχζακε θάηη άιια γηα 

15 εθαηνκκχξηα επξψ. Απηά θπθινθνξνχλ. Ση αθξηβψο ζπλέβε κε απηά; Καη ζε απηά 

έρεη γίλεη ν ζπκβηβαζκφο; Καη εξρφκαζηε ηψξα λα ζπγρσλεχζνπκε κνλάδεο πγείαο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ, ρσξίο λα καο ιέεη ε έθζεζε ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ηη αθξηβψο ζα θεξδίζνπκε θαη πνην ζα είλαη ην 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. 

Πξνζπάζεζα λα βξσ θάπνπ απηά ηα ζηνηρεία θαη θπζηθά, γηα ην ηεξάζηην 

ζέκα ηεο δηαθνπήο παξνρήο ησλ πνιπηεθληθψλ επηδνκάησλ απφ 1
εο

 Ννεκβξίνπ, πάιη 

δελ καο ιέεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ηη αθξηβψο ειπίδεη λα δηαζψζεη ζην 



θξαηηθφ ηακείν ε Κπβέξλεζε απφ απηά. Πξφθεηηαη γηα νπζηαζηηθά εξσηήκαηα, ζηα 

νπνία δελ έρνπκε απαληήζεηο. 

Ξέξσ, θχξηε Τπνπξγέ, επεηδή έιθνπκε ηελ θαηαγσγή θαη νη δχν απφ ην Ννκφ 

εξξψλ, γηα ην ζέκα ηνπ ΚΔΠΔΠ ηδεξνθάζηξνπ θαη ηε ζπγρψλεπζή ηνπ κε ην 

ΚΑΜΔΑ εξξψλ. Θέησ έλα εξψηεκα, ην νπνίν πξναλέθεξα: Ση αθξηβψο ζα θεξδίζεη 

ην ειιεληθφ δεκφζην απφ απηήλ ηε ζπγρψλεπζε; Πφζα ρξήκαηα; Γέθα  ρηιηάδεο ην 

ρξφλν; Έλα εθαηνκκχξην ην ρξφλν; Πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν; Πφζα, 

ηέινο πάλησλ, ζα θεξδίζεη; 

Γεχηεξνλ, ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα, ην ΚΔΠΔΠ ηδεξνθάζηξνπ, ηδξχζεθε 

απφ ηνλ αείκλεζην Μεηξνπνιίηε Ησάλλε θαη ην 1978 έγηλε θξαηηθφ. Έρεη πξνζθέξεη 

πάξα πνιιά ζηελ πεξηνρή. Σν γλσξίδεηε πνιχ θαιχηεξα απφ εκέλα, αθνχ είζηε θαη ζ’ 

απηήλ ηε ζέζε ηψξα, αιιά θαη παιαηφηεξα σο Βνπιεπηήο.  

Απηήλ ηε ζηηγκή κπαίλεη ππφ ηε ζθέπε, ππφ ηε δηεχζπλζε ελφο άιινπ 

ηδξχκαηνο. πγρσλεχεηαη κε έλα άιιν ίδξπκα, ην ΚΑΜΔΑ εξξψλ, πνπ θαη απηφ έρεη 

ζεκαληηθή πξνζθνξά. Ση αθξηβψο ζα θεξδίζνπκε; Ση αθξηβψο ζα βειηησζεί; Μήπσο -

επεηδή απηφ είλαη ινγηθφ- απηφο πνπ ηνπνζεηείηαη δηεπζπληήο ζην ΚΑΜΔΑ θαη ζε 

νπνηνδήπνηε αληίζηνηρν ίδξπκα ή ζε κνλάδεο, νη νπνίεο ζπγρσλεχνληαη κε κνλάδεο 

λνζνθνκείσλ, έρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ην έξγν ηνπ ζα θξηζεί απφ ην κεγαιχηεξν 

νξγαληζκφ, ηνλ νπνίν ζα δηνηθήζεη; Γελ ζα θξηζεί πνηέ έλαο δηεπζπληήο λνζνθνκείνπ 



απφ ην πφζν θαιά ηα πήγε ζηε δηνίθεζε ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ ηδξπκάησλ. Θα θξηζεί 

απφ ην θεληξηθφ ίδξπκα. Καη απηφ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα. 

Απηφ πνπ ζέισ λα πσ  ελ θαηαθιείδη, θαζψο ππάξρεη απηφο ν νξπκαγδφο 

ζπλελψζεσλ θ.ιπ. ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη φηη είκαη απφ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ 

φηη δελ ππάξρεη -λα ην πσ βαξβαξηζηί- ην downsizing ή ηνπ upsizing, πνπ ζεσξείηε 

ηψξα φηη είλαη θαιφ, αιιά ην right sizing, ην ζσζηφ κέγεζνο. Μάιηζηα, απηή είλαη ε 

λννηξνπία. Δίδακε θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κηα κεγάιε εηαηξεία, ε νπνία έπαηξλε θαη 

ζπγρψλεπε ζπλερψο δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, μαθληθά λα ηηο δηαζπά πάιη, γηαηί είδε 

φηη απηφ ην κνληέιν ηειηθά θφζηηδε πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη λα έρεη ε θάζε εηαηξεία ηε 

δηθή ηεο δηνίθεζε θαη ηε δηθή ηεο ζηφρεπζε. 

Έξρνκαη ζ’ απηφ ην νπνίν ζεσξψ ην ζεκαληηθφηεξν δήηεκα απηνχ ηνπ 

λνκνζρεδίνπ. 

(DE) 

(1AM) 

ην άξζξν 21 πεξλάηε κία δηάηαμε πεξί θαηαξγήζεσο φισλ ησλ πνιπηεθληθψλ 

θαη ηξηηεθληθψλ επηδνκάησλ κε έλα φξην εηζνδήκαηνο ηηο 55.000 επξψ. Έρεη κία 

«αλεμήγεηε» -ε ιέμε εληφο εηζαγσγηθψλ, γηαηί ππάξρεη εμήγεζε- καλία ελαληίνλ ησλ 

πνιπηέθλσλ θαη ελαληίνλ θαη ησλ ηξηηέθλσλ ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε. Καηήξγεζε ην 

κνλαδηθφ ζσζηφ κέηξν πνπ πήξε επί πεληέκηζη ρξφληα ε Κπβέξλεζε Καξακαλιή, 



δειαδή, ηνλ δηνξηζκφ ησλ πνιπηέθλσλ θαζεγεηψλ ζην δεκφζην. Γηαηί; Γελ μέξσ. Αλ 

ην μέξεη θάπνηνο, αο καο ην εμεγήζεη. 

Έξρεηαη ζηελ νπζία κε ην Φφξν Αιιειεγγχεο θαη ηηκσξεί ηνπο πνιπηέθλνπο. 

Ση γξάθνπλ νη εθεκεξίδεο; «Παηδνθηφλν πνιπλνκνζρέδην, ζθαγή ζηα δεπγάξηα κε 

παηδηά θαη εηδηθά ζηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο». Ζ «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ» γξάθεη: 

«Κσδηθφ φλνκα ΖΡΧΓΖ». Σν «ΠΡΧΣΟ ΘΔΜΑ» γξάθεη: «Υακέλνη γηα κηα αθφκε 

θνξά νη πνιχηεθλνη». 

«Δίζαη πνιχηεθλνο; Αο πξφζερεο!», γξάθεη ε «ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ», ε 

θάπνηε, θχξηε Ατβαιηψηε, λαπαξρίδα ηνπ ΠΑΟΚηθνχ Σχπνπ. «Απίζηεπην ζξάζνο 

επηδεηθλχεη γηα ηνπο πνιπηέθλνπο ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 

γξάθεη ν «ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ». 

Άξα, εδψ πέξα έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηελ Κπβέξλεζε εκίηε 

εηέζεζαλ, νξζψο, ηα κέηξα γηα ηνπο πνιπηέθλνπο, ηα νπνία φκσο ήηαλ ην απνηέιεζκα 

ηεο νκφθσλεο απνθάζεσο ηεο Βνπιήο, ην πφξηζκα γηα ην δεκνγξαθηθφ πνπ είρε γίλεη 

ην 1992-1993. Σφηε, ινηπφλ, ήξζε ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη πήξε 

θάπνηα κέηξα. 

Μφιηο ήξζε ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηδηαίηεξα ε Κπβέξλεζε ηνπ θ. 

εκίηε, γηα λα κελ ηα κπεξδεχνπκε απηά ηα πξάγκαηα, πήγε λα ζέζεη ην πεξηβφεην 

φξην ησλ 7.000.000 δξαρκψλ, ην νπνίν θαηέπεζε ζηα δηθαζηήξηα, φπσο ζα θαηαπέζεη 

θαη απηφ ην δηθφ ζαο κέηξν ην νπνίν είλαη αληηζπληαγκαηηθφ, δηφηη εζείο ζην 



ΠΑΟΚ, κε δηθή ζαο αιιαγή ζην χληαγκα ηνπ 2001, είπαηε φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθαξκνγή δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. 

Θα θαηαξγήζνπκε θαη ην χληαγκα ηψξα θαη κάιηζηα, απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τγείαο, ν νπνίνο είλαη θαη ζπληαγκαηνιφγνο; Βέβαηα, πξνθαλψο εκβφιηκε κπήθε 

απηή ε δηάηαμε εδψ πέξα -είλαη κία θπβεξλεηηθή πνιηηηθή- αιιά ζθεθηείηε ηη πάηε λα 

θάλεηε. θεθηείηε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαζηξέθεηε, θάλεηε πφιεκν ζηνπο 

πνιπηέθλνπο. Καη δελ θάλεηε πφιεκν κφλν ζηνπο πνιπηέθλνπο, αιιά θάλεηε πφιεκν 

ζην ειιεληθφ έζλνο, γηαηί ηα παηδηά είλαη ην κέιινλ ηνπ έζλνπο, άξα, νη πνιχηεθλεο 

νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην 

κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ) 

Ση αθξηβψο ζέιεηε λα θάλεηε; Έρνπκε ηα πξψελ βνζξνθάλαια, πνπ ηψξα 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ηνπξθνθάλαια, λα καο θάλνπλ θάζε κέξα ξεπνξηάδ ζηηο 

εηδήζεηο γηα ην πψο ζα θχγνπλ νη Έιιελεο θαη κάιηζηα, νη ηθαλφηεξνη ζην εμσηεξηθφ. 

Υχλνπλ θξνθνδείιηα δάθξπα, ππνηίζεηαη, αιιά ζπλέρεηα ιέλε «πεγαίλεηε ζηελ 

Απζηξαιία, πεγαίλεηε ζηε Γεξκαλία». 

ρη, νη Έιιελεο πξέπεη λα κείλνπλ εδψ θαη λα αγσληζηνχλ, λα δηθαηψζνπλ ηα 

θαθψο θείκελα. Καηαζέησ ηελ επηζηνιή ηεο Αλσηάηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ 

Διιάδνο πνπ πεξηέρεη φια απηά. 



(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Ζιίαο Πνιαηίδεο θαηαζέηεη γηα ηα 

Πξαθηηθά ηελ πξναλαθεξζείζα επηζηνιή, ε νπνία βξίζθεηαη ζην αξρείν ηνπ 

Σκήκαηνο Γξακκαηείαο ηεο Γηεχζπλζεο ηελνγξαθίαο θαη Πξαθηηθψλ ηεο Βνπιήο) 

Κχξηε Τπνπξγέ θαη θχξηνη Τθππνπξγνί, πάξηε πίζσ απηή ηε δηάηαμε. Δίλαη 

απαξάδεθηε, είλαη παηδνθηφλνο θαη είλαη εζλνθηφλνο. 

Δπραξηζηψ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ην Βνπιεπηή εξξψλ 

ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θ. Ζιία Πνιαηίδε. 

Παξαθαιψ ην Βνπιεπηή Μαγλεζίαο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Κσλζηαληίλν Καξηάιε 

λα ιάβεη ην ιφγν. 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΡΣΑΛΖ: Κπξία Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ζπδεηάκε έλα λνκνζρέδην πνπ απνηππψλεη ηελ αλάγθε ε πνιηηεία λα 

ζηεξίδεη ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηδηαίηεξα ζε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πνπ ζπρλά ε δπγαξηά γέξλεη ππέξ ηεο εμνηθνλφκεζεο ησλ δεκνζίσλ 

πηζηψζεσλ θαη ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ θαη ζε βάξνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Έρνπκε κία ηεξάζηηα ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπκε 

αιψβεηνπο ηνπο ζχιαθεο ηεο θνηλσλίαο πνπ δέρνληαη πίεζε, λα πξνζηαηεχζνπκε ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά δεηήκαηα ζε φ,ηη αθνξά ζέκαηα αλαπεξίαο 



θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πιέγκα πξαγκαηηθά δεκφζην, ην νπνίν λα θαηνρπξψλεη 

ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

(AD) 

(1DE) 

Πηζηεχσ ζην Γεκφζην θαη ζεσξψ φηη είλαη απνιχησο εζθαικέλε ε ηαπείλσζε, 

ε νπνία ηνπ επηθπιάζζεηαη απφ αξθεηνχο κέζα ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, αιιά δελ 

πηζηεχσ ζην πνιπηειέο Γεκφζην, ζ’ απηφ πνπ πνιιαπιαζηάδεη δνκέο, ηηο 

επαλαιακβάλεη θαη πξαθηηθά ηηο αθπξψλεη, ζ’ απηφ πνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κέζα 

απφ ηηο νπνίεο ε δεκηνπξγία ελφο λένπ θνξέα δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο επαξθείο θαη 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, κε απνηέιεζκα απηφο ν θνξέαο, αληί λα ζπκβάιιεη, ηειηθά 

λα δεκηνπξγεί αληηζψκαηα ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή πξνλνηαθήο πνιηηηθήο. 

Θεσξψ, ινηπφλ, φηη ην λνκνζρέδην δεκηνπξγεί κία ζνβαξή ηνκή, κηα εηιηθξηλή 

ηνκή, έηζη ψζηε λα έρνπκε κία ζπλέξγεηα ησλ θνξέσλ εθείλσλ ησλ πξνλνηαθψλ 

δνκψλ πνπ πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη, κπνξείο λα πξνζεγγίζεηο 

θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, λα δηαζπλδέζεηο ηελ θνηλσληθή 

θξνληίδα κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο, λα δεκηνπξγήζεηο κία πην απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηα ηδξχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, λα 

εμνηθνλνκήζεηο ηηο αλαγθαίεο πηζηψζεηο, λα δεκηνπξγήζεηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα 

αμηνπνηήζεηο ην πινχζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 



Πηζηεχσ φηη ην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ έληαμε ησλ ΚΑΦΚΑ θαη ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ζην ΔΤ 

είλαη κία ζεηηθή εμέιημε, κε ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη ζα ζηεξηρζνχλ κε ηηο 

αλαγθαίεο πηζηψζεηο θαη ην επαξθέο αλζξψπηλν δπλακηθφ, γηαηί πξφθεηηαη γηα 

εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη. 

Θεσξψ φηη ε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ ησλ 

Κνηλσληθψλ θαη Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη ε ιήςε ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ζπαηάιεο πνπ 

πξνθαινχλ θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ βιέπνπλ 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο λα επηβξαβεχνληαη.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, κάιηζηα, λα παλεγπξίδνπκε κία ζεηηθή ξχζκηζε, φπσο 

απηή, αιιά λα θνηηάδνπκε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θχξηνη Τπνπξγνί, θαη 

ηελ πξάμε. Ζ πξάμε ιέεη φηη φηαλ ςεθίδνπκε έλα λφκν, λνκίδνπκε φηη ιχλνπκε ην 

πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα δελ ιχλεηαη κε ηελ ςήθηζε ελφο λφκνπ. Σν πξφβιεκα 

ιχλεηαη κε ηελ νξζή εθαξκνγή ελφο λφκνπ. 

Δδψ ζα ήζεια λα ζαο πσ κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε –πξνθαλψο, ρσξίο 

νλνκαηεπψλπκν, αλ θαη απηφ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο- ελφο ζπκπνιίηε καο, κίαο 

γπλαίθαο πνπ ηαιαηπσξείηαη απφ αλαπεξία, ηεο νπνίαο ε ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο 



έιεμε ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 2011. Αθφκα θαη ζήκεξα πνπ ζπδεηνχκε ην λνκνζρέδην, ε 

γπλαίθα δελ έρεη εμεηαζηεί απφ ηνπο γηαηξνχο πνπ απαηηεί ην ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα 

ηεο επαλαρνξεγεζεί ε ζχληαμε ηεο αλαπεξίαο. Πέληε κήλεο κεηά, ζηηο 15 Οθησβξίνπ, 

εθιήζε λα εμεηαζηεί, πξνθαλψο κε επίζπεπζε πνπ δξνκνινγήζεθε, γηαηί ρξεηάζηεθε 

λα γίλεη. Αληηιακβάλεζηε ηη ελλνψ. Απηή ε γπλαίθα, ινηπφλ, ζα θάλεη λα πάξεη ηε 

ζχληαμή ηεο επηά κήλεο κεηά απφ ηε δηαθνπή ηεο. 

Αλ απηφ ιέγεηαη «θνηλσληθφ ζχζηεκα πξφλνηαο», κε ζπγρσξείηε, αιιά εγψ 

είκαη ζε ιάζνο γξακκή. Αλ απηφ ιέγεηαη «κία πξφθιεζε γηα λα ιχζνπκε ην ζχζηεκα 

πξφλνηαο απνηειεζκαηηθά θαη λα κελ ςεθίδνπκε απιψο θαη κφλν λφκνπο», ηφηε είκαη 

καδί ζαο θαη αο δνχκε κε πνηνπο ηξφπνπο ζα επηζπεχζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο. Δίλαη 

αδηαλφεην Έιιελαο πνιίηεο, ηδηαίηεξα φηαλ είλαη αλάπεξνο, λα ζηεξείηαη αθφκα θαη 

κία κέξα ηε ζχληαμή ηνπ. 

Θα ήζεια, επίζεο, λα ηνπνζεηεζψ ζην δήηεκα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ 

ζε ηξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο. Βεβαίσο έρεη ηεζεί ην δήηεκα ηεο 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, ην νπνίν δελ ζα ην θξίλσ εγψ. Σα δηθαζηήξηα ζα θξίλνπλ αλ 

απηφ πξνθχςεη σο δήηεκα ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. κσο, πηζηεχσ φηη ε 

πνιχηεθλε νηθνγέλεηα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί απφ ηελ πνιηηεία, γηαηί δέρεηαη ήδε 

αξθεηέο πηέζεηο. Απηέο νη πηέζεηο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα, ηα 

νπνία ζπδεηνχκε θαη λνκίδσ φηη είλαη αλαγθαίν λα δψζνπκε έλα πιέγκα πξνζηαζίαο. 



Γελ είκαη αξλεηηθφο ζηελ θαζηέξσζε ελφο εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, γηαηί ζα 

έιεγα φηη είλαη θαη πξφθιεζε κία πνιχηεθλε νηθνγέλεηα πνπ έρεη εηζφδεκα 70.000 ή 

80.000 επξψ ην ρξφλν, λα δηθαηνχηαη θαη ηα επηδφκαηα. Γελ ζα ζσζεί απ’ απηά, 

ηδηαίηεξα φηαλ απηά θαηακεξίδνληαη πεξίπνπ 5.000 επξψ, 6.000 επξψ ή 7.000 επξψ ην 

κήλα. Γελ ζα ζσζεί απφ ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη απηφ ην γλσξίδνπκε φινη. 

κσο, ζα έιεγα, θχξηε Τπνπξγέ, λα πξνζδηνξίζεηε αλ απηφ ην εηζνδεκαηηθφ 

θξηηήξην πνπ αλαθέξεηε ζην λφκν είλαη ην κεηθηφ ή ην θαζαξφ. Ση αθξηβψο είλαη; 

Γηφηη αλ είλαη ην κεηθηφ εηζφδεκα, ηφηε είλαη πξνθαλέο φηη απηά ηα 55.000 επξψ ζα 

πξνθχςνπλ σο θαζαξφ εηζφδεκα γχξσ ζηηο 35.000 - 40.000 επξψ, ιακβάλνληαο ππ' 

φςηλ ην λέν αθνξνιφγεην, ηνπο απμεκέλνπο θφξνπο πνπ έρνπκε δξνκνινγήζεη γηα 

ηελ αλφξζσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Άξα, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ηα 55.000 επξψ 

πξέπεη λα αθνξνχλ ην θαζαξφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη φρη ην κεηθηφ εηζφδεκα. 

Απηή είλαη κία δίθαηε ηνπνζέηεζε πνπ παξαθνινπζεί θαη ηηο λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Θεσξψ εμαηξεηηθά ζεηηθή ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ Γηαηξψλ Τπαίζξνπ, 

γηαηί θαη ε Πξνεδξεχνπζα θα Εήζε, αιιά θαη ν νκηιψλ, έρνπκε αληηκεησπίζεη πνιιέο 

θνξέο ηα πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα ζηα λεζηά ησλ πνξάδσλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ 

Γηαηξνί Τπαίζξνπ ή ην θαηλφκελν λα ιήγεη ε ζεηεία ηνπο θαη λα κελ αλαλεψλνληαη 

εγθαίξσο. Θεσξψ φηη ε ξχζκηζε ηελ νπνία δξνκνινγείηε, είλαη πνιχ ζεηηθή, ηφζν ζε 

φ,ηη αθνξά ζηελ πξνθήξπμε πέληε κήλεο πξηλ ηε ιήμε ησλ ππεξεηνχλησλ γηαηξψλ, 



φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζεηείαο ηνπ ππεξεηνχληνο γηαηξνχ, αλ δελ 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ. 

 

(ΚΟ) 

(1AD) 

Δπίζεο, ζεσξψ φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε απζηεξνπνίεζε ηεο δηάηαμεο 

πνπ πξνβιέπεη φηη φπνηνο γηαηξφο απνπνηείηαη ην δηνξηζκφ ηνπ ή παξαηηείηαη πξηλ απφ 

ηε ζπκπιήξσζε δχν ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, ζα πξέπεη λα παξέιζεη πεληαεηία 

πξηλ επαλέιζεη ζην αίηεκά ηνπ γηα λα δηνξηζηεί ζην ΔΤ.  

ε φ,ηη αθνξά ζην ζέκα ησλ γηαηξψλ ηνπ ΔΟΠΤ πνπ ζα βνεζνχλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία, είλαη πξνθαλέο φηη εδψ ζα κπνξνχζε θάπνηνο ν νπνίνο δελ εκπηζηεχεηαη 

ηελ πνιηηεία, λα ζεσξήζεη φηη πξφθεηηαη γηα «Γνχξεην Ίππν» ζην Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο. Δγψ δελ ζα κπσ ζ’ απηή ηε ινγηθή. Πηζηεχσ φηη φηαλ ε πνιηηεία ιεηηνπξγεί 

ζπληεηαγκέλα, κπνξεί λα θαηαβάιεη εθείλεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ πξνθπιάζζνπλ ην 

Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη είκαη βέβαηνο φηη απηή ε Κπβέξλεζε ην θάλεη.  

Θα ήζεια, φκσο, θχξηε Τπνπξγέ, λα πξνζζέζνπκε ζηε δηάηαμε φηη απηή ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ γηαηξψλ ηνπ ΔΟΠΤ ζηα νινήκεξα ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ 

πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο αλάγθεο, φηαλ ιείπεη ν γηαηξφο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κηα δπζπξφζηηε πεξηνρή θαη γηα κηα λεζησηηθή πεξηνρή ή φηαλ δελ 

θαιχπηεηαη ε εθεκεξία, γηαηί είλαη πξνθαλέο φηη θαη εθεί ππάξρεη έλα ζνβαξφ 



δήηεκα, ηδηαίηεξα ζε λεζηά ηεο ρψξαο θαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπνπ είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα θαιπθζνχλ νη εθεκεξίεο.   

Σέινο, ζεσξψ φηη ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ Μνλάδσλ 

Ζκεξήζηαο Ννζειείαο είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, γηαηί ζα πξέπεη λα δψζνπκε θαη 

απηή ηε δηάζηαζε. κσο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απζηεξνί φξνη θαη πεξηκέλσ λα καο 

απαληήζεηε πψο ζα δηαθπιάμεηε απηνχο ηνπο απζηεξνχο φξνπο θαη πψο ζα ειέγμεηε 

απηά ηα ζπζηήκαηα.  

(ην ζεκείν απηφ ρηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή) 

Σειεηψλσ, θπξία Πξφεδξε.  

Δπίζεο, ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ φξνη θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ αζθάιεηα, γηα ην επηζηεκνληθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κε 

θηάζνπκε ζην άιιν άθξν θαη γίλνπλ απηέο νη κνλάδεο θνξείο νη νπνίνη πξνθαινχλ 

αθαίκαμε ζηα ηακεία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δίλνπκε λέεο δηαζηάζεηο, αιιά λα 

θαηνρπξψλνπκε θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ λέσλ δηαζηάζεσλ.  

Σέινο, θχξηε Τπνπξγέ, ζ’ απηφ ην ζρέδην λφκνπ έρεηε κηα ηξνπνινγία ζηελ 

νπνία δελ ζα αλαθεξζψ ηψξα εηδηθφηεξα, αιιά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο θαη’ 

άξζξνλ. κσο, απηφ πνπ ζα ήζεια λα ζαο πσ, θχξηε Τπνπξγέ, είλαη φηη θαθψο 

ζπκπεξηιάβαηε απηήλ ηελ ηξνπνινγία ζ’ απηφ ην ζρέδην λφκνπ ζαο. Δίλαη ηειείσο 



εθηφο αληηθεηκέλνπ. Δίλαη κηα ηξνπνινγία πνπ κε ζιίβεη θαη κηα ηξνπνινγία ε νπνία 

αληί λα επηρεηξεί λα εθηνλψζεη κηα θξίζε, ζα ηελ πνιψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν.  

αο επραξηζηψ πνιχ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ην Βνπιεπηή 

Μαγλεζίαο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Καξηάιε.  

Σν ιφγν έρεη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Μάξθνο 

Μπφιαξεο.  

ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα αζρνιεζψ γηα πέληε ιεπηά κε θάπνηα 

ζεκεία ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηλίζνπκε, κεηά απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ.  

Ήζεια, ινηπφλ, λα πσ ζην ζπλάδειθν θ. Λεβέληε, ν νπνίνο ρζεο έθαλε κηα 

θαινπξναίξεηε θξηηηθή, φηη ηα ΚΑΦΚΑ θαη ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ δελ έρνπλ θακκηά 

άιιε αθίλεηε πεξηνπζία εθηφο απφ ην θηήξηφ ηνπο. Απηή ε πεξηνπζία κεηαβηβάδεηαη 

ζηα λνζνθνκεία. Γελ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνπζία ησλ άιισλ ηδξπκάησλ, πνιιά εθ 

ησλ νπνίσλ φλησο έρνπλ πινχζηα πεξηνπζία. Γελ ζίγεηαη απηή ε πεξηνπζία θαη 

παξακέλεη ζηα ηδξχκαηα. ηα λνζνθνκεία κεηαβηβάδνληαη ηα θαηλνχξγηα θηήξηα ησλ 

ΚΑΦΚΑ θαη ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ σο πιένλ Κέληξα Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη 



Απνθαηάζηαζεο. Δίλαη ζαθέο φηη απηά δελ έρνπλ άιιε πεξηνπζία. Γηα λα κελ ππάξρεη 

παξεμήγεζε, πξφθεηηαη γηα ην θηήξην θαη γηα ηνλ ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ.   

Αλαπηχρζεθε έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά, φπσο ηη 

θεξδίδνπκε, πψο θεξδίδνπκε θιπ. Τπνγξακκίδσ, ινηπφλ, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε γηα λα 

είκαζηε ζαθείο. ήκεξα, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΑΦΚΑ θαη ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, 

θαηαβάιινληαη κηζζνί πεξίπνπ 24 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζπλ 6 εθαηνκκχξηα 

επηρνξεγήζεηο. Άξα, ην εηήζην θφζηνο γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ηξηάληα δχν 

ηδξπκάησλ είλαη 30 εθαηνκκχξηα. Δίπα θαη ρζεο φηη απηφ ην πνζφ είλαη ζε 

αλαληηζηνηρία κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ πνιχ θαιέο 

κέρξη αλεπαξθείο. Γη’ απηφ δελ θηαίλε ηα ηδξχκαηα, γηαηί ππήξμε κηα πνιηηηθή. Καη 

ελλνψ φηη ηα ρηίζακε, αιιά δελ ππήξμαλ νξγαληζκνί θαη δελ πιεξψζεθαλ νη ζέζεηο 

ησλ γηαηξψλ, ησλ θπζηάηξσλ θαη ησλ θπζηνζεξαπεπηψλ. Έηζη, ινηπφλ, απηά 

εγθαηαιειεηκκέλα, δελ ιεηηνχξγεζαλ ζσζηά. Γη’ απηφ ιέσ φηη ε παξέκβαζε ηεο 

έληαμεο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο έρεη ραξαθηεξηζηηθά 

δηαξζξσηηθήο αιιαγήο.  

Απηφ επηπιένλ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή πνιηηεία, ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαηαβάιινπλ εηεζίσο 52 εθαηνκκχξηα ζηα Κέληξα 

Απνθαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ θαη πεξίπνπ 250 εθαηνκκχξηα γηα Κέληξα 

Απνθαηάζηαζεο ζην εμσηεξηθφ.  

(XS) 



(KO) 

Ζ ζηφρεπζε, ινηπφλ, είλαη απνιχησο ζαθήο θαη ζπγθεθξηκέλε. Με ηε 

ιεηηνπξγία απηψλ ησλ θέληξσλ απνθαηάζηαζεο πιένλ κέζα ζην Δζληθφ χζηεκα 

Τγεηάο, ην Δζληθφ χζηεκα Τγεηάο γηα πξψηε θνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

παξάζρεη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, γίλνληαη απηά ηα θέληξα ζεκείν εηζξνήο 

ρξήκαηνο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγεηάο  θαη βεβαίσο κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθιείνπκε ή 

πεξηνξίδνπκε ηε θπγή ρξεκάησλ ζην εμσηεξηθφ.  

Δίπα ρζεο ζε έλα ζπλάδειθν φηη είπε αλαθξίβεηεο. Καη έιεγε αλαθξίβεηεο, 

δηφηη δελ είδε ην ζρέδην ην νπνίν ζπδεηνχκε ζηελ Οινκέιεηα. ηε Ρφδν, ην Κέληξν 

Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ ην νπνίν αζρνιείηαη κε ην παηδί ζηε Γσδεθάλεζν δελ 

ζπγρσλεχεηαη κε ην Υξφλησλ Παζήζεσλ. Καη επέκελε φηη φια απηά ηα ελψλνπκε γηα 

λα ηα θάλνπκε… 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΦΑΕΑΝΖ: Πνηνο ζπγρσλεχεηαη; Γελ καο ιέηε.  

ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): ηε Ρφδν, θχξηε ζπλάδειθε, ππάξρεη έλα θηήξην ην νπνίν ρηίζηεθε 

σο ΚΑΦΚΑ. Απηφ ην θηήξην δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ σο ΚΑΦΚΑ. Έρνπλ κεηαθεξζεί 

ζ’ απηφ αζζελείο απφ ηε Λέξν. Δίλαη, ινηπφλ, έλα Ίδξπκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο 

Υξφλησλ Παζήζεσλ.  

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΦΑΕΑΝΖ: Σν Παίδσλ κε πνην ζπγρσλεχεηαη;  



ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Μφλν ηνπ είλαη, παξακέλεη κφλν ηνπ. Δίλαη Κέληξν Πξνζηαζίαο ηνπ 

Παηδηνχ.  

Θα κνπ επηηξέςεηε λα θιείζσ, θάλνληαο αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ε νπνία 

γίλεηαη γηα λα ειέγμνπκε θαη λα ζπκκαδέςνπκε έλαλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν ε ειιεληθή 

πνιηηεία θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ 6 δηζεθαηνκκπξίσλ 400 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Δίλαη 

ηα επηδφκαηα.  

Μέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ ζηε ρψξα αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο αξρεία. Αξρείν ζε 

θάζε πξψελ λνκαξρία, αξρεία ζην ΗΚΑ, ζηνλ ΟΑΔΓ, ζηνλ ΟΔΚ, ζηνλ ΟΓΑ, ζε 

Τπνπξγεία. Απηή ε πνιπδηάζπαζε επλννχζε ηνλ κε έιεγρν, δελ κπνξνχζε λα γίλεη 

έιεγρνο. Αθφκα θαη ζήκεξα φηαλ πξνζπαζήζακε λα επηρεηξήζνπκε ελνπνίεζε, 

ππήξμαλ αληηζηάζεηο απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ πεξηθεξεηαθά αξρεία θαη έζεηαλ 

ζέκα ιέγνληαο φηη: «Απηά είλαη πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη δελ κπνξνχκε λα ζαο 

δψζνπκε ηα αξρεία, δελ κπνξνχκε λα ζαο δψζνπκε ηα νλφκαηα απηψλ νη νπνίν 

παίξλνπλ επηδφκαηα». Γειαδή παίξλνπλ επηδφκαηα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη 

θάπνηνη απφ ηηο πξψελ λνκαξρίεο, ζεκεξηλέο πεξηθέξεηεο, αληηπεξηθέξεηεο, καο 

έιεγαλ: «Γελ κπνξνχκε λα ζαο δψζνπκε ηα αξρεία, γηαηί απηά είλαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα». Μεξηθνί καο είπαλ: «Γελ ηα έρνπκε ειεθηξνληθά, ηα έρνπκε ρεηξφγξαθα 

θ.ιπ.» 



Δπεηδή εδψ ππάξρεη ζέκα ζεβαζκνχ ζην δεκφζην ρξήκα απηή ε ηζηνξία 

ηειεηψλεη. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

επηδνκάησλ, ην δεκφζην ρξήκα ζα θηάζεη ζε απηφλ πνπ πξάγκαηη ην έρεη αλάγθε, ζ’ 

απηφλ ηνλ νπνίν ε ειιεληθή πνιηηεία, ε Κπβέξλεζε, ην Τπνπξγείνπ ηνλ ηηκά, ηνλ 

ζέβεηαη θαη ηνλ ππνζηεξίδεη.  

Καη ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα θαη ζαο ιέσ φηη ζα βξεζνχκε πξν εθπιήμεσλ. 

Γηφηη θαηαγγέιινληαη, φηη δειαδή ηελ ίδηα κέξα, ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα, ζηελ ίδηα 

πξψελ λνκαξρία ιεηηνπξγνχζαλ δχν επηηξνπέο, ε κία ζηνλ ίδην ρξφλν εμέηαζε 

ηξηάληα πέληε αηηήζεηο θαη έδσζε είθνζη νρηψ επηδφκαηα, δηθαίσζε είθνζη νρηψ 

αηηνχληεο θαη ζηε δηπιαλή αίζνπζα ηελ ίδηα κέξα, ζηνλ ίδην ρξφλν εμέηαζε εθαηφλ 

πελήληα αηηήζεηο θαη δηθαίσζε εθαηφλ πελήληα.  

Δάλ ινηπφλ απηά ηα ζηνηρεία, φπσο ηψξα ηα αλαδεηνχκε, επαιεζεχνληαη, ζα 

βξεζνχκε πξν ηεξαζηίσλ εθπιήμεσλ γηα ηνλ εγθιεκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε 

θαη γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο.  

Δλλνείηαη φηη απηφ ην δηάζηεκα ηνλ έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε απηψλ ησλ 

θαηαγγειηψλ δελ ηνλ έρεη ην Τπνπξγείν Τγείαο αιιά ηνλ έρεη ην ΗΚΑ, ην νπνίν 

ζπλέζηεζε κε λφκν ην ΚΔΠΑ, ην νπνίν έρεη ηε κεγάιε πξφθιεζε απηή ηε ζηηγκή λα 

αληαπνθξηζεί θαη λα απνδείμεη φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

είλαη ππαξθηφο. Δίλαη κία κεγάιε πξφθιεζε θαη γη’ απηφλ πνπ ην δηαρεηξίδεηαη αιιά 

θαη γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Εεηήζακε, ινηπφλ, θαη ζα έρνπκε ζηνρεπφκελνπο 



ειέγρνπο, γηα λα ηειεηψλεη απηή ε ηζηνξία θαη λα μέξνπκε ηη ζπκβαίλεη. Σα 

απνηειέζκαηα φπσο καο δηαβεβαηψλνπλ απφ ην ΗΚΑ, απφ ην ΚΔΠΑ, ηηο επφκελεο 

εκέξεο ζα είλαη νξαηά θαη ζα αλαθνηλσζνχλ.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 

(NP) 

  

  

(1XS) 

 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο 

θ. Μπφιαξε.   

 Έρεη δεηήζεη ην ιφγν ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  θ.  

Σηκνζίδεο.  

 Οξίζηε, θχξηε Τθππνπξγέ, έρεηε ην ιφγν.  

 ΜΗΥΑΛΖ ΣΗΜΟΗΓΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζε ζπλέρεηα ησλ πξνζπαζεηψλ, πνπ εδψ θαη 

έλα ρξφλν πεξίπνπ θαηαβάιιεη ην Τπνπξγείν Τγείαο, κε ηνλ Τπνπξγφ θ. Αλδξέα 

Λνβέξδν, κε ηνπο Τθππνπξγνχο θ. Υξήζην Αεδφλε θαη θ. Μάξθν Μπφιαξε θαη κε 



ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηνλ εμνξζνινγηζκφ πνπ 

ήηαλ απαξαίηεηνο, ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ, λα πεξηνξίζνπκε δειαδή ην θφζηνο 

ην νπνίν είρε εθηηλαρζεί ζε πάξα πνιχ κεγάια χςε κέζα ζε απηήλ ηελ πάξα πνιχ 

δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ πεξλάεη ε ρψξα καο ζε έλα δηεζλέο αζηαζέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, έξρεηαη ε λέα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ πξνλνηαθνχ ρψξνπ.   

 Υζεο ν θ. Μπφιαξεο πνιχ παξαζηαηηθά –λνκίδσ- θαη πνιχ πεηζηηθά –ζέισ λα 

πηζηεχσ- έδσζε ην ζηίγκα απηήο ηεο λέαο πξνζπάζεηαο, δειαδή ηεο αλαζπγθξφηεζεο 

ηνπ ρψξνπ ησλ πξνλνηαθψλ ηδξπκάησλ.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην ρξφλν πνπ πέξαζε ην πεξηζζφηεξν κέξνο 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αθνξνχζε θπξίσο ηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο θαη φρη άδηθα. 

Γηθαηνινγεκέλα πηζηεχσ, δηφηη ν ρψξνο ηεο πξφλνηαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

πνιχπαζνο, ε πνιηηεία δελ έθαλε απηφ πνπ φθεηιε λα θάλεη ή ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ 

ην θαηάθεξε ζην βαζκφ πνπ έπξεπε  λα ην έρεη, δειαδή λα έρεη αμηφπηζηα θνηλσληθά 

ηδξχκαηα, είηε απηά ήηαλ ζεξαπεπηήξηα ρξνλίσλ παζήζεσλ είηε απηά ήηαλ νη 

παηδνπφιεηο ή νηθνηξνθεία παίδσλ είηε απηά ήηαλ ηα ΚΑΦΚΑ είηε ήηαλ ηα 

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ.  

 Ζ πξντζηνξία είλαη -λνκίδσ- γλσζηή ζε φινπο  θαη δελ έρεη λφεκα λα 

αλαθεξζνχκε ζε απηή. Γελ πξέπεη λα μερλάκε, φκσο, φηη δηαρξνληθά ε πνιηηεία είηε 



κέζα απφ ρξήκαηα ηνπ θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

θπξίσο, φκσο, κέζα απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

πξνρψξεζε θαη πήξε  πξσηνβνπιίεο.  

Καηαζθεπάζακε, ινηπφλ, θηεξηαθέο ππνδνκέο κε πνιχ θαιφ επίπεδν, κε 

μελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ, κε κεραλήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο κπνξνχζε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο θαη λα βνεζήζεη ηνπο έρνληεο αλάγθε. Πάληνηε, φκσο, 

πζηεξνχζακε -θαη πξέπεη λα ηελ θάλνπκε απηήλ ηελ απηνθξηηηθή ηδηαίηεξα απηέο ηηο 

εκέξεο- ζην λα πξνβιέςνπκε λα ζηειερψζνπκε κε αλζξψπηλν δπλακηθφ φιεο απηέο 

ηηο κνλάδεο.  

 Έηζη είρακε ηα ηξαγειαθηθά θαηλφκελα κία κνλάδα ζε θνληηλή απφζηαζε λα 

έρεη πεξίζζεηα επηζηεκφλσλ κηαο «άιθα» εηδηθφηεηαο, ελψ δελ είρε θαλέλαλ απ’ 

απηνχο ε θνληηλή κνλάδα.  

 Τπήξραλ ζηειερσκέλα απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε θαιφ επίπεδν ηδξχκαηα 

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ. Γελ ππήξρε, φκσο, έλαο γηαηξφο ν νπνίνο ζα είρε ηελ επζχλε, ψζηε 

λα κπνξέζεη λα δνπιέςεη απηφ ην ίδξπκα, απηφο ν πξνλνηαθφο θνξέαο.  

 Έηζη, ινηπφλ, πξνρσξήζακε εθ ησλ ελφλησλ θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη 

ην ζεκεξηλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, δειαδή ην ίδην 

Δζληθφ χζηεκα Τγείαο κε ηε δηνηθεηηθή ηνπ δνκή θαη κε ην πξνζσπηθφ ην νπνίν, 

βεβαίσο, θαη είλαη ζηα φξηά ηνπ. κσο, κε θηλήζεηο πνπ δελ ζα δηαηαξάμνπλ ηε 



ιεηηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ λνζνθνκείσλ ή ησλ θέληξσλ πγείαο πξνζπαζήζακε λα 

βξνχκε κία κέζε ιχζε θαη λα δψζνπκε δσή ζε φιεο απηέο ηηο πξνλνηαθέο δνκέο.  

Ννκίδσ φηη απηφ πνπ πξνηείλεηε είλαη κειεηεκέλν, πξνζεθηηθά θαηαξηηζκέλν 

θαη δελ δεκηνπξγεί, αγαπεηέο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

είηε ζηε  ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ κε ηα νπνία δηαζπλδένληαη απηά είηε ζηα ίδηα 

ηα ηδξχκαηα. Μάιηζηα έγηλε επηινγή, έηζη ψζηε νη δηαζπλδέζεηο λα είλαη ηέηνηεο πνπ 

λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο.  

πσο αλαθέξζεθε πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ρζεο, πέξα απφ ηελ ίδηα ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, πεηπραίλνπκε –ρσξίο λα είλαη απηφ απηνζθνπφο, παξ’ φηη είλαη θάηη 

πνπ πξέπεη λα ην βιέπνπκε ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία- νηθνλνκηθή σθέιεηα. Σν ίδην ην 

δεκφζην δίλεη ηε δπλαηφηεηα, ψζηε ηα ρξήκαηα πνπ πιεξψλεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

–ρξήκαηα κάιηζηα πνπ πήγαηλαλ ζην εμσηεξηθφ- λα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ κέζα 

ζηε ρψξα, λα δνπιέςνπλ ηα θέληξα, λα δνπιέςνπλ νη άλζξσπνη θαη ηα ίδηα ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, δειαδή λα  επηζηξέθνληαη πίζσ ζηελ ίδηα ηελ πνιηηεία σο 

αληαπνδνηηθφ θέξδνο.  

(FT) 

  

 

 

 



(1NP) 

Πξνζπάζεζα κε απηήλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία κνπ λα πείζσ αθφκε θαη ηνλ 

πην δχζπηζην, αλ ζέιεηε, ή έλαλ πνπ ζηέθεηαη κε επηθχιαμε ζ’ απηή ηελ πξσηνβνπιία 

φηη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ήηαλ ε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε πνπ κπνξεί λα δψζεη 

πξάγκαηη θίλεζε, λα δψζεη δσή ζ’ απηά ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα. 

Δπίζεο, κε ηελ επθαηξία ηεο θαηάζεζεο απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ καο δφζεθε ε επθαηξία λα θάλνπκε 

παξεκβάζεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζε ππνζέζεηο ή δεηήκαηα πνπ καο 

ηαιαλίδνπλ θαη πξνζπαζήζακε ζην παξειζφλ, άιινηε επηηπρεκέλα θαη άιινηε φρη 

ηφζν επηηπρεκέλα, ή αθφκα δελ θαηαθέξακε λα δψζνπκε ιχζε ζε θαζεκεξηλά 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα, πνπ πνιιέο θνξέο θη απφ εζάο ηνπο ίδηνπο έρνπλ ηεζεί πξνο 

ηελ πιεπξά ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ.  

Θα αλαθεξζψ ζε θαζεκεξηλά πξάγκαηα. Θα μεθηλήζσ πξψηα απφ ηελ 

ηαθηνπνίεζε, απφ ηε ξχζκηζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ ηαιαλίδεη θπξίσο ηελ 

πεξηθέξεηα, δειαδή ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα κπνξεί ε πνιηηεία λα δίλεη ιχζε άκεζε 

φηαλ δεκηνπξγείηαη έλα θελφ ζε έλα αγξνηηθφ ηαηξείν ζε θάπνηα απνκαθξπζκέλε 

πεξηνρή ηεο ρψξαο. Κάλακε παξεκβάζεηο θαη ζην παξειζφλ -πξφζθαηα κάιηζηα- θαη 

κε ηηο δχν λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 

2010 κε ηελ θ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ, αιιά θαη ζην δηθφ καο λνκνζρέδην, δειαδή ηεο 



δηθήο καο ζεηείαο, ην Μάξηην. Παξ’ φια απηά, ππήξρε θαη δεκηνπξγνχληαλ κεγάιν 

πξφβιεκα, πνπ δελ κπνξνχζακε λα ην ιχζνπκε.  

Έηζη ε ξχζκηζε πνπ θάλνπκε λα κέλεη αλνηρηή ε πξνθήξπμε ζηηο άγνλεο θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο γηα λα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη ηε ζέζε έλαο αγξνηηθφο 

γηαηξφο θαη λα κελ πεξηκέλνπκε ηξεηο κήλεο γηα λα θάλνπκε λέα πξνθήξπμε, αλ 

ππάξμεη θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο, λνκίδσ φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε 

ζειήζεη, λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ αγξνηηθνχ γηαηξνχ. Δπίζεο, κεηψζακε θαη ην 

ρξφλν ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ επζχλε ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

έλα κήλα, έηζη ψζηε ε απνκάθξπλζή ηνπ, δειαδή ε αδπλακία ηνπ λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο, λα κηθξχλεη απφ ηξεηο κήλεο ζε έλα κήλα. 

Έλα άιιν ζέκα θαη γηα ην νπνίν ε ρψξα καο δελ ήηαλ ζπληνληζκέλε κε ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη φηη αληηκεησπίζακε έλα πάγην αίηεκα ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο κε ηηο θιηληθέο κηαο εκέξαο λνζειείαο, ηα One Day Clinics, 

φπσο ηα μέξνπκε θαη ηα ζπδεηνχκε. Πηζηεχσ φηη κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη θαη κε φ,ηη άιιν πξνβιέπεηαη ζα δηαζθαιηζηνχλ νη φξνη θάησ απφ ηνπο 

νπνίνπο ζα ιεηηνπξγήζνπλ απηέο νη κνλάδεο. Μελ μερλνχκε, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, φηη ζηελ πξάμε ιεηηνπξγνχζαλ θαη δελ γλψξηδε θαλέλαο πνηεο ήηαλ θαη 

θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο γηλφηαλ απηή ε ιεηηνπξγία. Ννκίδσ φηη είλαη έλα αίηεκα 

απφ πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη εξρφκαζηε λα ην λνκνζεηήζνπκε 



θαη λα ην ζεζκνζεηήζνπκε, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα έρνπκε ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ 

θιηληθψλ. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη πξνεηδνπνηεηηθά ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ 

νκηιίαο ηνπ θπξίνπ Τθππνπξγνχ) 

 Έλα άιιν κεγάιν δήηεκα, έλα άιιν κεγάιν ζέκα είλαη απηφ πνπ έρεη λα θάλεη 

κε ηε δπλαηφηεηα ηεο έθδνζεο θαη ηεο δηάζεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο. Δπηηέινπο, φηαλ φια ηα άιια επηκειεηήξηα, φηαλ φινη νη άιινη 

επηζηεκνληθνί θνξείο είλαη απηνί πνπ δίλνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ή εγθξίλνπλ ηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ν Ηαηξηθφο χιινγνο είλαη ίζσο απφ ηηο κνλαδηθέο ή απφ ηηο ιίγεο 

επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο πνπ δελ νξίδεη ν ίδηνο ηα ηνπ νίθνπ ηνπ. Έηζη, ινηπφλ, 

λνκίδσ φηη έλα αίηεκα πνιιψλ εηψλ έξρεηαη λα ηθαλνπνηεζεί. Θα πξέπεη ν 

Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο θαη νη ηαηξηθνί ζχιινγνη ηεο ρψξαο λα αξζνχλ ζην 

χςνο ηεο επζχλεο πνπ ηνπο αλαζέηνπκε θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ. 

Υξεηάδεηαη βεβαίσο κία ζπκπιεξσκαηηθή θξάζε, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην ρξνληθφ 

φξην κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη ν Παλειιήληνο ή ν νηθείνο Ηαηξηθφο χιινγνο λα 

δεζκεπηεί λα απαληήζεη γηα ην αίηεκα νπνηνπδήπνηε ζέιεη λα θάλεη εξγαζηήξην ή 

ηαηξείν ή νπνηαδήπνηε άιιε ηαηξηθή πξάμε. 

Θα αλαθεξζψ επίζεο θαη ζε άιια. Ίζσο θαη ζηε δεπηεξνινγία αχξην λα έρσ 

λα ζπκπιεξψζσ πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα.  

Θα αλαθεξζψ  ηέινο ζε δχν δεηήκαηα πνπ είλαη επίκαρα.  



Έλα δήηεκα αθνξά ζηε ξχζκηζε γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη γηαηξφο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. Σν 

ππεξεηψ απφ ηελ πξψηε κέξα κέρξη ην 2007 πνπ έρσ εθιεγεί κε ηελ πξνηίκεζε ησλ 

ζπκπνιηηψλ κνπ ζην Ννκφ Καβάιαο λα είκαη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

 (XF) 

  (1FT) 

Ο αείκλεζηνο Γεψξγηνο Γελλεκαηάο, αιιά θαη ν Παξαζθεπάο Απγεξηλφο, είραλ 

πξνβιέςεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. Δίλαη έλα ζχζηεκα κε πιήξε θαη 

απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη απηφ, δελ θαηαξγείηαη απηή ε 

δπλαηφηεηα. Καη εκείο πηζηεχνπκε ζην δεκφζην ραξαθηήξα ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο. σζηά είραλ πξνβιέςεη θαη είραλ πξνλνήζεη ηα ζρεηηθά κε ηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο, πνπ αζρνινχληαη θχξηα κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

Τπάξρεη φκσο ηδηαηηεξφηεηα ζην ηαηξηθφ επάγγεικα. Αλ δελ αζθεί θαζεκεξηλά ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν έλαο γηαηξφο παζνιφγνο ρεηξνπξγφο –νπνηαζδήπνηε ρεηξνπξγηθήο 

εμεηδίθεπζεο, αιιά θαη άιισλ εηδηθνηήησλ- πνιχ γξήγνξα δελ ζα είλαη 

νινθιεξσκέλνο δάζθαινο. 

Ννκίδσ πνιχ ζσζηά είρε πξνβιεθζεί λα εκπινπηηζηεί ην Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο θαη κε ηελ παξνπζία παλεπηζηεκηαθψλ γηαηξψλ. Καη ε κέρξη ηψξα εκπεηξία 

δείρλεη φηη απηφ ήηαλ ππέξ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη φρη ελαληίνλ ηνπ. 



Αλ γηα ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο -είηε απηφ αθνξά 

παλεπηζηεκηαθνχο είηε θαη άιινπο γηαηξνχο- θάπνηα πξάγκαηα δελ ηεξνχληαη ζσζηά 

–γίλνληαη πιεκκειψο- απηφ είλαη έλα άιιν ζέκα, πνπ νθείιεη ε ίδηα ε πνιηηεία λα ην 

ειέγμεη θαη λα επηβάιεη ηνπο ζσζηνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο. Αθνχζηεθαλ θαη ηέηνηα 

πξάγκαηα. 

Πξέπεη, φκσο, λα δνχκε φηη ππάξρεη απηή ε ηδηαηηεξφηεηα. Ζ εκπεηξία κεηά απ’ 

φια απηά ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, έδεημε φηη ππήξρε 

κία κεζνβέδηθε ιχζε. Τπήξρε κία ξχζκηζε φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο απηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ πνηέ δελ κπφξεζε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

Τπήξρε κία ππνθξηζία δειαδή. Αληηκεησπίδακε έλα ζέκα πνιιέο θνξέο, θξχβνληάο 

ην θαη θάησ απφ ην ραιί. 

Δ, ιέκε φηη ζε φινπο ηνπο επηζηήκνλεο –είηε είλαη ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε είηε 

είλαη ζηε λνκηθή επηζηήκε είηε είλαη ζηνλ ηερληθφ θιάδν- δίλεηε ε δπλαηφηεηα κέζα 

απφ ην λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, λα κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

θαη σο ηδησηηθφ γξαθείν.  

Δκείο ζέινπκε λα ηαθηνπνηήζνπκε κηα εθθξεκφηεηα κε έλαλ πνιχ θαζαξφ 

ηξφπν. Γεζκεχνπκε ηνπο ίδηνπο ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ηηο αληίζηνηρεο κέξεο πνπ ζα 

δνπιέςνπλ εθηφο λνζνθνκείνπ, λα δνπιέςνπλ θαη κέζα ζην λνζνθνκείν. Έηζη θαη ην 

λνζνθνκείν δελ ράλεη απηφ πνπ ζα εηζπξάμεη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηαηξείσλ, αιιά 



θαη ηα ηαηξεία πνπ ζα είλαη έμσ, ζα είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλα, ζα θνξνινγνχληαη 

θαλνληθά, φπσο φινη νη Έιιελεο θνξνινγνχκελνη ηαηξνί.  

πλεπψο, εκείο δελ έρνπκε θάηη θξπθφ πίζσ απφ απηή ηε ξχζκηζε. Σν θάλακε 

γηαηί είλαη κία εθθξεκφηεηα πνπ δελ ηηκά θαλέλα καο. Δκείο βιέπνπκε θαηάκαηα ην 

ζέκα. Φξνληίδνπκε λα ξπζκίζνπκε ην ζέκα κε έλαλ θαζαξφ ηξφπν. Γελ ιέσ φηη είλαη 

ν θαιχηεξνο δπλαηφο ηξφπνο, είλαη φκσο ν πην θαζαξφο ηξφπνο λα ξπζκίζεηο έλα 

ηέηνην ρξφλην δήηεκα. 

Θα αλαθεξζψ θαη ζε θάπνηεο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο πξνζπαζνχκε λα 

πεξηζηείινπκε ην θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ θαξκάθνπ, είηε απηφ γίλεηαη απφ ηα ίδηα ηα 

λνζνθνκεία, ηηο θιηληθέο, είηε απηφ γίλεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, είηε απφ 

νπνηνλδήπνηε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

Δπηβάιινπκε εηζηηήξην γηα ηελ εηζαγσγή ελφο θαξκάθνπ ζε αζθαιηζηηθφ 

ηακείν ή ζε λνζνθνκείν, κε 4% πιεξσκή επί ηεο ηηκήο ex-factory. Βεβαίσο ε 

θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ θαη ην 4% ζα ππνινγηζηεί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

1.1.2011 έσο 30.6.2011. Αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε πνπ ζα έρεη γίλεη -ζα πάξνπκε 

ηα ζηνηρεία απφ ηνλ ΔΟΦ- ζα επηβάινπκε απηφ ην 4% επί ηεο ηηκήο ex- factory. 

Βεβαίσο γηα θάζε λέν θάξκαθν πνπ ζα έξρεηαη ζε θπθινθνξία, επεηδή δελ ζα έρνπκε 

ζηνηρεία, ζα επηβιεζεί ην πνζφ ησλ 2.000 επξψ, γηα λα κπνξεί λα κπεη ζε θάπνην 

αζθαιηζηηθφ ηακείν, λα κπεη δειαδή ζηε ζεηηθή ιίζηα θαη ην πνζφ ησλ 1.000 επξψ 

γηα θάζε λέα κνξθή απηνχ ηνπ λένπ θαξκάθνπ.  



Ξεθηλάκε κε έλαλ ηξφπν ζπγθεθξηκέλν, θαζαξφ ψζηε λα ππάξμεη ε επηζηξνθή 

απφ ηελ θαηαλάισζε πνπ έρνπλ απηέο νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο είηε ζηα 

λνζνθνκεία είηε ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

 

 (PM) 

(1XF) 

 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη θαη κία ζεηξά άιισλ ηαθηνπνηήζεσλ 

θαη ξπζκίζεσλ. Θα έρσ ηελ επθαηξία αχξην ζηε δεπηεξνινγία κνπ λα αλαθεξζψ 

αλαιπηηθά ζ’ απηέο.  

Θέισ λα ζαο θαιέζσ λα ςεθίζνπκε απηφ ην λνκνζρέδην πνπ ην θχξην κέιεκά 

ηνπ είλαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Ννκίδσ φηη είλαη κία ξχζκηζε πνπ δίλεη δσή ζε φια ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα πνπ είηε 

θπηνδσνχζαλ, είηε δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνζηνιή ηνπο θαη ζην 

ξφιν ηνπο. Δίκαη βέβαηνο φηη ζα ππάξμεη ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ζαο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε, γηα ηελ αλνρή ηνπ ρξφλνπ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Κη εκείο ζαο επραξηζηνχκε, θχξηε 

Τπνπξγέ. 



 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ν Βνπιεπηήο ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ 

πλαγεξκνχ θχξηνο Ησάλλεο Κνξαληήο δεηά νιηγνήκεξε άδεηα απνπζίαο ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Ζ Βνπιή εγθξίλεη; 

 ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Ζ Βνπιή ελέθξηλε ηε δεηεζείζα 

άδεηα. 

 Γίλεηαη γλσζηφ ζην ψκα φηη ηε ζπλεδξίαζή καο παξαθνινπζνχλ απφ ηα άλσ 

δπηηθά ζεσξεία, αθνχ πξνεγνπκέλσο μελαγήζεθαλ ζηελ έθζεζε ηεο Αίζνπζαο 

«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη αθνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ θαη ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Βνπιήο, 31 καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη 2 

εθπαηδεπηηθνί απφ ην 14
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Υαιαλδξίνπ. 

 Ζ Βνπιή ηνπο θαισζνξίδεη. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ φιεο ηηο πηέξπγεο) 

 Σν ιφγν έρεη ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Δκκαλνπήι 

Μπεληεληψηεο γηα δψδεθα ιεπηά. 

 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΠΔΝΣΔΝΗΩΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε. 

 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο αλακθίβνια ήηαλ 

κία κεγάιε θαηάθηεζε, κία επαλαζηαηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο πξψηεο θπβέξλεζεο ηνπ 



ΠΑΟΚ, ηεο θπβέξλεζεο ηεο αιιαγήο. Δίρε δε σο ζηφρν αθξηβψο λα δηαζθαιίζεη ηε 

ζηγνπξηά ζηε δσή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ζηα γεξαηεηά.  

Δίλαη αλαγθαίν φκσο ζήκεξα απηή ε κεηαξξχζκηζε λα πξνζαξκνζηεί πξνο 

ηελ θνηλσληθή εμέιημε, αιιά θαη λα αλαδηνξγαλσζεί. Αθξηβψο απηφ ην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη πιεξέζηεξα ην θνηλσληθφ θξάηνο 

θαη αλαβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξφλνηαο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, είλαη ε επηδίσμε θαη ν ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ 

ζπδεηάκε. Αλ απνδερζνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ην θξάηνπο 

πξφλνηαο είλαη δαπάλεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ θηάλεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζηνπο 

ρξήζηεο, ηφηε θαζίζηαηαη άθξσο απαξαίηεηε ε κεηαξξχζκηζε γηα λα επηηεπρζνχλ ε 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

αιιά θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

Αθξηβψο απηή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Αθξηβψο ζ’ απηή ηε βάζε θξίζεθε 

ζθφπηκε ε ζπλέλσζε ησλ κνλάδσλ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ, 

αιιά θαη γηα ηε κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε παξάιιειε 

πεξηζηνιή ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Έηζη ε ζπλέλσζε ησλ κνλάδσλ θαη ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ ρψξνπ ηεο παξνρήο ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο αιιά θαη ε δηαζχλδεζε 



απηψλ ησλ κνλάδσλ κε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο παξέρεη αθφκα κεγαιχηεξε 

δπλαηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, αιιά θαη 

πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνξέσλ.  

Έηζη κε ηε ζπλέλσζε θαη ηε ζπγρψλεπζε ησλ κνλάδσλ κε θξηηήξην ηε 

γεσγξαθηθή εγθαηάζηαζε αιιά θαη κε ζπλάξηεζε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη, 

δηακνξθψλνληαη νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξεο κνλάδεο αιιά θαη εμνηθνλνκνχληαη πφξνη, 

ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδεηαη θαη ε θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα λα έρνπκε έλα 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, έλα νξζνινγηθά δνκεκέλν ζχζηεκα κ’ έλα εθηεηακέλν δίθηπν 

θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ην νπνίν ζα θαιχπηεηαη νιφθιεξε ε γεσγξαθηθή έθηαζε 

ηεο ρψξαο, απφ ην νπνίν ζα παξέρνληαη ζχγρξνλεο ππεξεζίεο πξνο φινπο ηνπο 

πνιίηεο κε ηξφπν ηζφηηκν θαη φκνην ζ’ νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα. Ζ νξζνινγηθφηεξε 

θαηαλνκή εμαζθαιίδεη πιεξέζηαηε θάιπςε αιιά θαη νηθνλνκηθά θαη επηζηεκνληθά 

νξζή πνηφηεηα ιεηηνπξγίαο έηζη ψζηε λα έρνπκε ηζρπξέο κνλάδεο πνπ έρνπλ κάιηζηα 

κηθξφηεξν θφζηνο ελψ επηηπγράλνπλ θαη κεγαιχηεξν φθεινο. 

(BS) 

  

  

  

01PM 



Δλψ κε ηελ παξάιιειε θαηάξγεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλб πνπ νπζηαζηηθά 

είλαη αλχπαξθηα θαη ιεηηνπξγνχλ σο θαληάζκαηα ζήκεξαб επέξρεηαη ε θπζηθή 

εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα έρνπκε ιεηηνπξγηθή επηζηεκνληθή 

δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη λα 

παξέρνληαη λέεο δπλαηφηεηεο, έηζη ψζηε ε έληαμε ζε έλα επξχηεξν δνκηθφ πιαίζην 

ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη θπζηθήο απνθαηάζηαζεο λα δίλεη 

άιιε πξννπηηθή ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο καο.  

Γηα πξψηε θνξά, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αλαπηχζζεηαη ζε νιφθιεξε 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ε έληαμε ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, φπσο ηα 

ΚΑΦΚΑ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, φρη κφλν σο ιεηηνπξγηθέο νληφηεηεο, αιιά θαη 

σο ηζρπξέο πνιχπιεπξεο κνλάδεο πνπ ζα επηηεινχλ ηηο ζπζηεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θπζηθήο ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο.  

Έηζη κε ην ζρέδην λφκνπ θαη ηε ζεζκνζέηεζή ηνπ ζπγθξνηείηαη γηα πξψηε 

θνξά ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα  έλα εζληθφ ζχζηεκα θπζηθήο θαη ηαηξηθήο 

απνθαηάζηαζεο κε ηελ έληαμε ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην ΔΤ. Με ηελ 

έληαμε ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηα λνζνθνκεία ζα είλαη δπλαηή ε 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο ζηνπο πνιίηεο ελψ ζα παξακείλεη ζην ζθνπφ 

ησλ θέληξσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε άηνκα κε θηλεηηθά θαη λνεηηθά 

πξνβιήκαηα.  



Δίλαη δε πεξηηηφ λα πσ φηη ζθνπφο ησλ θέληξσλ είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε 

αιιά θαη ε ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, αιιά θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κε ηελ 

πξνεπαγγεικαηηθή ή επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε.  

Πεξαηηέξσ ζεκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί θαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ 

Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ, ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ έηζη ψζηε 

επηηέινπο λα αληηκεησπηζηεί ξηδηθά ε δηαθζνξά ζε έλα ρψξν πνπ απαηηεί αλζξσπηά 

θαη ζηνλ νπνίν βαζκνινγείηαη πξσηαξρηθά ε αλζξψπηλε θνηλσλία. Γηα απηήλ αθξηβψο 

ηε ιεηηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο είλαη πνιχ νξζή ε ξχζκηζε ηεο δηαθνπήο ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο πνιπηέθλσλ θαη ηξηηέθλσλ ζε φζνπο έρνπλ πςειά 

επηδφκαηα θαη πνπ άξα δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη αλαγθαίν απηφ ην επίδνκα ζηηο 

νηθνγέλεηεο απηέο.  

Πξέπεη λα απνδερζνχκε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη ην ζρέδην λφκνπ 

απνηειεί κηα νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο πνπ απνβιέπεη βαζηθά ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο-πξφλνηαο κε ζηφρν αλακθίβνια ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο.  

Άιισζηε πξέπεη λα δερζνχκε φηη ζήκεξα ην ζχζηεκα θνηλσληθήο θξνληίδαο, 

πνπ είλαη εθηφο ηνπ ΔΤ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ, απφ 

αζθπθηηθή γξαθεηνθξαηία, απφ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, αιιά θαη απφ πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πνιινί 



θνξείο, επηθαιππηφκελεο ππεξεζίεο, απνζπαζκαηηθέο ππεξεζίεο, αλεμέιεγθηε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο, ρακειή ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. Γη’ απηφ ε δηαζχλδεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

ηθαλνπνηεί θαη’ αξρήλ ηηο ζπλέρεηεο κεηαμχ πγεηνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

Γηαζπλδέεη απηά ηα δπν πεδία.  

Ζ κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα είλαη απαξαίηεηε ζηε ρψξα καο. Ζ θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη απνζπαζκαηηθέο. Έρνπκε 

νπζηαζηηθέο ειιείςεηο ππνδνκψλ θαη νξγάλσζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αζζελψλ κεηά ην εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν. Γη’ απηφ ε έληαμε ησλ αζζελψλ ζε έλα 

ζχζηεκα θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο είλαη επηβεβιεκέλε πιένλ 

αλάγθε. Καη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν θάζκα 

πγεηνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα κηα θιηληθή, αιιά θαη θνηλσληθή 

δηαρείξηζε ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ.  

Αλαληίξξεηα νη ζπγρσλεχζεηο ησλ πνιπάξηζκσλ κηθξψλ θαη κεγάισλ 

κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο 

ηνπ ηαηξηθνχ, ηνπ λνζειεπηηθνχ, αιιά θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

δπλακηθνχ. Έηζη δηακνξθψλεηαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία, κε 

ρακειφηεξν θφζηνο κάιηζηα, ελψ επηρεηξείηαη θαη ε πνηνηηθή κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.  

(SX) 



(1BS) 

Πεξαηηέξσ, ε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ πξνσζείηαη κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ Οξγαληζκψλ δηνίθεζεο, κε ελαξκνληζκέλν δηνηθεηηθφ θαη 

νξγαλσηηθφ πιαίζην, πνπ ζα δηνηθνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ έρνπλ 

γλψζε, εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο, ζα είλαη κία κεγάιε, 

μερσξηζηή θαηάθηεζε.  

Βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηνχλ 

θαη επαξθείο πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ησλ 

θέληξσλ απνθαηάζηαζεο. Γη’ απηφ ε εηήζηα ηθαλνπνηεηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη 

λα είλαη αλαγθαία.  

θφπηκε είλαη θαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ θνξέσλ, 

αιιά θαη ε πξφβιεςε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο θαη ζε ηνπηθφ, αιιά θαη ζε θξαηηθφ 

επίπεδν. 

Αθφκε, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη λα 

απνζαθεληζηεί επαξθψο θαη κε απφιπηε ζαθήλεηα ε ζρέζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ κε ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο. 

Πηζηεχνληαο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη έηζη παξέρεηαη κία πςειήο 

πνηφηεηαο θνηλσληθή θξνληίδα, ςεθίδνπκε ην ζρέδην λφκνπ πνπ είλαη γηα εκάο ε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηγνπξηάο ηεο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ζηα γεξαηεηά, ζηνηρεία πνπ 



εκείο ζην ΠΑΟΚ ζεσξνχκε δέζκεπζε θαη επζχλε  καο απέλαληη ζην ιαφ, ν νπνίνο 

δηθαηνχηαη κία αλζξψπηλε θνηλσλία. 

αο επραξηζηψ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ 

Δθπξφζσπν ηνπ ΠΑΟΚ, ηνλ θ. Μπεληεληψηε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα φηη ηε 

ζπλεδξίαζή καο παξαθνινπζνχλ απφ ηα άλσ δπηηθά ζεσξεία, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ζπκκεηείραλ ζην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα «Δξγαζηήξη Γεκνθξαηίαο» πνπ 

νξγαλψλεη ην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο, είθνζη ηέζζεξηο καζεηέο θαη δχν εθπαηδεπηηθνί απφ 

ην 30
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Πεξηζηεξίνπ. 

Ζ Βνπιή ζαο θαισζνξίδεη. 

(Υεηξνθξνηήκαηα) 

Παξαθαιείηαη λα ιάβεη ην ιφγν ν Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θ. Αλδξέαο Λνβέξδνο. 

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πξηλ μεθηλήζσ λα ιέσ απηά πνπ ζέισ λα 

πσ ζήκεξα, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ πσο ηελ θεληξηθή νκηιία κνπ ζα ηελ θάλσ 

αχξην. Οη δηθέο κνπ παξεκβάζεηο, κέζσ ηεο θεληξηθήο κνπ νκηιίαο –θαη αλαθέξνκαη 

ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, αιιά θπξίσο ζηνπο Κνηλνβνπιεπηηθνχο Δθπξνζψπνπο- 



ζα ζηξαθνχλ γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο πνπ θάλεη ην ζρέδην λφκνπ. 

πλεπψο, θαλείο ζα κπνξνχζε λα πεη φηη είλαη κία νκηιία πνπ βαζίδεηαη ζηηο θαη’ 

άξζξνλ πνιηηηθέο καο επηινγέο φπσο απηέο δηαξξπζκίδνληαη ζην ζρέδην λφκνπ. Άξα, 

αχξην ζα είλαη ε δηθή κνπ παξέκβαζε. 

ήκεξα ζα πεξηνξηζηψ λα ζρνιηάζσ έλα δήηεκα πνπ εηέζε ρζεο απφ ηνλ θ. 

Μνπζνπξνχιε, ην ζπλάδειθν Βνπιεπηή Υίνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, λα θάλσ πξνο 

ην ψκα κία ελεκέξσζε γηα κία δξάζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη λα πσ νξηζκέλα 

πξάγκαηα γηα θάηη πνπ ζα εηζεγεζψ ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζε ιίγα ιεπηά. 

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, άθνπζα ρζεο ην ζπλάδειθν ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο θ. Μνπζνπξνχιε λα ιέεη –θαη ηνλ θ. αικά κεηά- γηα ην ρξένο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηα λνζνθνκεία απηέο ηηο κέξεο, δειαδή κεηά ηε ξχζκηζε ηνπ Ηνπλίνπ 

ηνπ 2010. Οη εξσηήζεηο θαη νη παξεκβάζεηο απηνχ ηνπ επηπέδνπ είλαη πάξα, κα πάξα 

πνιχ ρξήζηκεο. Ίζσο φπνηνο δελ έρεη πεξάζεη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο λα κελ 

θαηαιαβαίλεη ηε ρξεζηκφηεηάο ηνπο. Γηφηη έζησ θη αλ έρνπλ ζην ζθεπηηθφ ηνπο κία 

επηζεηηθή δηάζεζε θαη κία δηάζεζε θξηηηθήο, πάλησο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα κάζεη ε 

Δζληθή Αληηπξνζσπεία πνχ αθξηβψο βξηζθφκαζηε, ηη αθξηβψο γίλεηαη κε ηηο δαπάλεο 

ησλ λνζνθνκείσλ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, νξίδνπκε σο δαπάλεο λνζνθνκείσλ ηηο δαπάλεο 

ηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα θαξκάθσλ, ηηο δαπάλεο ηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ θάζε κνξθήο –απφ ηα πην απιά έσο ηα πην ζχλζεηα- θαη επίζεο ηηο δαπάλεο 



ηνπο γηα ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο, γηα ελνίθηα ιφγνπ ράξε, γηα θσο, λεξφ, ηειέθσλν 

θαη ηα ηνηαχηα.  

Σηο ππφινηπεο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη θαηά βάζε ηε κεγάιε ηνπο δαπάλε 

πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, φπσο μέξεηε ηελ έρεη 

αλαιάβεη ην θξάηνο. 

 

(BM) 

(1SX) 

Σα ζρεηηθά πνζά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θεληξηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, ν νπνίνο είλαη θαη ν κεγάινο ηνπ πξνυπνινγηζκφο. Ο κηθξφηεξνο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνκήζεηεο ησλ λνζνθνκείσλ. 

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Γ΄ Αληηπξφεδξνο ηεο 

Βνπιήο θ. ΒΤΡΩΝ ΠΟΛΤΓΩΡΑ) 

  Πάκε λα δνχκε ηψξα ηη έρεη ζπκβεί κε πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο:  

Δίπα θαη ρζεο ζε κία βξαρχηαηε παξέκβαζή κνπ-απάληεζε ζην ζπλάδειθφ 

καο φηη ην 2010 -αιιά αθφκε θαη ηψξα- εληνπίδνληαη, θχξηνη ζπλάδειθνη, δαπάλεο 

απφ ην 2010 θαη πξηλ. Καη εληνπίδνληαη δαπάλεο απφ ην 2010 θαη πξηλ, γηαηί ν 

εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ, πνπ νπσζδήπνηε πξνυπνζέηεη ηελ θαηαγξαθή ηνπο, 

ήηαλ -θαη είλαη αθφκε- κία καθξά θαη επίπνλε δηαδηθαζία. Γηαηί απφ ην 1995 θαη 

κεηά, φπσο είπα θαη ρζεο ζηελ παξέκβαζή κνπ, ηα λνζνθνκεία θαηά βάζε δελ 



πιήξσλαλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Άξα, νη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ επί ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΠΑΟΚ, κε πιεξψλνληαο ηνπο 

πξνκεζεπηέο, δελ είραλ εηθφλα, δελ είραλ θαη αίζζεζε –λα ην πσ πην ραιαξά- ηνπ ηη 

αθξηβψο δαπαλνχλ, αθνχ ε ρξήζε δηαδερφηαλ ε κία ηελ άιιε, ρσξίο θαλέλαο λα δίλεη 

ινγαξηαζκφ ζε θαλέλαλ. αο ζπκίδσ φηη ηφηε είρε αλαπηπρζεί θαη ν δηάινγνο γηα ηελ 

αλάγθε λα θαηαζηνχλ νη δηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ ππφινγνη θαη λα έρνπλ 

θιεηζηνχο πξνυπνινγηζκνχο, ηνπο νπνίνπο αλ δελ ηεξνχλ, λα έρνπλ αζηηθέο θαη 

πνηληθέο επζχλεο, φπσο έιεγαλ θάπνηνη ζπλάδειθνη.  

Σα λνζνθνκεία, ινηπφλ, δελ πιήξσλαλ. Πνηνο πιήξσλε; Καλέλαο. Πιήξσλαλ 

νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ε κία δηαδερφηαλ ηελ άιιε.  

Κχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ πξνζσπηθή εκπεηξία σο λένο Βνπιεπηήο ηελ άλνημε 

ηνπ 2009. Μφιηο είρα εθιεγεί θαη ζπκάκαη ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Τγείαο, ηνλ θ. Αιέθν 

Παπαδφπνπιν, λα θάλεη εδψ παξεκβάζεηο γηα ηε ξχζκηζε ρξεψλ ηνπ πξφζθαηνπ –

ηφηε- παξειζφληνο, λα ηνπ επηηίζεηαη ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο απφ ηελ 

Αμησκαηηθή –ηφηε- Αληηπνιίηεπζε θαη εγψ, σο λένο Βνπιεπηήο, λα πξνζπαζψ λα 

θαηαιάβσ ηη ιέλε δχν άλζξσπνη πνπ ήμεξαλ ηα ζέκαηα. Χο Βνπιεπηήο ηεο 

Αληηπνιίηεπζεο πηα ην 2004, είδα ηνλ θ. Νηθήηα Καθιακάλε λα θάλεη ην ίδην. Πξέπεη 

λα πηζηψζνπκε ζηνλ θ. Νηθήηα Καθιακάλε φηη ζηε ξχζκηζή ηνπ πξνέβιεςε πιεξσκή 

cash. Καη δελ κε απαηάεη ε κλήκε κνπ. Ήηαλ θαη εθείλε κία ξχζκηζε πεληαεηίαο. 



Άθνπζα, ινηπφλ, ηνλ θ. Αιέθν Παπαδφπνπιν θαη ηνλ θ. Νηθήηα Καθιακάλε λα ιέλε 

ζην ψκα φηη «απηή είλαη ε ηειεπηαία ξχζκηζε».  

Απηή ε ηαθηηθή ησλ πεξίπνπ δεθαεπηά εηψλ λα κελ πιεξψλεη θαλείο, αιιά 

κεηά απφ πνιιά ρξφληα λα πιεξψλεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε ξπζκίζεηο, 

δεκηνχξγεζε κία ηξνκαθηηθή δηνηθεηηθή αθαηαζηαζία, κέζα ζηελ νπνία θψιηαζε θαη 

ε δηαθζνξά. Ζ πγεία δελ είλαη ν καγλήηεο ηεο δηαθζνξάο απφ κφλε ηεο. Ζ πγεία, 

δειαδή ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, θαζψο θαη νη κνξθέο πξσηνβάζκηαο πγείαο, πνπ 

είρακε, απνηέιεζαλ πεδία θξηθηήο θαθνδηνίθεζεο. Έηζη, ε δηαθζνξά θψιηαζε εθεί. Ζ 

θαθνδηνίθεζε, κάιηζηα, δεκηνχξγεζε θαη επηρεηξήκαηα, πξνθάιεζε ην ζρεκαηηζκφ 

επηρεηξεκάησλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ λνζνθνκείσλ, θαζ’ φηη απηνί έπαηξλαλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο ηέζζεξα, πέληε, έμη ρξφληα κεηά. Γηα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πιήξσλαλ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ είραλ, ην θφξν κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, ην ΦΠΑ 

ηνπο, νη επηρεηξεκαηίεο πιήξσλαλ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηα πιηθά πνπ 

αγφξαδαλ, αιιά δελ πιεξψλνληαλ. Δγψ έρσ θαηαγξάςεη επηά πεγέο δαπαλψλ γηα 

ηνπο πξνκεζεπηέο. Δλφςεη απηήο ηεο αθαηαζηαζίαο ππεξηηκνινγνχζαλ. Καη φινη πηα 

είρακε απνδερζεί λα αθνχκε, ρσξίο λα αληηδξάκε καρεηηθά, φηη έλα πιηθφ λα ην 

αγνξάδεη έλαο θνξέαο πγείαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αο πνχκε, 400 επξψ –θαη δελ 

αλαθέξσ ηπραίν παξάδεηγκα, είλαη έλα παξάδεηγκα πνπ ζα αμηνπνηήζσ ζηε ζπλέρεηα- 

θαη ην ίδην πιηθφ αθξηβψο έλαο θνξέαο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο πγείαο λα ην 

αγνξάδεη 2.000 θαη 2.500 επξψ.  



Σαπηνρξφλσο, ε πξνθιεηή δήηεζε θαη νη κε αλαγθαίεο ηαηξηθέο πξάμεηο, φπσο 

θαη ε κε αλαγθαία θαηαλάισζε θαξκάθσλ κέζα ζηα λνζνθνκεία, παξφμπλε ηε 

δαπάλε, ηελ νπνία νπδείο πιήξσλε, νπδείο θαηέγξαθε. Καη εκείο -θαληάδνκαη θαη 

άιινη- αιιά δελ έρσ ηελ εκπεηξία.  

(PS) 

 

 

(BM) 

Πάλησο, φηαλ παξέιαβε ε θ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ ππήξραλ κεγάια 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, φπνπ δελ ήηαλ εθεί ν δηνηθεηήο γηα λα παξαδψζεη ζηνλ 

επφκελν θαη ζρεδφλ θακκία ρξνληά ζε φια ηα λνζνθνκεία δελ είρε θιείζεη απφ 

πιεπξάο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  

Γελ ιέσ, θπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, φηη αλ δελ ππήξρε απηφ ην νηθνλνκηθφ 

ζηέλεκα ηεο ρψξαο, ε κεγάιε ηεο θξίζε θαη ε επνπηεία, δελ ζα παξαιείπακε λα 

θάλνπκε ηε δηαξζξσηηθή αιιαγή πνπ έπξεπε λα θάλνπκε ζε ζρέζε κε ηηο πιεξσκέο 

ησλ λνζνθνκείσλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Γελ ην ιέσ απηφ, κπνξεί ε θαηάζηαζε λα 

ζπλερηδφηαλ. 

Δκείο, σο θφκκα ζην πξφγξακκά καο είρακε ηνλ εμνξζνινγηζκφ, θαληάδνκαη 

θαη άιια θφκκαηα ζα ηνλ είραλ, αιιά φηαλ θπβέξλεζαλ δελ ηνλ έθαλαλ. Άξα, δελ 



ππεξεθαλεχνκαη, νχηε θνκπάδσ, νχηε ζέισ λα πσ θάηη ππέξ ηνπ νκηινχληνο θαη θαηά 

πξνεγνχκελσλ ζπλαδέιθσλ.  

Δπηζεκαίλσ πάλησο ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο φηη απηήλ ηε ζηηγκή δελ έρνπκε 

ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπκε θξπθέο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζε επφκελεο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Γελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Καηαγξάθνληαη νη δαπάλεο καο 

θαη ειέγρεηαη ε απνπιεξσκή ηνπο, γηαηί επηρεηξείηαη λα θαηαγξαθεί ην έιιεηκκα θάζε 

ρξήζεο θαη ζπλεπψο ην δεκφζην ρξένο. Γελ κπνξεί λα θξπθηεί πηα ηίπνηα. Χζηφζν 

αλαθαιχπηεηαη εδψ ή εθεί ε ππνρξέσζε πνπ είρε μεθχγεη απφ ξπζκίζεηο θαη έξρεηαη 

απφ ην παξειζφλ.  

Άξα, απαληψ, φπσο θαη ερζέο έθαλα, κε πην αθξηβείο νηθνλνκηθνχο θαη 

αξηζκεηηθνχο φξνπο ζήκεξα ζην εξψηεκα: «Πνηα είλαη ηα ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ 

ζήκεξα; Γεκηνπξγείηαη, άξαγε, έλα λέν ηέξαο ρξεψλ;». Γελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο πξνείπα θαη γηαηί κέζσ θαη ηνπ ESY.net πνπ έρνπκε 

εγθαζηδξχζεη -κηα κεγάιε δηαξζξσηηθή αιιαγή πνπ αθφκε δελ έρεη νινθιεξσζεί- 

ππάξρεη θαηαγξαθή ζε κεληαία βάζε ηνπ ηη ραιάεη θαη ηνπ ηη εηζπξάηηεη έλα 

λνζνθνκείν. Απφ ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2011, έρνπκε ην ESY.net θαη ην εκπηζηεχεηαη 

θαη ε ειιεληθή πνιηηεία θαη νη Σξφηθα.  

Έρνπκε, ινηπφλ, 900 εθαηνκκχξηα επξψ πνπ έξρνληαη απφ πξνκήζεηεο ηνπ 

2010, ην έιαζζνλ κέξνο γχξσ ζηα 300 εθαηνκκχξηα θαη 600 εθαηνκκχξηα απφ 

νθεηιέο ηνπ παξειζφληνο, νθεηιέο πνπ έξρνληαη πξηλ απφ ην 2010. Οθείινπκε, 



ινηπφλ, απηά ηα 900 εθαηνκκχξηα, ην θιείζηκν ηνπ 2010 -επαλαιακβάλσ- θαη νθεηιέο 

απφ πξηλ, θαζψο θαη 1.100.000.000 επξψ απφ ηηο πξνκήζεηεο ησλ λνζνθνκείσλ ην 

πξψην ελλεάκελν, έσο θαη ηέινο επηεκβξίνπ δειαδή, ηνπ 2011, ζχλνιν 2 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

Δίλαη απηφ αθνξκή γηα θξηηηθή; ρη, δηφηη ε νινθιήξσζε ηνπ ζηνηρείνπ 

πξνυπνζέηεη θαη ην εμήο: 600 εθαηνκκχξηα επξψ, ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ζην 

πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ, ζα θαηαβιεζνχλ πξνο ηα ηακεία θαη ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ θ. αρηλίδε, απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

θξάηνπο, απηέο ηηο εκέξεο θαη 1.200.000.000 επξψ ζα θαηαβιεζνχλ απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο πξνο ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο σο ρξέε ηεο παξνχζαο θαη 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ζχλνιν 1.800.000.000 επξψ.  

Πφηε; Σψξα. Πφηε είλαη ην ηψξα; Ο Οθηψβξηνο θαη ν Ννέκβξηνο. Σν έηνο ζα 

θιείζεη κε ην γλσζηφ ζε εκέλα ηξφπν απφ ηελ πεξζηλή θνχξζα λα πξνιάβνπκε κέρξη 

31/12 λα θάλνπκε ηηο πιεξσκέο. Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν, αιιά μέξνπκε λα ην 

θάλνπκε. Οη εκπινθέο πνπ δεκηνπξγεί ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη νη πάξεδξνί ηνπ 

καο είλαη γλσζηέο. Θα παιέςνπκε λα ηηο μεπεξάζνπκε, φπσο θάλακε θαη πέξζη -φρη 

λα ηηο παξαθάκςνπκε, λα ηηο μεπεξάζνπκε- αληηκεησπίδνληαο ηα λνκηθά ζέκαηα. Θα 

καο κείλεη έλα ππφινηπν 200 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζπλ ηα πεξίπνπ 350 εθαηνκκχξηα 

επξψ πνπ ζα είλαη ην ππφινηπν ρξένο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

2011.  



(AS) 
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Θα πάκε, ινηπφλ, ζε πεληαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα πνπ ζα ρξσζηάκε απφ 

ηελ παξνχζα θαη ηηο παξειζνχζεο ρξήζεηο –πξνζέμηε- φηαλ ζε θάζε ινγηζηηθή ρξήζε 

-φζνη απφ εδψ έρνπλ ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ή κε κεγάια λνκηθά πξφζσπα 

γλσξίδνπλ- ην ηειεπηαίν ηξίκελν ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ εθάζηνπ έηνπο ρξήζε 

ηαθηνπνηείηαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ επνκέλνπ. 

 πλεπψο, πεγαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία εμνξζνινγηζκνχ ησλ ρξεψλ θαη ησλ 

δαπαλψλ πνπ έρεη νξαηφ ηέινο, γηαηί έρεη νξαηφ παξφλ. Καη απηφ ην θηήκα ηεο 

ειιεληθήο δηνίθεζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηα λνζνθνκεία, ζα ην παξαιάβνπλ θαη νη 

επφκελεο θπβεξλήζεηο θαη ζα δηαγξαθεί πηα απ’ φινπο καο ε ληξνπή ησλ δεθαεπηά 

εηψλ κε ξχζκηζεο ρξεψλ, κε πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ, δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ 

πιήξνπο θαθνδηνίθεζεο θαη ζπλεπψο δηαθζνξάο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, απηή είλαη κηα νινθιεξσκέλε απάληεζε ζην 

ζπλάδειθν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνλ θ. Μνπζνπξνχιε. Δάλ ρξεηαζηεί ζα επαλέιζσ 

θαη κε πην ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο αλά πξντφλ, αλά θαηεγνξία πξντφλησλ, αλά 

θάξκαθν ή αλά αλαιψζηκν πιηθφ.  



Θα ήζεια λα θάλσ κηα αλαθνίλσζε: Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, κε πνιιέο 

αθνξκέο, θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν πάζεο κνξθήο, επίθαηξεο εξσηήζεηο, επίθαηξεο 

επεξσηήζεηο -κλεκνλεχσ ηελ ηειεπηαία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο- ήξζακε ζηε 

Βνπιή –ζηελ Οινκέιεηα ή ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ- γηα λα 

κηιήζνπκε γηα ηε κεγάιε καο πξνζπάζεηα λα εμαιεηθζεί ε «ιίζηα ηεο ληξνπήο» ηνπ 

ΟΚΑΝΑ γηα ηα λαξθσηηθά. Έρσ θέξεη ξχζκηζε κέζα ζην ζρέδην λφκνπ θαη ζπλεπψο, 

εδξάδνκαη ζε απηή γηα λα πσ θάηη γεληθφηεξν. Γελ κηιάσ εθηφο ζέκαηνο.  

Δίπακε φηη ην ΚΔΘΔΑ θάλεη ηελ πην ζθιεξή δνπιεηά, αθνχ αληηκεησπίδεη 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηε ζέιεζε λα παιέςνπλ ηα λαξθσηηθά κέζα απφ ζηεγλά 

πξνγξάκκαηα. Απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΘΔΑ ζηαζεξφ είλαη ην πνζνζηφ 50% ζπλ 

άλζξσπνη πνπ ζεξαπεχνληαη. Έρνπκε, φκσο, θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΟΚΑΝΑ, 

παξεκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε εμαξηεκέλνπο ηνμηθνκαλείο αζζελείο 

φπνπ εθεί ε ζηήξημε είλαη ςπρνινγηθή ή ςπρηαηξηθή, ηαηξηθή πάζεο κνξθήο θαη 

ζηήξημε πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ρνξήγεζε αληηεμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.  

Δκείο παξαιάβακε ηε «ιίζηα ηεο ληξνπήο» θαηά ηελ επηηπρεκέλε έθθξαζε 

ηνπ θ. Καξακαλιή φηαλ παξέιαβε απφ ηνλ θ. εκίηε κηα ιίζηα κε δπφκηζη ρηιηάδεο 

αλζξψπνπο ζε φιε ηελ Διιάδα. Σελ απεθάιεζε ζσζηά «ιίζηα ηεο ληξνπήο», φκσο, 

ηελ παξέδσζε ππεξδηπιάζηα ζηελ Κπβέξλεζε ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ. Δκείο σο 

Τπνπξγείν Τγείαο πήξακε έλα θαηάινγν πεξίπνπ επηά ρηιηάδσλ αλακελφλησλ κε 

ρξφλν αλακνλήο επηά ρξφληα θαη ηξεηο κήλεο.  



Μεηά απφ δηάινγν κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο 

μεθίλεζε έλα πξφγξακκα εμάιεηςεο απηήο ηεο «ιίζηαο ηεο ληξνπήο». Σελ 8
ε
 

επηεκβξίνπ –βάιακε εκεξνκελίεο, βάιακε ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ γηα ηα λνζνθνκεία 

ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ 16
ε
 ζηελ Αζήλα, ηα θάλακε απηά- αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

έθαλε αίηεζε έλαο αζζελήο ζηε Θεζζαινλίθε θαη πξνρζέο εληάρζεθε ζην 

πξφγξακκα. Υξφλνο; Οχηε έλαο κήλαο. Λίζηα αλακνλήο ζηε Θεζζαινλίθε ρηιίσλ 

εθαηφ αηφκσλ. Υξφλνο αλακνλήο ζηε Θεζζαινλίθε; Σξεηζήκηζη ρξφληα. Υξφλνο 

αλακνλήο ζήκεξα; Ληγφηεξν απφ έλα κήλα.  

Αο πάκε ηψξα ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Αηηηθή. Κιείζακε, φπσο είρακε απφ 

πέξζη πεη, ζηηο 3 Οθησβξίνπ ηνλ ΟΚΑΝΑ ηνπ Πεηξαηά γηαηί δηαλεκήζεθαλ νη 

αζζελείο ζε πέληε λνζνθνκεία ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά θαη ησλ γχξσ δήκσλ. 

Απειεπζεξψζακε ζε θάζε θξίζεο ην εκπνξηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θέληξν ηνπ 

Πεηξαηά. Μηθξνί ή κεγάινη καγαδάηνξεο, κηθξνί ή κεγάινη επηρεηξεκαηίεο, δηθεγφξνη, 

γηαηί ηα δηθαζηήξηα ήηαλ δίπια, έλαο νιφθιεξνο θφζκνο ηεο δνπιεηάο, ηνπ εκεξήζηνπ 

θαζεκεξηλνχ κφρζνπ απαιιάρζεθε απφ φζα ζπλνδεχνπλ απηνχο πνπ ζπλσζηίδνληαη 

γηα λα κπνπλ ζε έλα πξφγξακκα πεξηκέλνληαο επηά ρξφληα. πνηνο είλαη ζε 

πξφγξακκα δελ ζπλσζηίδεηαη. Οη άλζξσπνη πνπ βιέπνπκε, αλζξψπηλα θνπθάξηα λα 

είλαη ζην δξφκν, δελ είλαη άλζξσπνη πνπ είλαη ζε πξφγξακκα. Δίλαη απηνί πνπ δελ 

είλαη ζε πξφγξακκα νη νπνίνη ζπλσζηίδνληαη εθεί, δεκηνπξγψληαο κηα πηάηζα πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.  



Έρνπκε πξνεηδνπνηήζεη θαη φινπο απηνχο πνπ κε ηα βαπνξάθηα ηνπο 

θεξδνζθνπνχλ αζχζηνια ζε βάξνο ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πξφβιεκα, ηνπο έρνπκε 

πεη φηη θαη ν ΟΚΑΝΑ, αιιά θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο δελ ηνπο θνβφκαζηε φ,ηη θαη αλ 

θάλνπλ.  

 

ΡΔ 

 

  

(1AS) 

Δίκαζηε ηφζνη πνιινί απηνί πνπ πηζηεχνπκε απηφ ην πξφγξακκα, είλαη ηφζνη 

πνιινί απηνί πνπ εθαξκφδνπλ απηφ ην πξφγξακκα θαη ήηαλ ηέηνηα ε ζπλαίλεζε ησλ 

ηεζζάξσλ θνκκάησλ ηεο Βνπιήο πάλσ ζ’ απηφ ην ζέκα, πνπ απηφ ζα πάεη θάησ-

θάησ. Γελ ζηακαηά, ζα νινθιεξσζεί φπνηνο θαη λα έξζεη. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε ζήκεξα λα ζαο πσ 

φηη ζηηο 25 Οθησβξίνπ θιείλεη ε Καπνδηζηξίνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ζηηο 2 

Ννεκβξίνπ θιείλνπλ ηα Δμάξρεηα. Σειεηψλεη ε ιίζηα ηεο ληξνπήο θαη ε αθαηαζηαζία 

ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ζηηο επφκελεο κέξεο.  

Δίρα πεη ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ –νη αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

Τθππνπξγνί ην ζπκνχληαη- φηη απηφ ζα γίλεη πξνο ηα ηέιε Ννεκβξίνπ. Γίλεηαη ηψξα. 

Πάεη ηφζν γξήγνξα ην πξφγξακκα ηεο θαηαλνκήο ησλ κνλάδσλ παξνρήο ζεξαπείαο 



ζηα λνζνθνκεία θαη ηφζεο είλαη νη δπλάκεηο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, νπφηε 

εγψ απαληψ κε απηφ ην επηρείξεκα ζηνπο επηθξηηέο ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, πνπ 

εκθαλίδνληαη σο ππνζηεξηθηέο ηνπ. Γηαηί, φηαλ είζαη ζην χζηεκα Τγείαο, θπξίεο θαη 

θχξηνη Βνπιεπηέο, θαη θάζε κέξα ην βξίδεηο, θάζε κέξα ιεο, φρη ηη έρεηο θαη κπνξείο 

λα παξάζρεηο, αιιά ηη δελ έρεηο, δελ αλήθεηο ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο. Δίζαη έλαο παιαηφηξνπνο, έζησ, ππνλνκεπηήο ηνπ.  

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Πνηνί είλαη απηνί, θχξηε Τπνπξγέ;  

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Να ζαο δείμσ, θχξηε ζπλάδειθε, φηαλ ζα βγνχκε ζην δεκφζην 

δηάινγν εθηφο Αηζνχζεο, πάλσ απφ πελήληα ηέηνηα πξφζσπα.  

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Να καο πείηε… 

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Δίκαη έηνηκνο κεηά απφ έλα ρξφλν ζ’ απηφ ην Τπνπξγείν λα ζαο πσ 

έλαλ πξνο έλαλ φινπο απηνχο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη σο πξνζηάηεο ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ελψ είλαη ερζξνί ηεο.  

Να, θπξίεο θαη θχξηνη, πνπ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί 

νχηε 1 επξψ, θζάλεη ζ’ απηφ ην απνηέιεζκα. Μνπ έιεγαλ, θπξίεο θαη θχξηνη 

Βνπιεπηέο, φηαλ πήγα ζην Τπνπξγείν, φηη πξέπεη λα θάλσ εθαηφλ δέθα ηέζζεξηο 

πξνζιήςεηο –ν θ.Σηκνζίδεο είλαη κάξηπξάο κνπ- φηη ρξεηαδφκαζηε 17 εθαηνκκχξηα ην 

ρξφλν θαη δελ ρξεηαζηήθακε νχηε 1 επξψ! Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο έρεη 



αζηείξεπηεο δπλάκεηο πνπ πνηέ δελ αμηνπνηήζακε, πνπ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηνχκε, ε δηθή καο Κπβέξλεζε, ε νπνηαδήπνηε άιιε θπβέξλεζε, κε ηξφπν θαηά 

ηε γλψκε κνπ κε πεξηνξηζηηθφ.  

Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο κπνξεί λα θάλεη πνιιά θαη ην απνδεηθλχεη. Απηή 

είλαη κηα κεγάιε απφδεημε, κε δηεζλή δεκφζηα ζέα, αθνχ απφ ηε Ληζαβφλα θαη ην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηα λαξθσηηθά ζε φιε ηελ Δπξψπε παξαθνινπζνχλ απηφ ην 

εγρείξεκα. Γελ πίζηεπαλ, φπσο κνπ εηπψζεθε απφ ηνλ Έιιελα πξέζβε ζηε 

Ληζαβφλα, φηη απηφ ζα θζάζεη θάησ-θάησ θαη ζα θέξεη απνηειέζκαηα. Γελ ην 

πίζηεπαλ. 

Δπεηδή ππάξρνπλ πάξα πνιιέο κέζνδνη –δελ έρσ ρξφλν λα ηηο αλαπηχμσ 

ηψξα-  αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ρψξα ζε ρψξα ηεο Δπξσδψλεο ή θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηαγξάθεηαη ν ρψξνο ησλ λνζνθνκείσλ πηα σο κηα εθ ησλ 

κεζφδσλ κε άξηζηα απνηειέζκαηα, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο ιίζηεο ησλ 

αλακελφλησλ. Οχηε έλαο άλζξσπνο ζα πεξηκέλεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα κέξεο 

κέζα ζηηο επφκελεο κέξεο ηνπ Οθησβξίνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ Ννεκβξίνπ. 

Δπαλαιακβάλσ φηη ζηηο 25 Οθησβξίνπ θιείλεη ε Καπνδηζηξίνπ -θαη αο ζαο πνπλ νη 

δήκαξρνη Αζελαίσλ ηη ζεκαίλεη γηα ην θέληξν ηεο Αζήλαο ε Καπνδηζηξίνπ- θαη ζηηο 2 

Ννεκβξίνπ θιείλνπλ ηα Δμάξρεηα. 

Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Μπεγιίηε, ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Ακχλεο, πνπ 

έβαιε ζ’ απηφ ηνλ αγψλα θαη ην 424, ην ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο, 



θαη ην 414, ην ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν ηεο Αζήλαο, πνπ έρνπλ ηηο θαιχηεξεο 

ππνδνκέο ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ππφινηπεο ππνδνκέο καο. 

Κπξίεο θαη θχξηνη, αχξην ζα θάλσ ηε βαζηθή κνπ παξέκβαζε. Κιείλνληαο, 

ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζε ιίγν ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζα εηζεγεζψ ηελ 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ έληαμεο ησλ γηαηξψλ ζηηο εηδηθφηεηεο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 

Απξηιίνπ πήξα απφ ηνλ θ. εξέηε θαη ηνλ θ. Γαηζέξε, απφ ην Κεληξηθφ πκβνχιην 

Τγείαο, κηα εηζήγεζε, ηε ζπδήηεζα πάξα πνιχ θαη ηνπο απεχζπλα θαη εξσηήκαηα γηα 

άιιεο κεζφδνπο. Φαίλεηαη πσο θαηαιήγνπκε –δελ έρνπκε αθφκα θαηαιήμεη- θαη 

ζήκεξα ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαηαζέησ πξνζρέδην αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ έληαμεο 

ησλ λέσλ γηαηξψλ, ησλ απνθνίησλ ησλ Ηαηξηθψλ ρνιψλ, ζηηο εηδηθφηεηέο ηνπο. 

 

(RG) 

  

(PE) 

Ο κέζνο φξνο –ιέεη ην θεληξηθφ ζπκβνχιην  πγείαο- αλακνλήο, θπξίεο θαη 

θχξηνη ζπλάδειθνη, ζήκεξα είλαη ηέζζεξα ρξφληα θαη νθηψ κήλεο. Δίλαη κέζνο φξνο 

γηαηί ε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε είλαη 11 ρξφληα. Γηα θαληαζηείηε ην παηδί ζαο λα 

έρεη ηειεηψζεη ηελ ηαηξηθή θαη λα πξέπεη λα πεξηκέλεη 11 ρξφληα γηα λα κπεη ζε 

εηδηθφηεηα ςπρηαηξηθήο. Ση ζα πείηε εζείο γηα ηνλ θφπν ζαο θαη ηη ζα ζθεθζεί ην παηδί 

γηα ην δηθφ ηνπ θφπν; Καη γηα ιφγνπο αθαηαλφεησλ αηηηψλ –ζε καο πνπ αθφκε δελ 



έρνπκε κπνξέζεη λα δηεηζδχζνπκε ζην γηαηί- δελ έθαλε ην ειιεληθφ θξάηνο κία 

παξέκβαζε. Μαζαίλνπκε ζηγά-ζηγά ηη δηαζέζεηο ππήξραλ ζην Τπνπξγείν απφ 

θπβεξλήζεηο θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη βιέπνπκε φηη ε ινγηθή  

ππήξρε ζε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο. Γελ πξνρσξνχζαλ φκσο.  

Δκείο ζα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα ζηελ θπβέξλεζε, ζα αλνίμεη έλαο δηάινγνο 

ελφο κελφο, ζήκεξα ν κήλαο είλαη θάηη θνληά ζηα κέζα Οθησβξίνπ, ην αξγφηεξν ζε 

έλα κήλα ζα έρνπκε ζρέδην λφκνπ ζηε Βνπιή. Οη ζθέςεηο πνπ έρνπκε ζα έξζνπλ 

κπξνζηά ζαο, ζα ςεθίζνπκε, είκαζηε πάξα πνιχ αλνηρηνί ζην δηάινγν, πεξηκέλνπκε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε ελφο κελφο ηη ζα απνδψζεη, έρνπκε θάλεη ζπδήηεζε κε ηα 

ηαηξηθά ηκήκαηα, καδί κε ηελ θπξία Γηακαληνπνχινπ κία θνξά θαη άιιεο δχν θνξέο 

κφλνη καο. Ο ζεζκφο πάλσ ζηνλ νπνίν καο πξνηείλεηε θαη εζείο λα ζηεξηρζνχκε είλαη 

ν ζεζκφο ησλ εμεηάζεσλ θαη νη θνξείο πνπ ζα νξγαλψλνπλ, ζα νξγαλψλνπλ φρη κε 

παξαρψξεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, αιιά κε παξαρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. 

Ζ δεκφζηα εμνπζία ελ πξνθεηκέλσ δελ εθρσξείηαη. Θα ζαο πσ φηαλ ζα ζπδεηήζνπκε 

θαη ηνπο εηδηθνχο ιφγνπο ηεο απαγφξεπζεο ηεο εθρψξεζεο.  

Οη παλειιήληαο εκβέιεηαο επηζηεκνληθέο ζσκαηεηαθέο ελψζεηο ησλ γηαηξψλ –

νη θαξδηνιφγνη, νη νγθνιφγνη, νη 39 κεγάιεο απηέο ζσκαηεηαθέο ελψζεηο- ζα 

αλαιάβνπλ θαηά ηελ πξφηαζε ηνπ ΚΔΤ ηε δηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εμεηάζεηο, κε πξνυπνζέζεηο, κε αμηνινγήζεηο. 



Κπξίεο θαη θχξηνη, γηα φπνηνλ μέξεη ηα ζέκαηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ζηα 

δηνηθεηηθά ηεο πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ζε φ,ηη αθνξά ηε 

δηνίθεζή ηεο γηα λα ην πσ θαιχηεξα, ππάξρεη κήλπκα εδψ ζ' απηφ πνπ πάκε λα 

θάλνπκε. πνηνο δελ μέξεη ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα δηαβάζεη γηα λα θαηαιάβεη. 

Δκάο καο έζηεηιαλ κε επηζηνιέο -θαληάδνκαη θαη νη πξνεγνχκελνη Τπνπξγνί ηηο είραλ 

ιάβεη- παηδηά ηα νπνία πεξίκελαλ 7-8 ρξφληα ηα πηπρία ηνπο. Δγψ πήξα κία επηζηνιή 

απφ κία θπξία πξηλ απφ έμη κήλεο πεξίπνπ πνπ κνπ έιεγε ζαο επηζηξέθσ ην πηπρίν 

ηεο ηαηξηθήο, έρσ μεράζεη θαη απηά πνπ έκαζα ζηελ ηαηξηθή, πεξηκέλσ επηά ρξφληα 

γηα λα κπσ ζε ςπρηαηξηθή εμεηδίθεπζε, ζαο ηα δίλσ φια πίζσ. Απηφ ζα ην 

ηειεηψζνπκε θαη ζα θαιέζνπκε θαη νη ηέζζεξηο καο ζε κία ζπδήηεζε πνιπζρηδή θαη 

ηελ επηηξνπή θνηλσληθψλ  ππνζέζεσλ, αιιά θαη φπνηνλ άιιν ζπλάδειθν  απφ ηελ 

Δζληθή Αληηπξνζσπεία πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζε απηή ηελ επηηξνπή ζέιεη λα βνεζήζεη. 

Κάλνπκε πξψηε αλάγλσζε ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηψξα, ε δεχηεξε αλάγλσζε ζα 

γίλεη πεξίπνπ ζε 25 κέξεο θαη ζε έλα κήλα απφ ηψξα –άληε θαη κε ηελ ΚΔΝΔ θαη κε 

ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζε 35 κέξεο απφ ζήκεξα- ζα έρνπκε ην ζέκα ζηελ 

επηηξνπή θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.) 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ Τπνπξγφ θ. 

Αλδξέα Λνβέξδν.  



Κχξηε Πξφεδξε, έρεη δεηήζεη ην ιφγν ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο πνιχ πξηλ απφ ζαο. Πψο ην εθηηκάηε; Θέιεηε λα παξαρσξήζεηε ηε ζέζε 

ζαο;  

 ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Αο κηιήζεη. Χο γηαηξφο πξνεγείηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δθηηκάηαη ηδηαηηέξσο θχξηε Πξφεδξε.  

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Χο γηαηξφο, λαη, εθηηκάηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Ο θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηεο 

Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Μαξθφπνπινο έρεη ην ιφγν.  

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Λατθνχ 

Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ. Γελ ζα θάλσ ηε βαζηθή κνπ νκηιία, επνκέλσο ζα είκαη 

νιηγφιεπηνο εηο ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηθήο ηνπ ηνπνζέηεζεο.  

Κχξηε Τπνπξγέ, ζηε βάζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα πεξηκέλσ αχξην ηνπνζέηεζή 

ζαο. Δίπαηε φκσο αξθεηά ελδηαθέξνληα πξάγκαηα, ηα νπνία δελ ζέισ λα ηα αθήζσ 

αζρνιίαζηα.  

(ML) 

 

  

  



  

 

(1RG) 

πκθσλψ καδί ζαο φηη ηα δεθαεπηά ρξφληα απηήο ηεο αηαμίαο ζε φ,ηη αθνξά 

ην θνζηνιφγην ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, ήηαλ θάηη ην νπνίν 

έπξεπε λα δηνξζσζεί θαη φπσο μέξεηε ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα δελ ζπλαληήζαηε 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην λα πξνρσξήζεηε ζ’ απηήλ ηε δηεπζέηεζε. 

Βεβαίσο, δελ κπνξψ λα αθήζσ αζρνιίαζην ην γεγνλφο φηη ηα ρξέε ησλ 

λνζνθνκείσλ ην 2009 πνπ ήηαλ γχξσ ζηα 5,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ρξεψζεθαλ φια 

φρη ζην έηνο ηεο θάζε ρξνληάο, φπνπ αλήθαλ, αιιά ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2009, κε απνηέιεζκα λα εθηηλάμνπλ ηερλεηά θαη φρη πξαγκαηηθά, ην έιιεηκκα ζε 

πνιχ κεγαιχηεξα χςε, κε ηα γλσζηά επαθφινπζα. Πξνθαλψο, φκσο, απηφ δελ είλαη 

ζεκεξηλή ζπδήηεζε.  

Άθνπζα ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο δελ κε αθνχεη βέβαηα ηψξα, αιιά 

αληηιακβάλνκαη φηη θαλείο απφ ηελ Κπβέξλεζε δελ αθνχεη απηή ηε ζηηγκή ηελ 

ηνπνζέηεζή κνπ, αιιά απηφ δελ έρεη θακία ζεκαζία πξνθαλψο γηα ηελ Κπβέξλεζε.  

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Έρνπλ ζπλεζίζεη λα θξπθαθνχλε.  

ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ: αο αθνχκε, θχξηε ζπλάδειθε... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ):  πλερίζηε, θχξηε Μαξθφπνπιε. 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 



Άθνπζα, ινηπφλ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, φηη 

δειαδή ην κηζζνινγηθφ βάξνο ην έρεη αλαιάβεη ην θξάηνο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

λνζνθνκείσλ. Γειαδή ηα θάξκαθα, ηα αλαιψζηκα, ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηηο 

πξνκήζεηεο πξνθαλψο ηηο έρεη αλαιάβεη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηα 

έζνδα, ηα νπνία έρεη απφ ηνπο ηδηψηεο, απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή απφ νηηδήπνηε 

άιιν.  

Βεβαίσο, είλαη ζσζηή ε ηνπνζέηεζε, έηζη αθξηβψο γίλνληαη ηα πξάγκαηα. 

Τπάξρνπλ φκσο νξηζκέλα εξσηεκαηηθά, θχξηε Τπνπξγέ. Παξαδείγκαηνο ράξε αλ 

εμαηξέζνπκε ηελ πεξηζηνιή ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ε νπνία είλαη γελλαία θαη 

ζεκαληηθή θαη ηελ νπνία έρνπκε ζηεξίμεη ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα, ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαιψζηκσλ δελ  ζπκάκαη λα έρεη ηειεηψζεη θάπνηνο πξνκεζεπηηθφο δηαγσληζκφο, ν 

νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα έξρεηαη λα βάιεη κία νπζηαζηηθή ζεκειηψδε ιίζν ζην 

ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Αληηζέησο, αθνχσ πνιιέο 

θνξέο απφ ην ζηφκα ζαο, επεηδή κηιάηε γηα ζηαζψηεο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, λα εγείξεηε δηαξθψο ηνλ εηζαγγειέα. Σν είπαηε θαη πξνρζέο ζηε 

ζπλέληεπμε Σχπνπ.  

Θέισ, ινηπφλ, λα ζαο πσ φηη έλαο Τπνπξγφο Τγείαο θαη κία δηνίθεζε ελφο 

νπνηνπδήπνηε λνζνθνκείνπ, δελ ρξεηάδεηαη ηνλ εηζαγγειέα γηα λα θέξεη κία ζσζηή 

ιεηηνπξγία. Να βάιεηε ηνπο δηνηθεηέο λα θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο, λα βάιεηε 

ηνλ πξνκεζεπηηθφ κεραληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο λα ηειεηψζεη έλαλ έζησ 



πξνκεζεπηηθφ δηαγσληζκφ, λα ζηακαηήζεηε ηεο εμσζπκβαηηθέο πξνκήζεηεο ησλ 

λνζνθνκείσλ ζηα αλαιψζηκα ησλ εξγαζηεξίσλ θαη φρη κφλν θαη κεηά βεβαίσο λα 

έξζεηε λα ζπδεηήζνπκε εδψ. Γηφηη δελ έρεη θακία έλλνηα λα ιέκε ηψξα φηη θζάζακε 

ζε κία λέα δηεπζέηεζε ησλ ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ. 

Δπεηδή είπαηε απηά ηα νπνία είπαηε, γηα ηα νπνία θαζφινπ δελ ακθηβάιισ 

νχηε γηα ηηο πξνζέζεηο ζαο, ζα ζαο δηαβάζσ κφλν έλα ραξηί πνπ έρσ ζηα ρέξηα κνπ, 

ην νπνίν θαη ζα θαηαζέζσ. Απεπζχλεηαη ζηηο θαξκαθαπνζήθεο θαη ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο ηεο ρψξαο.  

«Με ηελ παξνχζα επηζηνιή γλσξίδνπκε φηη Γεπηέξα 10 Οθησβξίνπ, πξνρζέο, 

ε εμφθιεζε ησλ αγνξψλ ζαο ζα γίλεη κεηξεηνίο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ, κεηξεηά ή θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο. Ζ 

απφθαζή καο νθείιεηαη ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε 

ρψξα θαη ηελ άξλεζε ησλ εηαηξεηψλ αζθαιείαο πηζηψζεσλ λα θαιχςνπλ ηνπο 

πειάηεο καο ζηελ ειιεληθή αγνξά». Θέιεηε ην φλνκα ηεο κεγάιεο πνιπεζληθήο 

εηαηξείαο θαξκάθσλ; Bayer.  

Θέισ, ινηπφλ, λα ζαο πσ φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ καο πεξηγξάθεηε, δελ 

έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ ε ρψξα λα είλαη αμηφπηζηε, ελψ ήηαλ ηφηε φηαλ ρξψζηαγε θαη 

βεβαίσο ζήκεξα νη πξνκεζεπηέο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαζέηνπλ πξνθαηαβνιηθά ηα ρξήκαηά ηνπο, ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ αλ θαη πφηε, κε 



πνην rebate, κε πνηα ακνηβή ζηηο κεηαβαιιφκελεο θαξκαθεπηηθέο πξνκεζεπηηθέο 

δαπάλεο, ηηο νπνίεο δηαξθψο αιιάδεηε, ζα κπνξέζνπλ λα εμνθιήζνπλ.  

Άξα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θχξηε Τπνπξγέ, βεβαίσο κπνξεί λα αμηνπνηνχκε 

ηα λνχκεξα, αιιά δελ αμηνπνηνχκε, νχηε κεηαβάιινπκε επί ηα ζεηηθά ηελ αμηνπηζηία 

ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δπζθνιεχνπκε αθφξεηα φιεο απηέο ηηο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο βεβαίσο θάλνπλ ηε λφκηκε δνπιεηά ηνπο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

δηεθπεξαηψζνπκε απηφ πνπ νθείινπκε, δειαδή, παξνρέο πγείαο θαη θαξκάθσλ ζηνλ 

Έιιελα αζζελή.  

Δπεηδή αθνχσ θαζεκεξηλά δηαξθψο λέα απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, αχξην πνπ 

ζα θάλεηε ηελ νκηιία ζέισ λα ζαο θαιέζσ λα καο πείηε ζηελ Οινκέιεηα θαη φρη ζηελ 

Δπηηξνπή, πνχ πεγαίλεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ζε φ,ηη αθνξά ηα θνζηνιφγηά ηνπ. 

(EP) 

 

(ML) 

Πνηα είλαη ε πξννπηηθή ηεο επφκελεο ηξηεηίαο, ηεηξαεηίαο κε βάζε ην 

Μλεκφλην θαη ην Μεζνπξφζεζκν; Πφζα ρξήκαηα ζα πεξηθνπνχλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, αλ είλαη αιήζεηα απηά πνπ δηαβάδνπκε θαη 

αθνχκε; Απφ πνχ ζα πεξηθνπνχλ, θχξηε Τπνπξγέ; Καη πψο ζα θηάζνπκε, ρσξίο λα 

κεηψζνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ηνπιάρηζηνλ λα ηε 

ζηαζεξνπνηήζνπκε; 



Απηά ηα πνιχ ζεκαληηθά λέα, ζαο ηα δεηψ παξαθαιψ αχξην κε ζεβαζκφ ζηε 

δνπιεηά ζαο θαη ζηελ πξφζεζή ζαο, γηαηί ε Οινκέιεηα πξέπεη λα γλσξίδεη. ινη 

ζηεξίδνπκε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, πξέπεη λα μέξνπκε, φκσο, πνχ ην πάηε. Έρεηε 

αλαθνηλψζεη ηνλ ΔΟΠΤΤ, δελ έρεηε αλαθνηλψζεη ακνηβέο, γηαηξνχο, εηδηθφηεηεο, αλ 

ζα γίλεη πηινηηθά, φπσο είραηε πεη, αλ ζα γίλεη ζε νιφθιεξε ηεο Διιάδα, πνχ ζα 

βξίζθνληαη απηνί, ζηα ηαηξεία ηνπο ή ζε Κέληξα Τγείαο, αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

πνιχ-ηαηξεία ηνπ ΗΚΑ. Γελ κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο, νχηε πνιίηεο νχηε κέινο ηνπ 

ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ, πνχ ην πάηε. 

Δπαλαιακβάλσ, γηαηί δελ ζέισ λα ζαο αδηθψ: Γελ ακθηβάιισ γηα ηελ θαιή 

πξφζεζε ελφο ζρεδηαζκνχ. Αιίκνλν, παξαθαιψ. Καλείο απφ εκάο δελ έρεη θαθή 

πξφζεζε, φκσο, ππάξρεη ζρεηηθφ ζθφηνο ζην πνχ βαδίδνπκε, ηη κπνξνχκε λα 

θαηαθέξνπκε θαη επεηδή αληηιακβάλνκαη φηη απηά πνπ πξαγκαηνπνηείηε είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αθνχζακε φηαλ ε Κπβέξλεζε έιαβε ςήθν εκπηζηνζχλεο 

κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2009 θαη επεηδή ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιχ, θάπνηνη 

ιέλε φηη δελ έρεηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε, εγψ ζα πσ πνιχ απιά, πείηε καο πνχ 

πάεη ην πξάγκα ζηελ πγεία, φρη κφλν γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο πγείαο, αιιά γηα ηνπο 

πνιίηεο.  

Πείηε, ινηπφλ, ζηε Βνπιή πνχ πάεη ην πξάγκα. Πνχ βαδίδεη; Θα αγνξάζεηε 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππεξεζίεο; Θα απμήζεηε ηηο ππεξεζίεο ζην δεκφζην ηνκέα; 

Έρεηε ηα ρξήκαηα; Θα πεξηθφςεηε; Απηή είλαη κηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε ηελ νπνία 



πξέπεη λα θάλνπκε. Ζ απνζπαζκαηηθή θνπβέληα γηα ηνλ ΟΚΑΝΑ, γηα ηα 

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, αχξην γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ κπνξεί λα έρεη ελδηαθέξνλ, αιιά λα μέξεηε 

φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο είλαη κηα ζθπηαινδξνκία. Αλ ε πξσηνβάζκηα δελ 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, νχηε ε δεπηεξνβάζκηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Καη αλ ε 

δεπηεξνβάζκηα δελ κπνξεί αχξην λα ιεηηνπξγήζεη, ιφγσ κεησκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

θξάηνπο ή ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ λα πιεξψλνπλ, ηφηε ηα πξάγκαηα 

κπεξδεχνληαη. 

Καη θιείλσ. Δίπαηε, ινηπφλ, φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα πιεξψζεηε απηά 

ηα 1,2 ή 1,8 δηζεθαηνκκχξηα, ραίξνκαη πνιχ, αιιά ζέινπκε λα αληηιεθζνχκε αλ ζα 

γίλεη κε ρξήκαηα ή κε νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ; 

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Με κεηξεηά. 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ: Χξαία. Γηφηη πξέπεη λα μέξεηε φηη 

φινη απηνί πνπ πιεξψζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά κε νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ, κε φιε απηή ηε θεκνινγία πεξί ηνπ «θνπξέκαηνο» θαη ηεο πνζφζησζεο, 

ζηελ νπνία είλαη απνχζα ε Κπβέξλεζε θαη είκαη βέβαηνο φηη νχηε εζείο κπνξείηε λα 

καο πείηε πνχ βαδίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, φπσο θαηαιαβαίλεηε εηνηκάδνπλ ηα 

ινπθέηα ζηηο εηαηξείεο ηνπο. Γηφηη ηα νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα νπνία 

δψζαηε ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη πξνκεζεπηηθέο εηαηξείεο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, φρη εζείο, ε Κπβέξλεζε, ε ειιεληθή πνιηηεία ελ ηνηαχηε 



πεξηπηψζεη, απεηινχληαη ζήκεξα απφ απηφ ην νπνίν θεκνινγείηαη φηη πξφθεηηαη λα 

γίλεη.  

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θαη ην 

Πξνεδξείν. 

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Κχξηε Πξφεδξε, κπνξψ λα έρσ έλα ιεπηφ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Οξίζηε, θχξηε Τπνπξγέ, έρεηε ην 

ιφγν γηα έλα ιεπηφ. 

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ πνιχ. 

Αγαπεηέ ζπλάδειθε, επεηδή πξάγκαηη ε ζπδήηεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηελ 

Οινκέιεηα γηα ηελ πγεία ζηε ρψξα είλαη κηα ζπδήηεζε πνπ κε επθαηξία ην ζρέδην 

λφκνπ πξέπεη λα είλαη θαζνιηθή, ζπκθσλψ καδί ζαο θαη θξαηάσ γηα αχξην απηή κνπ 

ηελ νκηιία. Πεξηνξίδνκαη κφλν λα ζαο πσ έλα ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ απηά πνπ 

είπαηε γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε αχξην εζείο ζηελ θξηηηθή ζαο.  

Κχξηε Πξφεδξε, πξάγκαηη ην Μεζνπξφζεζκν είλαη έλα πξφγξακκα πνπ 

θαηαιακβάλεη ηα έηε 2011 θαη 2012 θαη 2013 θαη 2014. Άξα, έγηλαλ ζρεδηαζκνί πνπ 

αθνξνχλ θαη ην 2013 θαη ην 2014. Έρεηε δίθην θαη ιέηε φηη αλεζπρείηε. Ζ αλεζπρία 

ζαο είλαη θάπσο αληηθαηηθή, αλ κνπ επηηξέπεηε, κε ηελ πξνεγνχκελε 



επηρεηξεκαηνινγία ζαο ηεο θξηηηθήο πνπ ακθηβάιιεη γηα ην αλ ζπγθξαηνχληαη νη 

δαπάλεο. 

Καη ηειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.  

Πξάγκαηη, θχξηε ζπλάδειθε, απφ ηνπο ζρεδηαζκνχο καο θαη γηα ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγεία ζηα λνζνθνκεία θαη ηελ πξσηνβάζκηα, αιιά θαη γηα ηα ζέκαηα ηνπ 

θαξκάθνπ ησλ ηακείσλ, φρη ηεο δηθήο καο θαηαλάισζεο ζηα θάξκαθα, εκείο έρνπκε 

300.000.000 επξψ ιηγφηεξα ην 2013 θαη πηζηεχνπκε, θχξηε Πξφεδξε, φηη κε ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αζθνχκε ζηηο πξνκήζεηεο, γηα ηηο νπνίεο ζα κηιήζσ αχξην πνιχ 

αλαιπηηθά, αθνχ ην ζέηεηε, θαη γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ θαξκάθσλ ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο πνιηηηθέο πνπ εκείο θαζνξίδνπκε, απφ ηηο νπνίεο επσθειείηαη 

ην αζθαιηζηηθφ καο ζχζηεκα, ζα έρνπκε θαη άιια 400.000.000 επξψ απφ εθεί. 

(ΥΑ) 

(1EP) 

Απηά γηα λα θηάζνπκε ζε έλα ζεκείν ινγηθήο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ καο 

θαη ινγηθήο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε φ,ηη αθνξά εκάο γηα πξνκήζεηεο 

θαξκαθεπηηθνχ θη άιινπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ, ζε φ,ηη αθνξά ηα ηακεία, ηελ πιεξσκή 

ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

Δίλαη πνιχ γλσζηά πηα ηα λνχκεξα. Αχξην αλ ζέιεηε ζα πσ θαη θάηη πην 

εηδηθφ. Δζείο πάλησο λα μέξεηε φηη γηα ηηο πξνκήζεηεο θαξκάθσλ, πιηθψλ θαη ηηο 

ινηπέο δαπάλεο φπσο θαζφξηζα ζηελ νκηιία κνπ, γηα ην 2013 πξνβιέπνπκε 



300.000.000 επξψ ιηγφηεξα. Καη ζα ηα θαηαθέξνπκε ελψ απμάλεηαη παξάιιεια ν 

αξηζκφο ησλ αζζελψλ πξνο ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηψ, θχξηε Τπνπξγέ. Μαθάξη 

ηα ζρέδηα λα γίλνπλ πξάμε. 

Δπραξηζηνχκε, ινηπφλ, ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. 

Λνβέξδν θαη αθνχ επραξηζηήζεη θαη ην Πξνεδξείν ηνλ θ. Καξαηδαθέξε, ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ  Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ, πνπ παξαρψξεζε ηε ζέζε ηνπ θαη εμειίζζεηαη 

νκαιά ε ζπδήηεζε, ηνλ θαιψ ζην Βήκα λα ιάβεη ην ιφγν. 

Οξίζηε, θχξηε Καξαηδαθέξε. 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος  Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

Θα μεθηλήζσ κε κία θξάζε πνπ άθνπζα ζην ηέινο ηεο νκηιίαο ηνπ αμηφηηκνπ 

Κνηλνβνπιεπηηθνχ Δθπξνζψπνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο: Πνχ πάεη ην πξάγκα;  

Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη μέξνπκε πνχ πάεη ην πξάγκα; Κχξηε Τπνπξγέ, εξσηψ: ε 

Κπβέξλεζε ηεο Διιάδνο μέξεη πνχ πάεη ην πξάγκα; Μήπσο είκαζηε αλππνςίαζηνη 

φινη; Καη βάδσ ηνλ πξψην πιεζπληηθφ γηα λα κελ ζίμσ αλζξψπνπο. Έρεηε θαηαιάβεη 

επαξθψο ηη ζπκβαίλεη ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο; Πίζσ απφ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

θπξία Λαγθάξλη δελ έρεηε θαηαιάβεη κία πιήξε δηαθνξνπνίεζε κε απηά πνπ 

ειέρζεζαλ πξηλ απφ δεθαπέληε εκέξεο; Δξκελεχνληαο ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ 

Οκπάκα κήπσο έρεηε δεη θακία δηαθνξνπνίεζε κε απηά πνπ έιεγε πξηλ απφ είθνζη 



κέξεο; Γελ δηαπηζηψλεηε θακία αιιαγή ζηνλ ραξαθηήξα ηεο θξίζεο απφ ηελ θπξία 

Μέξθει θαη ηνλ θχξην αξθνδί; Δίζηε επηηέινπο εληειψο αλππνςίαζηνη; Δίκεζα φινη 

αλππνςίαζηνη; Γελ έρεηε βάιεη θάησ λα δπγίζεηε θαιά ηη ζεκαίλεη ε αιιαγή ζην 

ηηκφλη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ πξάνπ θαη ζνθνχ Σξηζέ κε ηνλ 

επηζεηηθφ Ηηαιφ;  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε δηθηά κνπ αίζζεζε, ε δηθηά κνπ βεβαηφηεηα –

θαη καθάξη απηή ηε θνξά λα πέζσ έμσ- είλαη φηη έρνπλ απνθαζίζεη –ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηαηξηθφ φξν, καο έρνπλ βάιεη ζε θαξαληίλα- πσο ηειεηψζακε. Κη απηφ 

ην νπνίν θάλεη ηψξα ε Δπξψπε είλαη λα θηηάμεη έλα ηείρνο γηα λα κελ ηνπο ρηππήζεη ε 

κφιπλζε. Απηφ δνχκε. Δδψ είκαζηε. Κη ε επηβεβαίσζε ζα έξζεη ζε ιηγφηεξν απφ έλα 

κήλα.  

Γελ κπνξψ λα πηζηέςσ φηη επθπείο άλζξσπνη πνπ ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα –

γηαηί ελ πάζε πεξηπηψζεη ππάξρνπλ θη επθπείο ζε απηήλ ηελ Κπβέξλεζε- δελ έρνπλ 

αληηιεθζεί ηψξα, απηέο ηηο εκέξεο ηη έρεη απνθαζηζηεί. Θαλαηψλεηαη ε παηξίδα. 

Σειεηψζακε. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε θακία ειπίδα κε απηφ ην νπνίν πηζηεχακε φια 

ηα ρξφληα θαη βαζίζακε αλνήησο πσο ηελ πνξεία ηνπ έζλνπο, ην «αλήθνκελ εηο ηελ 

Γχζηλ» θη φρη εθεί πνπ είλαη ην ζπκθέξνλ ηεο Διιάδαο. Αλήθνπκε εθεί πνπ είλαη ην 

ζπκθέξνλ ηεο Διιάδαο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο Διιάδαο ζήκεξα ζαθψο δελ είλαη πιένλ 

ε Γχζε. Έρεη ηειεηψζεη.  



Μηιάλε θαη ιέλε δήζελ γηα «θνχξεκα». Πνην θνχξεκα; Ξέξεη ε ειιεληθή 

Κπβέξλεζε αλ ζπδεηάλε γηα 21%, γηα 30%, γηα 35%, γηα 40%, γηα 50%; Γηα 65% 

άθνπζα.  

      (ΜΣ)  

 

 

(1XA) 

Πνηνη ζα απνθαζίζνπλ εξήκελ εκψλ; Με πνηνλ γλψκνλα ζα απνθαζίζνπλ; 

Έρεηε αληηιεθζεί –ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηαηί φινη καο πξέπεη λα είκαζηε επαΐνληεο ζ’ 

φιεο ηηο επηζηήκεο- ηη ζεκαίλεη νηθνλνκηθά «θνχξεκα» 65%; Δμαθάληζε, δηάιπζε, 

εμαέξσζε φινπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Έρνπκε θαινχο ηξαπεδίηεο. Ο Σακβαθάθεο είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξαπεδίηεο. 

Μηιήζαηε καδί ηνπ; Σνπ είπαηε «Δζχ πνπ έρεηο ηε λαπαξρίδα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Δζληθή, πφζν ζα αληέμεηο;».  

Ρσηήζαηε λα κάζεηε ηη ζεκαίλεη «θνχξεκα» 50% θαη 65%; Ζ ειιεληθή 

Κπβέξλεζε ακέηνρε. Γελ γλσξίδεη. Πεξηκέλεη έμσ απφ ηελ εθθιεζία λα αθνχζεη απφ 

κέζα ην φλνκα ηνπ κσξνχ, αλ είλαη ν ράξνο, αλ είλαη ν ζάλαηνο! Δθεί βξηζθφκαζηε.  

Πνιχ θνβνχκαη φηη εδψ ζην παξαέλα πξαγκαηηθά πνπ δνχκε πξέπεη λα γίλνπλ 

θηλήζεηο άκεζεο, απνηειεζκαηηθέο θαη ξεαιηζηηθέο θαη απηέο δελ κπνξεί λα είλαη ε 

επέιαζε ησλ Γεξκαλψλ πνπ είδακε πξνρζέο ζην Κνηλνβνχιην. Κπξίεο θαη θχξηνη 



ζπλάδειθνη, ν επηθεθαιήο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη κέρξη πξφηηλνο ηεο Hochtief ηνπ 

Διιεληθνχ Αεξνδξνκίνπ, απηφο πνπ πξνζθάιεζε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο ζηε 

Γεξκαλία εληειψο ζπκπησκαηηθψο είλαη ν εγγνλφο ηνπ ηξαηάξρε ηνπ Υίηιεξ.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ)  

Οηθνγελεηαθή επζχλε δελ ππάξρεη. αθψο θαη δελ ππάξρεη, αιιά απηά είλαη 

ελδεηθηηθά θάπνησλ πξαγκάησλ. Γηαηί, θχξηνη ζπλάδειθνη, φηαλ εγψ δηάβαζα ην 

βηνγξαθηθφ ηνπ –ζπλεζίδσ λα ςάρλσ σο ξεπφξηεξ- θαη είδα φηη ελψ είλαη ηξηάληα 

ηεζζάξσλ εηψλ, έρεη δηαηειέζεη δηνηθεηήο ηξαπεδψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

αλαξσηήζεθα «ηη θαηλφκελν είλαη απηφ;». Βξήθα θάπνηα πξάγκαηα, θάπνηα 

θαηαβνιή.  

Απηά ηα ιέσ γηα ην «πθάθη» πνπ είδαηε εδψ κέζα ζην Κνηλνβνχιην φηαλ 

ήξζαλ νη επηθπξίαξρνη. Σν «ΔΤΡΖΚΑ» απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπ 

γξακκή ζεκαίλεη Γνπδή. Έξρνληαη λα θαηαζπαξάμνπλ! Έρνπλ ζηήζεη δε απιά ην 

θφιπν. Πψο;  

Έθεξαλ εδψ ηελ BLACK ROCK πνπ ςάρλεη ηηο ηξάπεδεο. Μηα εηαηξεία 

ρξσζηάεη 800.000.000. Έξρεηαη ε BLACK ROCK θαη ιέεη «ςάμακε θαιά απηήλ ηελ 

εηαηξεία, δελ έρεη ηίπνηα ζην φλνκά ηεο. Βγάιηε επηζθάιεηα 800.000.000 θαη βάιηε 

δίπια φηη κπνξνχκε λα εηζπξάμνπκε 30.000.000. Σειεηψζακε». Δγγξάθνληαη ινηπφλ 

30.000.000.  



Έξρεηαη, ινηπφλ, ν Γεξκαλφο, απηφο πνπ πξνρζέο ζηελ Αίζνπζα έθαλε ηνλ 

επηθπξίαξρν, πάεη ζην Δπξσπατθφ Σακείν πνπ δεκηνπξγήζεθε, θχξηε Τπνπξγέ, θαη 

ιέεη «Γψζηε κνπ 45.000.000 γηα επέλδπζε», φρη δηθά ηνπ. Έξρεηαη εδψ θαη ιέεη 

«ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα πνην πνζφ ηελ έρεηε γξακκέλε ζηα θηηάπηα ζαο;» θαη 

εθείλε απαληάεη «30.000.000». Έηζη ζπλερίδεη «Πάξηε 45.000.000 θαη δψζηε κνπ ην 

ρξένο ηεο». Καη κε 45.000.000 απφ ηελ πίζσ πφξηα θαη φρη απφ ην Υξεκαηηζηήξην ζα 

θχγνπλ φιεο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Λεειαζία!  

Ση ζπκβαίλεη, γηα λα δνχκε ην ζέκα θαη ιίγν ηζηνξηθά; Ζ Γχζε, απηφ πνπ ιέκε 

Δπξψπε, γηαηί έγηλε πινχζηα; Πνηνη έγηλαλ πινχζηνη; Έγηλαλ πινχζηνη γηαηί επί ηξεηο 

αηψλεο απνκπδνχζαλ, ξνπθνχζαλ ην αίκα ηξηψλ επείξσλ, ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο 

θαη ηεο Νφηηαο Αζίαο. Γνχιεπαλ νη Ηλδνί γηα λα κεγαιψλεη ε Βξεηαληθή 

Απηνθξαηνξία. Γνχιεπε ε Αθξηθή θαη ην Κνλγθφ γηα λα ελδπλακψλεη ην Βέιγην, νη 

Αληίιιεο γηα ηελ Οιιαλδία. Έγηλαλ πινχζηνη νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ, φρη ηα θξάηε.  

(ST) 

(02MT) 

Ζ Αγγιία δελ έρεη πεξηνπζία ζαλ Αγγιία, δελ έρεη πεξηνπζία ην θξάηνο, έρνπλ νη 

επγελείο θαη νη απφ θάησ, αλαιφγσο πνηνο επαλαζηάηεζε ζε θάζε ρψξα. Δκείο φκσο, 

επεηδή απειεπζεξσζήθακε θαη δελ είρακε θακία ηέηνηα δηαδηθαζία κε απνηθίεο, ν 

πινχηνο ήξζε εηο ην θξάηνο. Πινχηνο απφ έλα γσληαθφ νηθφπεδν κε ηεξάζηηα 

γεσζηξαηεγηθή αμία. Απηφλ ηνλ πινχην δήιεςαλ θαη ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ 



Διιάδα ηνπ 2011 ηελ πνιηηηθή ησλ απνηθηψλ πνπ είραλ ηνλ 17
ν
, ηνλ 18

ν
 θαη ηνλ 19

ν
 

αηψλα. Γελ ζα ην επηηξέςνπκε. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ) 

Σνλ πινχην ηεο ρψξαο ζέινπλ. Λεειαζία, απηφ ζπκβαίλεη. Δξσηψ: Δδψ ζε 

απηφ ην παξαπέληε, ζην παξά έλα, ζηηο είθνζη κέξεο πνπ έρνπκε ζηελ νπζία κπξνζηά 

καο, γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη, κπνξνχκε λα έρνπκε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, λαη ή 

φρη; Τπάξρνπλ;  

Δρζέο είρα ηελ εμαηξεηηθή ραξά λα ππνδερζψ εηο ην γξαθείν κνπ ην λέν 

Πξέζβε ηεο Κίλαο, κε ηνλ νπνίν κίιεζα γηα κία ψξα. Πξέπεη λα ζαο πσ, θχξηε 

Τπνπξγέ, φηη ε δηάζεζε ηεο Κίλαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε δηάζεζε ππνδνρήο 

πνπ έρεηε εζείο σο θπβέξλεζε. Γειαδή, κε άιια ιφγηα, εγψ αηζζάλζεθα φηη έξρνληαη 

κε πξνζθνξά εθαηφ θαη εκείο είκαζηε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη λα πάξνπκε ηα δχν. 

Γηαηί; αθέζηαηα γηαηί είκαζηε σο ρψξα, είζηε ζαλ θπβέξλεζε φκεξνη, ππφδνπινη 

ησλ Ακεξηθάλσλ. Απηή είλαη ε ηζηνξία. αο επηηξέπνπλ κέρξη εθεί λα θηλεζείηε. Γελ 

ζαο επηηξέπνπλ λα θάλεηε άιια αλνίγκαηα, ηα νπνία ζα ηνπο ελνριήζνπλ.  

ην ίδην αθξηβψο επίπεδν, θχξηε Τπνπξγέ, -θαη παξαθαιψ πνιχ ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην πνπ έρεηε ηψξα ζέζηε ην εηο ηνλ θχξην Πξσζππνπξγφ κε ηελ 

πιένλ νκαιή δηαδηθαζία, γηαηί δηαθνξεηηθά, κνηξαίσο πψο, ην ζέκα ζα ηεζεί εληειψο 

αλσκάισο, πξάγκα πνπ δελ ζπκθέξεη ζήκεξα- εθθξεκεί ε πξφζθιεζε εηο ηνλ 

Πξφεδξν Μεληβέληεθ. Γερζήθακε ηνλ Πξφεδξν ηεο Οπθξαλίαο θαη θαιά θάλακε. 



Γηάβαζα θάπνπ ζήκεξα φηη ζα έξζεη θαη ν Ακεξηθαλφο Αληηπξφεδξνο. Πάξα πνιχ 

θαιά. Ο Πξφεδξνο Μεληβέληεθ γηαηί δελ έξρεηαη ζηελ Διιάδα, ηε ζηηγκή πνπ ζέιεη 

λα έξζεη ζηελ Διιάδα; 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ) 

Σε ζηηγκή πνπ δηαβεβαηψλεη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην φηη ππάξρεη δηάζεζε 

κεγάισλ επελδχζεσλ απφ ζηφιν κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ. Δίλαη έηνηκνη λα έξζνπλ. 

Γηαηί δελ έξρνληαη ηψξα, πξηλ νδεγνχκε ζην μεπνχιεκα; Πνιχ θνβνχκαη, ινηπφλ, φηη 

θάπνην έρνπλ ζθνπφ λα θαιέζνπλ ην Ρψζν Πξφεδξν θαη ηε ζπλνδεία ηνπ, αθνχ 

νινθιεξσζεί ην «ΔΤΡΖΚΑ» θαη δελ κείλεη ηίπνηα ειεχζεξν. Δθεί είλαη ε 

δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ έρνπκε. Έρεηε δνπιείεο θαη εκείο δελ 

έρνπκε θακία απνιχησο θαη γη’ απηφ κπνξνχκε θαη κηιάκε κε φινπο θαη ςάρλνπκε λα 

βξνχκε απηήλ ηελ έξεκε ηε βνήζεηα απφ παληνχ. Καη ζαο ηε θέξακε θαη δέθα εκέξεο 

πξηλ απφ ην κλεκφλην θαη ηελ αξλεζήθαηε θαη καο νδεγήζαηε ζην κλεκφλην κ’ έλα 

καραίξη εδψ ζην ιαηκφ. Καη πξέπεη λα απνινγνχκεζα ηψξα γηαηί θαη απηφ ην έξεκν 

κλεκφλην δελ κπνξέζαηε λα ην πινπνηήζεηε ζσζηά. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπαλαιακβάλσ γηα άιιε κία θνξά: Κάλσ έθθιεζε ζηελ Κπβέξλεζε ζήκεξα λα 

επηηξέςεηε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο λα θαιέζεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Ρσζίαο. 

ήκεξα. Πεξηκέλσ απάληεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε. Πηζηεχσ φηη είλαη εμαηξεηηθήο 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα.  



ζνλ αθνξά ην λνκνζρέδην, θχξηε Τπνπξγέ, πνιχ γξήγνξα. Μηιήζαηε πάλσ 

απφ επηά θνξέο γηα «θαθνδηαρείξηζε φια απηά ηα ρξφληα». Ση είλαη ε θαθνδηαρείξηζε; 

Γξάκκα θελφ; Πνηνη ηελ έπξαμαλ ηελ θαθνδηαρείξηζε; Πφζνπο απφ φινπο απηνχο 

ηνπο δηνηθεηάδεο ζηείιαηε ζηνλ Δηζαγγειέα λα βγάιεη άθξε; Πφζνπο; Έλαλ, δχν, 

ηξεηο, απ’ φζνπο πέξαζαλ; Ξέξεηε πφζνη δηνηθεηέο πέξαζαλ απφ ηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία ηα δεθαεπηά απηά ρξφληα; Πάλσ απφ δχν ρηιηάδεο. Απηνί έθεξαλ ηελ 

θαηάζηαζε εδψ. Απηφ είπαηε. Αιιηψο θαθνδηαρείξηζε, ανξίζησο πψο, δελ ππάξρεη. 

Κάπνηνο έθαλε θαθνδηαρείξηζε.  

(MB) 

(2ST) 

Τπήξμε πεξίπησζε ζην παξειζφλ –δελ ήζαζηαλ βέβαηα εζείο Τπνπξγφο- πνπ 

έλα θνξηεγφ «θψισλε», κε ηελ έλλνηα ησλ νδεγψλ, ζε κεγάιν λνζνθνκείν ηεο 

ρψξαο, έκθνξην αλαισζίκσλ. Καηέβαηλε ν νδεγφο, έδηλε ην ηηκνιφγην, ππέγξαθε ν 

θάπνηνο αξκφδηνο –ηεο απνζήθεο ή δελ μέξσ πνηνο- θαη έθεπγε ην θνξηεγφ φπσο 

πήγε, ρσξίο λα αδεηάζεη ηίπνηε.  

Γηα φια απηά ηη ζα θάλεηε; Κάπνηνο δελ πξέπεη λα πάεη θπιαθή; Καιά, 

πνιηηηθνχο δελ έρεηε ηε δχλακε λα βάιεηε ζηε θπιαθή θαη γη’ απηφ ηνπο αζσψζαηε 

απφ θνηλνχ ζηε SIEMENS θαη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ηα ππνβξχρηα. Δδψ έλαλ 

δηνηθεηή δελ ζα πάκε θπιαθή γηα λα ζπκκνξθσζεί ν επφκελνο πνπ είλαη ηψξα; Γελ 

ζπκβηβαζηήθακε σο Πνιηηεία κε ην θφιπν «αξγψ λα ζε πιεξψζσ. Βάιε «θαπέια» 



εζχ, γηα λα μαλαπιεξψλσ εγψ αθξηβφηεξα»; Τπάξρνπλ θάξκαθα, θχξηε Τπνπξγέ, 

πνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην ηα πιεξψλεη επηά θαη νθηψ θνξέο πάλσ απ’ φ,ηη ηα 

πιεξψλεη ην αληίζηνηρν Γεκφζην ζηελ Κχπξν; Σα ίδηα θάξκαθα! Γελ ην είρακε 

απνδερζεί; Γειαδή ηη θάλακε ελ γλψζεη καο; Ξέξακε φηη θάπνηνη καο έθιεβαλ. Γηαηί 

ήηαλ κία άηππε ζπκθσλία: «Αξγψ λα ζηα δψζσ. Βάιε «θαπέια», βξε αδειθέ, λα ζηα 

δψζσ αξγφηεξα». Απηφ γηλφηαλ. Πφηε, ινηπφλ, ζα θαζαξίζεη ε ππφζεζε απηή; Δπί 

δεθαεπηά ρξνληά ππήξμε θαθνδηαρείξηζε, επί δεθαεπηά ρξφληα θαζπζηεξήζεηο! 

Ξέξεηε ηη «πάξηη» έγηλε; Γελ γλσξίδεηε πνηνη είλαη νη πινπζηφηεξνη απ’ φινπο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο; Απηά, ινηπφλ, δελ βιέπσ λα ηαθηνπνηνχληαη. 

Ζ θαηάζηαζε είλαη εμαηξεηηθά άζρεκε. ηα απφβιεηα ζηελ Φπηάιιεηα, γηα 

φζνπο είλαη εηδηθνί, έρνπλ αληρλεπζεί θάπνηεο νπζίεο νη νπνίεο δελ ππήξραλ πξψηα. 

Καη δελ κηιάσ γηα ηηο νπζίεο πνπ αληρλεχζεθαλ απφ λαξθσηηθά. Χο πξνο απηφ  

έρνπκε έλαλ αξηζκφ ν νπνίνο αθφκε δελ κεηψλεηαη. Πηζηεχσ λα θαηνξζψζεηε λα ηνλ 

κεηψζεηε. Δχρνκαη –θαη λα βνεζήζνπκε φινη- λα κεησζεί ν αξηζκφο θαη νη ζάλαηνη 

ιφγσ λαξθσηηθψλ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα πξντφληα αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ: 

ιεμνηαλίι, βάιηνπκ θη φια απηά. Δίλαη πνιχ κεγάινο ν αξηζκφο. Ση ζεκαίλεη απηφ; 

εκαίλεη φηη έρεη απμεζεί ε θαηαλάισζε. Γηαηί έρεη απμεζεί ε θαηαλάισζε; Γηφηη ν 

ειιεληθφο ιαφο πέθηεη ζε θαηάζιηςε κε ηελ θαηάζηαζε ε νπνία επηθξαηεί, ηφζν φζνο 

είλαη ν αξηζκφο πνπ αληρλεχεηαη -ζαο ιέσ- ζηα απφβιεηα ηεο Φπηάιιεηαο. Πεγαίλεηε, 

ινηπφλ, ζηνλ εηδηθφ γηα λα ην δηαπηζηψζεηε.  



Κιείλσ κε έλα ζέκα εμαηξεηηθά δχζθνιν, πνπ αθνξά ηε Λαθσλία. Κχξηε 

Τπνπξγέ, είρακε ηξηάληα θξνχζκαηα εινλνζίαο. Αλ απηά ηα ηξηάληα γίλνπλ 

ηξηαθφζηα θαη ηνπ ρξφλνπ βγεη κηα ηνπξηζηηθή νδεγία «κελ πεγαίλεηε ζηελ Διιάδα», 

θαηαζηξαθήθακε. Γελ θαηαζηξαθήθακε, θχξηε Τπνπξγέ, αλ βγεη κηα ηέηνηα νδεγία; 

Ση θάλνπκε, ινηπφλ, γηα λα ζηακαηήζνπκε ηα θξνχζκαηα εινλνζίαο; Έρνπκε θσλάμεη 

εδψ ηνλ Σαηνχιε λα ηνπ ηξαβήμνπκε ην αθηί θαη λα ηνπ πνχκε «μεθίλεζε ηελ εκέξα 

πνπ πξέπεη ηνπο ςεθαζκνχο, ην Φεβξνπάξην κήλα θη φρη ηνλ Ηνχιην»; Σν θάλακε; Ση 

Πνιηηεία είκαζηε εκείο; Καη δελ ξίρλσ επζχλεο ζε θαλέλαλ, νχηε ζ’ εζάο, θχξηε 

Τπνπξγέ. Λέσ ζηελ Πνιηηεία: Ση θάλεη ε Πνιηηεία; Έρνπκε θξνχζκαηα εινλνζίαο. 

Να ην πάξεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, λα βγάιεη κία νδεγία θαη ηνπ ρξφλνπ 

απφ δεθαηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο λα έρνπκε δχν εθαηνκκχξηα! Ο  ηνπξηζκφο 

είλαη ην κφλν ηακείν ην νπνίν ελ πάζε πεξηπηψζεη καο δίλεη κία αλάζα. Απηφ ην 

επηζεκαίλσ θαη ην ιέσ γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ έρεη αιιά θαη ιφγσ ηεο αλάγθεο 

λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεηε, λα ζαο βγάισ απφ ην ιήζαξγν, γηαηί πξέπεη θάηη επηηέινπο 

λα θάλνπκε γηα λα ζσζεί απηή ε παηξίδα.  

Καη επαλέξρνκαη: Κχξηε Τπνπξγέ, πεξηκέλσ ζήκεξα λα ζέζεηε ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηελ ππφζεζε γηα ηελ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ Μεληβέληεθ. 

Δάλ δελ ην θάλεηε, ζα ππάξμεη ππνθαηάζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑ.Ο..) 



ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θ. Καξαηδαθέξε.  

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ):  Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν.  

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Οξίζηε, θχξηε Τπνπξγέ, έρεηε ην 

ιφγν.  

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ):  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

Σν ζέκα ηεο εινλνζίαο ζηε Λαθσλία πνπ έζεζε ν Πξφεδξνο θ. Καξαηδαθέξεο 

είλαη ηεο εληάζεσο κε ηελ νπνία ην πεξηέγξαςε. Σν επαιεζεχσ. Δπηθαινχκαη ηε 

καξηπξία ηνπ ζπλαδέιθνπ Γαβάθε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη ηνπ έηεξνπ 

ζπλαδέιθνπ –ήηαλ εδψ ζηελ Αίζνπζα, αιιά κνπ δηαθεχγεη ην φλνκά ηνπ- ν νπνίνο 

ήηαλ επίζεο παξψλ ζε κία απάληεζε πνπ έδσζα εγψ ζηνλ θ. Γαβάθε ηηο 

πξνεγνχκελεο εκέξεο. 

Κχξηε Πξφεδξε, έρνπλ γίλεη δχν ζπζθέςεηο κε ηνλ θ. Σαηνχιε θαη κάιηζηα 

εγθαίξσο θη έρνπλ δνζεί απφ ην Τπνπξγείν νη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζηε Λαθσλία απφ 

ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011. 

(SS) 

 

  



  

(2MB) 

 

πσο είπα, φκσο, απαληψληαο ζηνλ θ. Γαβάθε,  θχξηε Πξφεδξε θαη πξέπεη ε 

Δζληθή Αληηπξνζσπεία λα ην μέξεη απηφ, φηη ε ηρλειάηεζε ησλ θξνπζκάησλ -δελ 

μέξσ αλ ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε ζηα ηξηάληα, ν δήκαξρνο Δπξψηα αξζξψλεη ιφγν πεξί 

απηνχ, επηβεβαηψλεη φηη πξηλ ιίγεο εκέξεο ήηαλ δεθαηέζζεξα θαη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο 

κε δειψζεηο ηνπ ιέεη φηη απμήζεθαλ θαη δελ έρσ ιφγν λα ην ακθηζβεηήζσ, απιψο δελ 

έρσ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ζήκεξα γηα λα ζαο πσ-  θαηαδεηθλχεη φηη ε πξνέιεπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε. 

Απφ ην Φεβξνπάξην, επίζεο, νξγαλψλνληαο Γηκεξή Γηππνπξγηθή πλάληεζε 

κε ηνπ Τπνπξγφ Τγείαο ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε, πξνζπάζεζα λα δείμσ ζε έλα ζπλάδειθν, κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα ζέκαηα πγείαο, αιιά ηαπηφρξνλα πξνζθαιψληαο θαη δχν 

νξγαληζκνχο, φηη εκείο ππνθέξνπκε απφ ηελ επαλαθνξά μεραζκέλσλ αζζελεηψλ πνπ 

έξρνληαη κέζσ ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Πξνθιήζεθαλ δχν Δθζέζεηο ηεο 

Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Τγείαο θαη ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο πνπ έρνπκε εκείο εδψ, ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ, ην Κέληξν Λνηκψμεσλ θαη κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία έγηλε ζπδήηεζε 

ζην πκβνχιην Τγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην ζέκα. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη πξνεηδνπνηεηηθά ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ 

νκηιίαο ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ)  



Οη ηξεηο ρψξεο πνπ είρακε πξφβιεκα απφ ηνλ πφιεκν θαη ηελ αλαζηάησζε 

ζηε Βφξεην Αθξηθή γεληθφηεξα, ε Ηηαιία, ε Μάιηα θαη εκείο, ζπλαληεζήθακε ζηε 

Ρψκε κε πξσηνβνπιία ηνπ Ηηαινχ ζπλαδέιθνπ. Καη θαηαθέξακε θαη ζηηο Βξπμέιιεο 

θαη ζηε Ρψκε λα γίλνπκε νη ηξείο, νθηψ, λα πξνζηεζνχλ ζε απηήλ ηελ νκάδα ησλ 

θξαηψλ, πνπ ιέεη ηη ζα γίλεη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε ζηα ζέκαηα ηεο πγείαο θαη λα έρνπκε απηφ ην ζέκα φζν κπνξνχκε 

ςειφηεξα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε καο.  

Κάλακε απηέο ηηο εκέξεο πνπ κηιάκε φηη κπνξνχζε λα πεξάζεη απφ ην ρέξη 

καο κε κνλάδεο θηλεηέο, γηα λα θάλνπκε εμεηάζεηο, κε ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνξείο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηα λα δνχκε κέηξα. Παξαθαιψ, απφ ηελ Αίζνπζα απηή, κηα 

αθφκε θνξά ηνπο θνξείο ηεο Λαθσλίαο λα κε δηακαξηχξνληαη κε θηλεηνπνηήζεηο θαη 

λα δερζνχλ λα αλνίμεη ην Κέληξν Τπνδνρήο ησλ Μεηαλαζηψλ εθεί πνπ ππάξρεη αιιά 

δελ ην ζέινπλ.  

Γήισζα ζηνλ θ. Γαβάθε -θαη ζα ην θάλσ- φηη ζηειερψλσ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

πεξηθέξεηαο φζν κπνξψ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, γηα λα απαληήζνπκε ζην πξφβιεκα.  

Αιιά, θχξηε Πξφεδξε, πψο λα γίλεη λα απαληήζνπκε θαη ηη δπλάκεηο λα 

έρνπκε, φηαλ θάζε κέξα κπαίλνπλ εθαηνληάδεο απφ απηνχο, φηαλ είκαζηε ζην ξεθφξ 

ησλ εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη’ έηνο απφ ην 2000; Ση 

κπνξνχκε λα θάλνπκε, φηαλ κε δπζθνιία θαηαθέξλνπκε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα 



ζέκαηα ηεο πγείαο ζηα παξεπφκελα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ ν ηφπνο δελ 

κπνξεί λα αληέμεη;  

Κχξηε Πξφεδξε, ηη κπνξψ λα θάλσ εγψ θαη νη Τθππνπξγνί ηνπ Τπνπξγείνπ 

απηνχ, φηαλ 92% ησλ ζπιιήςεσλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε κπαίλνπλ 

απφ ηελ Διιάδα; Κάλνπκε φηη κπνξνχκε! Αιιά, δελ κπνξνχκε πεξηζζφηεξα.  

Οη πνιηηηθέο καο –πξέπεη λα ην μέξεηε απηφ- θξίλνληαη θάζε κέξα απφ δεθάδεο 

Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο, πνπ ελψ εκείο έρνπκε απηφ ην πξφβιεκα λα ην 

δηαρεηξηζηνχκε, θνηηάλε πψο ππνδερζήθακε έλαλ ηνλ νπνίν ζπλέιαβε ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία ζηα ζχλνξα θαη θαηαγγέιινπλ ηε ρψξα.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Τπνπξγνχ)  

Ση λα πνχκε ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, φηαλ θάλεη είθνζη 

ρηιηάδεο απειάζεηο ην ρξφλν, θχξηε Πξφεδξε; Ξέξεηε ηη είλαη είθνζη ρηιηάδεο 

απειάζεηο ζε δηαδηθαζίεο, ζε απαζρφιεζε αλζξψπσλ, ζε θφζηνο ζε αεξνπνξηθά 

λαχια  γηα λα γπξίζνπλ πίζσ, ζε ζπλνδνχο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο απέιαζεο;  

Δίλαη έλα ζέκα –λα κεηξήζσ ιίγν ηε θξάζε πνπ ζα πσ- πάξα πνιχ ζνβαξφ, ην 

νπνίν θάζε κέξα, κα θάζε κέξα, απμάλεη ηα αξλεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα.    

(SM) 

(2SS) 

ηαλ ήξζε εδψ ν Δπίηξνπνο Τγείαο, ν θ. Σδνλ Νηάιη, πξηλ απφ θάπνηνπο 

κήλεο, ηνλ παξαθάιεζα ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ –ην ζπκνχληαη νη 



ζπλάδειθνη- λα θάλεη αλαθνξά. Κη έθαλε -επεηδή είλαη Μαιηέδνο θαηαιαβαίλεη- 

κηιψληαο γηα μεραζκέλεο αζζέλεηεο πνπ επαλαθάκπηνπλ ζηελ Δπξψπε κέζσ Ηηαιίαο, 

κέζσ Μάιηαο θαη θπξίσο κέζσ Διιάδαο, θπξίσο φκσο κέζσ Διιάδαο.  

Τπάξρεη γη’ απηφ ην ζνβαξφ πξφβιεκα ε δηθή καο δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζαο 

είπα, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θ. Παπνπηζή, πνπ έρεη μεπεξάζεη ηα φξηά ηεο θαη απφ εθεί 

θαη πέξα ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δελ είλαη απηή πνπ πξέπεη 

λα είλαη.  

Κχξηε Πξφεδξε, θεξ’ εηπείλ, φηαλ εγψ κίιεζα γηα πγεηνλνκηθή Frontex, κνπ 

είπε ν Γεξκαλφο ζπλάδειθνο φηη δελ έρεη νχηε έλα επξψ απηά. Καη είρα κάξηπξα ηνλ 

Βνχιγαξν Τπνπξγφ Τγείαο, πνπ άθνπγε έλαλ θξαηνχκελν ζην Ννκφ Έβξνπ -δελ 

ζπκάκαη ην θπιάθην- θαη ηνπ έιεγε «Δζχ πνχ ζεο λα παο;», εθείλνο είπε «εγψ δελ 

ζέισ λα πάσ ζηελ Διιάδα, ζέισ λα πάσ ζηελ Οιιαλδία». 

Δκείο, ινηπφλ, ιέκε φηη απηνί φινη δελ έξρνληαη εδψ γηα λα κείλνπλ εηδηθά ζε 

κηα επνρή αλεξγίαο θαη θξίζεο, αιιά ζέινπλ λα πάλε ζηελ άιιε Δπξψπε, ζηελ 

ππφινηπε. Γελ θηλεηνπνηνχληαη. 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Να ηνπο πξνσζήζνπκε.  

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Σν παιεχνπκε. Κάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε.  

Να έρεηε ππ' φςηλ ζαο ζρεηηθά κε ηελ ηαμηδησηηθή νδεγία, γηα ην ελδερφκελν, 

ηνλ θίλδπλν, φηη απηά ηα ζέκαηα δελ θξχβνληαη. Αληηκεησπίδνληαη, αιιά δελ 



θξχβνληαη. Έιεγαλ θάπνηνη ζπλάδειθνη, «Γηαηί ηα ιεο;». Σνπο έιεγα φηη θαη’αξράο ηα 

παξαηεξεηήξηα ζηελ Δπξψπε είλαη πνιιά θαη απηά δηαθηλνχληαη. Πξέπεη λα είλαη 

ραδφο απηφο πνπ ζα απνθαζίζεη λα θξχςεη θάηη ηέηνην, ζα θάλεη θαη θαθφ ζηελ 

Διιάδα, γηαηί ζα ην κάζνπλ απφ αιινχ θαη απηφ είλαη ρεηξφηεξν. ια ηα λέα 

θπθινθνξνχλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Γελ θξχβεηαη ηίπνηα. Δίλαη θαιχηεξν 

λα ιεο κφλνο ζνπ πνην είλαη ην ζέκα.  

Έρνπκε έλα παξάδεηγκα. Έλαο Ρνπκάλνο πνιίηεο πξνζβιήζεθε απφ εινλνζία 

ζηε Λαθσλία θαη ε αξξψζηηα ηνπ εθδειψζεθε ζην Βνπθνπξέζηη. Απηφο θπζηθά ην 

αλέθεξε. Δπηπρψο ην είρακε αλαθέξεη πξψηνη εκείο. Σν πξφβιεκα, ινηπφλ, είλαη εθεί. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Τπνπξγνχ) 

Κάλσ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ ηψξα, θχξηε Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): ρη. Θα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ 

λα κελ καθξχλνπκε πεξηζζφηεξν ηε ζπδήηεζε γηα ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε.  

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Απαληψ ζε ζέκα πγείαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ):  Σν ζέκα ήηαλ ε εινλνζία ζηε 

Λαθσλία. Θέισ λα είζηε ζχληνκνο.  

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Γεχηεξνλ, είλαη ην ηη θάλνπκε γηα ηε δηαθζνξά. Δδσζα ζηελ Δζληθή 



Αληηπξνζσπεία νινθιεξσκέλα ηε δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη κίιεζα πάξα πνιχ ψξα. 

Δίλαη άιιν ε θαθνδηνίθεζε θαη άιιν ε δηαθζνξά. Ζ δηαθζνξά θσιηάδεη εθεί πνπ ε 

ππάξρεη ε θαθνδηνίθεζε, έηζη ζπλέβε ζηελ πγεία. Απηφο ήηαλ ν ζπιινγηζκφο κνπ θαη 

κπνξψ λα ηνλ απνδείμσ. 

Δίλαη δεθάδεο νη πεξηπηψζεηο, θχξηε Πξφεδξε, πνπ είλαη ήδε ζηνλ Δηζαγγειέα 

απφ έξεπλεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Τγείαο πνπ έγηλαλ επί Νέαο 

Γεκνθξαηίαο αιιά θαη επί ΠΑΟΚ ηψξα. Απηέο νη ππνζέζεηο έρνπλ θαηαιήμεη θαη 

έρνπλ νδεγεζεί εθεί. Σν θεληξηθφ Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο έρεη 

δηαθφςεη ηε ζρέζε, έρεη απνιχζεη γχξσλ ζηνπο είθνζη ηξεηο γηαηξνχο. 

Υζεο εγψ απέζηεηια κηα επηζηνιή ζηελ θ. Ράηθνπ, γηαηί θαη σο πξνο απηφ ην 

ζέκα έθηαζε θαη μερείιηζε ην πνηήξη. Έρσ θάλεη επαλεηιεκκέλα απνζηνιέο θαθέισλ 

θαη ε θ. Ράηθνπ,  ε Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ, έρεη επηιεθζεί. ε ιίγν θαηξφ ζα βγνπλ 

απηά. Σα έζηεηια, θχξηε Πξφεδξε –αθνχζηε- ελ κέζσ θξίζεο, φρη πέξπζη, φρη 

πξφπεξζη, φρη ην 2003, φρη ην 1999, αιιά ηψξα. 

Πξνζθέξεηαη ζηελ ηδησηηθή αγνξά πιαζηηθή επέκβαζε αηζζεηηθνχ θαη κφλν 

ραξαθηήξα κε ηηκέο απφ δεκφζην λνζνθνκείν πνπ ηζαθίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Δάλ 

ζέιεη κηα θπξία λα πάεη ζε κηα ηδησηηθή θιηληθή γηα παξέκβαζε αηζζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα ην ζηήζνο ηεο, πξέπεη λα πιεξψζεη 4.500 ή 5.000 επξψ, ε 

πξνζθνξά, φκσο, ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη κε 2.000 επξψ. 



Τπέπεζε ζηελ αληίιεςή κνπ, ινηπφλ, κηα ηέηνηα ζπλερήο δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζήκεξα θαη θάπνηα νλφκαηα πνπ κνπ θαηαγγέιζεθαλ. Δγψ έθαλα δπν θηλήζεηο: 

Έζηεηια ηελ επφκελε κέξα ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τγείαο λα δεη -ήδε εξεπλήζεθαλ 

έληεθα πεξηπηψζεηο- θαη απέζηεηια κε επηζηνιή θαη φ,ηη ππέπεζε ζηε δηθή κνπ 

αληίιεςε ζηελ θ. Ράηθνπ.  

Με θαληάδεζηε φηη θνηκφκαζηε, θχξηε Πξφεδξε, θαη ζηα ζέκαηα απηά. Απιψο 

δελ έρνπκε δηαιέμεη απηά ηα ζέκαηα γηα λα αξζξψλνπκε ηνλ θπξίσο πνιηηηθφ καο 

ιφγν. Κάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε.  

Ζ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ παλζνκνινγείηαη θαη ζηα θάξκαθα θαη ζηα 

πιηθά. Μπνξεί λα έρνπκε πξφβιεκα κε ηνπο δηαγσληζκνχο φπσο ιέηε, έρεηε δίθην, 

αχξην ζα ζαο ην πσ αλαιπηηθά, έρνπκε φκσο θάλεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο θαη απηέο 

απνδεηθλχνληαη απφ ηε κείσζε ηεο δαπάλεο. Κάλνπκε, θχξηε Πξφεδξε. Δίλαη ιίγν 

άδηθε ε θξηηηθή φηη θνηηάκε ην θαηλφκελν απηφ ππλσηηζκέλνη. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

(DE) 

(2SM) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Τπνπξγφ. 

Θα δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. Καξαηδαθέξε, αθνχ ηνλ παξαθαιέζσ λα είλαη 

ζχληνκνο θαη εηδηθφηεξα, λα κελ αλνίμνπκε ην ζέκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, 

πνπ είλαη θαη κέγα θαη ζνβαξφ θαη γηα απηνηειή ζπδήηεζε. 



Παξαθαιψ, θχξηε Πξφεδξε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Κχξηε Πξφεδξε, ζα ζαο αθνχζσ θαη δελ ζα αλνίμσ ην ζέκα ησλ 

ιαζξνκεηαλαζηψλ. Απιψο, απηφ ην νπνίν ζα έιεγα ζηνλ θχξην Τπνπξγφ είλαη φηη ζα 

ήηαλ κηα εμαηξεηηθή νκηιία ζην πλέδξην ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ. 

Δμαηξεηηθή νκηιία! 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ) 

Απηά ηα ιέκε δέθα ρξφληα θαη αθνχζακε απηά ηα δέθα ρξφληα ηα κχξηα φζα, ηη 

θαζίζηεο, ηη αθξαίνη! Απηά ιέγακε. Αιιά θαιχηεξα ην πξνιακβάλεηλ παξά ην 

ζεξαπεχεηλ. ηαλ ζαο ιέγακε ηφζα ρξφληα απηά ηα πξάγκαηα φινη -θαη εζείο, 

βεβαίσο, ηνπ ΠΑΟΚ- καο ιέγαηε ηα δηάθνξά ζαο. Σψξα, ινηπφλ, έξρεζηε θαη ιέηε 

«ακάλ, ηη πάζακε». Σα πάζαηε, γηαηί δελ θαηαιαβαίλαηε, φηαλ ζαο ιέγακε φηη απηφ 

ήηαλ ην πξφβιεκα. 

Βεβαίσο, άθνπζα κε ζιίςε ηελ νκνινγία φηη κπαίλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο πνπ κπνξνχκε λα απειαχλνπκε. Άξα, πνχ ζα νδεγεζνχκε; Δίκαζηε κία ρψξα 

πνπ νκνινγείηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε φηη είλαη ηξχπηα. Γελ κπνξνχκε, ζεθψλνπκε ηα 

ρέξηα παζεηηθά, κπαίλνπλ φζνη ζέινπλ θαη κάιηζηα, νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ δελ 

είλαη θαη ηα θαιχηεξα παηδηά ζηε ρψξα ηνπο, φπσο αθνχζηεθε. 

Δ, θάηη πξέπεη λα θάλεηε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, πέξα απφ ηα 12 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ θεχγνπλ θάζε ρξφλν απφ ηελ παηξίδα καο, έμσ απφ ηελ 



Διιάδα θαη κεγηζηνπνηνχλ ην έιιεηκκα. Απηά, ινηπφλ, ραίξνκαη πνπ ηα έρεηε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη. 

κσο, πνιχ θνβνχκαη, θχξηε Τπνπξγέ, φηη ππάξρεη θάηη ζαλ ζχγρπζε ζηελ 

Κπβέξλεζε. Υζεο ήξζε κηα απάληεζε απφ ηνλ Δπίηξνπν ιη Ρελ ζε εξψηεζε πνπ 

έθαλε ν Νίθνο αιαβξάθνο. Λέεη, ινηπφλ, ν Δπίηξνπνο Δπξψπεο: «Οπδέπνηε θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη Οδεγία πξνο θακία ρψξα λα αλνίμεη ην επάγγεικα ησλ 

ηαμηηδήδσλ». Σν είπε ν ιη Ρελ ζε επίζεκε δήισζε. 

Ση ζην θαιφ αλνίμαηε εζείο απηφ ηνλ κπειά θαη δελ κπνξνχκε λα 

νκαινπνηήζνπκε ηελ θπθινθνξία εηο ηνπο δξφκνπο; Δίζηε ζνβαξνί επηηέινπο; Μνπ 

ιέηε: Ση ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε εζείο γηα ην ζέκα ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ; 

Θα κπνξνχζαηε λα θάλεηε θάηη απιφ, θχξηε Τπνπξγέ θαη εζείο θαη νη 

ππφινηπνη Τπνπξγνί ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ. ηαλ ήιζε ν λφκνο ηνπ Ραγθνχζε λα ηνλ 

θαηαςεθίδαηε, φπσο θάλακε εκείο. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Καξαηδαθέξε. 

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Θα ήζεια ην ιφγν γηα έλα ζέκα πξνζσπηθφ, θχξηε Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Οξίζηε, θχξηε Τπνπξγέ. 

Δκπηζηεχνκαη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα νηθνλνκείηε ην ρξφλν. 



ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Έρνπκε θαη ην λνκνζρέδην, θχξηε 

Πξφεδξε. 

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Μία κφλν ιέμε, θχξηε Πξφεδξε. 

Δγψ, θχξηε Πξφεδξε, θχξηε Καξαηδαθέξε -θαη πηζηεχσ φηη ζα ην ζεσξείηε 

απηνλφεην- έρσ ηελ ηηκή λα είκαη Τπνπξγφο ηνπ ΠΑΟΚ, λα είκαη ζηέιερνο ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ έληεθα ρξφληα. Γηα κέλα είλαη ηηκή λα κπνξψ λα 

εθθξάδσ θάηη απφ απηά πνπ ππνζηεξίδεη απηή ε κεγάιε δεκνθξαηηθή παξάηαμε. 

Δπεηδή ε παξέκβαζή ζαο έδσζε ηελ επθαηξία γηα θάπνηεο θαθεληξέρεηεο κέζα 

ζηελ Αίζνπζα -ηηο είδα- ζπεχδσ λα ζαο πσ ην εμήο. ηαλ ην 2000 εμέθξαδα ηελ 

παξάηαμή κνπ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, ζα ζπκνχληαη 

νη ζπλάδειθνί κνπ ηφηε ηελ εηδηθή κλεία πνπ είρα θάλεη ζηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ 

πληάγκαηνο, πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη θάηη αθφκε γηα ηε κεηαλάζηεπζε 

γηα λα απειεπζεξψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ λνκνζέηε. Πάξα πνιινί ζπλάδειθνη εθείλεο 

ηεο Αλαζεσξεηηθήο Δπηηξνπήο είραλ ζπκθσλήζεη κε ηηο απφςεηο απηέο. 

Χο Τπνπξγφο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, αξζξψλσ απηφ ην ιφγν θαη ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο. 

Ο ιφγνο ηεο αιήζεηαο, ηεο θαηαγξαθήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αγσλίαο 

θαη ηνπ αγψλα λα δψζεηο κηα ιχζε, φζε κπνξείο, δελ έρεη, θχξηε Πξφεδξε, νχηε 

θνκκαηηθέο αλαθνξέο -νπσζδήπνηε θάπνηεο- νχηε θνκκαηηθέο πεξηραξαθψζεηο. Δγψ 



είκαη Τπνπξγφο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ιέσ απηά ηα νπνία ε ρψξα κνπ 

αληηκεησπίδεη θαη θαηαδεηθλχσ φζν κπνξψ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπκε. Απηφ δελ 

ρξσκαηίδεηαη. 

Απηφ, θχξηε Πξφεδξε, είλαη απηφ πνπ είλαη θαη είλαη επζπγξακκηζκέλν, φπσο 

ζαο δηαβεβαηψλσ, κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Κχξηε Πξφεδξε, είκαζηε δχν Τπνπξγεία πνπ ππνδερφκαζηε θαηά βάζε απηφ 

ην πξφβιεκα, ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη εκείο. αο ελεκεξψλσ θαη 

ζαο δηαβεβαηψλσ φηη θάλνπκε φ,ηη πεξλά απφ ην ρέξη καο. Σν πξφβιεκα μεπεξλάεη ηε 

ρψξα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Έρσ πείξαλ. 

ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ (Τποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Έρεηε πείξα. 

Σν πξφβιεκα είλαη παλεπξσπατθφ. Ζ δπζθνιία θαη εδψ είλαη φηη νη ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο δελ ζπκθσλνχλ, δελ ελαξκνλίδνληαη ζηελ αλάγθε 

λα ην θαηαπνιεκήζνπλ. 

(AM) 

(DE) 

αο ιέσ σο Τπνπξγφο ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο, σο κέινο 

ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, φηη «ζεθψζακε» κε ηνλ Ηηαιφ ζπλάδειθν θαη ην 



Μαιηέδν ζπλάδειθν ην ζέκα, φζν ςειά κπνξνχζε λα «ζεθσζεί» ζην πιαίζην ηνπ 

πκβνπιίνπ Τγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Πηζηεχσ φηη κε ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηέο καο ζα πάξνπκε πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα γηα πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζεκάησλ πνπ ζέηεη ε 

παξάλνκε κεηαλάζηεπζε.  

πνηνο απηφ δελ ην βιέπεη, δελ βιέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θάλεη 

θνκκαηηθά παηρλίδηα –δελ αλαθέξνκαη ζηνλ θ. Καξαηδαθέξε- ρσξίο λα έρεη ιφγν λα 

ηα θάλεη θαη ζε βάξνο ηεο ρψξαο. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Θα κπνξνχζα λα έρσ ην ιφγν, θχξηε Πξφεδξε; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Πνχ ζα πάεη ε ζπδήηεζε; 

ΠΤΡΗΓΩΝ ΥΑΛΒΑΣΕΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ηειηθά ηη ζα γίλεη; Μελ ηνπ 

«βγάινπκε θαη ηα κάηηα». 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Έρεηε δίθην απφιπην, θχξηε 

Υαιβαηδή.  

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Μηζή θνπβέληα, θχξηε Πξφεδξε. 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΑΒΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, λα αθνπζηεί θαη ην δηθφ καο 

αίηεκα. 



ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Οξίζηε, θχξηε Καξαηδαθέξε, έρεηε 

ην ιφγν. 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Κχξηε Τπνπξγέ,  εάλ πξάγκαηη ζέιεηε λα είζηε απνηειεζκαηηθνί ζην 

ζέκα, πνπ κε θαζπζηέξεζε είθνζη εηψλ αληηιεθζήθαηε –θάιιην αξγά, παξά πνηέ- λα 

πηέζεηε ηελ Δπξψπε θαη, ελδερνκέλσο, λα ηελ εθβηάζεηε φηη «εάλ δελ θάλεηε θάηη, 

είκαζηε έηνηκνη λα θχγνπκε απφ ην «Γνπβιίλν ΗΗ» θαη λα ζαο ηνπο ζηείινπκε φινπο 

«παθέην» κε ηαμηδησηηθά έγγξαθα». 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δληάμεη, θχξηε Καξαηδαθέξε. 

Ο θ. Μαξθφπνπινο, Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, 

έρεη ην ιφγν γηα ιίγα ιεπηά. 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ: Γχν ιεπηά κφλν, θχξηε Πξφεδξε.   

έβνκαη ηελ Οινκέιεηα. 

ΠΤΡΗΓΩΝ ΥΑΛΒΑΣΕΖ: Κχξηε Πξφεδξε, πξέπεη λα ππάξρεη κία ηάμε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δληάμεη, θχξηνη. αο παξαθαιψ 

εζπρία. 

Οξίζηε, θχξηε Μαξθφπνπιε.  

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ: Τπνζέησ φηη απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζηνλ θχξην Τπνπξγφ 

απηά πνπ ζα πσ. 



Κχξηνη ζπλάδειθνη, κέιε ηεο Κπβέξλεζεο, εθιέγεζηε απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ 

θαη απνινγείζηε πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ εμππεξεηνχληεο ηα ζπκθέξνληα ηνπ. Γελ 

απνινγείζηε ζε θακία Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε, ζε θαλέλα κε απνδεθηφ 

νξγαληζκφ ηνπ θφζκνπ γηα ην ζέκα ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Σν έρνπλ πεη φιεο 

ζρεδφλ νη κεξίδεο απηήο ηεο Οινκέιεηαο.  

Γελ κπνξείηε, δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα είζηε ξπζκηζηέο-«ηξνρνλφκνη» ησλ 

ιαζξνκεηαλαζηψλ ηεο Δπξψπεο θαηά ηφζε απνηπρία γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Δίζηε 

ππνρξεσκέλνη λα αζθήζεηε πνιηηηθή ζην ζπκθέξνλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Γελ 

κπνξείηε λα θξχβεηε ην πξφβιεκα «θάησ απφ ην ραιί» ή λα ην «θιεηδψλεηε» κέζα ζε 

θέληξα ζπγθέληξσζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ. Πξέπεη, επηηέινπο, λα θξνπξήζεηε ηα 

ζχλνξα. 

ήκεξα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθέο ζηηο εθεκεξίδεο, πνπ ιέλε φηη είλαη 33% 

απμεκέλε ε ιαζξνκεηαλάζηεπζε απφ ηνλ Έβξν. Πφηε ζα ζηακαηήζεη απηή ε ηζηνξία; 

Πφηε, δειαδή, ζα αλαιάβεηε ηηο επζχλεο ζαο; 

Δπεηδή είπε ν θχξηνο Τπνπξγφο γηα ην πιαζκψδην ηεο εινλνζίαο, πξέπεη λα 

ηνπ πνχκε θαη λα ζαο πσ -είζηε ζην Τπνπξγείν Τγείαο- φηη δελ ρξεηάδνληαη 

ζπζθέςεηο, δελ ρξεηάδεηαη λα ράλεηε ρξφλν. Γελ ρξεηάδεηαη λα ςάρλεηε ηα ηεθηέξηα 

ηεο ηαηξηθήο, ελψ δελ είζηε γηαηξνί. Κάζε λνκφο θαη θάζε πεξηθέξεηα έρεη δηεχζπλζε 

πγείαο, έρεη γηαηξφ. Ξέξεη ηη ζα θάλεη. Ξέξεη πφηε ζα ξίμεη ηα εληνκνθηφλα. Ξέξεη πφηε 

πξέπεη λα θάλεη ξαληηζκνχο. Ση καο ιέηε εδψ γηα ζπζθέςεηο πεξίεξγεο;  



αο ελεκεξψλσ, ινηπφλ, φηη δελ είλαη κφλν ε Λαθσλία, αιιά είλαη θαη ν δηθφο 

κνπ λνκφο, ε Δχβνηα, είλαη ε πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη είλαη θαη ε 

Θεζζαιία. Πφηε ζα αληηιεθζείηε, δειαδή, φηη ε ειιεληθή πνιηηεία έρεη ηεθηέξηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ; 

Με ζπζθέπηεζηε δηαξθψο! Καη πείηε ζηνλ θχξην Τπνπξγφ, λα πεη ζηνλ θ. 

Παπνπηζή θαη ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ, φηη εδψ απηή ε Αίζνπζα θαη 

απηή ε θαξέθια ηνπ Τπνπξγνχ δελ είλαη γηα δηαπηζηψζεηο, είλαη γηα πξάμεηο. Καη 

θαλέλαο εδψ δελ είλαη εμ αξίζησλ γηα λα θξηζεί κφλν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

ηεξίδεηε κία Κπβέξλεζε θαη κία πνιηηηθή θαη έρεηε ςεθίζεη φια ηα ζρέδηα λφκνπ. 

Μελ έξρεζηε, ινηπφλ, εδψ θαη θιαίηε θαη δαθξχδεηε γη’ απηά πνπ δελ έγηλαλ. Να είζηε 

απνηειεζκαηηθνί, γηαηί ν ινγαξηαζκφο ζα είλαη γηα φινπο θαη γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη 

γηα ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηεο Πιεηνςεθίαο. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. 

ια ηα ππφινηπα δελ είλαη πνιηηηθή, είλαη ζρνιηαζκφο πνιηηηθήο θαη δελ αλήθεη ζε 

θπβεξλεηηθνχο ζψθνπο, αλήθεη ζε άιινπο, νη νπνίνη θάλνπλ ζρνιηαζκνχο έμσ απφ 

απηήλ ηελ Αίζνπζα. 

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Μαξθφπνπιν. 

(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Παξαθαιψ, εζπρία ζηελ Αίζνπζα. 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΑΒΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ζα κπνξνχζα λα έρσ ην ιφγν;  



ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): ρη, θχξηε Γαβάθε. 

Θα δψζσ ην ιφγν, σο νθείισ… 

ΗΩΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Δίλαη γξαπηφ ην αίηεκα. 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΑΒΑΚΖ: Μα, θχξηε Πξφεδξε, πξέπεη λα αθνπζηεί ην 

αίηεκά καο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Παξαθαιψ, θχξηε Γαβάθε. Θα 

ιάβεηε ην ιφγν ελ επζέησ ρξφλσ. Σψξα κίιεζε ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο. 

Οθείισ λα δψζσ –θαη, κάιηζηα, λα απνινγεζψ πξνεγνπκέλσο φηη έπξεπε λα είρα 

θξνληίζεη λα ιάβεη ην ιφγν ελσξίηεξνλ- ζηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο, ζηνλ θ. Υαιβαηδή. ηε ζπλέρεηα ζα δψζσ ην 

ιφγν –δεζκεχνκαη, δειαδή, σο Πξνεδξείν- ζηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηνπ 

πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, γηα λα θιείζεη ν θχθινο ησλ 

Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δθπξνζψπσλ. 

Οξίζηε, θχξηε Υαιβαηδή, έρεηε ην ιφγν. 

(AD) 

(2AM) 

ΠΤΡΗΓΩΝ ΥΑΛΒΑΣΕΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

Ο Τπνπξγφο απάληεζε ζηα εξσηήκαηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ 

πλαγεξκνχ ιέγνληαο «ηη λα θάλνπκε;». Τπάξρνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ είλαη 

πνιχ απιά. Μπνξείηε λα αθπξψζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο, ηε ζπκθσλία ζαο κε ην 



«ΓΟΤΒΛΗΝΟ ΗΗ», λα δψζεηε έγγξαθα ζε κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, νη νπνίνη 

επηζπκνχλ λα πάλε ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα κελ ηνπο 

εγθισβίδεηε εδψ. Να ζηακαηήζεη απηή ε ηζηνξία θαη ε θαξακέια! Γελ έξρνληαη 

ηπραία εδψ νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο! Οη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο 

θεχγνπλ απφ ηηο παηξίδεο ηνπο θαη έξρνληαη εδψ, γηαηί εθεί ππάξρνπλ πφιεκνη θαη 

ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο ηνπ ΝΑΣΟ, ησλ Ακεξηθάλσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζην Αθγαληζηάλ, ζην Ηξάθ, ζηε νκαιία, ζηε Μέζε Αλαηνιή. ιε απηή ε 

ηζηνξία πνπ αλαπηχζζεηαη ζήκεξα ζηε βφξεηα Αθξηθή θαη νη βνκβαξδηζκνί ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηε Ληβχε, ηελ νπνία βνεζήζαηε θαη ζηεξίμαηε θαη εζείο σο Κπβέξλεζε ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη φρη κφλν κε ηε νχδα, έθεξαλ θαη ζα θέξλνπλ θαηλνχξγηα θχκαηα 

κεηαλαζηψλ! Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα! 

Βεβαίσο, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη ηεο Κπβέξλεζεο, πήξαηε γηα άιιε κία θνξά, 

φπσο θαη άιινη Τπνπξγνί, ηα εχζεκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ 

πλαγεξκνχ γηα δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο ζαο! Να ηα ραίξεζηε θαη ηα εχζεκα θαη φια! 

Κχξηε Πξφεδξε, είλαη θαιφ θαη πνιχ ρξήζηκν λα κηιάκε επί ηεο νπζίαο. Πνηα 

είλαη ε νπζία θαη απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα; Ζ νπζία είλαη ε 

πξνψζεζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ πγεία, ζηελ πξφλνηα, ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, αιιά θαη ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη ζην 

λνκνζρέδην. Βεβαίσο θαη απηή ε δηαδηθαζία δελ είλαη ηπραία. Απηή ε πνιηηηθή 

απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, πνιχ πξηλ απφ ηελ 



θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή θξίζε, πνιχ πξηλ απφ ην Μλεκφλην, ην Μεζνπξφζεζκν, 

θιπ., πνπ έξρνληαη ζπλερψο. 

Απηή ε ζηξαηεγηθή είρε αθνινπζεζεί θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε 

ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Χζηφζν, ζήκεξα, ε επίζεζε ζηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα 

παίξλεη ραξαθηήξα πνγθξφκ. Ση έρνπκε; Έρνπκε θιείζηκν θιηληθψλ, θαηάξγεζε 

ρηιίσλ θιηλψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη δξαζηηθή κείσζε ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηε δεκφζηα πγεία, δειαδή ζε φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ ηε ιεγφκελε 

«δεκφζηα πγεία». Απηφ έρεη ήδε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηεο εξγαηηθήο 

ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Ζ Δηζεγήηξηα ηνπ ΠΑΟΚ θαη ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ εκθαλίδνληαη πνιχ 

ζπρλά ζαλ αιεμηπησηηζηέο ζε πάξα πνιινχο ηνκείο θαη εηδηθά φηαλ επηρεηξνχλ λα 

ππνλνκεχζνπλ φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ ην ιεγφκελν «εζληθφ ζχζηεκα πγείαο-

πξφλνηαο». Ζ Δηζεγήηξηα κίιεζε γηα «θνηλσληθφ θξάηνο», ην νπνίν εληζρχεηαη θαη κ’ 

απηφ ην λνκνζρέδην. Μα, θαιά, πνχ κηιάκε; ε ισηνθάγνπο; Απηφ πνπ επηρεηξείηε 

ζήκεξα, απηφ πνπ εληζρχεηε είλαη ηε γελίθεπζε ηεο εμαζιίσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. 

Απφ ηελ αξρή ζέινπκε λα ππνγξακκίζνπκε φρη απιά έλαλ δηαθαηλφκελν 

θίλδπλν, αιιά κία πιήξσο νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη αιήζεηα φηη ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία γίλεηαη έλα ζπνπδαίν έξγν απφ ηε θηιφηηκε πξνζπάζεηα γηαηξψλ, 



λνζειεπηψλ, λνζειεπηξηψλ θαη απφ άιινπο εξγαδφκελνπο. Χζηφζν, ε θηιφηηκε 

πξνζπάζεηα δελ αξθεί. Ζ θαηάζηαζε είλαη πεξηζζφηεξν απφ ηξαγηθή.  

 

(XS) 

  

 

(2AD) 

Κχξηνη ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο πεξηνδείεο καο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία αθφκα 

θαη δηθά ζαο ζηειέρε, επηζεκαίλνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Κη εκείο, απ’ απηφ ην Βήκα 

ζέινπκε λα ρηππήζνπκε, φρη θακπαλάθη, αιιά κία κεγάιε θακπάλα. ήκεξα, 

θηλδπλεχνπκε λα ζξελνχκε ζχκαηα, λα ζξελνχκε λεθξνχο. Θα πεζαίλνπλ άλζξσπνη 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία γηαηί δελ ζα ηνπο παξέρνληαη νη αλαγθαίεο ππεξεζίεο πγείαο. 

Γελ θηλδπλνινγνχκε, αιιά απηφ ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ζαο, πνπ 

επηδεηλψλεη ξαγδαία ηελ άζρεκε θαηάζηαζε κε ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο. Ναη, ζήκεξα 

νη ειιείςεηο είλαη ηεξάζηηεο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηδξχκαηα. Διιείςεηο 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ειιείςεηο γηαηξψλ, ειιείςεηο ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ, 

ειιείςεηο πιηθψλ, κέζσλ θαη θαξκάθσλ. Δπίζεο, νη ιίζηεο αλακνλήο είλαη γηα πάξα 

πνιιέο βδνκάδεο θαη κήλεο αθφκα θαη γηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο. ια απηά ζπληζηνχλ 

θαη πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο.  

Κη αλαξσηηέηαη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, 

πνχ ην πάεη ε Κπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Γηαηί δελ ζέιεη λα ην δεη;  



Δπίζεο, ζέινπκε λα ζεκεηψζνπκε θχξηε Πξφεδξε, φηη ε ζπξξίθλσζε ή ε 

θαηάξγεζε πξνλνηαθψλ δνκψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ςπρηθά αζζελείο απνηειεί κέγα 

έγθιεκα. Γπξλάκε πελήληα ρξφληα πίζσ. Ζ αζιηφηεηα, ε βαξβαξφηεηα πνπ 

επηθξαηνχζε ζηε Λέξν ζα επαλέιζεη θαη ε θαηάζηαζε ζα επηδεηλσζεί κε ηξαγηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. πλζήθεο θφιαζεο ζα 

βηψλνπλ νη ςπρηθά αζζελείο, νη νηθνγέλεηεο ηνπο, ν θνηλσληθφο ηνπο πεξίγπξνο. ην 

φλνκα ησλ δήζελ νηθνλνκηψλ ξίρλεηε θπξηνιεθηηθά ζηνλ θαηάδα εηδηθά απηήλ ηελ 

θαηεγνξία ησλ αζζελψλ. Πνχ ην πάεη ε Κπβέξλεζε; Δθεί ην πάεη, νδεγεί ζηνλ 

θαηάδα.  

Ο Δηζεγεηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ππνγξάκκηζε φηη νη πξνλνηαθέο δνκέο 

θαη φρη κφλν ζα πξέπεη λα δνζνχλ, λα πεξάζνπλ ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη 

αθφκα φηη δελ πξέπεη λα δαηκνλνπνηνχκε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Αιήζεηα, δελ γλσξίδεη ν Δηζεγεηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, πνπ είλαη 

θαζεγεηήο ηαηξηθήο, φηη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ην ηδησηηθφ θεθάιαην έρεη δηπιάζην 

πνζνζηφ θέξδνπο απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα; Γελ 

γλσξίδεη φηη εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο καηεπηηθήο ηα θέξδε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη 

ηξηπιάζηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα; Σα γλσξίδεη θαη 

κάιηζηα πνιχ θαιά. κσο ε πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηήξημε θαη ζηεξίδεη 

απηνχο αθξηβψο ηνπο επηρεηξεκαηίεο, απηήλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο. Χζηφζν, ε ηφζν θπληθή πξνηξνπή ηνπ πξνο ηελ Κπβέξλεζε δείρλεη φηη 



ζηεξίδεη κε θαλαηηζκφ ηελ πνιηηηθή ε νπνία εκπνξεπκαηνπνηεί, ηδησηηθνπνηεί 

παξαπέξα ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Φπζηθά απηφ είλαη 

δηθαίσκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο φπσο θαη θάζε άιινπ θφκκαηνο, αιιά λα κελ 

επηρεηξνχλ λα εκθαλίδνπλ έλα θηινιατθφ πξφζσπν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, γηαηί απηή 

αθξηβψο ε πνιηηηθή είλαη βαζηά αληηιατθή.  

Με ηελ επθαηξία ζέινπκε άιιε κία θνξά λα δειψζνπκε, φηη ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο αγσλίδεηαη, πξνζπαζεί κε φια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη 

πξφλνηαο. Ζ πγεία είλαη θνηλσληθφ αγαζφ. Γελ είλαη εκπφξεπκα. Ζ πγεία πξέπεη λα 

παξέρεηαη δσξεάλ, ηζφηηκα, αλαβαζκηζκέλε ζε φινπο ρσξίο πξνυπνζέζεηο. Δίκαζηε 

επίζεο ππέξ ηεο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ησλ γηαηξψλ κε 

ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ησλ γηαηξψλ ηνπ ζεκεξηλνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν νλνκάδεηαη Δζληθφ χζηεκα Τγεηάο . 

Μίιεζε πνιχ ψξα ν Τπνπξγφο γηα ηα λαξθσηηθά, γηα ηα ππνθαηάζηαηα, γηα 

ηα ζπγραξεηήξηα πνπ πήξε απφ νκνιφγνπο ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

(KO) 

(2XS) 

Γηα άιιε κηα θνξά ζέινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ηα εμήο: Πξψηνλ, ε 

ρνξήγεζε ππνθαηαζηάησλ δελ ιχλεη θαλέλα πξφβιεκα. Δίλαη ζπληήξεζε θαη 



αλαπαξαγσγή ηνπ πξνβιήκαηνο. Γεχηεξνλ, ε Κπβέξλεζε ζηελ νπζία ρνξεγεί 

θξαηηθή πξέδα ζε λένπο αλζξψπνπο. Απηφ πνπ ζέιεη ζήκεξα ε Κπβέξλεζε θαη ην 

ζχζηεκα είλαη λένπο άβνπινπο, απνπξνζαλαηνιηζκέλνπο, αιιά θαη καζηνπξσκέλνπο. 

Γελ ζέιεη λένπο λα δεκηνπξγνχλ, λα αγσλίδνληαη θαη λα παιεχνπλ γηα ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο. ε ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο βγήθαλ δεκφζηα 

θαη δήισζαλ φηη απηή ε πνιηηηθή πξαθηηθή θέξλεη απνηειέζκαηα.  

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, νη ζπγρσλεχζεηο πξνλνηαθψλ ηδξπκάησλ δελ 

ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκίεο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα. Δάλ επξφθεηην γηα νηθνλνκίεο απφ 

ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ, νη δηακαξηπξίεο ζα ήζαλ ειάρηζηεο. Σν θχξην 

είλαη νη θαηαξγήζεηο νιφθιεξσλ πξνλνηαθψλ δνκψλ θαη ηδξπκάησλ απνθαηάζηαζεο. 

Οη ζπγρσλεχζεηο ηαπηίδνληαη κε ηε ζπξξίθλσζε θαη ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ 

δεκφζησλ κνλάδσλ θαη ησλ δεκφζησλ δσξεάλ παξνρψλ πγείαο θαη πξφλνηαο. Απηφ 

πνπ ζήκεξα ζέιεηε λα παγηψζεηε είλαη έλα βαζηθφ, αιιά ειάρηζην παθέην παξνρψλ.  

Αο κηιήζνπκε, ινηπφλ, γηα ην ειάρηζην βαζηθφ παθέην κεηνρψλ. Πνηνο 

σθειείηαη; Πνηνο βιάπηεηαη απφ θάζε ελέξγεηα θαη πξάμε ζαο; Πνηνο βιάπηεηαη απφ 

απηά ηα ζθιεξά, ηαμηθά, αληεξγαηηθά ιατθά κέηξα πνπ παίξλεηε; Απηφο πνπ 

σθειείηαη θαη ζα σθειεζεί απφ ηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ κέηξσλ είλαη ην ηδησηηθφ 

θεθάιαην, ην νπνίν ζα ζπλερίζεη αραιίλσην πιένλ ηελ επέιαζή ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. Πνηνο ζα βιαθζεί αθφκα πεξηζζφηεξν; Ζ εξγαηηθή ιατθή νηθνγέλεηα. Κχξηνο 

γλψκνλαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο είλαη ην ζπκθέξνλ, ην φθεινο ηεο 



εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Καη απφ ηε ζηηγκή πνπ βιάπηεηαη ε εξγαηηθή ιατθή 

νηθνγέλεηα, εκείο είκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη θαη ζα θαηαςεθίζνπκε επί ηεο 

αξρήο απηφ ην ζρέδην λφκνπ.  

(ην ζεκείν απηφ ρηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή) 

Κχξηε Πξφεδξε, επηηξέςηε κνπ, ζαο παξαθαιψ, λα ζπλερίζσ γηα ιίγν.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Βεβαίσο.  

ΠΤΡΗΓΩΝ ΥΑΛΒΑΣΕΖ: Σειεηψλνληαο, ζέισ λα ηνλίζσ ην εμήο. Ζ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πνιηηηθή ησλ 

κνλνπσιίσλ, ε πνιηηηθή ε νπνία ζπλαπνθαζίδεηαη ζηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε, ζήκεξα απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη 

ρζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ζηεξίδεηαη δξαζηήξηα απφ ην 

ΛΑΟ, αιιά θαη απφ άιιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο απνδέρνληαη σο κνλφδξνκν 

ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπλαληά ηε καδηθή αληίδξαζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, πιαηηψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, εξγαηηθψλ δπλάκεσλ θαη εξγαδνκέλσλ απφ φινπο 

ηνπο θιάδνπο θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο.  

Μηα πάγηα αιήζεηα έξρεηαη θαη μαλαέξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα. Γηα λα 

πεξάζεη απηή ε αληεξγαηηθή ιατθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο δπλάκεηο 

θαηαζηνιήο, απφ ηα ΜΑΣ, απφ ηα δαθξπγφλα. Σειεπηαία επηζηξαηεχνληαη νη 

δηθαζηέο. Έηζη, ινηπφλ, χζηεξα απφ έλα λεχκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαινχληαη 



γνλείο, θαζεγεηέο θαη καζεηέο εηδηθά ζηα Σξίθαια λα θαηαζέζνπλ γηα ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο, γηα ηηο θαηαιήςεηο ζρνιείσλ απφ καζεηέο.  

Αιήζεηα, κέρξη ζήκεξα απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, φπνπ ηα ζρνιεηά, 

νη καζεηέο δελ έρνπλ βηβιία ή γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο ηνπο ιείπνπλ πάξα πνιιά 

βηβιία κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη δεθάδεο ρηιηάδεο καζεηνψξεο, γηαηί δελ 

ζπγθηλήζεθε θαλέλαο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο θαη δελ έθαλε θακκηά παξέκβαζε;  

Γηαηί κέρξη ζήκεξα ελψ ππάξρνπλ ρηιηάδεο θελά ζε δαζθάινπο, θαζεγεηέο, 

θαη βξεθνλεπηνθφκνπο, θαλέλαο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο δελ ζπγθηλήζεθε θαη δελ 

θίλεζε θακκηά δηαδηθαζία έζησ, βξε αδεξθέ, γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ θαη κφιηο ηνπ 

έθαλαλ έλα λφεκα απφ ηελ Κπβέξλεζε, ακέζσο ν θ. Σέληεο έζηεηιε κηα εγθχθιην; 

Καη ηψξα βέβαηα πνπ ε Κπβέξλεζε θαζηέξσζε αληί γηα βηβιίν ηε θσηνηππία, γηαηί 

δελ βγήθε λα πςψζεη θακκηά θσλή;  

(NP) 

(2KO) 

 

Καη ελψ, ινηπφλ, θαλέλαο δελ αλεζχρεζε, πξνρσξνχλ.  

 Σειεηψλνληαο, εκείο ζέινπκε λα ζεκεηψζνπκε γηα κηα αθφκε θνξά φηη θαη ε 

δηθαηνζχλε ζε έλα ηαμηθφ ζχζηεκα δελ είλαη ηπθιή θαη βιέπεη. Βιέπεη φ,ηη ζεσξεί φηη 

πξέπεη λα δεη, κε βάζε θαη εληνιέο θαη νδεγίεο απφ ηνπο πνιηηηθνχο πξντζηακέλνπο. 

ρη, βεβαίσο, φηη δελ ππάξρνπλ ηίκηνη αγσληζηέο θαη δηθαζηέο, νη νπνίνη κάρνληαη θαη 

νη νπνίνη ηηκνχλ θαη ηνλ φξθν θαη ην θαζήθνλ ηνπο.  



 Απηφ πνπ ζέινπκε λα ζεκεηψζνπκε είλαη φηη ε Κπβέξλεζε έρεη ηεξάζηηα 

επζχλε. Πξέπεη λα πάςεη λα θαιχπηεηαη πίζσ απφ ηε δήζελ αλεμάξηεηε δηθαηνζχλε. 

Δάλ ε Κπβέξλεζε λνκίδεη φηη θαη κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο  ή κε ηηο πξνβνθάηζηεο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ κπζηηθέο ππεξεζίεο θαη απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζέινπλ λα ζπθνθαληήζνπλ θάζε αγσληζηηθφ θίλεκα, κπνξεί λα θαιπθζεί, 

πξέπεη λα μέξεη φηη ζα είλαη βαζηά γειαζκέλε. Αο ην θαηαιάβεη θαιά. Καλέλαο 

γνληφο, θαλέλαο καζεηήο, θαλέλαο  εθπαηδεπηηθφο δελ ζα δερζεί λα γίλεη ραθηέο θαη ε 

Κπβέξλεζε λα ιάβεη ηηο επζχλεο ηεο θαη λα θαηαξγήζεη ηψξα ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, πνπ αθφκε ηζρχεη θαη ιεηηνπξγεί καζεηνδηθεία.  

 Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε, θαη γηα ηνλ αλνρή ζαο.  

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δγψ ζαο επραξηζηψ, θχξηε 

Υαιβαηδή.  

 Πξηλ δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. Παλαγηψηε  Λαθαδάλε, θνηλνβνπιεπηηθφ 

εθπξφζσπν  ηνπ ΤΡΗΕΑ, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα φηη ν ζπλάδειθνο 

Βνπιεπηήο θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο δεηεί νιηγνήκεξε άδεηα απνπζίαο ζην 

εμσηεξηθφ.   

 Ζ Βνπιή εγθξίλεη;  

 ΟΛΟΗ  ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.  

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπνκέλσο, ε Βνπιή ελέθξηλε ηε 

δεηεζείζα άδεηα.  



 Παξαθαιείηαη ν θ.  Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο, θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο 

ηνπ πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, λα πξνζέιζεη ζην Βήκα.  

 Οξίζηε, θχξηε Λαθαδάλε, έρεηε ην ιφγν.  

 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΦΑΕΑΝΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε  Πξφεδξε.  

 Ννκίδσ φηη θαλείο πηα δελ κπνξεί λα εθπιήζζεηαη απ’ απηήλ ηελ Κπβέξλεζε. 

κσο, δπζηπρψο, εθεί πνπ ιέεη φηη ηα έρεη δεη φια –ε, δελ ζα ππάξμεη θαη θάηη 

παξαπάλσ!- αθνχεη ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιιν ηνπο Τπνπξγνχο θαη πέθηεη απφ ηα 

ζχλλεθα.  

 Δκέλα κε εμέπιεμε πξαγκαηηθά ζήκεξα ην χθνο ηνπ θπξίνπ Λνβέξδνπ, 

ζρεηηθά λεαξνχ  πνιηηηθνχ. Ση αιαδνλεία είλαη απηή!  Πνηνο είλαη ν θ. Λνβέξδνο; 

Γηαηί κηιάεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν;  

 Καη δελ θαηάιαβα; ε απηήλ ηε ρψξα βξίζθεηαη. Δίλαη Τπνπξγφο Τγείαο. Γελ 

μέξεη ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζην ρψξν ηεο πγείαο;  Γελ μέξεη φηη θαηαξξέεη ην 

δεκφζην ζχζηεκα πγείαο; Γελ μέξεη φηη πέλνληαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ, φηη 

εμαζιηψλνληαη, φηη ππάξρεη αθξαία ηαιαηπσξία θαη δπζαλαζρέηεζε ζηνπο αζζελείο, 

φηη ν αζζελήο θαη απηφο πνπ έρεη ηελ αηπρία λα ππνζηεί θάηη βάδεη ην ρέξη πιένλ 

βαζχηαηα ζηελ ηζέπε θαη ράλεη πεξηνπζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δεη κηα άζπξε κέξα;  

 Απηά ηα βιέπνπκε γχξσ καο. Σα βιέπνπκε ζε θίινπο καο θαη ζε γλσζηνχο 

καο. Σα δνχκε ζπρλά ζηελ νηθνγέλεηά καο. Καη έξρεηαη κε απηφ ην χθνο ν θ. 

Λνβέξδνο;  



 Λείπεη,  βέβαηα, ν θ. Λνβέξδνο απηήλ ηελ ψξα. Κνηηάμηε, κεηά ηηο 

θνθνξνκαρίεο ΠΑΟΚ, ΛΑΟ θαη Νέαο Γεκνθξαηίαο απνρσξνχλ νη πξσηαγσληζηέο, 

δηφηη λνκίδνπλ φηη ην παηρλίδη ζα παίδεηαη επί πνιχ ζε απηέο ηηο θνθνξνκαρίεο.  

 ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): πλεδξηάδεη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ην μέξεηε.  

 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΦΑΕΑΝΖ: Δληάμεη, πάληνηε ζπλεδξηάδεη ην 

Τπνπξγηθφ! Απφ ην πξσί ζπλεδξηάδεη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αιιά ζπλεδξηάδεη 

κφλν φηαλ κηινχλ νη θνηλνβνπιεπηηθνί εθπξφζσπνη Κνκκάησλ πέξαλ ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ ηφμνπ! Απηφ είλαη.  

 ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): ηηο 12 μεθίλεζε.  

 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΦΑΕΑΝΖ: κσο, αλ ε Αξηζηεξά ήηαλ 

ζπκπαξαηαγκέλε  απηήλ ηελ ψξα, ζα ήηαλ ην πξψην Κφκκα, ε πξψηε δχλακε θαη ε 

δχλακε απηή ε νπνία ζα κπνξνχζε λα αλαηξέςεη ην πνιηηηθφ ζθεληθφ θαη λα αιιάμεη 

ηελ πνξεία ηεο ρψξαο.  

(BM) 

 

  

 

 



 

 

(2NP) 

Ο θ. Λνβέξδνο, ινηπφλ, απνπζηάδεη. Δγψ, φκσο, άθνπζα έλα παξαιήξεκα απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ. Απηφ πνπ καο είπε ν θ. Λνβέξδνο ζήκεξα εδψ είλαη φηη νη 

κεηαλάζηεο θηαίλε γηα ηα πάληα. Μφλν γηα ηελ Σξφηθα θαη ην Μλεκφλην δελ θηαίλε. 

Απηνί έθαλαλ ην ρξένο, εμαηηίαο απηψλ θαηαξξέεη ην ζχζηεκα πγείαο. Καη γη’ απηφ 

πήξε θαη ηα ρεηξνθξνηήκαηα απφ ηνλ θ. Καξαηδαθέξε, ν νπνίνο παξ’ νιίγν λα ηνλ 

αλαδείμεη ζ’ απηή ηελ Αίζνπζα θαη Δπίηηκν Πξφεδξν ηνπ ΛΑΟ. Καη δελ είδα λα 

ηδξψλεη ην αθηί ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ γηα ηε θηινθξφλεζε. Δίπε: «Δγψ κηιάσ πέξα 

απφ θνκκαηηθά ζχλνξα». Ση πέξα απφ θνκκαηηθά ζχλνξα; Μηιάεη ε Γεμηά θαη φιν θαη 

πην δεμηά. Καη έηζη πνπ ζα πάεη ε θαηάζηαζε, δπζηπρψο ζα ζπκβνχλ ζεκεία θαη 

ηέξαηα ζ’ απηή ηε ρψξα. 

Καηαδηθάδεηε ηελ Διιάδα. Σελ Διιάδα ηελ έρεηε θαηαδηθάζεη. Δίζαζηε ε 

ρεηξφηεξε Κπβέξλεζε, ε νπνία έρεη έξζεη ζ’ απηφ ηνλ ηφπν απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ Κπβέξλεζε, πνπ ζε εηξεληθή πεξίνδν έρεη αλαιάβεη ην έξγν 

λα εθζεκειηψζεη, λα θαηεδαθίζεη, λα απνζπλζέζεη φ, ηη ππάξρεη φξζην ζ’ απηή ηε 

ρψξα. Δίζηε ε Κπβέξλεζε, ε νπνία εμαζιηψλεη απηή ηε ζηηγκή φιν ηνλ ειιεληθφ ιαφ 

θαη πξψηα απ’ φια, βεβαίσο, ηνπο εξγαδφκελνπο. Δίζηε ε Κπβέξλεζε πνπ νδεγεί ζηε 

θηψρηα θαη ζηελ πείλα μαλά ηελ Διιάδα.  



Δίζαζηε ε Κπβέξλεζε, κηαο θαη κηιήζαηε γηα κεηαλάζηεπζε, ε νπνία 

δηακνξθψλεη έλα λέν, ηεξάζηην θχκα κεηαλάζηεπζεο ζηε ρψξα. ε ιίγν δελ ζα 

ππάξρεη λενιαία ζ’ απηή ηε ρψξα κε απηέο ηηο επηινγέο ζαο. Οη λένη άλζξσπνη ζα 

έρνπλ θχγεη απφ ηελ Διιάδα, δηφηη ε Διιάδα έρεη γίλεη αθηιφμελε γηα ηε λενιαία. 

Έρεη γίλεη ερζξηθή γηα ηε λενιαία. Σν βιέπεηε θαη ην δείηε. Σν δείηε θαη ζηα παηδηά 

ζαο αθφκα, πνπ ζαο ιέλε «λα θχγνπκε, γηαηί δελ έρνπκε κέιινλ». Κη έρεη αξρίζεη θαη 

κηα εθζηξαηεία ζ’ απηή ηε ρψξα. Γηάθνξνη απνηθηνθξάηεο, ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ 

απνηθηνθξαηηθέο πνιηηηθέο, θηηάρλνπλ γξαθεία θαη θάλνπλ εδψ δηαθεκηζηηθέο 

εθζηξαηείεο, γηα λα πάξνπλ θφζκν απφ ηελ Διιάδα θαη λα ηνλ κεηαθέξνπλ ζηα 

πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο γηα λα εξγαζηεί εθεί, γηαηί έρνπλ δεη φηη εδψ ππάξρεη έλα 

«πηψκα». Καη πάλσ ζ’ απηφ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ «πηψκα» παίδνληαη, 

δπζηπρψο, βξψκηθα παηρλίδηα. 

Καη απηή ηελ ψξα άθσλνη παξαθνινπζείηε ηηο εμειίμεηο, νη νπνίεο 

δηαγξάθνληαη εξήκελ καο θαη ελαληίνλ καο. Πεξηκέλαηε ηηο απνθάζεηο ηεο 21εο  

Ηνπιίνπ. Υεηξνθξνηνχζαηε κάιηζηα. Πνηνη έιαβαλ ηηο απνθάζεηο; Άιινη, γηα εκάο, 

ρσξίο εκάο. Καηαξξένπλ απηέο νη απνθάζεηο. Γηαγξάθνληαη. Σψξα πάλε ζε άιινπ 

είδνπο ζελάξηα θαη ζθελνζεζίεο, ηχπνπ «ζπληεηαγκέλε ρξενθνπία», φπνπ ε 

απνηθηνθξαηία αλαβηψλεη ζηνλ 21ν αηψλα ηελ Διιάδα. Απηέο ζα είλαη νη 

ζπληεηαγκέλεο ρξενθνπίεο. 



Απφληεο παξαθνινπζείηε. Έρεηε παξαδνζεί ζηελ Σξφηθα θαη φπνπ ζαο πάεη. 

αο πάεη ζην γθξεκφ; ην γθξεκφ. ηελ άβπζζν; ηελ άβπζζν. Δίζαζηε κηα 

Κπβέξλεζε, ε νπνία δελ έρεη νληφηεηα. Έρεηε εγθαηαιείςεη απηή ηε ρψξα. Καη 

βεβαίσο, καδί κε απηή ηελ Κπβέξλεζε αθνινπζνχλ θαη ηα άιια θφκκαηα ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ ηφμνπ. Μελ θνηηάηε ηη ιέλε θξαζηηθά. Σελ νπζία λα θνηηάηε. Ζ Νέα 

Γεκνθξαηία ππνζηεξίδεη ζηελ νπζία έλα αθφκα ρεηξφηεξν θαη ζθιεξφηεξν 

Μλεκφλην. πνηνη παξαθνινπζνχλ θαλνληθά θαη ηηο δεχηεξεο θαη ηξίηεο γξακκέο ησλ 

ιεγνκέλσλ –θαη είλαη πάξα πνιινί πιένλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα απηνί πνπ ην θάλνπλ 

απηφ, δηφηη έρνπλ θαεί- βιέπνπλ πνχ νδεγεί ηα πξάγκαηα θαη ε Νέα Γεκνθξαηία. 

Τπάξρεη έλα θαηεζηεκέλν ππεξεηηθήο δνπινπξέπεηαο απηή ηελ ψξα, πνπ κεηαηξέπεη 

ηε ρψξα ζε κπαλαλία θαη ζε πξνηεθηνξάην. 

Καη κέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην, θπζηθά, έρνπκε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Υζεο έθαλε θάηη αλαθνηλψζεηο ν θ. Λνβέξδνο. Ση ιέλε απηέο νη 

αλαθνηλψζεηο ηνπ θ. Λνβέξδνπ; «Οη κηζέο θιηληθέο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ 

θαηαξγνχληαη». Δίλαη απηφ εμπγίαλζε; Απηφ είλαη ε ζθιεξφηεξε, ρπδαηφηεξε 

εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ θαη ηνπ κλεκνληαθνχ, θαηεδαθηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. 

 

(FT) 

(2BM) 



αο ξσηψ, κε πνην δηθαίσκα ην θάλεηε απηφ; Μηα κεξίδα θιηληθψλ πνιχ 

κεγάιε ηελ παξαρσξείηε πιένλ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηδάκπα! Πιεξψλεη ην 

δεκφζην ηνπο ιεηηνπξγνχο ζηα λνζνθνκεία, ηνπο γηαηξνχο, ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζα έξρνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θιίλεο 

ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ κε αζήκαλην αληίηηκν, θάησ ηνπ θφζηνπο. Γειαδή, ζα 

κπαίλεη κέζα ην λνζνθνκείν γηα λα εμππεξεηεί ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Απηή είλαη ε αζιηφηεηα. Αληί λα αλαβαζκίζεηε ηα λνζνθνκεία, λα ζηεξίμεηε ηηο 

ππνδνκέο ηνπο, λα ζηεξίμεηε ηελ πξννπηηθή ηνπο, δηαιχεηε ηηο θιηληθέο ηνπο, ηηο 

κνηξάδεηε απφ εδψ θαη απφ εθεί. Λίζνη θαη θέξακνη αηάθησο εξξηκκέλα θαη φπνηνο 

αξπάμεη. 

Απηή είλαη ε κλεκνληαθή πνιηηηθή ζην δεκφζην ηνκέα πγείαο θαη ζην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο. Γπζηπρψο, απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, απηά είλαη ηα πξάγκαηα, 

απηή είλαη ε θαηάζηαζε ηελ νπνία εμσξαΐδεη θπληθά ν θ. Λνβέξδνο. Γηαηί δεη ζε άιιν 

θφζκν βεβαίσο ή αλ μέξεη ην ηη ζπκβαίλεη, ζνπ ιέεη «λα ην ζπγθαιχςσ, λα ην 

ιεηάλσ». Γηφηη ε θαηάζηαζε ζηα λνζνθνκεία επηβαξχλεηαη θαζεκεξηλά θαη κε ηα 

πξνγξάκκαηα πεξηθνπψλ πνπ αζθείηε. Σψξα καο είπε εδψ γηα 300 εθαηνκκχξηα ζηνπο 

ζρεδηαζκνχο ιηγφηεξα γηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Απφ πνχ ζα πξνέξζεη απηφ ην 300 

εθαηνκκχξηα ιηγφηεξν; Να καο ην εμεγήζεη. Καη πφζεο είλαη νη ππνρξεψζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ αλαιεθζεί γηα κεηψζεηο ζηα επφκελα ρξφληα φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα πγείαο; 

Πφζεο είλαη; Γηαηί δελ καο ην ιέεη απηφ;  



Μαο είπε ν θ. Λνβέξδνο γηα ην ηη ζα δψζεη ζηα λνζνθνκεία θέηνο θαη ζα 

πιεξψζεη. Γελ καο είπε, φκσο, απφ πνχ πξνθχπηνπλ απηά ηα ειιείκκαηα ησλ 

λνζνθνκείσλ. Απφ πνχ πξνθχπηνπλ, ζπγθεθξηκέλα; Πψο έρνπκε θηάζεη κέζα ζηε 

δηεηία απηή, πέξαλ απηψλ πνπ έρνπλ δνζεί, λα ππάξρνπλ, φπσο ιέεη, 2 

δηζεθαηνκκχξηα; Πφηε ζα δεκνζηεπζεί γηα πξψηε θνξά έλαο ηζνινγηζκφο 

λνζνθνκείνπ λα ηνλ δνχκε, λα μέξνπκε έζνδα, έμνδα, πξνκήζεηεο, θφζηε αλαιπηηθά 

αλά λνζνθνκείν; Πφηε ζα γίλεη απηφ, επηηέινπο; ρη γηα λα πάκε ζε πξνγξάκκαηα 

πεξηθνπψλ θαη δήζελ θεξδνθφξσλ λνζνθνκείσλ -απηά ηα νπνία επαγγειίδνληαη 

δηάθνξνη λενθηιειεχζεξνη θαη ηα νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμνπλ- αιιά λα μέξνπκε κε 

δηαθάλεηα ηη γίλεηαη ζε θάζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα. 

Βεβαίσο, ζπλερψο επηβαξχλνληαη ηα λνζνθνκεία κε πξφζζεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο, ρσξίο λα ππάξρεη επηπξφζζεην πξνζσπηθφ θαη ρσξίο 

λα ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ππνδνκέο. Δδψ θάλεηε ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο 

κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη άιιεο ηηο εληάζζεηε ζην ΔΤ θαη ζηα 

λνζνθνκεία. Θα ζαο παξαθαινχζα λα καο πείηε, κε πνηα κειέηε θάλεηε φιεο απηέο 

ηηο παξεκβάζεηο; Με πνηεο αμηνινγήζεηο ησλ κνλάδσλ; Πνχ ζηεξίδνληαη φια απηά; 

Απφ πνχ βγαίλεη φηη απ’ απηέο ηηο ζπγρσλεχζεηο πνπ ζα γίλνπλ ηψξα ή ηηο 

θαηαξγήζεηο ή ηηο εληάμεηο ζην ΔΤ θαη ζηα λνζνθνκεία ζα πξνθχςνπλ θαη 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο, πην αλαβαζκηζκέλεο θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ; Γηαηί; Σν 

κεγάιν θαη ην ζπγθεληξσκέλν είλαη πάληνηε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη θαιχηεξν; 



Απηφ ην δφγκα έρεηε; Απηφ είλαη απζαίξεην. Γελ βγαίλεη απφ ηα πξάγκαηα. Πξέπεη λα 

πεγάδεη απφ αλαιχζεηο. Πνιιέο θνξέο ηα κηθξά, ηα επέιηθηα, εθφζνλ είλαη 

απνδνηηθά, εθφζνλ έρνπλ αμηνινγεζεί, κπνξεί λα είλαη πνιχ θαιχηεξα θαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθφηεξα. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη πξνεηδνπνηεηηθά ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ 

νκηιίαο ηνπ θπξίνπ Βνπιεπηή) 

Αιιά εδψ πνιχ θνβάκαη φηη πάηε φρη γηα λα εληζρχζεηε θαη λα ζηεξίμεηε 

δνκέο, αιιά λα εμνηθνλνκήζεηε απνθιεηζηηθά θαη κφλν πφξνπο θαη’ εληνιή 

κεζνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ θαη κλεκνληαθψλ θαηεδαθίζεσλ. Έηζη, φκσο, δελ 

κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε θνηλσληθή θξνληίδα, φηαλ κάιηζηα απηή δελ έρεη πφξνπο, φηαλ 

θαηαξξέεη, φηαλ έρνπκε ηεξάζηηεο ειιείςεηο. 

 (XF) 

  (2FT) 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ηα λνζνθνκεία δελ κπνξεί λα γίλνληαη απνζήθεο 

δξαζηεξηνηήησλ –«άληε φ,ηη έρνπκε, βάιην θαη ζην λνζνθνκείν»- ρσξίο ππνδνκέο, 

ρσξίο ζηήξημε, ρσξίο πξνζσπηθφ.  

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Γ’ Αληηπξφεδξνο ηεο 

Βνπιήο θ.  ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΓΤΡΖ) 

Δίζηε πεξήθαλνη κε ην έξγν πνπ θάλεηε γηα ηνλ ΟΚΑΝΑ. Γηαηί είζηε 

πεξήθαλνη; Δίπε ν θ. Λνβέξδνο φηη ππάξρεη θαη πεξίγπξνο φπνπ ππάξρεη ΟΚΑΝΑ. 



Μα, απηφο ν πεξίγπξνο ζα εμαθαληζηεί φηαλ ζα πάεη ζην λνζνθνκείν ή ζα πεξηβάιεη 

ην λνζνθνκείν; Καη ηη θάλεηε γη’ απηφ ηνλ πεξίγπξν; Ση θάλεηε ζε πξνζσπηθφ; Ση 

θάλεηε ζε ππνδνκέο γηα λα ζηεξηρζεί ην λνζνθνκείν; Μήπσο έηζη ηειηθά επηδεηλψλεηε 

ηελ θαηάζηαζε ζηα λνζνθνκεία θαη δηακνξθψλεηε θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη 

πην δχζθνιεο θαη κφληκεο; Απηφ είλαη ην πξφβιεκα. 

Θα θιείζσ κε κηα αλαθνξά ζε δπν πνιχ βαζηθά πξάγκαηα.  

Λέηε, ηδησηηθέο κνλάδεο εκεξήζηαο λνζειείαο θπξίσο γηα ρεηξνπξγηθέο θαη 

επεκβαηηθέο πξάμεηο. Αλνίγεηε κηα κεγάιε –πάξα πνιχ κεγάιε- θεξθφπνξηα γηα λα 

γεκίζεηε ηελ Διιάδα κε ηδησηηθέο πιένλ θιηληθέο ελφο θαη ελάκηζη δσκαηίνπ. Θα 

ραξαθηεξίδνληαη κνλάδεο εκεξήζηαο λνζειείαο θαη ζα γίλνληαη πξάγκαηα θαη 

ζαχκαηα. 

πσο μέξεηε ζήκεξα πάξα πνιιά πξάγκαηα πνπ είλαη ιεπηά θαη ζνβαξά –δελ 

είκαη γηαηξφο, νχηε επηζηήκνλαο- δελ ζέινπλ πάλσ απφ κηα κέξα γηα λα γίλνπλ. Απηφ 

φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζε θάζε πνιπθαηνηθία ζα θηηάρλνπκε απφ κία ηδησηηθή κνλάδα 

εκεξήζηαο λνζειείαο θαη φπνηνλ πάξεη ν ράξνο. Πνηνο ζα πιεξψζεη, γηαηί ζα είλαη 

θαη ηδησηηθέο απηέο νη κνλάδεο; 

Σν κφλν πνπ πεηπραίλνπκε έηζη είλαη ε δηάιπζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. 

Μηα ηειεπηαία παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο. Ση 

είλαη απηφ πνπ θάλεηε ηψξα; Γειαδή ν παλεπηζηεκηαθφο γηαηξφο ζα έρεη ην 



πιενλέθηεκα, ην πξνλφκην –απαξάδεθην θαηά ηε γλψκε καο- λα θηηάρλεη ηδησηηθφ 

ηαηξείν θαη λα ιεηηνπξγεί ζ’ απηφ; Ίζα-ίζα πνπ γηα ηνλ παλεπηζηεκηαθφ γηαηξφ δελ ζα 

έπξεπε λα ζθέθηεζηε κε απηνχο ηνπο φξνπο ηδησηηθήο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο. Κη απηφ γηαηί ν παλεπηζηεκηαθφο γηαηξφο πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ην 

ιεηηνχξγεκά ηνπ, κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα. Έρεη δειαδή έλα θφξην 

αξκνδηνηήησλ, πνπ πξέπεη λα επηηειέζεη. Ξέξνπκε θπζηθά ηη γίλεηαη ζήκεξα, αιιά 

αληί λα ην αληηκεησπίζνπκε, εξρφκαζηε θαη ην λνκηκνπνηνχκε; Μπνξεί λα είλαη απηφ 

ζεηηθή εμέιημε; 

Δπεηδή παξίζηαηαη εδψ θαη ε Τπνπξγφο Παηδείαο, λα πσ φηη δελ θαηάιαβα απηή 

ηελ αεξνπιαληθή ηξνπνινγία. Δδψ ζπδεηάκε ην ΔΤ θαη πήγακε ζηε κεηαλάζηεπζε 

ιφγσ παξεκβάζεσλ ζηε ζπδήηεζε. Αιιά πψο ζα πάκε θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο; 

Παξαβηάδεηε αζχζηνια, ζα έιεγα ηνλ Καλνληζκφ. Πξέπεη λα πάξεηε πίζσ ηελ 

ηξνπνινγία. Καη δελ θαηαιαβαίλσ ηη επείγνλ έρεη κηα ηέηνηα δηάηαμε πνπ πξέπεη λα 

ηε θέξεηε καδί κε ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. Απηφ είλαη 

απαξάδεθην. 

αο παξαθαιψ λα απνζχξεηε απηή ηελ ηξνπνινγία. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπδεηεζεί εδψ. Να ηε θέξεηε είηε ζε λνκνζρέδην δηθφ ζαο είηε ζε θάηη ζπλαθέο θαη ελ 

πάζε πεξηπηψζεη, κε ζσζηέο δηαδηθαζίεο. 

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΤΡΗΕΑ) 



ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σν ιφγν έρεη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο 

Δθπξφζσπνο ηνπ ΛΑΟ θ. Αζηέξηνο Ρνληνχιεο γηα κηα κηθξή παξέκβαζε. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Λαθαδάλε, επεηδή πνιιάθηο θάλαηε ιφγν 

γηα θφκκαηα ηνπ θαηεζηεκέλνπ ηφμνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ Λατθφ Οξζφδνμν 

πλαγεξκφ, λα ζαο πσ ην εμήο. 

Μπνξείηε λα ιέηε φ,ηη ζέιεηε, αιιά ηε ινγηθή δελ κπνξείηε λα ηελ παξαβηάζεηε. 

Δίκαζηε έλα θφκκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κφιηο ην 2000 θαη κπήθε ζηε Βνπιή ην 2007.  

Κάληε, ινηπφλ, πξψηα ηελ απηνθξηηηθή ζαο γηα λα δείηε φηη κε ηε ξεηνξηθή ζαο 

θαη ηηο ηδενιεςίεο ζαο έρεηε θέξεη θαη εζείο ηνλ ηφπν απηφ, ηελ παηξίδα απηή, ζηνλ 

γθξεκφ. 

Έξρνκαη ζην δεχηεξν πνπ αθνχζηεθε πεξί επζήκσλ θαη ρεηξνθξνηεκάησλ απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΛΑΟ πξνο ηνλ αμηφηηκν Τπνπξγφ θ. Λνβέξδν. 

  

 

 

 

 

 (PM) 

(2XF) 



Καλέλα εχζεκν θαη θαλέλα ρεηξνθξφηεκα. Ο Πξφεδξνο ηνπ ΛΑΟ έθαλε κία απιή 

δηαπίζησζε, φηη δειαδή θάπνηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο αξγά αιιά ζηαζεξά έξρνληαη ζηηο 

ζέζεηο ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ. Αλ απηφ ζαο ελνριεί, θχξηε Λαθαδάλε, 

λα απεπζχλεζηε ζην ΠΑΟΚ θαη ζηε Νέα Γεκνθξαηία θαη πάλησο φρη ζε καο, δηφηη 

θαιψο ή θαθψο απηέο είλαη νη ζέζεηο καο θαη θξηλφκεζα γη’ απηέο απφ ηνλ ειιεληθφ 

ιαφ, φπσο θη εζείο θξίλεζηε γηα ηηο δηθέο ζαο. 

 Πνχ θαηαιήμακε φκσο, θχξηε Πξφεδξε, κεηά απ’ φιε απηή ηε ζπδήηεζε πνπ 

θάλακε γηα ην ιαζξνκεηαλαζηεπηηθφ; Ννκίδσ φηη πξέπεη ζηελ Αίζνπζα λα 

πξπηαλεχζεη θαη ε κλήκε. Κάπνηνη κε ζπγθεθξηκέλν νλνκαηεπψλπκν ήηαλ απηνί πνπ 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 άλνημαλ ηα ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία θαη ηη 

εηζπξάηηνπκε ζήκεξα;  

Θέισ λα κεηαθέξσ ζηελ Αίζνπζα ην εμήο: Βγαίλεη ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

ηεο Αιβαλίαο θαη θάλεη κία ηηακή, κία πξνθιεηηθή δήισζε. Καιεί ηελ ειιεληθή 

Κπβέξλεζε λα ζηείιεη Έιιελεο σο κεηαλάζηεο γηα λα εξγαζηνχλ ζηελ Αιβαλία. 

Αθνχ ινηπφλ έρεη αλάγθε εξγαηηθψλ ρεξηψλ ε Αιβαλία, πξέπεη ε ειιεληθή 

Κπβέξλεζε λα θάλεη κία επηρείξεζε-«ζθνχπα», λα καδέςεη ηνπο Αιβαλνχο 

ιαζξνκεηαλάζηεο θαη λα ηνπο ζηείιεη «παθέην» ζηελ Αιβαλία γηα λα εληζρχζνπλ ηε 

ρψξα ηνπο πνπ έρεη αλάγθε εξγαηηθψλ ρεξηψλ. 



 Κχξηε Πξφεδξε, θιείλσ κε κία πξφηαζε ηνπ ΛΑΟ ζε ζρέζε κε ην 

ζπδεηνχκελν λνκνζρέδην θαη ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ γηα λα ηελ αθνχζεη ν θχξηνο 

Μπφιαξεο.  

Κχξηε Τπνπξγέ, ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, γη’ απηφ ππάξρεη θαη ε θαηάξηηζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ ζηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ. Πάλησο ζρέζε κε ηελ ηαηξηθή θξνληίδα θαη 

απνθαηάζηαζε δελ έρνπλ.  

αο θάλνπκε ινηπφλ κία πξφηαζε: Τπάξρνπλ επηά πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο. 

ε θάζε κία πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα λα ππάξμεη έλα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ σο λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, φια ηα άιια λα ελζσκαησζνχλ θαη λα ζπγρσλεπζνχλ κ’ 

απηφ ην έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν θαη 

λα επηηεπρζεί δηνηθεηηθή ζπλέλσζε θαη λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθνο. 

 Καηαιήγσ κε ηελ ηξνπνινγία κηαο πνπ είλαη παξνχζα ε θ. Τπνπξγφο. Δκείο 

ζα ςεθίζνπκε ηελ ηξνπνινγία γηαηί κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ ςήθηζε έλα λφκν-πιαίζην γηα ηα ΑΔΗ θαη θάπνηνη ηερλεέλησο ζέινπλ λα 

πιήμνπλ ην λνκνζέηεκα απηφ. Ο λφκνο πξέπεη λα εθαξκνζηεί. Δίλαη έλαο λφκνο πνπ 

ςεθίζηεθε κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Δπηηέινπο ε 

Κπβέξλεζε πξέπεη λα θπβεξλά, ε Βνπιή πξέπεη λα λνκνζεηεί θαη ηα λνκνζεηήκαηα 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη εάλ ζέινπκε λα έρνπκε κία ειαρίζηε ζνβαξφηεηα σο 

ειιεληθή πνιηηεία. 



 Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΦΑΕΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν γηα έλα ιεπηφ. 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): ρη, δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα 

δηαδηθαζία. Δπί πξνζσπηθνχ ζα αξρίζνπκε ηψξα; 

 ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δγψ δελ έρσ θαλέλα πξνζσπηθφ. 

 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΦΑΕΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ζέισ κφλν έλα ιεπηφ γη’ 

απηά ηα νπνία ειέρζεζαλ. 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Οξίζηε, θχξηε Λαθαδάλε, έρεηε ην 

ιφγν γηα έλα ιεπηφ. 

 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΦΑΕΑΝΖ: Δγψ δελ θαηεγφξεζα ην ΛΑΟ γηα ηε 

ζεξκή ππνδνρή πνπ έθαλε ζηα ιεγφκελα ηνπ θπξίνπ Λνβέξδνπ. Σνλ θχξην Λνβέξδν 

θαηεγφξεζα, επνκέλσο αθήλνπκε απηφ ην ζέκα. 

 Δίζηε φκσο ην θφκκα ην νπνίν ςήθηζε ην Μλεκφλην. Σν Μλεκφλην είλαη ε 

κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή γη’ απηή ηε ρψξα ζε εηξεληθή πεξίνδν. Αλ απηφ δελ 

ζεσξείηαη θαηεζηεκέλε πνιηηηθή, ηφηε πνηα είλαη θαηεζηεκέλε πνιηηηθή; Σειεπηαία 

βεβαίσο βιέπσ φηη «αλαδσππξψλεηε» ηε ζπλαίλεζή ζαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ, άιιε κία θίλεζε ληξνπήο γηα ηε λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία 

θαη απηφ είλαη θαηεζηεκέλε πνιηηηθή. 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ζ Τπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θπξία Γηακαληνπνχινπ έρεη ην ιφγν. 



(BS) 

  

  

  

02PM 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Γέθα ιεπηά ζαο αξθνχλ; 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Καη ιηγφηεξν. 

Παίξλνληαο ηελ ηειεπηαία ιέμε ηνπ θ. Λαθαδάλε λνκίδσ φηη φιε ε Βνπιή 

κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ζε έλα πξάγκα. Μπνξνχκε θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηε ιέμε «ληξνπή» φηαλ απηή αλαθέξεηαη ζε βαλδαιηζκφ θαη βία ζην ρψξν ηεο 

παηδείαο. Δθεί δελ ππάξρεη, θαληάδνκαη, απφ θακία πηέξπγα ηεο Βνπιήο αληίζεηε 

άπνςε. Οη βαλδαιηζκνί, νη θαηαζηξνθέο θαη νη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο κέρξη ηα φξηα 

ηνπ πνηληθνχ είλαη ζηνηρεία πνπ δπζηπρψο παξνπζηάδνληαη νξηδφληηα ζην ρψξν ηεο 

παηδείαο.  

Δίλαη δε ζαθέο φηη απηά δελ αληηκεησπίδνληαη κε αζηπλνκία θαη εηζαγγειέα. 

Αληηκεησπίδνληαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαη κέζα ζηα παλεπηζηήκηα θαη 



κέζα ζηα ζρνιεία. Βεβαίσο φκσο φηαλ ππάξρνπλ αθξαία θαηλφκελα νθείιεη ε 

ειιεληθή πνιηηεία λα πξνζηαηεχζεη  θαη ηε δεκφζηα πεξηνπζία αιιά θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη αθαδεκατθή θνηλφηεηα.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ν ιφγνο πνπ θαηαηίζεηαη ε ηξνπνινγία ζην ζεκεξηλφ 

λνκνζρέδην ζέιεη αηηηνιφγεζε. Χο πξνο απηφ ν θ. Λαθαδάλεο έρεη δίθην. Σε 

θέξλνπκε ζην ζεκεξηλφ λνκνζρέδην φρη γηαηί είλαη μαθληθή, νχηε γηαηί είλαη έθηαθηε, 

νχηε γηαηί είλαη θαηεπείγνπζα. Δίλαη κηα ηξνπνινγία πνπ επξφθεηην λα θαηαηεζεί κε 

ην λνκνζρέδην ηνπ απνδήκνπ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, δειαδή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. Λφγσ ηεο αιιαγήο ηεο αηδέληαο ηεο Βνπιήο δελ ζπδεηήζεθε ηελ 

πξνεγνχκελε εβδνκάδα. Ο απφδεκνο επξφθεηην λα πάεη απηή ηελ εβδνκάδα. Γελ 

κπήθε νχηε απηή ηελ εβδνκάδα θαη δελ έρνπκε ζίγνπξε εκεξνκελία γηα ηελ επφκελε.  

Υξεηάδεηαη φκσο λα θαηαηεζεί ε ηξνπνινγία γηαηί είλαη ζε εμέιημε ε 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζηα νπνία ζα 

αλαθεξζψ άκεζα.  

Ζ ηξνπνινγία, ινηπφλ, αθνξά ζηα εμήο: 

Πξψηνλ. πσο ζπκάζηε ζε πνιχ  κεγάιε ζπδήηεζε πνπ είρε γίλεη θαη ζηελ 

Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ αιιά θαη ζηε Οινκέιεηα είλαη ζεκαληηθφ ζηα νθηακειή 

ζπκβνχιηα πνπ ππάξρνπλ κε ην λέν δηνηθεηηθφ ζρήκα λα κελ έρεη θακία ζρνιή πάλσ 

απφ 2 άηνκα ψζηε λα κελ έρνπκε ππεξεθπξνζσπήζεηο ζρνιψλ νη νπνίεο είλαη 

ηδηαίηεξα πνιπάξηζκεο.  



ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ δελ ππάξρνπλ κφλν ζρνιέο.  Τπάξρνπλ 

παλεπηζηήκηα ηα νπνία έρνπλ κφλν ηκήκαηα. Ή έρνπλ ηκήκαηα θαη ζρνιέο. Τπάξρεη ε 

εξκελεία πνπ ιέεη φηη φπνπ ππάξρνπλ ζρνιέο θαη ηκήκαηα ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπζεί ην «ζρνιή» θαη σο «ηκήκα». Γηα λα κελ ππάξρεη φκσο απνιχησο θακία 

ακθηζβήηεζε ιέκε φηη ζηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ φπνπ ιέκε «ζρνιή» 

αλαθεξφκαζηε θαη ζην «ηκήκα». Γειαδή, ε ηαηξηθή πνπ είλαη έλα πνιχ κεγάιν 

ηκήκα, δελ είλαη ζρνιή. Γηα λα αληηκεησπίζνπκε, δειαδή, απηφ ην ζέκα κε απφιπηε 

θαζαξφηεηα είπακε λα ην δηεπθξηλίζνπκε γηα λα κελ ππάξρνπλ εξσηεκαηηθά ή 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. πσο μέξεηε ήδε ππάξρνπλ πξπηάλεηο πνπ έρνπλ δειψζεη φηη 

ην κφλν πξάγκα πνπ πεξηκέλνπλ είλαη λα γίλεη ε πξψηε πξάμε ηνπ λφκνπ γηα λα 

πξνζθχγνπλ ζηα δηθαζηήξηα. Γελ θάλνπλ ηίπνηα άιιν. Γελ έρνπλ ππνγξάςεη ηίπνηα, 

δελ εθαξκφδνπλ ην λφκν θαη ιέλε «θάληε κηα πξάμε γηα λα πάκε ζηα δηθαζηήξηα». 

Απηή είλαη φιε ε ζπλεηζθνξά.  

Σν δεχηεξν ζέκα ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε είλαη φηη φηαλ ν αξηζκφο ησλ 

ππνςεθίσλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθιεγνχλ –δειαδή, αλ 

είλαη 8 ππνςήθηνη θαη 8 κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ- δελ ζα ππάξμεη ν θαλφλαο ησλ 2 θαη’ 

ειάρηζησλ απφ έλα ηκήκα ή κηα ζρνιή, γηαηί δε ζέινπκε ηερλεέλησο λα πξνθαιέζνπλ 

θάπνηνη αθχξσζε ησλ εμεηάζεσλ επεηδή δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη.  

Σν ηξίην ζεκείν είλαη ην εμήο: Ζ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γίλεηαη κε 

εθνξεπηηθέο επηηξνπέο νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη de facto, δειαδή δελ παξεκβαίλεη 



θαλέλαο. Ολνκαηίδνληαη ζην λφκν. Δίλαη νη πξψελ πξπηάλεηο. Αλ δελ δερζνχλ νη 

πξψελ πξπηάλεηο, νη αληηπξπηάλεηο. Αλ δελ δερζνχλ νη πξψελ αληηπξπηάλεηο, νη 

έρνληεο ηελ αξραηφηεηα. Άξα, δελ παξεκβαίλεη θαλέλαο. Δίλαη απνιχησο ζαθέο ην 

πψο ζα νξηζηνχλ απηέο νη πεληακειείο επηηξνπέο.  

Απηέο νη πεληακειείο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, νη νπνίεο νξίδνληαη απνιχησο 

απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα κε ηνπο φξνπο πνπ πξναλέθεξα, πξέπεη λα 

νξγαλψζνπλ ηηο εθινγέο ηνπ νθηακεινχο ζπκβνπιίνπ κε θάπνηεο δηαδηθαζίεο. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ήηαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είρε 

βγάιεη κε  Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ην Τπνπξγείν γηαηί θαλέλα παλεπηζηήκην δελ έθαλε 

δηθφ ηνπ νξγαληζκφ.  

ήκεξα ινηπφλ, πάκε λα θάλνπκε ηηο εθινγέο θαη πάιη θαλέλα παλεπηζηήκην 

δελ έρεη νξγαληζκφ ή δελ έρεη θάλεη θακία δηαδηθαζία γηα λα πεη ηα απηνλφεηα. 

Γειαδή, πψο ζα ππνβιεζνχλ νη ππνςεθηφηεηεο, πφζεο κέξεο ζα δίλεηαη δηνξία, πψο 

ζα ζηεζνχλ νη θάιπεο, πψο ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη εθνξεπηηθέο, πφζεο θάιπεο ζα 

ζηεζνχλ.  

(SX) 

   

 

(2BS) 



Απηφ, ινηπφλ, πνπ γίλεηαη είλαη ην εμήο: Γίλεηαη κία εμνπζηνδφηεζε λα 

νξηζζνχλ νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο θαη ζην παξειζφλ νξίδνληαλ απφ ην Τπνπξγείν. 

Οχηε παξέκβαζε είλαη, νχηε ζε άηνκα παξεκβαίλεη θαλέλαο. Απιά λα κελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζε απηνχο πνπ δελ ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ην λφκν, λα αξλεζνχλ ηε 

δπλαηφηεηα ησλ ζηνηρεησδψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εθνξεπηηθέο 

επηηξνπέο. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ήζεια λα θαηαηεζεί, επεηδή ππήξρε ζπλερήο 

αλαβνιή ηνπ λφκνπ. Γελ είλαη νχηε έθηαθην νχηε επείγνλ. Δίλαη, φκσο, απνιχησο 

αλαγθαίν, γηα λα βνεζήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ηα παλεπηζηήκηα θαη ηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο πνπ ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ην λφκν, λα κε βξνπλ κπξνζηά ηνπο 

πεξαηηέξσ δπζθνιίεο απφ απηέο πνπ ήδε μέξνπκε. 

Θα πσ, φκσο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, επεηδή έρνπκε ζπλερή δείγκαηα θαη 

απφ πιεπξάο δειψζεσλ θαη απφ πιεπξάο αλαθνηλψζεσλ πγθιήησλ ή άιισλ 

Οξγάλσλ φζνλ αθνξά ην λφκν –θαη ζέισ λα ην επαλαιάβσ γηα αθφκε κία θνξά ζε 

απηή ηελ Αίζνπζα- φηη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ δελ είλαη επηιεθηηθή δπλαηφηεηα γηα 

θαλέλαλ είηε είλαη πξχηαλεο είηε είλαη εξγαδφκελνο ζην δεκφζην ηνκέα, είηε είλαη 

παλεπηζηεκηαθφο είηε είλαη ηαμηηδήο. Γελ ππάξρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα εθαξκνγήο ηνπ 

λφκνπ. Δίλαη απφ ηα ζέκαηα πνπ καο έρνπλ πιεγψζεη θαη ηαιαηπσξήζεη σο θνηλσλία.  

Γη’ απηφ ζέισ λα πηζηεχσ φηη ην πγηέο παλεπηζηήκην, νη πγηείο δπλάκεηο ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα δψζνπλ δείγκαηα θαη παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο 



πξνο φιε ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σν «δηαθσλψ» ή «ζπκθσλψ» κε ην λφκν ήηαλ κία 

ζπδήηεζε πξηλ ηελ ςήθηζή ηνπ. 

αο επραξηζηψ πνιχ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Απηφ έπξεπε λα ην είραηε ζθεθηεί φηαλ 

θέξλαηε ην λφκν. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Πεξηκέλακε φηη ηα παλεπηζηήκηα ζα είραλ θάλεη απηή ηελ 

θίλεζε.  

(Θφξπβνο απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 

Δγψ ζαο είπα φηη ζα θάλνπκε ζπλερείο αιιαγέο, ψζηε λα εθαξκφδεηαη ν λφκνο. 

,ηη ρξεηαζηεί, ζηελ πνξεία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ο Τθππνπξγφο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Μάξθνο Μπφιαξεο έρεη ην ιφγν. 

(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα) 

Παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 

 

ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 



Κχξηε Πξφεδξε, έγηλε πξνεγνπκέλσο αλαθνξά απφ πιεπξάο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ γηα λα πξνζθιεζεί ν Πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο, ν θ. 

Μεληβέληεθ. Δπεηδή ν Τπνπξγφο, αλεβαίλνληαο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κίιεζε 

κε ηνλ Πξσζππνπξγφ, ζέισ λα ζαο πσ φηη ηέηνηα πξφζθιεζε έρεη απεπζπλζεί ήδε 

πξν εκεξψλ απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ πξνζσπηθά ζηνλ θ. Μεληβέληεθ. 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο 

Πξφεδξνο θαιεί ηνλ Πξφεδξν. 

ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΒΑΡΒΗΣΗΩΣΖ: Σνλ θ. Πνχηηλ ίζσο. Σνλ θ. Μεληβέληεθ δελ 

κπνξεί. 

ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Αλαθέξνκαη ζπγθεθξηκέλα. 

Ο θχξηνο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΤΡΗΕΑ πξνεγνπκέλσο δελ 

εθείζζε ραξαθηεξηζκψλ γηα ηνλ Τπνπξγφ, ηνπο νπνίνπο ζεσξψ αδίθνπο.  

Δπεηδή ήκαζηαλ παξφληεο ζηελ Αίζνπζα θαη αθνχζακε ηνλ Τπνπξγφ λα 

παξνπζηάδεη ηελ εθαξκνζκέλε πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, δελ δηαθξίλακε ζην 

χθνο ηνπ αιαδνλεία, θχξηε ζπλάδειθε. Δίλαη ππνρξεσκέλνο ν Τπνπξγφο λα εθζέζεη 

ζηελ Δζληθή Αληηπξνζσπεία, ζην Κνηλνβνχιην, πνηεο είλαη νη πνιηηηθέο θαη πνηεο νη 

εθαξκνγέο ηνπο, πνπ ππάξρνπλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο. Γελ λνκίδσ φηη αλαθέξζεθε 

ζε θάηη ην νπνίν δελ γίλεηαη. Αλαθέξζεθε ζε απηά ηα νπνία εμειίζζνληαη ζην ρψξα 

ηεο Τγείαο. 



Σψξα, ζέισ λα ζαο πσ, επεηδή είπαηε φηη ηαιαηπσξνχληαη νη πξνζθεχγνληεο 

ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, ην εμήο: Σν πξνεγνχκελν έηνο ην Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο εμππεξέηεζε 20% πεξηζζφηεξνπο ζπκπνιίηεο καο απ’ φ,ηη ηελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά. Καη ηνπο εμππεξέηεζε κε ην 80% ησλ δαπαλψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο.  

Κη επεηδή αλαξσηεζήθαηε ηη γίλεηαη κε ηα θάξκαθα, ζέισ λα ζαο πσ πσο θαλείο 

ζηελ Διιάδα δελ είλαη ππεξήθαλνο γηαηί ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ην 2004 ήηαλ 2,5 

δηζεθαηνκκχξηα θαη ην 2009 έθηαζε λα είλαη 5 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

(PS) 

(SX) 

Δκείο απφ πιεπξάο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζέισ λα ζαο πσ φηη πξάγκαηη 

είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη γηαηί απηή ε δαπάλε γηα ην 2011 ζα θηάζεη ην πνζφ απφ ηα 5, 

πνπ ήηαλ, ζηα 3,4. Κεξδίδεη δειαδή ην δεκφζην, θεξδίδεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο 

1.600.000.000 επξψ.  

Κχξηε ζπλάδειθε, απηά ήηαλ ζπαηάιεο, ήηαλ πξντφλ ππεξζπληαγνγξάθεζεο, 

ήηαλ πξντφλ θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Ννκίδσ φηη γη’ απηφ δελ ζα 

ππάξμεη ςφγνο.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, γηα ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ… 

ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Κχξηε Ρνληνχιε, ήζεια λα ζαο πσ ην εμήο:  



Σα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ θαη ηα ΚΑΦΚΑ έρνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ, ρηηζηήθαλ κε 

επαλάιεςε. Σα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ επαλαιακβάλνπλ ην ζθνπφ ησλ ΚΑΦΚΑ. Ζ δηαθνξά 

ηνπο πνηα είλαη; Σα κελ ήηαλ θιεηζηήο λνζειείαο -έπξεπε λα είλαη θιεηζηήο 

λνζειείαο, δελ ιεηηνχξγεζαλ σο θέληξα θιεηζηήο λνζειείαο- ελψ ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ 

είλαη αλνηθηήο λνζειείαο.  

Θέισ, ινηπφλ, λα ζαο πσ φηη κε ην λφκν απηφλ θάλνπκε επαλάιεςε ηνπ 

ηδξπηηθνχ ηνπο ζθνπνχ, έηζη ψζηε ζε ηίπνηα λα κελ πζηεξήζεη θαη απνκεησζεί ε 

κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ε νπνία φκσο κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηφηεηα ηνπο 

αθνξνχζε ην 20% ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ηδξχζεθαλ. Με ηελ έληαμή ηνπο ζηα λνζνθνκεία δελ ράλνπλ θακκία ζηφρεπζε απφ 

απηέο πνπ είραλ αξρηθά, απελαληίαο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζνχλ κε 

ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, κε ηνπο θπζηνζεξαπεπηέο, ηνπο ινγνζεξαπεπηέο γηα λα 

ππάξμεη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Απηή είλαη ε πξφηαζε. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Θέισ λα θάλσ κηα πξφηαζε γηα 

ηνπο εηζεγεηέο. Θα πάξνπλ ηψξα ην ιφγν λα δεπηεξνινγήζνπλ ή ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπο επί ησλ άξζξσλ λα έρνπλ κηα αλνρή γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ παξέκβαζή ηνπο 

θαιχηεξα; 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Δάλ καο δψζεηε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ 

ρξφλν. 



ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Να κελ ηνλ δεκνπξαηήζνπκε ην 

ρξφλν. Θα ππάξρεη κηα αλνρή. Δάλ ζέιεηε λα δεπηεξνινγήζεηε ηψξα δελ έρεη 

αληίξξεζε ην Πξνεδξείν.  

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: ρη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο επί 

ησλ άξζξσλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Να ππάξρεη κηα αλνρή ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο δεπηεξνινγίαο. πκθσλνχκε; 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΠΔΝΣΔΝΗΩΣΖ: Να ςεθίζνπκε επί ηεο αξρήο θαη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηα άξζξα. 

ΜΗΥΑΖΛ ΚΡΗΣΩΣΑΚΖ: Καιχηεξα λα κηιήζνπκε ηψξα, θχξηε Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Δάλ ζέιεηε ηψξα, ηφηε λα 

μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία. 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: Δπί ησλ άξζξσλ θαιχηεξα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Δάλ ζπκθσλήζνπκε ζα πξέπεη λα 

έρνπκε εληαία ζηάζε.  

ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΒΑΡΒΗΣΗΩΣΖ: Να πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε επί ησλ 

άξζξσλ, θχξηε Πξφεδξε, γηα λα εγγξαθνχλ θαη νη Βνπιεπηέο πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Γη’ απηφ ην ιφγν είπα λα μεθηλήζεη 

ε δηαδηθαζία γηα λα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη νη ζπλάδειθνη. 



Έρεη δεηήζεη ην ιφγν ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ηξνπνινγία. 

Οξίζηε, θχξηε Υαιβαηδή, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΤΡΗΓΩΝ ΥΑΛΒΑΣΕΖ: Κχξηε Πξφεδξε, κε βάζε ην άξζξν 74 ηνπ 

πληάγκαηνο, παξάγξαθνο 5, εδάθηνλ γ, δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ηξνπνινγία ζε 

εληειψο άζρεην λνκνζρέδην. Δζείο ην γλσξίδεηε πνιχ θαιχηεξα. Απηφ είλαη ην 

πξψην. 

Γεχηεξνλ, ν ζρνιηαζκφο ηεο θπξίαο Τπνπξγνχ, γηα πγηείο δπλάκεηο ηεο 

θνηλσλίαο, νη νπνίεο ζέινπλ λα ζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ. Σν χθνο θαη ν 

ηξφπνο πνπ δηαηχπσζε απηφ ην «πγηείο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο» καο γπξίδεη αθξηβψο 

ζαξάληα πέληε ρξφληα πίζσ φηαλ ηελ Πξσηνρξνληά ηνπ 1965, ν ηφηε βαζηιηάο 

Κσλζηαληίλνο Γιχμκπνπξγθ ζην πξσηνρξνληάηηθν δηάγγεικα ηνπ ρψξηζε ηελ Διιάδα 

ζηηο πγηείο δπλάκεηο θαη ζηα κηάζκαηα. Δπηζηξέθνπκε απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ. 

Σξίηνλ, γηα ηνπο βαλδαιηζκνχο ζηα ζρνιεία. Μηιήζακε θαη θαηαγγείιακε 

κπζηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνβνθάηνξεο, νη νπνίεο δπλάκεηο απηέο ζε θάζε αγψλα, ζε 

θάζε θηλεηνπνίεζε πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ζπθνθαληήζνπλ ηνπο αγψλεο. 

Σέηαξηνλ, ζεψξεζε μαλά ηφζν δεδνκέλν, ηφζν απνιχησο θπζηνινγηθφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο λφκνπ. 

(AS) 

 



2PS 

Απηφο ν λφκνο ζπλαληά αληηδξάζεηο, πνιιέο αληηδξάζεηο απφ θνηηεηέο, απφ 

θαζεγεηέο, απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα ζε κεγάιν βαζκφ γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο, βεβαίσο, γηα ηνλ θαζέλα. Θέινπκε λα ππελζπκίζνπκε ζηελ θπξία Τπνπξγφ 

θαη ζηελ Κπβέξλεζε φηη ππήξμαλ θαη ζην παξειζφλ λφκνη αληηιατθνί, αληεξγαηηθνί, 

αληηθνηλσληθνί. Οη παιαηφηεξνη ζπκφκαζηε θαη ηνλ λ. 330 ηφηε πνπ ν καθαξίηεο ν 

Κψζηαο Λάζθαξεο είρε δειψζεη φηη ζα ηνλ θαηαξγήζεη γηα ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ. 

Δθείλνο ν λφκνο έκεηλε αλελεξγφο. Καη άιινη λφκνη κπνξεί λα κείλνπλ απφ ηε ιατθή 

πάιε αλελεξγνί.  

Θα ήζεια λα θάλσ θαη κηα παξαηήξεζε. Πνιιέο θνξέο ςεθίδνληαη λφκνη, 

αιιά νη ίδηεο νη Κπβεξλήζεηο δελ εθδίδνπλ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη αθήλνπλ 

απηνχο ηνπο λφκνπο αλελεξγνχο γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο θαη γηα δηθέο ηνπο 

ζθνπηκφηεηεο. Να ζπκεζνχκε θαη ην Βαηνπέδη, λα ζπκεζνχκε ηε ιίκλε, λα 

ζπκεζνχκε ηε Ρακζάξ, λα ζπκεζνχκε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ δελ εθδφζεθαλ 

γηαηί ππήξμαλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο επηινγέο.  

Δπραξηζηψ πνιχ. 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ):  Σν Πξνεδξείν κπνξεί λα 

απαληήζεη ζην ζθέινο γηα ηελ ηξνπνινγία. Ζ ηξνπνινγία θαηαηέζεθε ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ. Ζ Τπνπξγφο ζπλππνγξάθεη ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην θαη ζαο 



εμήγεζε θαη ε ίδηα ηνπο ιφγνπο. Θεσξψ, ινηπφλ, φηη ζπδεηάκε απηή ηε ηξνπνινγία κε 

βάζε ηνλ Καλνληζκφ.  

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ: Να αλαγλσζηεί ην εδάθην. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ννκίδσ φηη ν θ. Υαιβαηδήο ην 

δηάβαζε ην εδάθην. Γελ δηαθσλνχκε ζην εδάθην. Γελ δίλνπκε άιιε εξκελεία. 

Θεσξνχκε φηη ε θπξία Τπνπξγφο εμήγεζε ην ιφγν πνπ δελ βξίζθεηαη ζην λνκνζρέδην, 

φκσο ην ζπλππνγξάθεη. Ήξζε θαη εμήγεζε… 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Έπξεπε λα αθνχζεη ε Τπνπξγφο ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαη λα κε θχγεη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Βξηζθφκαζηε, άιισζηε, ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ επί ηεο αξρήο. Ζ ζπδήηεζε βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε. Θα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα φηαλ ζα νινθιεξψζνπκε ηε ζπδήηεζε λα 

μαλαέξζεη ε Τπνπξγφο –βξίζθεηαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην- θαη λα δψζεη ηηο 

δένπζεο εμεγήζεηο γηα λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε φπνηα αιιαγή ρξεηαζηεί 

λα γίλεη. 

Ο θ. Κξηηζσηάθεο επηκέλεη φηη ζέιεη λα κηιήζεη ηψξα. Μηα θαη 

επηθαινχκαζηε ηνλ Καλνληζκφ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεπηεξνινγήζεη. 

Οξίζηε, θχξηε Κξηηζσηάθε, έρεηε ην ιφγν. 



ΜΗΥΑΖΛ ΚΡΗΣΩΣΑΚΖ:  Κχξηε Πξφεδξε, λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη ε 

δεπηεξνινγία, γηαηί ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί, αιιά δελ έρνπλ θιείζεη 

θαη ηα νπνία είλαη επί ηεο αξρήο. 

 Σν πξψην ζέκα πνπ είλαη αλνηρηφ είλαη απηή ε ηξνπνινγία. Δίλαη ζηελ νπζία 

έλα άιιν λνκνζρέδην, αθνχ είλαη έληεθα νη ζειίδεο πνπ καο θέξλεη ε Τπνπξγφο ε θ. 

Γηακαληνπνχινπ. Δκθαλίδεηαη, δειαδή, πάιη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απαξάδεθηε θαη αληηδεκνθξαηηθή ηαθηηθή θαηάζεζεο ηξνπνινγηψλ ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή ζε άζρεηα λνκνζρέδηα.  

Έξρεηαη ε Τπνπξγφο Παηδείαο ηελ Παξαζθεπή ην κεζεκέξη θαη θαηαζέηεη 

ηξνπνινγία γηα δηάθνξα –ππνηίζεηαη- επείγνληα ζέκαηα ησλ ΑΔΗ ζην ζρέδην λφκνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα 

ΑΔΗ. Δθηφο αλ ζεσξήζνπκε φηη έηζη φπσο πάεη ε ηζηνξία φηη ηα ΑΔΗ ζα γίλνπλ 

πξνλνηαθά ηδξχκαηα. Μφλν έηζη κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί.  

Απηφ είλαη απαξάδεθην. Μνηάδεη λα έρνπκε κηα αληαπφδνζε εμππεξεηήζεσλ. 

Αλ ζπκάζηε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηνλ πεξαζκέλν Μάε ζε λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο έθεξε ηξνπνινγία γηα ηα θέληξα πξφιεςεο ν Τπνπξγφο Τγείαο. Σψξα 

γίλεηαη ε αληαπφδνζε: ε λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θηινμελείηαη 

ηξνπνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δγψ ηψξα ηη λα πσ;  

Καηαξρήλ, είλαη ζσζηφ λα επηθαιεζηεί θαλείο ην άξζξν 74 ηνπ πληάγκαηνο. 

Καη λνκίδσ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν –θαη ην ιέσ απηφ ζην Πξνεδξείν- λα αλαγλσζηεί γηα 



λα ζπκεζνχκε φζνη δελ ζπκνχληαη ηη αθξηβψο ιέεη θαη λα δνχκε αλ ππάξρεη χληαγκα 

θαη αλ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη. Γηαηί αλ ππάξρεη αιιά εθαξκφδεηαη θαηά ην δνθνχλ, 

ηφηε λα πνχκε φηη απηφ είλαη πξναηξεηηθφ χληαγκα ηεο δεκνθξαηίαο ηεο Διιάδνο.  

Δίπε ε θπξία Τπνπξγφο φηη δελ είλαη έθηαθην νχηε επείγνλ. Γελ έρεη, βέβαηα, 

θακία ζρέζε κε απηνχο ηνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. Θα έιεγα φηη 

πξαγκαηηθά ππάξρνπλ λφκνη πνπ κε επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ –φρη κφλν ηεο δηθήο 

ζαο αιιά θαη πξηλ, άιισλ θπβεξλήζεσλ- θαζίζηαληαη αλελεξγνί γηαηί έηζη ζέιεη ε 

Κπβέξλεζε.  

 

ΡΔ 

 

 

(2AS) 

Άξα, δελ είλαη ην δήηεκα λα ζεβαζηνχκε ηε δεκνθξαηία θαη λα θάλνπκε κηα 

παξαβίαζε ζε άξζξν ηνπ πληάγκαηνο ή ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο.  

κσο, ζα επηθαιεζηψ θαη θάηη ηειεπηαίν. Ο θχξηνο Πξσζππνπξγφο ζε απηήλ 

εδψ ηελ Αίζνπζα -δελ είλαη πνιινί νη κήλεο- είρε ππνζρεζεί φηη ηέηνηα πξάγκαηα δελ 

ζα μαλαγίλνπλ, ελψ απηά γίλνληαη θαηά θφξνλ. Ννκίδσ φηη απηφ δελ είλαη θαζφινπ 

ζσζηφ.  



Δλ πάζε πεξηπηψζεη, αο έξζνπκε ζην πξνθείκελν λνκνζρέδην. Πείηε κνπ, πφηε 

θάλαηε ηε κειέηε, εάλ ηελ θάλαηε, γηα φ,ηη έρεηε βάιεη ζε απηφ ην λνκνζρέδην; Γηα 

φ,ηη θάλεηε, ηη πεξηκέλεηε, ηη ζαο ιέλε νη κειέηεο πνπ θάλαηε; Καη αλ δελ ηηο θάλεηε, 

ηφηε γηαηί θέξλεηε έλα ηέηνην λνκνζρέδην; Απηφ είλαη ην πξψην εξψηεκα, ην νπνίν 

λνκίδσ φηη θαλείο δελ κπνξεί λα ην απνθχγεη. Γελ κπνξείηε λα θάλεηε κηα ηέηνηα 

παξέκβαζε, γηα ηελ νπνία ιέηε θαη εζείο φηη είλαη ζνβαξή -εκείο ιέκε φηη είλαη θαθή, 

άδηθε θαη ζα θέξεη άζρεκα απνηειέζκαηα- θαη λα κελ ππάξρεη κηα κειέηε.  

Δάλ, φκσο, ππάξρεη, ηφηε ηίζεηαη έλα άιιν δήηεκα. Κχξηε Τθππνπξγέ πνπ 

είζηε ηψξα εδψ θαη καο αθνχηε, πξέπεη λα καο πείηε, εάλ ππάξρεη ε κειέηε, γηαηί δελ 

ηε δψζαηε θαη κάιηζηα κε ππεξεθάλεηα θαη ζην θάησ-θάησ λα καο αλαγθάζεηε λα 

απνδερζνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, εθφζνλ απηά είλαη ζσζηά; Γελ ην θάλαηε 

απηφ. 

Μίιεζε ν θχξηνο Τπνπξγφο γηα δεθαεπηά ρξφληα θαθνδηνίθεζεο θαη είπε φηη 

απηή ε θαθνδηνίθεζε εμέζξεςε φ,ηη εμέζξεςε, απηή ηελ απαξάδεθηε ππφζεζε πνπ 

βξσκάεη ζηελ πγεία. Δγψ ζα ζαο πσ φηη δεθαεπηά ρξφληα θαθνδηνίθεζεο είλαη 

πνιηηηθή. Καη είλαη κηα πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε θαη απφ ηηο δπν θπβεξλήζεηο θαη 

έρεηε κεγάιε επζχλε. Γελ κπνξεί θαλείο λα ζαο πηζηέςεη, φηαλ έξρεζηε ζήκεξα λα 

πείηε φηη «εληάμεη, δεθαεπηά ρξφληα ππήξρε κηα θαθνδηνίθεζε», ρσξίο λα 

παξαδέρεζζε φηη είλαη πνιηηηθφ ζέκα, ρσξίο λα έρεηε θακία ηηκσξία, ρσξίο λα πάξεηε 

νχηε έλα επξψ απφ θάπνηνλ απ’ απηνχο πνπ έρνπλ θαηαθιέςεη ηελ πεξηνπζία ηνπ 



ειιεληθνχ ιανχ, αιιά έξρεζηε λα πείηε «πάκε γηα άιια». Γελ πάηε γηα άιια, 

δπζηπρψο γηα ηα ίδηα πάηε. Απηφ πνπ ιέσ είλαη κφλν κία απφδεημε, κπνξεί λα θέξεη 

θαλείο θαη άιιεο.  

Έξρνκαη ζην ζέκα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ γηαηξψλ. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα 

πνπ έρνπλ ζήκεξα ην ζχζηεκα πγείαο θαη ε ειιεληθή θνηλσλία, λα θέξεη ηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο έμσ κε ηα ηαηξεία θ.ιπ.; Δάλ απηφ είλαη ην πξφβιεκα, ηφηε θαιά ην 

θάλεηε. Γελ είλαη, φκσο, απηφ ην πξφβιεκα.  

αο είπε ζηελ Δπηηξνπή ησλ Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ε ρνιή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, φηαλ ήξζε επίζεκα, φηη απηφ πνπ ζα έπξεπε λα θάλνπκε, πνπ λνκίδσ φηη 

δελ ην θάλεη θαη ε ίδηα επαξθψο, είλαη λα εθηηκήζνπκε πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη λα πξνζαξκφζνπκε έλα ζχζηεκα πνπ ζα απαληά ζε απηέο ηηο 

αλάγθεο. Γελ ην θάλεηε απηφ. 

Θέισ λα πσ θαη θάηη άιιν. Πείηε κνπ, ζε απηέο νη ηδησηηθέο κνλάδεο 

εκεξήζηαο λνζειείαο ε επηθηλδπλφηεηα πνπ ζαο αλέθεξαλ θαη Βνπιεπηέο ηεο δηθήο 

ζαο παξάηαμεο, νη νπνίνη είλαη γηαηξνί θαη έρνπλ επάξθεηα ζην λα απαληήζνπλ, γηαηί 

δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ; Οχηε ζε απηφ δελ ππνρσξείηε.  

Με ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζα θηηάμεηε θαη ζα θάλεηε άιιε κηα 

γξαθεηνθξαηηθή ιεηηνπξγία, κε ΚΤΑ θ.ιπ., πάιη αθήλεηε ηε Βνπιή έμσ, φπσο ηελ 

αθήζαηε θαη κε ηηο ρζεζηλέο εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ ιέεη πξάγκαηα πνπ εκείο 



εδψ δελ γλσξίδνπκε, πνπ ζα έξζνπκε γηα λα ηα λνκνζεηήζεηε εζείο θαη ζα θαίλεηαη 

φηη φιν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θηαίεη. 

Έλα άιιν ζνβαξφ δήηεκα ζε απηφ ην λνκνζρέδην είλαη ε πεξηνπζία απηψλ ησλ 

θνξέσλ πνπ ζα πάεη ζηα λνζνθνκεία, δηφηη θαη κέζα απφ εθεί δελ ππνςηαδφκαζηε, 

αιιά θνβφκαζηε θαη έρνπκε βάζηκεο ππνςίεο φηη κε ηελ πεξηνπζία απηή ζα 

πξνζπαζήζνπλ ηα λνζνθνκεία λα αληαπεμέιζνπλ ζηα ηεξάζηηα ρξέε, πνπ εζείο 

νκνινγείηε θαη πνπ εκείο δελ βιέπνπκε φηη κπνξεί λα γίλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

ιέηε θαη ζα είζηε αθεξέγγπνη ζε απηφ. 

Γελ θάλεηε, ινηπφλ, πξνζιήςεηο πνπ ζα έπξεπε λα θάλεηε θαη δχν δηνξζσηηθέο 

θηλήζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ΚΑΦΚΑ θαη ηα ΚΔΚΤΚΑΜεΑ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηα 

θάλνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ζε αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε 

πξαγκαηηθέο εηδηθέο αλάγθεο. Γελ ην θάλεηε απηφ.  

Κάλεηε έλα λνκνζρέδην πνπ ιέεη φια απηά πνπ ιέεη. Δκείο γη’ απηφ ην ιφγν ζα 

ην θαηαςεθίζνπκε. ηε ζπδήηεζε επί ησλ άξζξσλ ζα πνχκε θάπνηα άξζξα πνπ ζα 

ςεθίζνπκε, ηα νπνία βιέπνπκε φηη είλαη ζεηηθά, παξά ην φηη έρνπλ κέζα νξηζκέλεο 

αζάθεηεο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ δείρλνπλ φηη είλαη αβέβαην ην κέιινλ ηνπο. 

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Κεξχζζεηαη πεξαησκέλε ε 

ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 



Αιιειεγγχεο «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα 

Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε ΔΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην λνκνζρέδην επί ηεο αξρήο; 

ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ: Καηά πιεηνςεθία. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Καηά πιεηνςεθία. 

ΜΗΥΑΖΛ ΚΡΗΣΩΣΑΚΖ: Καηά πιεηνςεθία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): πλεπψο ην λνκνζρέδην έγηλε δεθηφ 

επί ηεο αξρήο θαηά πιεηνςεθία. 

Δηζεξρφκαζηε ζηε ζπδήηεζε επί ησλ άξζξσλ θαη ησλ ηξνπνινγηψλ, ηα νπνία 

ζα ζπδεηεζνχλ σο κία ελφηεηα.  

Σν ιφγν έρεη ε Δηζεγήηξηα ηεο Πιεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλα 

Γηαλλαθνπνχινπ. 

Κπξία Γηαλλαθνπνχινπ, ζαο δίλσ δψδεθα ιεπηά, γηα λα θαιχςεηε θαη ην 

ρξφλν ηεο δεπηεξνινγίαο.   

(RG) 

(PE) 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε 

Πξφεδξε, ζα κπσ θαηεπζείαλ ζηελ επί ησλ άξζξσλ ζπδήηεζε θαη ζα νινθιεξψζσ 

γεληθφηεξα. Θα ρξεζηκνπνηήζσ ζην ηέινο ην ρξφλν ηεο δεπηεξνινγίαο.  



Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ,  

άξζξα 1 έσο 9 ηνπ λνκνζρεδίνπ, αλαζπγθξνηείηαη ην Δζληθφ χζηεκα Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη αλαδηαξζξψλνληαη ιεηηνπξγηθά, επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά νη 

κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. πγθεθξηκέλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

αλαδηαξζξψλνληαη νπζηαζηηθά νη κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα,  πξνρσξψληαο ζε ζπγρψλεπζε ησλ παξαξηεκάησλ κε ηηο θχξηεο κνλάδεο, 

κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, κε αλαβαζκηζκέλν επίπεδν παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ησλ πφξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Άιισζηε, ην αλαθέξακε θαη επί ηεο αξρήο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηνπ 

λνκνζρεδίνπ θαη έρεη γίλεη ζαθέο φηη δελ ιχλνπκε θαη δελ κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, δηαηεξψληαο δεθάδεο δηνηθεηηθέο δνκέο κηθξνχ 

κεγέζνπο θαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ.  

Με ην άξζξν 2 πεξηνξίδνληαη νη ζέζεηο δηνηθεηψλ ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ζε είθνζη ηέζζεξηο απφ είθνζη ελλέα θαη πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλαδηάηαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο κε ηελ πξφζζεζε θαζεθφλησλ.  

Με ην άξζξν 4 δεκηνπξγείηαη ιεηηνπξγηθή θαη επηζηεκνληθή δηαζχλδεζε, 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ.  



ηα άξζξα 6 θαη 7 ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα 

ππφ ζπγρψλεπζε λνκηθά πξφζσπα θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πεξηνπζία ηνπο. Ννκίδσ φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη δελ ζίγεηαη 

ην πξνζσπηθφ. Έηζη, ινηπφλ, επηηπγράλνπκε ζην λα κελ δεκηνπξγεζεί θαλέλα 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζε έλα πάξα πνιχ 

νκνινγνπκέλσο δχζθνιν πεξηβάιινλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην, δειαδή ζηα άξζξα 10 έσο 17, ζπγθξνηείηαη γηα πξψηε 

θνξά ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Δζληθφ χζηεκα Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη 

Απνθαηάζηαζεο, κε ηελ έληαμε κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζην ΔΤ. Απηφ, φπσο πξνείπα, ζεσξψ φηη απνηειεί κηα πνιχ κεγάιε 

θαηλνηνκία θαη είλαη απνιχησο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ επηηέινπο 

λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ηφζν ηα ΚΑΦΚΑ φζν θαη ηα 

ΚΔΚΤΚΑΜεΑ.  

Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 11 πξνβιέπεη φηη ηα αλαθεξφκελα ζην λνκνζρέδην 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, 

εληάζζνληαη ζην ΔΤ σο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ, ζηα νπνία ζα 

ππάγνληαη εθεμήο. Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ην ζρέδην λφκνπ 

νξίδεη φηη ηα λνκηθά απηά πξφζσπα ζα έρνπλ ππνδηνηθεηή πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ 

ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  



Ο ζθνπφο ηνπο πεξηγξάθεηαη ζαθψο ζην άξζξν 12 θαη αθνξά θπξίσο ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη λνζειείαο ζε αζζελείο κε θηλεηηθά ή λνεηηθά 

πξνβιήκαηα, αιιά θαη ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

θαη ηελ έληαμε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

Δπηηξέςηε κνπ λα θάλσ κηα εηδηθή αλαθνξά φζνλ αθνξά ηελ ςπρνθνηλσληθή 

ππνζηήξημε απφ ηα ΚΔΚΤΚΑΜεΑ πνπ είλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα θαη 

είλαη πάξα-πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, θχξηε Τθππνπξγέ -θαη κπξάβν ζαο γη’ απηφ- φηη 

εληάρζεθε απηνχζηα θαη ζε απηφ ην ζρέδην λφκνπ ν ζθνπφο απηφο, έηζη φπσο 

πξνβιεπφηαλ θαη ζηνλ αξρηθφ λφκν. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη 

νθείισ λα νκνινγήζσ φηη θάπνηα ΚΔΚΤΚΑΜεΑ πνπ κπφξεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαη λα θάλνπλ πνιχ ζπνπδαία δνπιεηά φια απηά ηα ρξφληα, έθαλαλ αθξηβψο απηφ ην 

ζέκα. Καη ζα ήζεια λα κνπ δνζεί ε επθαηξία θαη απφ απηφ εδψ ην Βήκα λα ηνλίζσ 

ηελ πνιχ ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ έρεη θάλεη θαη ην ΚΔΚΤΚΑΜεΑ ηεο Μεζζελίαο, 

φζνλ αθνξά ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη λα πσ έλα πάξα πνιχ κεγάιν 

κπξάβν θαη έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ εθεί πέξα, ζηνπο εζεινληέο, ζηνπο εξγαδνκέλνπο, 

ζηνπο γνλείο, ζηνπο θίινπο ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ πνπ έρνπλ θάλεη ηεξάζηηα δνπιεηά 

γηα ηελ έληαμε απηψλ ησλ παηδηψλ μαλά ζηελ θνηλσλία.  

ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Δίλαη ην θαιχηεξν.  



ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: Δίλαη εμαηξεηηθφ πξαγκαηηθά θαη 

έρνπλ απηελεξγήζεη πάξα πνιχ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δνπιεηά πνπ έρνπλ θάλεη.  

Δπηζηξέθνληαο πίζσ ζην ζρέδην λφκνπ -θαη ζπγρσξείζηε κε γηα ηε κηθξή απηή 

παξέθβαζε- κε ηα άξζξα απηά πξνβιέπεηαη ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο δηαζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ θέληξσλ κε ηα νηθεία λνζνθνκεία, κε ην 

Δζληθφ Κέληξν Απνθαηάζηαζεο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαζχλδεζε κάιηζηα απηή 

δελ γίλεηαη κεκνλσκέλα, αιιά εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν δνκηθφ πιαίζην, έλα 

νινθιεξσκέλν δίθηπν απνθαηάζηαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη γηα πξψηε θνξά ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ηξίην θεθάιαην θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 

18 αλαθέξεηαη ζε κηα αθφκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαηλνηνκία απηνχ ηνπ 

λνκνζρεδίνπ, ηε ζχζηαζε εζληθνχ κεηξψνπ δηθαηνχρσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. 

 

 

 

 

(ML) 

(RG) 



Θεσξψ φηη ε δεκηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ απηνχ ζα απνηειέζεη κηα ζπκπαγή θαη 

αδηάξξεθηε δηθιείδα αζθαιείαο, θαζψο πιένλ νη έιεγρνη ζα δηεπθνιχλνληαη θαη ην 

δεκφζην ζα έρεη κηα πιήξε, αθξηβή, ςεθηαθή θαη δηαδξαζηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ 

δηθαηνχρσλ. Έηζη, ζα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί γηα πξψηε θνξά ε εμάιεηςε ηεο 

δηαθζνξάο πνπ δπζηπρψο δεκηνπξγήζεθε θαη εκθαλίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ 

ηφζν επαίζζεην απηφ ρψξν, ν νπνίνο έρεη θαηά θνηλή νκνινγία ζπθνθαληεζεί 

δπζηπρψο θαη πξέπεη λα ην πνχκε, γηαηί ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

ηδηαίηεξε θξνληίδα, φπσο νη αλάπεξνη, πνπ δπζηπρψο εμαηηίαο ηεο δξάζεο θάπνησλ 

επηηεδείσλ ηδησηψλ ή επίνξθσλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ έρνπλ θαηαζπθνθαληεζεί.  

πλερίδνληαο επί ησλ άξζξσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζην ηέηαξην θεθάιαην, κε ηα 

άξζξα 19 έσο 21 ξπζκίδνληαη ζέκαηα θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

ην άξζξν 21 γίλνληαη θάπνηεο δηνξζψζεηο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξφλνηα θαη ηίζεηαη ην εηζνδεκαηηθφ φξην ησλ 55.000 επξψ γηα ηε ρνξήγεζε 

νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη ζε πνιχηεθλεο θαη ηξίηεθλεο 

νηθνγέλεηεο, πξνζαπμεκέλν θαηά 5.000 επξψ γηα θάζε παηδί κεηά ην ηέηαξην.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην πέκπην θεθάιαην, ηα άξζξα 22 έσο 26 

εηζάγνπλ ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη ηα Κέληξα Τγείαο. 

Αλάκεζα ζε άιια, θαζνξίδεηαη εθ λένπ ε ζχλζεζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ εζσηεξηθφ 



έιεγρν ζηηο κνλάδεο πγείαο κε ηε ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ελ ιφγσ κνλάδσλ θαη ηνλ νξηζκφ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη επηηξνπήο ειέγρνπ. 

ην έθην θεθάιαην, κε ηα άξζξα 27 έσο 32 θαζνξίδνληαη ζέκαηα γηαηξψλ. 

πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 27 ξπζκίδεη ζέκαηα πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ γηαηξψλ. Με ην 

άξζξν 28 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο γηαηξνχο ππεξεζίαο ππαίζξνπ. Με 

ην άξζξν 29 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα γηαηξψλ ηνπ ΔΤ. ην άξζξν 30 δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζε θιηληθέο 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, λα δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νινήκεξε, πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ, ιεηηνπξγία ηνπ 

λνζνθνκείνπ ηνπιάρηζηνλ δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα θαηά ηηο νπνίεο δελ εθεκεξεχνπλ.  

Δπηπιένλ, ην άξζξν 31 ζεζπίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ 

ΔΟΠΠΤ γηαηξνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νινήκεξε, πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ, 

ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα κηα εκέξα ηελ εβδνκάδα θαη κε ακνηβή ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη απφ 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 

Κιείλνληαο, ζην έθην θεθάιαην, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ξπζκίδεηαη ν 

ηξφπνο επηινγήο ηνπ πξντζηακέλνπ ελφο ηκήκαηνο ή κηαο κνλάδαο ησλ λνζνθνκείσλ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην έβδνκν θεθάιαην, ζηα άξζξα 33 έσο 35 

ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξηέρνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο θνξείο παξνρήο πγείαο 



θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ηδησηηθέο κνλάδεο εκεξήζηαο λνζειείαο θαη ηνπο ηδησηηθνχο 

θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.  

Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 33 επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ 

κνλάδσλ εκεξήζηαο λνζειείαο, κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, απηνηειψο ή ζε 

ζπλεξγαζία κε θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ή ηδησηηθέο θιηληθέο.  

Σν άξζξν 34 πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξερφκελσλ απφ ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα βηνινγηθψλ 

πιηθψλ, ηα εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ θαη ηα ηδησηηθά 

δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα.  

ην φγδνν θεθάιαην, κε ηα άξζξα 36 έσο 39 ξπζκίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, ηε δπλαηφηεηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζπιιφγσλ λα πξνθεξχζζνπλ κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ θαξκαθείσλ, φπσο θαη ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

θαξκαθείνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. πληζηάηαη δεπηεξνβάζκηα εηδηθή επηηξνπή ελζηάζεσλ ζηνλ 

ΔΟΦ θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

Πεξαηηέξσ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ησλ δηθαηνχρσλ πεξίζαιςεο ζηηο δαπάλεο εμσλνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο 



πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

Σέινο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην έλαην θεθάιαην, κε ηα άξζξα 40 

έσο 47 ξπζκίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη νη 

ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.  

Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 40 εμαηξείηαη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο 

Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3669 πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, 

ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ ΔΦΔΣ θαη 

θαζνξίδνληαη νη ηειεπηαίνη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα 

ζρεηηθά κε ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΚΑΝΑ. 

ρεηηθά κε ην ηειεπηαίν, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ήζεια λα 

επηζεκάλσ φηη πξηλ ιίγν θαηξφ ε Κπβέξλεζε απνθάζηζε θαη έθαλε κηα πνιχ κεγάιε 

ηνκή. ε φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα 

ιεηηνπξγεί ή ήδε ιεηηνπξγεί κηα κηθξή κνλάδα κε ηελ επζχλε θαη κε ηελ επνπηεία ηνπ 

ΟΚΑΝΑ.  

(EP)  

(ML) 

Απηή ε κνλάδα δίλεη ηε ζεξαπεπηηθή νπζία πνπ ππνθαζηζηά ηελ εξσίλε θαη έηζη 

απηνί νη άλζξσπνη νη νπνίνη βαζαλίδνληαη, νη νπνίνη βνινδέξλνπλ θαη νη νπνίνη δνπλ 

ζε πνιχ επηθίλδπλεο ζπλζήθεο επηηέινπο ζα πξνζηαηεπζνχλ. 



Ζ κέρξη ηψξα εκπεηξία απφ ην κέηξν απηφ θαλεξψλεη φηη θαη δελ 

δεκηνπξγείηαη θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία απηψλ ησλ αλζξψπσλ 

κε ηνπο λνζειεπηηθνχο ρψξνπο, αιιά θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ φπνηνο δεηήζεη 

ηε βνήζεηα θαη ζέιεη λα κπεη ζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο, ζα κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί άκεζα, εληφο ελφο κελφο, είπε ν θχξηνο Τπνπξγφο πην πξηλ, ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ρψξαο. 

Με ην άξζξν 40, ινηπφλ, ην ζρέδην λφκνπ ζπκπιεξψλεη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην θαη φπνηα θελά, ηέινο πάλησλ, ππήξραλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζηνξγήο, ηεο κέξηκλαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αζζελψλ απηψλ, ησλ εμαξηεκέλσλ αλζξψπσλ. Καη λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ απηφ. 

Κιείλνληαο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ν πξψηηζηνο ζηφρνο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ απηνχ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηειηθφ απνδέθηε ηνλ πνιίηε. Αθνχζηεθαλ εδψ 

πέξα θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα, φπσο επίζεο θαη ζηε ζπδήηεζε ζηηο 

Δπηηξνπέο, δηάθνξεο ελζηάζεηο απφ ηεο Αληηπνιίηεπζε θαηά θχξην ιφγν, φηη 

ππνβαζκίδνπλ ή θιείλνπλ ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ θαη ηα ΚΑΦΚΑ. Οπδέλ αλαιεζέζηεξνλ, 

θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Καη πξαγκαηηθά ιππάκαη αλ απηφ έρνπκε θαηαιάβεη 

απφ απηφ ην ζρέδην λφκνπ.  



Οη πνιηηηθνί θαη ε πνιηηηθή, πιένλ, εηδηθά ζε ζπλζήθεο θξίζεο, φπσο απηήλ 

αθξηβψο πνπ δνχκε θαη πεξλάκε απηή ηελ πεξίνδν, νθείινπκε λα βιέπνπκε ηελ 

αιήζεηα θαηάκαηα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη νθείινπκε θπξίσο λα ηελ ιέκε 

ηελ αιήζεηα.  

Καη ε αιήζεηα είλαη ε εμήο θαη απεπζχλσ ζε φινπο ζαο απηή ηελ εξψηεζε: 

Ήκαζηαλ πξαγκαηηθά επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ηα ηξηάληα 

απηά Κέληξα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο, ηα ΚΑΦΚΑ θαη ηα 

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, ηφζα ρξφληα; Λεηηνπξγνχζαλ έηζη φπσο έπξεπε; Ήηαλ ζηειερσκέλα 

θαηάιιεια; Δίραλ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ; Μπνξνχζακε λα αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν φια απηά ηα απίζηεπηα θηήξηα, ηηο ππνδνκέο, ηνπο πφξνπο, ην 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν δπζηπρψο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα έηζη φπσο ιεηηνπξγνχζαλ ηα 

πξάγκαηα λα αληαπεμέιζεη θαη ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ 

ή ΚΑΦΚΑ ιεηηνπξγνχζαλ, νπζηαζηηθά γηλφηαλ απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία πνπ 

αλαιάκβαλαλ; 

Ζ απφιπηε αιήζεηα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη φηη, φρη, δελ 

ιεηηνπξγνχζαλ έηζη φπσο έπξεπε θαη γη’ απηφ, κε απηφ ην ζρέδην λφκνπ θαη απηή είλαη 

ε αιήζεηα, θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

απηέο νη δνκέο λα ιεηηνπξγήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα είκαζηε 

ππεξήθαλνη φηη ζε απηή ηε ρψξα ιεηηνπξγεί ζηνηρεησδψο θαη πηζηεχσ φηη ζα κπνξέζεη 

λα ιεηηνπξγήζεη πνιχ θαιχηεξα ηα επφκελα ρξφληα έλα Κέληξν Φπζηθήο, Ηαηξηθήο 



θαη Απνθαηάζηαζεο,  έλα νινθιεξσκέλν ηέηνην δίθηπν, έλα Δζληθφ Γίθηπν Φπζηθήο, 

Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο, κε έμππλεο θηλήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο, ρξεζηκνπνηψληαο πξνζσπηθφ ην νπνίν ήδε ππάξρεη, ρσξίο λα θάλνπκε 

θακία θαηλνχξγηα πξφζιεςε. 

Γη’ απηφ, ινηπφλ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο θαιψ φινπο, γηαηί απηφ 

ην λνκνζρέδην λνκίδσ φηη πξαγκαηηθά δείρλεη πψο κε έμππλεο θηλήζεηο κπνξνχκε λα 

αλαζπγθξνηήζνπκε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, πνπ δπζηπρψο έρεηε θαθνθνξκίζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη λα πάκε κπξνζηά. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ζαο θαιψ φινπο λα 

ςεθίζεηε απηφ ην ζρέδην λφκνπ. 

αο επραξηζηψ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σν ιφγν έρεη ν Δηζεγεηήο ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο, θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο. 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη 

ππνρξεσκέλνο λα απαληήζσ ζηα ιεγφκελα ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ, δηφηη ν θχξηνο 

Τπνπξγφο είπε ηε κηζή αιήζεηα κε γλσξίδνληαο ηα πξνεγεζέληα ηεο δεθαπεληαεηίαο.  

Ζ φιε ηζηνξία ησλ ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ αξρίδεη απφ ην 1981, φηαλ ηφηε κε 

ην Νφκν ηνπ Κνπηζφγησξγα θαηαιχεηαη -δηφηη θαηάιπζε ππήξμε ηφηε- ν πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην φισλ ησλ δαπαλψλ. Ήηαλ κηα πνιηηηθή 

ζηξαηεγηθή, γηα λα κπνξέζεη ηφηε ην ΠΑΟΚ ην 1981 λα θέξεη ηελ πνιηηηθή ηνπ. 



Απφ ηφηε, ινηπφλ, εθηηλάρζεθαλ φιεο νη δαπάλεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Τπάξρνπλ 

ηζηνξηθά ληνθνπκέληα θαη κάιηζηα ππήξμαλ ηφηε Πξφεδξνη Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 

Ννζνθνκείσλ πνπ είραλ παξαπεκθζεί θαη απφ ηελ Αίζνπζα απηή δηθαηψζεθαλ, γηα λα 

κελ έρνπλ ηελ θαηάιεμε ζηα δηθαζηήξηα. 

(ΥΑ) 

  

  

(02EP) 

Δξρφκαζηε κεηά ζην λφκν ηνπ Παπαδφπνπινπ, ζην λ. 2889 θαη ζην ΦΔΚ πνπ 

δεκηνχξγεζε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εθηηλάρζεθαλ νη ηηκέο φπσο αθξηβψο βέβαηα 

αλέθεξε, γηα λα γίλνπλ νη ξπζκίζεηο ησλ ρξεψλ. Καη βέβαηα ηα ρξέε δελ είλαη ρξέε 

ησλ λνζνθνκείσλ. Δίλαη ρξέε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Σα αζθαιηζηηθά ηακεία 

ρξσζηάλε ζηα λνζνθνκεία θαη ηα λνζνθνκεία ρξσζηάλε ζηνπο πξνκεζεπηέο.  

Καη επεηδή αθνχζηεθαλ πάξα πνιιά ζηελ Αίζνπζα απηή πεξί «θνπξέκαηνο» 

θαη θαλείο δελ μέξεη πνχ ζα βξεζνχκε θαη ηη γίλεηαη, αο πνχκε κε αηζηνδνμία φηη δελ 

ζα γίλεη ηίπνηα απφ απηά. Δάλ ππάξμεη έλα «θνχξεκα» ησλ νκνιφγσλ, ζα πξέπεη λα 

πνχκε ζην ρψξν ηεο πγείαο φηη ε Διιάδα ζα θηάζεη δπζηπρψο ζην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξείρνλην ην 1970 απφ ηε γείηνλα ρψξα ηε Βνπιγαξία. Αο 

επρεζνχκε φηη δελ ζα θηάζνπκε ζε απηφ ην επίπεδν. Καλείο φκσο δελ γλσξίδεη πνχ ζα 



νδεγεζνχκε γηαηί θαη ε ίδηα ε Κπβέξλεζε δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε 

απηή. 

Άθνπζα επίζεο ηνλ θχξην Τπνπξγφ πνπ είπε γηα ηε ιίζηα ληξνπήο. Ναη, ήηαλ 

ιίζηα ληξνπήο θαη ηελ παξαιάβακε κε 4.500 άηνκα θαη ηελ παξαδψζακε ζε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ. Άξα, εδψ δελ είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ, ηη πήξακε εκείο θαη ηη 

δψζακε. Ζ κεζνδνινγία φιε, θχξηε Τπνπξγέ, πνπ λνκίδνπλ φηη γη’ απηνχο πνπ έρνπλ 

εκπιαθεί κέζα ζηα αδηέμνδα ησλ εμαξηεζηνγφλσλ ε ιχζε είλαη ε κεζαδφλε, είλαη 

ιαζεκέλε. Δίλαη κία ιαζεκέλε θαζαξψο αληίιεςε λα πηζηεχνπλ φηη αλ φια ηα παηδηά 

κπνπλ ζηε κεζαδφλε, βξήθαλ ηε ιχζε ηνπο. Γελ είλαη. Δίλαη ιάζνο. Άξα, απηή ε 

ιίζηα ησλ 7.000 αηφκσλ πνπ είλαη πξνο αλαδήηεζε πξέπεη λα αλαζεσξεζεί δηφηη 

ππάξρνπλ ηα ζηεγλά πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ πάξα πνιιά θαη νη 

ςπρίαηξνη κφλν νη νπνίνη έρνπλ εμεηδίθεπζε κπνξνχλ λα πνπλ πνην άηνκν ζα πάεη ζηε 

κία ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία ή ζα πάξεη αληαγσληζηέο ή ζα πάεη ζε ζηεγλφ πξφγξακκα.  

Ο θ. ηεθαλήο ην 2003 έθαλε δχν πνιχ ζσζηέο κνλάδεο ησλ ππνθαηαζηάησλ, 

βνππξελνξθίλεο ζηε Ρφδν θαη ζηε Λακία. Ξεθίλεζαλ κέζα ζηα λνζνθνκεία. Δκείο 

αληηκεησπίζακε ηφηε ηα θαηλφκελα ηεο αλαγέλλεζεο, ηα θαηλφκελα ζε άιιεο 

πεξηνρέο. Καη είρα πεη απφ ηνπ Βήκαηνο απηνχ φηαλ ήκνπλ Τθππνπξγφο φηη θακία 

κνλάδα πιένλ δελ ζα γίλεη ζε γεηηνληά, φηη φιεο νη κνλάδεο ζα αλαπηπρζνχλ ζηα 

λνζνθνκεία. Βέβαηα δελ είρε ζεζκνζεηεζεί απηφ. Αιιά θάλακε κνλάδεο φπσο θάλακε 

ζην «σηεξία», ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο, ζην Παλεπηζηεκηαθφ ζην Ρίν-Αληίξξην. 



σζηή ε ηνπνζέηεζε απηή, πνιχ νξζή. Τπνζηεξίμαλε ηηο κνλάδεο απηέο κέζα ζηα 

λνζνθνκεία δηφηη ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα, κε κεγάιε πιεξφηεηα θαη κε έλα πλεχκα 

νηθνλνκίαο. 

Θα έιεγα ζηνλ θχξην Τπνπξγφ πνπ απνπζηάδεη θαη είπε φηη ζα θαλεη εηζήγεζε 

ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην φηη απηή ηελ εηζήγεζε πνπ ζα θάλεη γηα ην ζέκα ησλ 

εμεηάζεσλ γηα εηδηθφηεηα ησλ λέσλ γηαηξψλ, πξέπεη λα ηελ πξνζέμεηε, δηφηη έρνπκε 

φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο απέλαληί καο. Οκηιψ ζε πξψην πιεζπληηθφ δηφηη φιν ην 

ζχζηεκα ην πνιηηηθφ έρεη φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, αζρέησο αλ εμαηξέζνπκε ηελ 

Κπβέξλεζε. 

Καη δελ θαηαιαβαίλσ ηε ζεκεξηλή επνρή κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πεξλάκε λα 

βάιεηε θαη ηνπο θνηηεηέο, ηδηαίηεξα ησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ, λα θάλνπλ θαηαιήςεηο ησλ 

ηαηξηθψλ ζρνιψλ γηαηί δελ ζέινπλ ηηο εμεηάζεηο. πδεηήζηε κε ηνπο θνηηεηέο. 

Αθήζηε εκάο ηνπο γηαηξνχο, ηνπο εηδηθνχο θαη ηηο επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη 

ζπδεηήζηε θαη κε ηνπο θνηηεηέο αλ ζέινπλ ηηο εμεηάζεηο ή πψο ζέινπλ ηηο εμεηάζεηο. 

Θέινπλ ηηο εμεηάζεηο αιιά δελ καο πηζηεχνπλ δηφηη θνβνχληαη φηη δελ ζα ππάξμεη 

αδηάβιεην ζχζηεκα εμεηάζεσλ θαη ζα αδηθεζνχλ ελδερνκέλσο πάξα πνιιά παηδηά. 

Αο ην πξνζέμεη ν θχξηνο Τπνπξγφο θαη αο αθήζεη ηηο εμαιιφηεηεο πεξί ησλ 

εμεηάζεσλ γηα εηδηθφηεηα.  

Δκείο γλσξίδνπκε. Ξέξνπκε ην ζέκα. Σν αληηκεηψπηζα. Μαο είραλ θιείζεη ην 

Τπνπξγείν. Έθιεηζαλ ηηο ηαηξηθέο ζρνιέο. Σν ίδην έθαλαλ θαη ζηνλ ηεθαλή, ηνλ 



θαζεγεηή θαη Τπνπξγφ, θαη απέζπξε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ην λνκνζρέδην, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2004 θαη αληί απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ έθεξε ην λνκνζρέδην ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

(st) 

(2XA) 

Κχξηε Τπνπξγέ, δηαβηβάζηε ζηνλ θ. Λνβέξδν φηη δελ ρξεηάδεηαη ηε ζεκεξηλή 

επνρή λα έρνπκε απηήλ ηελ έληαζε θαη ζηηο Ηαηξηθέο ρνιέο. Αο βξεη θάπνην άιιν 

λνκνζρέδην λα ην θέξεη. 

Αο πάκε ηψξα ζηα άξζξα ηνπ επίκαρνπ λνκνζρεδίνπ. Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηε 

θηινζνθία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο δνκήο φισλ απηψλ ησλ ζπγρσλεχζεσλ, ζπλελψζεσλ 

θαη ζπκπηχμεσλ. Δκείο έρνπκε έλα άιιν κνληέιν, κηα άιιε ζεψξεζε -ην αλέπηπμα 

ρζεο- γη’ απηφ θηφιαο θαη θαηαςεθίδνπκε ηα άξζξα απηά. Αιιά, ιφγσ ηνπ φηη έρεηε 

πιεηνςεθία, ζα πεξάζεη ην λνκνζρέδην. Θα θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα εθαξκνζηεί ην κνληέιν απηφ, δηφηη εκείο αχξην εξρφκελνη 

ζηελ θπβέξλεζε ζα ηα θαηαξγήζνπκε απηά φια σο αλαρξνληζηηθά, 

αλαπνηειεζκαηηθά, κε ιεηηνπξγηθά. Αιιά ζα κηιήζσ γηα ην ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ζα έρεηε κπξνζηά ζαο, πνπ δελ ζα πξνιάβεηε λα ξπζκίζεηε νχηε νξγαληζκνχο, 

νχηε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, νχηε φιεο απηέο ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ ιέηε λα θάλεηε.  



ην άξζξν 10, ζην δίθηπν ηεο θπζηθήο ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ ιέηε γηα 

ηα ΚΔΚΤΚΑκεΑ θ.ιπ., ζαο είπα ηηο γεληθφηεξεο επηθπιάμεηο ηηο νπνίεο έρνπκε. 

Δπίζεο, έρνπκε επηθπιάμεηο ζην άξζξν 13, ζηε δηαζχλδεζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο.  

Πάκε ζην άξζξν 14. Σν Δζληθφ Κέληξν Απνθαηάζηαζεο πνπ είλαη ζηνλ Ίιηνλ 

Αηηηθήο λα ην νλνκάζεηε Κέληξν Αλαθνξάο. Δίλαη Κέληξν Αλαθνξάο θαη πξέπεη 

νπσζδήπνηε απηφ ην νπνίν εληάμακε ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, λα έρεη –ζα έιεγα- 

κεηξνπνιηηηθφ ξφιν ζε φια απηά ηα Κέληξα. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα γηα ηε ξχζκηζε 

ζεκάησλ πεξηνπζίαο, γηαηί άθνπζα θάπνηεο ελζηάζεηο εθ κέξνπο θάπνησλ 

ζπλαδέιθσλ. ,ηη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππάξρνπλ ηέινο πάλησλ δελ κπνξνχλ λα 

κπνπλ ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο ηδηνθηεζίαο. Δάλ ππάξρεη βνχιεζε ηνπ δηαζέηε θαηά ηε 

δσξνδνζία ηνπ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη εηδηθή απφθαζε εθεηεηαθή γηα αιιαγή ηεο 

βνχιεζεο ηνπ δηαζέηε.  

ην θεθάιαην Γ΄ ζην άξζξν 18 ιέκε λαη. ην άξζξν 19 ιέκε λαη, είλαη πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε. Γηα ην 20 γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηαξγεζέληνο Οξγαληζκνχ 

κίιεζα θαη ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. Ήκνπλ Τθππνπξγφο ηξηάκηζη 

ρξφληα. Γελ ην γλψξηδα. Ρψηεζα ηνπο Τπνπξγνχο πνπ είρακε θάλεη καδί, Νηθήηα 

Καθιακάλε θαη Γεκήηξε Αβξακφπνπιν. Οχηε θαη απηνί ην γλψξηδαλ. Ρψηεζα θαη 

ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ Αλδξέα ηνλ Λνβέξδν. Οχηε απηφο γλψξηδε φηη ππήξρε απηφ ην 

πεξίθεκν ΗΚΠΑ. Λέηε πξαγκαηηθά φηη κεηαηάζζνληαη. Χξαία. Γελ κπνξεί λα πεη 



θαλείο γηα ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ. Να, ινηπφλ, φκσο πψο μέθπγε ζε φινπο απηφο ν 

Οξγαληζκφο, ν νπνίνο ήηαλ έλαο ηαπεηνπξγηθφο Οξγαληζκφο. 

Έξρνκαη ζην άξζξν 21. Τπάξρνπλ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ πνιιά 

ρξήκαηα. Καη εζείο έρεηε πνιχηεθλε νηθνγέλεηα, θχξηε Τπνπξγέ, έηζη δελ είλαη; Σν 

επίδνκα ηεο πνιπηεθλίαο δελ ην παίξλεη θαλείο κφλν γηα λα ζπκπιεξψζεη ην εηζφδεκά 

ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηε βησηή ζηα παηδηά ηνπ, είλαη φκσο γη’ απηήλ 

ηελ νηθνγέλεηα, γηα ην δεπγάξη, θαη’ επέθηαζε θαη γηα ηα παηδηά, έλα εθ ηεο πνιηηείαο 

-ζα έιεγα- νηθνλνκηθφ παξάζεκν γηα ηελ πξνζπάζεηα ηελ νπνία θαηέβαιαλ. Πάξα 

πνιιέο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο είλαη πνιχηεθλεο αιιά έρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θάπνπ αιινχ δίλνπλ απηφ ην επίδνκά ηνπο. 

ην άξζξν 22, ξχζκηζε ζεκάησλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο, εκείο δελ πηζηεχνπκε 

πηα ζην κνληέιν δηνίθεζεο πνπ ππάξρεη ηψξα κε ην λ. 2889, γη’ απηφ θαη ζα 

θαηαξγεζεί. Μνληέια δηνηθεηηθά απηήο ηεο θχζεσο πνπ ρξέσζαλ ην ειιεληθφ 

δεκφζην εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα δελ κπνξνχκε λα ηα δηαηεξήζνπκε θαη δελ ζα 

έπξεπε λα ηα δηαηεξήζεηε. Έπξεπε λα κπείηε ζηε ινγηθή ηελ πξνηεξαία πνπ ππήξρε 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ πξαγκαηηθά ζα πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο θαη’ 

νηθνλνκίαλ.  

Σν άξζξν 23 είλαη αδηάθνξν, ππήξρε. ην άξζξν 24 γηα ηε δηαζχλδεζε ζαο 

έθαλα ηελ εμήο πξνζζήθε, φηη ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιάβεηε θαη ην Ννζνθνκείν 



«Αιεμάλδξα» γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα campus εθεκεξηαθφ γηα λα θαιχπηεη φιε ηελ 

πεξηνρή ησλ Ηιηζίσλ.  

(MT) 

 

(ST) 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ κνλάδσλ πγείαο ιέκε λαη, κε ηε δηαθνξά φηη δελ 

κπνξψ λα θαηαιάβσ ην εμήο: «Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

απνιακβάλνπλ πιήξνπο αλεμαξηεζίαο». Πξέπεη λα ην επεμεγήζεηε. ε ηη επίπεδν 

θζάλεη δειαδή απηή ε αλεμαξηεζία θαη ε δηθαηνδνζία απηήο ηεο επηηξνπήο; 

ην άξζξν 26 ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβαηε –ην είπαλ θαη άιινη ζπλάδειθνη 

φισλ ησλ άιισλ πηεξχγσλ- ην εμήο: Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο δελ κπνξεί λα είλαη 

κφλν ν παζνιφγνο ή ν γεληθφο γηαηξφο, αιιά κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη θαη έλαο άιινο 

γηαηξφο.  

ην άξζξν 6 –πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 26- γηα ην Δπηζηεκνληθφ 

πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ιέκε φρη γηαηί νη ΓΤΠΔ ζα 

θαηαξγεζνχλ. 

 Άξζξν 27, πεηζαξρηθφ δίθαην ησλ ηαηξψλ. αο είρα πεη ηφηε φηη νη γηαηξνί πνπ 

είλαη παξαβαηηθνί θαη απφ ηελ αλάθξηζε έρεη βξεζεί ε εκπινθή ηνπο, πξέπεη λα 

κπαίλνπλ ζε δηαζεζηκφηεηα. Μφλν έηζη κπνξνχκε λα γιηηψζνπκε απφ ηνπο επίνξθνπο 

ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη ηαιαλίδνπλ ην ζχζηεκα επί κηα δεθαεηία, ζπληαμηνδνηνχληαη 



θαη δελ ππάξρεη θακία ηηκσξία. Να, ινηπφλ, γηαηί ππάξρεη ην πξφβιεκα ηνπ φηη δελ 

καο δέρνληαη θαη δελ καο πηζηεχνπλ.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή) 

Γχν ιεπηά, θχξηε Πξφεδξε.  

ην άξζξν 28 πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ζνβαξά ην ζέκα ησλ αγξνηηθψλ 

ηαηξείσλ, δειαδή ηεο ππνρξέσζεο ησλ γηαηξψλ ζην αγξνηηθφ ηαηξείν. Θα πξέπεη λα 

δνχκε πνηα ηαηξεία ζα δηαηεξήζνπκε. Γελ ρξεηάδνληαη φια, θαθά ηα ςέκαηα. Άιιαμε 

ε επνρή. Γελ ππάξρεη ηέηνην κνληέιν ζε θακηά ρψξα ηεο Δπξψπεο. Μφλν εκείο ην 

δηαηεξνχκε.  

Έρνπκε ηελ αλάγθε λα ην δηαηεξήζνπκε ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ ηεο ειιεληθήο 

γεο, αιιά δελ είλαη δπλαηφλ ζε κηα πφιε πνπ ην λνζνθνκείν είλαη ζηα ηξία 

ρηιηφκεηξα, λα έρνπκε αγξνηηθφ ηαηξείν. Μπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε γηα λα δνχκε 

ηη αθξηβψο κπνξεί λα γίλεη.  

ην άξζξν 29 ιέκε λαη, αιιά θαη φρη ζηελ παξάγξαθν 7. Δίλαη θσηνγξαθηθή. 

Ζ παξάγξαθνο 7 πνπ κηιάεη γηα ηνπο θιηληθνχο θαζεγεηέο είλαη ελ ηζρχ απφ ηνλ λ. 

2889. Γελ ρξεηάδεηαη λα επηθαηξνπνηεζεί ηψξα. Πίζσ απφ ηελ παξάγξαθν απηή είλαη 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν Υξήζηνο Γεξβέλεο θαη ν Μαξνπδηάο. Ο θ. Γεξβέλεο έγηλε 

θαζεγεηήο, αιιά ππήξμε πξφβιεκα ζηε Λάξηζα. Αλ ζέινπλ λα γίλνπλ θαζεγεηέο, δελ 

ρξεηάδνληαη ηέηνηα ηεξηίπηα.  



Σν είρα ζρνιηάζεη φηαλ ήιζε ν λ. 2889 ην 2001 κε ηνλ Αιέθν Παπαδφπνπιν. 

Σν είρε ζρνιηάζεη επίζεο ν θ. Κξεκαζηηλφο. Απηά ππάξρνπλ ζηα Πξαθηηθά, φπνπ 

κπνξείηε λα ηα δείηε γηα λα κελ ζαο θαζπζηεξψ.  

Λέκε λαη ζην άξζξν 30, κε βάζε ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλέπηπμα ρζεο 

θαη κάιηζηα ζα ζαο έιεγα λα ηνικήζεη ν Τπνπξγφο –ηψξα ε επνρή ην επηβάιεη- θαη 

ζηνπο γηαηξνχο ηνπ ΔΤ –ζε φζνπο ζα ήζειαλ- λα εθαξκφζεη ηε δηάηαμε ηνπ 

ειεχζεξνπ ηαηξείνπ, φπσο είρε θάλεη ν θ. νχξιαο ην 1993.  

Λέκε φρη ζην άξζξν 31 γηαηί δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη.  

Σν ζέκα ησλ πληνληζηψλ Γηεπζπληψλ δελ ην πηζηεχνπκε απφιπηα. ηνλ 

«Δπαγγειηζκφ» αλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε ν Γηεπζπληήο ηεο Γ’ Παζνινγηθήο 

Κιηληθήο θαη ε «θιίθα», ζα έιεγα, έθαλε δηεπζπληή θάπνηνλ. Γείηε ηα βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα απηψλ πνπ απέθιεηζαλ θαη απηνχ πνπ έγηλε. Δίλαη ε λχρηα κε ηελ εκέξα. 

Να, ινηπφλ, γηαηί ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα.  

ην άξζξν 33 ιέκε λαη. Δίλαη ζσζηφ, παξφηη θάπνηνη ζπλάδειθνη θαη απφ ην 

ΠΑΟΚ είπαλ φρη. Θα ζαο πσ ην εμήο, γηαηί δελ ην ζρνιηάζαηε. Σν one day clinic 

έρεη ηελ εμήο βαζηθή ππφζηαζε. Δίλαη κηα δνκή πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη απηφ 

γίλεηαη ζ’ φιεο ηηο ρψξεο πνπ εθαξκφδεηαη.  

Ξέξεηε ηη έθαλαλ εδψ; Έθαλαλ ςεχηηθε λνζειεία ελφο εηθνζηηεηξαψξνπ θαη 

ρξέσλαλ ζηα ηακεία γηα λα πάξνπλ έλαλ ελδνθαθφ, κε ηνλ νπνίν έθαλαλ θαηαξξάρηε. 

Γειαδή ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πιήξσλαλ γηα έλα εηθνζηηεηξάσξν παξακνλήο, ελψ 



δελ παξέκελαλ κέζα, δηφηη ην ζχζηεκα ήηαλ έηζη πνπ δελ ηνπο έδηλε ηε δπλαηφηεηα 

ηεο κηαο εκέξαο λνζειείαο.  

Πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. Σα δεκφζηα λνζνθνκεία δελ πξέπεη 

λα ειεγρζνχλ; Μφλν ηα ηδησηηθά πξέπεη λα ειέγρνληαη; Δίλαη ιάζνο ε παξάγξαθνο 11 

ηνπ άξζξνπ 34, ζην νπνίν ιέκε φρη. Θα πξέπεη λα αδεηνδνηνχληαη απφ ηηο ΓΤΠΔ ηα 

εξγαζηήξηα απηά πνπ είλαη ππξεληθήο ηαηξηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ απεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ απφ ηνλ Ηαηξηθφ χιινγν.  

(MB) 

(MT) 

Γηαηί δελ αδεηνδνηνχληαη νη θιηληθέο, ηα καηεπηήξηα απφ ηνπο ηαηξηθνχο  ζπιιφγνπο 

θαη απφ ηε ΓΤΠΔ; Πξέπεη λα ην δείηε απηφ. Θα κνπ πείηε: είηε ην δείηε, είηε δελ ην 

δείηε…Γελ πξφθεηηαη λα αζρνιεζείηε ηδηαίηεξα.  

Γηα ην άξζξν 35 έρνπκε έλζηαζε. Δίπε ν Τθππνπξγφο θ. Σηκνζίδεο φηη ζα 

βάιεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ψζηε λα κελ ππάξρεη ν απνθιεηζκφο. Πξέπεη λα 

πξνζζέζεηε φκσο, θχξηε Μπφιαξε, φηη φηαλ κία εηδηθφηεηα δελ ππάξρεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν λνκφ, φηαλ δελ ππάξρεη επί παξαδείγκαηη πιαζηηθφο ηαηξφο ζην Ννκφ 

Γξεβελψλ, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλάδειθνο λα είλαη θαη ζηα Γξεβελά θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε, λα είλαη δειαδή ζε δχν λνκνχο. Ναη κελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, 

αιιά εμαξηάηαη απφ ην εάλ ζέιεη ν Πξφεδξνο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ηνπ δεχηεξνπ 



λνκνχ λα αδεηνδνηήζεη. Να είλαη ππνρξεσηηθφ. Να, ινηπφλ, κία ζπλζήθε 

απειεπζέξσζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  

Σα άξζξα 36 θαη 39 έρνπλ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε.  

Σν άξζξν 38 είλαη ζσζηφ. Ναη, λα ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην 

θάξκαθν, εθηφο απηψλ πνπ είλαη αλαμηνπαζνχληεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ 

θαη γηα ηνπο νπνίνπο ιέκε «κεδεληθή δαπάλε». κσο φινη εκείο νη άιινη πξέπεη λα 

έρνπκε πνζφζησζε, 25%. Ξέξεηε, έμσ ππάξρνπλ ζε δηάθνξα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα θαη πνζνζηψζεηο ζπκκεηνρήο ηεο ηάμεσο θαη ηνπ 75%. Γηα ηα 

Φαξκαθεπηηθά Πεηζαξρηθά πκβνχιηα, λαη. 

ζνλ αθνξά ηε ΓΔΠΑΝΟΜ, ζαο είπα ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ λα πξνζπαζήζεηε λα πάξεηε ηε ΓΔΠΑΝΟΜ ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ζηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

Σειεηψλσ κε ην άξζξν 43. ζνλ αθνξά ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε πνπ 

γίλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ θάλνληαο ρξήζε ηνπ κεηαμηθνχ λφκνπ ηνπ 1940, ζα ήζεια λα 

πσ φηη είλαη άιιν ην 1940 θη άιιν ην 2011. Έρνπλ γίλεη ηφζεο κεηαβνιέο ζηε δσή καο 

θαη ζην πνιίηεπκα πνπ νη νπνηεζδήπνηε απηέο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

αλαγθαζηηθψλ λφκσλ θαη απνθάζεσλ ζα δεκηνπξγήζνπλ λνκηθά πξνβιήκαηα.  Θα 

έιεγα –γηα λα κελ απεξαληνινγήζσ- γηα ην ζέκα ηεο εινλνζίαο, φπσο επίζεο θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ ζηε λήζν Μήιν ιφγσ ησλ νξπθηψλ 

θ.ιπ., φηη εθεί ζα πξέπεη λα ππάξμεη ελδερνκέλσο ζπλαπφθαζε θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ 



Τπνπξγείνπ θη φρη κφλν ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο 

πγείαο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζπλππνγξαθή, λα ζπλππνγξάθεη δειαδή θαη ν 

αξκφδηνο Τπνπξγφο πνπ αδεηνδφηεζε ηελ νπνηαδήπνηε κνλάδα κε πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο κελ, αιιά πνπ δεκηνπξγεί ε κνλάδα απηή πξνβιήκαηα δεκφζηαο 

πγείαο, θη φρη ν Πεξηθεξεηάξρεο. Σν ιέηε ζσζηά. Ζ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη επηθπξψλεηαη ή αλαζηέιιεηαη ή ηξνπνπνηείηαη, 

αιιά πξέπεη λα είλαη θαη ν ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο πνπ αδεηνδφηεζε απηέο ηηο 

βηνκεραληθέο κνλάδεο εθείλνο πνπ ζα ζπλππνγξάςεη. Καη δελ είλαη κφλν ε Μήινο. 

Γηα θαληαζηείηε έλαο Τπνπξγφο πεξίεξγνο -δελ ιέσ γηα ηνλ Αλδξέα Λνβέξδν- κε 

βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, πνχ κπνξεί λα βξεζεί. Αο έρεη, 

ινηπφλ, θαη ηνλ άιιν ζπλαξκφδην Τπνπξγφ λα ππνγξάθεη ηέηνηεο απνθάζεηο.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα 

ήζεια λα ζαο αλαθνηλψζσ φηη κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, θ. 

Φίιηππν Πεηζάιληθν, ν Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θ. Θσκάο Ρνκπφπνπινο δεηεί 

άδεηα νιηγνήκεξεο απνπζίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ.  

Δπίζεο, ε ζπλάδειθνο Βνπιεπηήο θπξία Οπξαλία Παπαλδξένπ-Παπαδάθε κε 

επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο δεηεί νιηγνήκεξε άδεηα γηα λα κεηαβεί 

ζην εμσηεξηθφ.  

Ζ Βνπιή εγθξίλεη; 



ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ):  Ζ Βνπιή ελέθξηλε ηηο δεηεζείζεο 

άδεηεο.  

Σν ιφγν έρεη ν εηδηθφο αγνξεηήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο θ. 

Υαξαιάκπνπο.  

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε, λα κνπ επηηξέςεηε λα 

αξρίζσ θάπσο αλνξζφδνμα κε ηελ ηξνπνινγία θαη κε ηνλ «πεηξαηηθφ», θαηά ηελ 

άπνςή κνπ, ηξφπν πνπ επηρεηξείηαη λα εηζαρζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα 

ςεθηζηεί. Δλλνψ ηελ ηξνπνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ 

αζηεία, θχξηε Πξφεδξε, δηθνιαβίζηηθε κάιινλ κπνξψ λα πσ, ε επηρεηξεκαηνινγία 

πνπ ην Πξνεδξείν κάο είπε γηα λα λνκηκνπνηήζεη απηή ηελ ελέξγεηα, φηη δειαδή 

ππνγξάθεη θαη ε Τπνπξγφο Παηδείαο ην λφκν θαη άξα κπνξεί λα ππνβάιεη απηή ηελ 

ηξνπνινγία.  

(SS) 

  

  

(3MB) 

Τπνγξάθεη, θχξηε Πξφεδξε, θαη ν θ. Ραγθνχζεο. Άξα, λα καο θέξεη 

ηξνπνινγίεο γηα ιηκάληα, γηα δξφκνπο, γηα ηνπο ηαμηηδήδεο, γηα ηνπο θνξηεγαηδήδεο 

θ.ιπ..  



Ζ δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο, πνπ ν Κνηλνβνπιεπηηθφο καο Δθπξφζσπνο είπε 

κε ζαθήλεηα, δειαδή ην άξζξν 74 παξάγξαθνο 5, εδάθην 3 –θαη γη’ απηφ ζαο 

παξαθάιεζα λα ην δηαβάζεηε- είλαη ζαθέζηαηε. Γελ κπνξεί λα εηζαρζεί  ηξνπνινγία 

ή δηάηαμε άζρεηε κε ηνλ θχξην φγθν, ην ζθνπφ ηνπ λνκνζρεδίνπ, ην νπνίν ζπδεηείηαη. 

Δμάιινπ άιινο νκηιεηήο είπε φηη απηφ ην έρεη επηζεκάλεη θαη’ επαλάιεςε θαη ν 

Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο. Πξαγκαηηθά, ζα ήηαλ παξάινγν αλ ν Τπνπξγφο Τγείαο, ν 

θαζ’ χιελ αξκφδηνο Τπνπξγφο, ν νπνίνο είλαη φκσο, θαη έλαο δηαθεθξηκέλνο 

ζπληαγκαηνιφγνο, νπζηαζηηθά θαιχςεη απηήλ ηελ ελέξγεηα.  

Καη ην ηειεπηαίν είλαη φηη ε θ. Γηακαληνπνχινπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ζηελ 

νκηιία ηεο, αιιά θαη άιιεο θνξέο επηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ ηνπ λφκνπ πιαηζίνπ 

πνπ ςεθίζηεθε, καο είπε φηη δελ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαλελφο ε εθαξκνγή ή 

κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Καη είλαη, θχξηε Πξφεδξε, ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα, φισλ 

εκάο ηεο Βνπιήο νπζηαζηηθά, λα γξάθνπκε ζηα παιηά καο ηα παπνχηζηα ηνλ ππ’ 

αξηζκφ έλα λφκν ηεο ρψξαο, ην χληαγκα;  

Δκείο, ινηπφλ, δεηνχκε λα απνζπξζεί ε ηξνπνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη λα έξζεη ζε έλα ζρεηηθφ κε ηελ ηξνπνινγία λνκνζρέδην.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εκείο ρζεο λνκίδσ κε αξθεηή επθξίλεηα 

ηνπνζεηεζήθακε θαη είπακε γηαηί ην Α΄ θαη ην Β΄ θεθάιαην ηνπ λνκνζρεδίνπ –ηα 

άξζξα δειαδή, απφ ην 1 κέρξη ην 17- ηα θαηαςεθίδνπκε. Με ιίγα ιφγηα είπακε φηη ε 

Κπβέξλεζε είλαη ζπλεπήο ζηνλ αληηιατθφ θαηήθνξν πνπ έρεη πάξεη θαη νπζηαζηηθά 



πξνρσξάεη αθάζεθηε ζηηο θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζην ρψξν ηεο πγείαο-

πξφλνηαο. Μία ζεηξά λνκνζρέδηα πνπ έγηλαλ λφκνη, φπσο είλαη γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ, ε 

κεηαηξνπή ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη βέβαηα ην ζεκεξηλφ λνκνζρέδην γηα ην νπνίν 

κηινχκε πνπ ζπκπηχζζεη ηηο πξνλνηαθέο δνκέο, είλαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  

Με ιίγα ιφγηα ηη ιέλε νη θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο; Οπζηαζηηθά –ην είπε 

θαη ν θ. Γηαλλφπνπινο, φπσο επεζήκαλα θαη ρζεο- πιήξε ηδησηηθνπνίεζε φινπ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο-πξφλνηαο. ,ηη κείλεη ζην δεκφζην λα είλαη αληαγσληζηηθφ, λα 

ππάξρεη ειεχζεξα επηρεηξεκαηηθή δξάζε κέζα ζην δεκφζην ηνκέα. Καη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νπζηαζηηθά, ζα βάδνπλ βαζηά ην ρέξη νη εξγαηηθέο ιατθέο νηθνγέλεηεο, ν 

εξγαδφκελνο θφζκνο, αλ ζέιεη λα πάξεη ππεξεζίεο πγείαο. Δηδάιισο, ζα αξθείηαη ζε 

ππεξεζίεο πγείαο -έλα βαζηθφ, εκείο ην ιέκε, παθέην ππεξεζηψλ πγείαο- ην νπνίν 

φκσο, ζα είλαη θησρνθνκείνπ.  

Με απηφλ, ινηπφλ, ηνλ ηξφπν ζπκπηχζζεη ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα. Οπζηαζηηθά 

ρεηξνηεξεχεη ηηο ήδε ρείξηζηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ απηά θαη ην θπξηφηεξν 

είλαη φηη βάδεη ζην ρέξη –θαη ππάξρεη κέζα ζαθήο δηάηαμε- ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Κάπνηα απφ απηά έρνπλ νηθνπεδηθέο εθηάζεηο, ππνδνκέο θ.ιπ. θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαη κε ηνλ εθαξκνζηηθφ λφκν ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ, ζα ηα αμηνπνηήζεη θαη ζα ηα 

δψζεη ζηνπο ηδηψηεο.  



Σελ ίδηα ζηηγκή, βέβαηα, επηρεηξεί λα εμνηθνλνκήζεη εξγαδφκελνπο, δηφηη 

δηαζπλδένληάο ηνπο κε λνζνθνκεία, νπζηαζηηθά κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζέιεη λα θαιχςεη 

ηξχπεο. Αιιά απφ πνχ; Απφ ηα λνζνθνκεία πνπ έρνπλ ειάρηζηνπο εξγαδφκελνπο ή 

απφ ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ απφ ιίγνπο κέρξη ειάρηζηνπο; 

(SM) 

 

(SS) 

Σέινο, λα επηζεκάλσ γηα ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα φηη πέξπζη ην θαινθαίξη 

πέξαζε δηάηαμε ε νπνία νπζηαζηηθά δερφηαλ φηη ηηο ζπληάμεηο ή έλα κεγάιν κέξνο 

ησλ ζπληάμεσλ κέρξη θαη 60% ησλ νηθνηξφθσλ ζε κνλάδεο ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη 

κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο λα ηηο παίξλνπλ απηέο νη κνλάδεο. 

Δπηπιένλ, πξνρσξνχλ θαη θαηαγξάθνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

ηξνθίκσλ ησλ νηθνηξφθσλ απηψλ ησλ κνλάδσλ. Τπάξρεη κία κφλν εμήγεζε.  ε 

θάπνηα ζηηγκή ζα δεηεζεί απφ απηνχο θαη έλα κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ γηα λα εμαθνινπζήζνπλ λα παξακέλνπλ ζε απηέο ηηο δνκέο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πνπ αθνξά ηα Κέληξα Απνζεξαπείαο Φξνληίδαο θαη 

Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, ηα ΚΑΦΚΑ φπσο θαη ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, ηα Κέληξα 

Δθπαίδεπζεο θαη Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ηνπνζεηεζήθακε λνκίδσ κε αξθεηή 

επθξίλεηα πάιη. Δίπακε φηη είλαη επηά ηα ΚΑΦΚΑ θαη είθνζη πέληε ηα 



ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ. ια ππνιεηηνπξγνχλ θαη θάπνηα δελ ιεηηνπξγνχλ θαζφινπ. Έρνπλ 

ειάρηζην πξνζσπηθφ θαη πνιιά απφ απηά δελ έρνπλ νχηε γηαηξνχο.  

Υζεο ν Τθππνπξγφο, θ. Μπφιαξεο νπζηαζηηθά έθαζθε θαη αληίθαζθε φηαλ 

απφ ηε κία έιεγε φηη έρνπκε πιήξσο επαλδξσκέλα θαη εμνπιηζκέλα απηά ηα Κέληξα 

θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έιεγε φηη δελ έρνπκε νξγαληζκνχο θαη αθνχ δελ έρνπκε 

νξγαληζκνχο δελ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε γηαηξνχο. 

Δκείο, ινηπφλ, είπακε φηη πξαγκαηηθά δελ ζα ήκαζηαλ αληίζεηνη ζηε 

δηαζχλδεζε ησλ Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο κε ηα λνζνθνκεία εάλ κέζα ζην 

λνκνζρέδην δελ ππήξραλ ζαθέζηαηεο δηαηάμεηο, πνπ δείρλεη πνπ ην πάεη ε 

Κπβέξλεζε. Σν εξψηεζε ξεηνξηθά κάιηζηα θαη ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηεο 

Νέαο Γεκνθξαηίαο. 

Μέζα, ινηπφλ, ζην λνκνζρέδην απηφ αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία κε ηε δπλαηφηεηα δξάζεο ηδησηψλ κέζα ζε απηά. Άξα θαη 

ζηηο Μνλάδεο Απνθαηάζηαζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκβάζεσλ κε δήκνπο θαη ηδηψηεο αιιά θαη κε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Δπηπιένλ, φπσο είπα θαη ζηελ αξρή, ηα λνζνθνκεία κε απφιπηε επζχλε ηνπ 

ΠΑΟΚ αιιά θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο παιαηφηεξα, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

επηρεηξήζεηο κε ιεηηνπξγία ηδησηηθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ. Δπνκέλσο, νπζηαζηηθά 

κέζα απφ απηφ, φπσο έγηλε θαη ε ζπδήηεζε ζην άξζξν γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο, 

εξγάδνληαη απηή ηε ζηηγκή παλεπηζηεκηαθνί κε ζρέζε ηδηψηε, ζηξαηησηηθνί κε ζρέζε 



ηδηψηε, κπαίλνπλ ηδηψηεο γηαηξνί απφ ηνλ ΔΟΠΠΤ θαη νπζηαζηηθά ζαθέζηαηα κπαίλεη 

κέζα ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Καη βέβαηα, ζα βξεη πξάγκαηη πεδίν δξάζεο ιακπξφ κε 

απηέο ηηο δνκέο, πνπ εκείο δερφκαζηε φηη είλαη εμνπιηζκέλεο, πνηέ βέβαηα δελ ήηαλ 

ζηειερσκέλεο. 

Με φια απηά, ινηπφλ, πνπ είπα θαηαλνείηε γηαηί θαηαςεθίδνπκε θαη ην 

δεχηεξν θεθάιαην ηνπ λνκνζρεδίνπ, δειαδή απφ ηα άξζξα 10 έσο 17.  

ην άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζην Δζληθφ Μεηξψν επαλαιακβάλνπκε θαη 

ηνλίδνπκε φηη θάζε ηφζν γηα άιινπο ιφγνπο νη θπβεξλήζεηο αλαθαιχπηνπλ μαθληθά –

δελ ην ήμεξαλ πξηλ, δελ ήμεξαλ πσο δνπιεχεη ην πειαηεηαθφ θξάηνο, δελ ήμεξαλ πσο 

δνπιεχνπλ νη πνιηηηθάληεδεο ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ- φηη έρνπλ αλάπεξνπο νη 

νπνίνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα λα παίξλνπλ ζπληάμεηο, απηέο πνπ φινο ν θφζκνο ηηο 

ιέεη «κατκνχ», έρνπλ πεζακέλνπο πνπ παίξλνπλ ζπληάμεηο θαη πάληα ζέινπλ λα 

δηνξζψζνπλ απηά ηα πξάγκαηα, απηή ηε δηαθζνξά. 

(DE) 

 

 

(SM) 

Δίλαη κηα δηαθζνξά, φκσο, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην ζχζηεκα πνπ δνχκε, 

κηα δηαθζνξά πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε αλ φρη κε ηηο θπβεξλήζεηο, ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο 



πνιηηηθνχο -θάπνηνπο απφ ηνπο πνιηηηθνχο λα πσ- πνπ επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ 

δχν Κνκκάησλ πνπ θπβέξλεζαλ απηή ηε ρψξα. 

Δκείο ζε απηφ ην άξζξν ζα ηνπνζεηεζνχκε «ΠΑΡΧΝ». 

(ην ζεκείν απηφ ρηππάεη ην πξνεηδνπνηεηηθφ θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ 

νκηιίαο ηνπ θπξίνπ Βνπιεπηή) 

Κχξηε Πξφεδξε, ζέισ ηελ αλνρή ζαο, φπσο θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο. 

Θα πνχκε φηη ςεθίδνπκε «ΠΑΡΧΝ», παξφιν φηη ην Μεηξψν απηφ, φπσο 

ηνπιάρηζηνλ πεξηγξάθεηαη κέζα ζην λνκνζρέδην, δελ είλαη απηφ ην νπνίν ζα θαιχςεη 

ή ζα δηνξζψζεη απηά ηα θαηλφκελα. 

ην άξζξν 19 ιέκε «ΝΑΗ», ζην άξζξν 20 ιέκε «ΝΑΗ», ζην άξζξν 21 ιέκε 

«ΟΥΗ» γηα φζα θαη νη πξνιαιήζαληεο είπαλ, φηη ην πνιπηεθληθφ επίδνκα δελ είλαη 

επίδνκα γηα λα βειηηψζνπλ νπζηαζηηθά ην εηζφδεκά ηνπο, αιιά έλα εχζεκν, αο 

πνχκε, πνπ ε πνιηηεία έρεη ηνπο ηξφπνπο κέζα απφ ηε θνξνινγηθή ηεο πνιηηηθή λα ην 

πάξεη -αλ ζέιεηε- θαηά θάπνηνλ ηξφπν πίζσ. 

ηα άξζξα 22 θαη 23 εκείο θαηαςεθίδνπκε, γηαηί ιέκε φηη είλαη άξζξα πνπ 

δεκηνπξγνχλ φξγαλα ηα νπνία νπζηαζηηθά θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ απηή ηελ 

αληηιατθή πνιηηηθή ησλ θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ. 

ην άξζξν 24, ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ηνπ Αξεηαηείνπ κε ην Αηγηλήηεην, 

ζεσξνχκε φηη είλαη ε πξψηε ελέξγεηα γηα λα ζπγρσλεπζνχλ απηά ηα δχν λνζνθνκεία 

θαη θαηαςεθίδνπκε. ην άξζξν 25 θαηαςεθίδνπκε. ην άξζξν 26 ζπκθσλνχκε θαη 



εκείο φηη δελ κπνξεί νη Γηεπζπληέο λα είλαη κφλν γεληθνί ηαηξνί ή παζνιφγνη θαη 

ςεθίδνπκε «ΠΑΡΧΝ». 

Σν άξζξν 27 νπζηαζηηθά είλαη έλα άξζξν εηζπξαθηηθφ θαη κφλν, λα 

πιεξψλνπλ νη γηαηξνί πνπ ζέινπλ λα πξνζθχγνπλ ζε άιιν πεηζαξρηθφ φξγαλν εθαηφ 

επξψ. Σν θαηαςεθίδνπκε. 

Σν άξζξν 28 πνπ αθνξά ηνπο αγξνηηθνχο γηαηξνχο επαλεηιεκκέλα έρεη έξζεη 

κε δηάθνξα ζρήκαηα. Δκείο ζεσξνχκε φηη ηίπνηε δελ κπνξεί λα ιχζεη απηφ ην ζέκα, 

εθηφο απφ ην δηνξηζκφ γηαηξψλ κε εηδηθφηεηα γηαηξνχ γεληθήο ηαηξηθήο ζε φια απηά, 

ηδίσο ζε δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, λεζησηηθέο πεξηνρέο θ.ιπ. Γελ είκαζηε 

αηζεξνβάκνλεο, γηα λα πάεη γηαηξφο γεληθήο ηαηξηθήο, ζέιεη γελλαία θίλεηξα. Καη 

γελλαία θίλεηξα δελ ζεκαίλεη ην αζηείν πνζφ ηνπ επηπιένλ 10% επί ηνπ κηζζνχ ελφο 

γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα, αιιά ζεκαίλεη δηπιαζηαζκφ ηνπ κηζζνχ, ζεκαίλεη ζίγνπξε 

επηζηεκνληθή αλέιημε κεηά ηα δχν-ηξία ρξφληα πνπ ζα κείλεη ζην αγξνηηθφ, ζεκαίλεη 

εμαζθάιηζε ζέζεο εθεί πνπ ν ίδηνο θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ δεηά. 

ην άξζξν 30 γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο έρνπκε ηνπνζεηεζεί άπεηξεο θνξέο 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα κε ην ΔΤ. Δκείο 

δηαθσλνχκε θαη κε ηξνπνινγίεο πνπ είδακε απφ ζπλαδέιθνπο ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηνλ 

εμήο απιφ ιφγν. Δκείο δελ ζέινπκε νη παλεπηζηεκηαθνί λα κελ έρνπλ ηαηξεία κφλνλ 

έμσ. Δκείο δεηνχκε φινη νη γηαηξνί ηνπ ΔΤ λα έρνπλ ηηο ίδηεο ζρέζεηο εξγαζίαο, λα 

δνπιεχνπλ κε ζπγθεθξηκέλα σξάξηα κέζα ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη λα 



ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Απφ ηελ αξρή είρακε ηαρζεί ελάληηα ζηα ηδησηηθά ηαηξεία 

θαη κέζα ζηα λνζνθνκεία. Γελ θαηαιαβαίλσ, δειαδή, ην εμήο: Δάλ ν 

παλεπηζηεκηαθφο είλαη κέζα ζην λνζνθνκείν, ηνλ πειάηε ηνπ δελ ζα ηνλ βάιεη 

κπξνζηά απφ ηε ιίζηα ηνπ άιινπ πνπ δελ ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πάεη λα 

επηζθεθζεί ηνλ θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη κέζα ζην λνζνθνκείν; 

(AM) 

(DE) 

Θεσξνχκε, ινηπφλ, απαξάδεθηεο ηηο πνιιέο ηαρχηεηεο γηαηξψλ κέζα ζην ΔΤ 

θαη πηζηεχνπκε φηη κφλν κηα ηαρχηεηα πξέπεη λα ππάξρεη, απηή ηνπ γηαηξνχ πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

ην άξζξν 31 πνπ αθνξά ηελ είζνδν ησλ ηδησηψλ γηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηνλ ΔΟΠΤΤ ζηελ εκεξήζηα ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ, νπζηαζηηθά ζεσξνχκε φηη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε Κπβέξλεζε θάλεη πξαγκαηηθά έλα πνηνηηθφ άικα ζηε δηαπινθή 

ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο. Σν θαηαςεθίδνπκε, βέβαηα. 

ην άξζξν 32 ςεθίδνπκε «παξψλ». 

Σν άξζξν 33 είλαη απηφ πνπ ζπδεηήζεθε απφ φινπο γηα ηελ one day clinics, 

ηελ εκεξήζηα λνζειεία. Ο θ. Σηκνζίδεο ήηαλ ζαθέζηαηνο. Δίπε φηη θαη ζήκεξα 

γίλεηαη απηφ ην πξάγκα παληνχ, ζε φια ηα ηαηξεία θαη, άξα, εκείο εξρφκαζηε λα ην 

λνκηκνπνηήζνπκε. Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη 

ηνπο ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη απηή ε εκεξήζηα λνζειεία κηαο εκέξαο, δηφηη 



–ην είπε Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ- αθφκε θαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θάπνηνπ 

θαξκάθνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγία θαη αιιεξγηθφ ζνθ. Αληίζηνηρα, φζνη απφ 

εκάο είλαη γηαηξνί μέξνπκε φηη πνιιέο θνξέο μεθηλήζακε κε ηνπηθή αλαηζζεζία λα 

θάλνπκε κηα εγρείξεζε θαη ρξεηαζηήθακε ηε βνήζεηα είηε αλαηζζεζηνιφγνπ γηαηξνχ, 

είηε άιινπ γηαηξνχ. Καηαςεθίδνπκε, βέβαηα, θαη γηα ηελ ηδενινγηθή καο ηνπνζέηεζε 

φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο καο γηαηί εκείο είκαζηε ππέξ ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο 

απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ, ζχγρξνλνπ, δσξεάλ θ.ιπ.. 

Σν άξζξν 34 ην θαηαςεθίδνπκε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ζε 

ηδηψηεο, αιιά θαη απφ ηδηψηεο. 

Με ην άξζξν 35 νπζηαζηηθά ζήκεξα, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ 

Τπνπξγνχ γηα ηηο εμεηάζεηο ζε παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ην παλεπηζηήκην γηα ηελ 

εηδηθφηεηα, απνθαιχθζεθε γηαηί έξρεηαη απηφ ην άξζξν. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Πξέπεη λα νινθιεξψζεηε. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ: Σειεηψλσ κε απηφ, θχξηε Πξφεδξε. 

Δκείο ζεσξνχκε φηη απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε ησλ γηαηξψλ γηα λα αζθνχλ ην 

επάγγεικά ηνπο είλαη ζε πξψην βήκα ην πηπρίν ηνπο θαη αξγφηεξα, βέβαηα, ε 

εηδηθφηεηα, ε νπνία παίξλεηαη ζαλ εηδηθφηεηα θαη γίλεηαη θάπνηνο γηαηξφο κέζα απφ 

εμεηάζεηο. 



Ζ Κπβέξλεζε -θαη είπα ζήκεξα φηη ήηαλ απνθαιππηηθφο ν θχξηνο Τπνπξγφο- 

ζηα πιαίζηα ησλ θχθισλ ζπνπδψλ επηδηψθεη ηελ παξαγσγή γηαηξψλ δχν ηαρπηήησλ, 

λα παξάγεη έλα επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ δελ ζα θνζηίδεη πνιχ ζην θξάηνο, ζα 

έρεη ρακειή εθπαίδεπζε, πνπ ζα είλαη ε κεγάιε κάδα ησλ γηαηξψλ θαη πνπ ζα είλαη 

θαη θζελά ακεηβφκελν θαη έλα ηκήκα γηαηξψλ κε πςειή εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε. 

Δπφκελα, εδψ αλνίγεη –φπσο είπα- θαη ην δήηεκα ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εμεηάζεηο γηα ηελ έλαξμε εηδηθφηεηαο.  

Γελ ζα θαηαρξαζηψ ην ρξφλν κάιινλ, θχξηε Πξφεδξε. Θα ηνπνζεηεζψ θαη 

ζηε δεπηεξνινγία κνπ αχξην ίζσο. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Θέισ λα δψζσ κία εμήγεζε.  

Καη’ αξρήλ, νχηε δηθνιαβίζηηθεο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηνχκε -δελ ρξεηάδνληαη 

δηαθνζκεηηθά επίζεηα γηα ην Πξνεδξείν- νχηε πεηξαηηθέο κεζφδνπο. Γψζακε κε φιν 

ην ζεβαζκφ ηελ εμήγεζε ζηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ εθπξφζσπν  ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο γηα ηελ ηξνπνινγία. Δάλ, πξάγκαηη, επηκέλεηε ζηηο αληηξξήζεηο, ππάξρεη ην 

άξζξν 101 παξάγξαθνο 6 γηα λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε. Γελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα 

ππάξρνπλ απηέο νη εθθξάζεηο γηα δηθνιαβίζηηθεο ελέξγεηεο θαη φια ηα ππφινηπα. Γελ 

καο ηαηξηάδνπλ. Γελ έρνπκε θαη ηηο ηθαλφηεηεο λα θάλνπκε νχηε ην δηθνιάβν, νχηε 

ηνλ πεηξαηή.  



Σν ιφγν έρεη ε εηδηθή αγνξήηξηα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ, ε θπξία 

Οπξαλία Παπαλδξένπ-Παπαδάθε. 

(AD) 

(3AM) 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

Βέβαηα, είλαη δεδνκέλε ε αλνρή ηνπ ρξφλνπ θαη ζε κέλα, έηζη δελ είλαη; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Κπξία ζπλάδειθε, γηα ην κφλν γηα 

ην νπνίν δελ κπνξείηε λα κε θαηεγνξήζεηε είλαη απηφ. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ: ρη, θχξηε Πξφεδξε. Απηφ ην 

ιέσ πξηλ μεθηλήζσ, γηα λα είκαζηε εληάμεη. Δμάιινπ, εζείο ζην ΠΑΟΚ ζπλεζίδεηε 

λα κηιάηε γηα θαζαξέο θνπβέληεο! Αθξηβψο απηφ ήζεια θαη εγψ λα επηζεκάλσ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Τπνπξγέ, ήδε ρζεο ηνπνζεηήζεθα 

εθηελέζηεξα ζην άξζξν 1, κε ην νπνίν εκείο δελ κπνξνχκε βεβαίσο λα 

ζπκθσλήζνπκε, γηαηί, φπσο είπα ρζεο, απηφο ν ζρεδηαζκφο καο βξίζθεη θάζεηα 

αληίζεηνπο, δηφηη εκείο πηζηεχνπκε φηη έπξεπε λα ππάξρεη έλαο ζρεδηαζκφο αλάινγα 

κε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ πνπ δηαβηνχλ θαη απνιακβάλνπλ ηηο φπνηεο πξνζθνξέο γίλνληαη απ’ 

απηά ηα ηδξχκαηα. Βέβαηα, είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη θαη ζηε ζπλαίλεζε κε νκνεηδψλ 

νκάδσλ. Έηζη, ην άξζξν 1 έηζη θη αιιηψο ην θαηαςεθίδνπκε.  



Θέισ, βέβαηα, λα ηνπνζεηεζψ πάξα πνιχ ζχληνκα θαη ζην άξζξν 3. Αιήζεηα, 

ιέηε φηη πξνζπαζείηε λα κεηψζεηε, λα καδέςεηε, λα ζπκκαδέςεηε. Ση ξφιν έρεη ν 

ππνδηνηθεηήο; Γελ θζάλεη ν δηνηθεηήο λα δηνηθήζεη; Πξέπεη λα δηνξίζεηε θαη 

ππνδηνηθεηή; Απμάλεηε θαη ηε γξαθεηνθξαηία, αιιά θαη ην θξάηνο. Ννκίδσ φηη απηφ 

ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα ην δείηε. 

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Α΄ Αληηπξφεδξνο ηεο 

Βνπιήο θ. ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΝΗΩΣΖ) 

ζνλ αθνξά ην άξζξν 5, θχξηε Τπνπξγέ –βέβαηα, δελ έρεηε ζπληάμεη εζείο 

απηφ ην λνκνζρέδην θαη δελ μέξσ ζίγνπξα αλ είζηε ηφζν ελήκεξνο- ζέισ λα πσ φηη 

γηα καο είλαη εληειψο απζαίξεην, γηα λα κε δψζσ άιινπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ δελ 

ηνπο ζπλεζίδσ. Κάζε κνλάδα –αθνχηε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη- ζα ιεηηνπξγεί 

κε ην δηθφ ηεο Οξγαληζκφ, ηνλ νπνίν ζα θαζνξίδεη ν ΠΔΤάξρεο. Με ζπγρσξείηε 

πάξα πνιχ, αιιά έρσ ηνπνζεηεζεί γηα αξθεηνχο απφ ηνπο ΠΔΤάξρεο πνπ πηζαλψο 

λα θάλνπλ έλα έξγν φπσο πξέπεη θαη γηα άιινπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ μέξνπκε αλ 

ππάξρνπλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ηνπο έρεηε δηνξίζεη, φπσο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Μπνξψ λα είκαη θαη ζαθέζηεξε, αλ ην ζέιεηε. Γειαδή, θξάηνο ελ θξάηεη, 

απνθαζίδνπκε, θαηαξγνχκε! Μπνξνχλ, ιέεη, λα θαηαξγνχλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ 

παξαξηήκαηα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο! 

Δηιηθξηλά, θχξηε Τπνπξγέ, λνκίδσ φηη απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο 

πξνρεηξφηεηαο απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ καο έρεηε θέξεη! 



ζνλ αθνξά ζηα άξζξα 10 θαη 17, κε ηα νπνία ζπγθξνηείηε ζηελ Δπηθξάηεηα 

ην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθήο Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο κε ηελ έληαμε ησλ ΚΑΦΚΑ 

θαη ησλ ΚΤΚΔΚΑΜεΑ ζην ΔΤ, ηνπνζεηήζεθα ιεπηνκεξψο θαη ρζεο επί ηεο αξρήο.  

ήκεξα, ζα αλαθεξζψ κφλν ζην άξζξν 11. Ννκίδσ φηη ν κνλαδηθφο ζαο 

ζηφρνο, απηφ πνπ ζα έπξεπε λα έρεηε σο κνλαδηθφ ζαο κέιεκα απηή ηε ζηηγκή, είλαη 

πξαγκαηηθά λα αλαζπγθξνηήζεηε ηα ΚΑΦΚΑ, ψζηε λα έρνπκε άκεζε ιεηηνπξγία 

απηψλ ησλ Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο, θάηη ην νπνίν δελ βιέπνπκε. Άθνπγα εδψ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο λα ιέλε φηη κ’ απηφ πνπ θάλεηε ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΚΑΦΚΑ θαη δελ 

ζα ζηέιλνπκε ηνπο αξξψζηνπο καο γηα απνθαηάζηαζε ζην εμσηεξηθφ κε ηα 

εθαηνκκχξηα ησλ ρξεκάησλ πνπ δίλεη ν Έιιελαο θνξνινγνχκελνο –δελ μέξσ, 

βέβαηα, αλ έρνπλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ- θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά άθνπγα φηη ζα ηα ιεηηνπξγήζεηε, αιιά δελ ζα δηνξίζεηε ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ πνπ πξέπεη. 

Δίλαη δπλαηφλ λα γίλεη απηφ, θχξηε Καξαλίθα; Γειαδή, κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ φια απηά ηα ΚΑΦΚΑ, ρσξίο πξνζσπηθφ; Βεβαίσο, ππάξρεη ν 

εμνπιηζκφο, ν νπνίνο δπζηπρψο έρεη αγνξαζηεί. 

 

(XS) 

  

(AD) 



Καη γλσξίδνπκε φινη πνπ αζρνινχκαζηε κε ηελ ηαηξηθή, φηη φλησο ππάξρνπλ 

κεραλήκαηα πνπ πνηέ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, πνηέ δελ έρνπλ κπεη ζε ιεηηνπξγία, 

πνηέ δελ έρνπλ πξνζθέξεη θάηη ζηνλ άξξσζην. Έρνπλ αγνξαζηεί βέβαηα θαη μέξνπκε 

γηαηί έρνπλ αγνξαζηεί θαη πψο έρνπλ αγνξαζηεί. Καλέλαο δελ κηιάεη βεβαίσο γηα ηελ 

ηακπαθηέξα. Καη απφ ηελ άιιε πιεπξά πνηνη ζα ηα βάινπλ ζε ιεηηνπξγία απηά ηα 

κεραλήκαηα;  

Μηιάκε λα ιεηηνπξγήζνπλ θέληξα απνθαηάζηαζεο ζε επξσπατθά πξφηππα, 

ρσξίο λα δνχκε ην αλάινγν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ηνπο θπζηάηξνπο, ηνπο θαινχο 

θπζηνζεξαπεπηέο, ηνπο εξγνζεξαπεπηέο θαη ρίιηεο άιιεο εηδηθφηεηεο νη νπνίεο 

απαηηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απηά ηα θέληξα; Πψο ζα ηα 

ιεηηνπξγήζεηε; Με ηνλ έλα θαη ηνπο δχν θπζηνζεξαπεπηέο πνπ έρεηε ζηα λνζνθνκεία; 

Έιενο δειαδή! Οξηζκέλεο θνξέο λνκίδσ φηη παίδνπκε θαη κε ηε ινγηθή καο εδψ. 

 Βεβαίσο ζα κπνξνχζα λα δερηψ νηηδήπνηε θχξηε Τπνπξγέ, αλ έβιεπα λα 

έρνπλ ηαθηνπνηεζεί νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο κε εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηα 

λνζνθνκεία. Καη αλαθέξνκαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. Σίπνηα 

δελ αλαθέξεηε γηα ην πψο ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Απηά ηα εληάζζνπκε ζηα λνζνθνκεία 

θαη γαία ππξί κηρζήησ, φ,ηη ζέιεη αο γίλεη.  

Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο; Πψο είλαη 

δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηέο νη κνλάδεο απνθαηάζηαζεο; Σα επηζεκαίλσ απηά κε 

φιε ηελ θαιή δηάζεζε θαη εηιηθξηλά ζα ήζεια λα κελ έθαλα απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, 



γηαηί εκέλα, φπσο θαη φινπο εδψ, καο ελδηαθέξεη ην απνηέιεζκα, πνπ ην απνηέιεζκα 

είλαη ε πξνζθνξά ζσζηήο πγείαο θαη απνθαηάζηαζεο ζηνλ άξξσζην πνπ έρεη ηελ 

αλάγθε.  

ην άξζξν 12 εηιηθξηλά ζα κπνξνχζα λα πσ φηη δηάβαζα ηελ σξαηφηεξε 

έθζεζε ηδεψλ. Δίλαη θαηαπιεθηηθή. Σν δεηνχκελν είλαη πψο ζα πινπνηήζεηε φια απηά 

πνπ γξάθεηε ζην άξζξν 12, φηαλ δελ ππάξρεη ν παξακηθξφο πξνγξακκαηηζκφο παξά 

κφλν επρνιφγηα θαη κφλν, φπσο είπα, εθζέζεηο ηδεψλ.  

Δπνκέλσο, αληηιακβάλεζηε φηη εκείο ζηα άξζξα απηά ζα είκαζηε έηζη θη 

αιιηψο αξλεηηθνί. Κάλνπκε ηηο πξνηάζεηο καο. Αο ειπίζσ φηη έζησ θαη ζήκεξα -θαη 

πάιη ιέσ κε φιε ηελ θαιή καο δηάζεζε θάλνπκε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο- ζα ηα 

αθνχζεη ν θχξηνο Τθππνπξγφο, ν νπνίνο βέβαηα απνπζηάδεη, αιιά δελ είλαη απηφ ην 

κεγάιν δεηνχκελν.  

ην θεθάιαην ηξία ην άξζξν 18 εκείο ην έρνπκε δεηήζεη πάξα πνιιέο θνξέο 

θαη ραηξφκαζηε πνπ ζήκεξα μεθηλάεη. Δχρνκαη λα πινπνηεζεί βέβαηα γηαηί εδψ δνχκε 

θαη ην εμήο παξάινγν, ςεθίδνπκε λφκνπο, ραηξφκαζηε γηα θάηη πνπ πάεη λα γίλεη θαη 

ζην ηέινο βιέπνπκε φηη δελ πινπνηείηαη ηίπνηα. Υαηξφκαζηε ινηπφλ κε ην Δληαίν 

Δζληθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Κνηλσληθψλ θαη Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ γηαηί φλησο –

ην έρνπκε πεη πάξα πνιιέο θνξέο, ζα ην επαλαιάβσ θαη ζήκεξα- δελ κπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ ζηελ ρψξα καο θάπνηεο πεξηνρέο κε ηξνκεξά πνζνζηά αλαπήξσλ αλάινγα 



κε ηνπο θπβεξλψληεο πνπ επηθξαηνχζαλ θάζε θνξά ζε θάζε πεξηνρή. Γελ ζέισ λα 

μεθηλήζσ απφ ηελ Κξήηε θαη λα θηάζσ κέρξη ηα Γηάλλελα, θχξηε Πξφεδξε.  

Ζ Διιάδα είλαη πξψηε –ιέεη- ζε ηπθινχο, πξψηε ζε παξαπιεγηθνχο, πξψηε 

ζε φια απηά ηα ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζβάινπλ κφλν ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.  

Έρνπκε δεηήζεη θη έρνπκε πνιιέο θνξέο απαηηήζεη θαη κε επίθαηξε εξψηεζε, 

απηήλ ηελ θάξηα αλαπεξίαο, θχξηε Τπνπξγέ. Δπηηέινπο πηα πφηε ζα ηε δνχκε; Γηαηί 

φηαλ ππάξμεη απηή ε θάξηα αλαπεξίαο, φλησο ζα βειηηψζεη θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Γηαηί δελ λνκίδσ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 43, λα είλαη 

επράξηζην -θαη ην ηφληζε θαη ν Πξφεδξνο ησλ ΔΑΜΔΑ- θάζε θνξά ηνλ ηπθιφ λα 

ηνλ πεξλάκε απφ ηελ επηηξνπή, ηελ φπνηα επηηξνπή, γηα λα επηβεβαηψλεη θάζε θνξά 

ηελ ηπθιφηεηα. 

 

(ΚΟ) 

(3XS) 

Δπίζεο, δελ είλαη επράξηζην ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη φλησο ηελ παξαπιεγία λα 

ηνλ ηξέρεη θάζε θνξά φιε ε νηθνγέλεηα κε ην θαξνηζάθη ζηελ Δπηηξνπή γηα λα πάξεη 

πάιη ην πηζηνπνηεηηθφ θαη λα ηειεθσλνχλ νη αζζελείο ζε φια ηα πνιηηηθά γξαθεία, 

πξνθεηκέλνπ λα παξέκβνπκε θαη λα πάξνπλ άιιε ζεηξά. Απηή είλαη ε 



θαζεκεξηλφηεηα πνπ δνχκε θαη πξνζβάιεη ηελ Διιάδα, αιιά θπξίσο πξνζβάιεη ηνλ 

άξξσζην πνπ κπαίλεη ζε φιεο απηέο ηηο ηαιαηπσξίεο.  

Κάληε, ινηπφλ, θάηη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη θπξίσο λα θαζηεξσζεί 

επηηέινπο απηή ε θάξηα αλαπεξίαο κε θάπνηνπο επαλέιεγρνπο, αιιά φρη έηζη πνπ 

ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα.  

Με ην άξζξν 19, θχξηε Τπνπξγέ, εκείο ζπκθσλνχκε, αλ θαη δελ έρνπκε 

θαηαιάβεη πιήξσο ηη ελλνείηε κε ηελ «Παξάηαζε πξνζεζκηψλ γηα απνθαηάζηαζε 

αζηψλ πξνζθχγσλ». Γελ έρνπκε θαηαιάβεη πφζνη είλαη απηνί θαη πνηνη είλαη αθξηβψο. 

Σν ξψηεζα θαη δελ είρα θάπνηα απάληεζε. Ννκίδσ, φκσο, φηη ζήκεξα ζα κπνξνχζα 

λα ηελ έρσ.  

ζνλ αθνξά ζην άξζξν 20, βεβαίσο ζπκθσλνχκε κε ηελ απνθαηάζηαζε 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο.  

ζνλ αθνξά ζην άξζξν 21, έρεη γίλεη πνιχο ιφγνο. Έρεη αλαθεξζεί 

ιεπηνκεξέζηαηα ν ζπλάδειθφο κνπ απφ ην Λατθφ Οξζφδνμν πλαγεξκφ θ. 

Πνιαηίδεο.  

Δγψ, ινηπφλ, ζήκεξα ζέισ λα πσ γηα κηα αθφκα θνξά φηη γηα καο, γηα ην 

Λατθφ Οξζφδνμν πλαγεξκφ, φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηηο πεξηζηνιέο απηψλ ησλ ειάρηζησλ 

–εγψ ζα ηα ζεσξήζσ σο ειάρηζηα- πνπ δίλνληαη ζηνπο ηξίηεθλνπο θαη ηνπο 

πνιχηεθλνπο, εηιηθξηλά απνηειεί «casus belli». Δπηηέινπο πηα δελ ζα ιχζεη απηή ε 



νκάδα ησλ Διιήλσλ ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο, θχξηε Τπνπξγέ! Απηφ 

ζα πξέπεη επηηέινπο λα ην δνχκε. Γηα καο είλαη εζληθφ ζέκα, είλαη ζέκα δεκνγξαθηθφ 

θαη γη’ απηφ ην ζέκα φ,ηη θαη λα θάλεηε, πάιη ζα ην βξείηε κπξνζηά ζαο, δηφηη ήδε έρεη 

απνθαλζεί ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  

ζνλ αθνξά ηψξα ηα ζέκαηα ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαη ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο, ζα αλαθεξζψ ζην άξζξν 23 πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηνπ ΚΔ..Τ.ΠΔ. 

Δίπακε φηη δελ θάλεηε ηελ παξακηθξή πξνζπάζεηα λα κεηψζεηε απηή ηε δηάζπαζε πνπ 

αθνξά ην ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ΚΔ..Τ.ΠΔ. Γελ έρσ θαηαιάβεη ηη κπνξεί λα 

πξνζθέξεη αθφκα έλαο θαηλνχξγηνο νξγαληζκφο πνπ, φπσο είπα θαη ρζεο, ηνπο δίλεηε 

θαηαπιεθηηθά νλφκαηα.  

Δίκαζηε, ινηπφλ, αληίζεηνη, γηαηί απηφ ην ΚΔ..Τ.ΠΔ θαηά ηε γλψκε καο 

πξνάγεη κφλν ηε γξαθεηνθξαηία, ελψ πηζαλψο λνκίδσ φηη νπσζδήπνηε ζα ππάξρεη θαη 

εδψ θαη έλα νηθνλνκηθφ θφζηνο, γηαηί φινη απηνί νη νπνίνη ζα ζπλεδξηάδνπλ θαηά 

θαηξνχο, ζίγνπξα δελ ζα είλαη κε ην αδεκίσην ή ηνπιάρηζηνλ δελ ην αλαθέξεηε εδψ.  

(ην ζεκείν απηφ ρηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηεο θπξίαο 

Βνπιεπηνχ) 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζην άξζξν 24, ζπκθσλνχκε κε ηε δηαζχλδεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ Αξεηαίεηνπ θαη Αηγηλήηεηνπ. Ννκίδσ φηη ήηαλ πνιχ θαιή ε πξφηαζε 

πνπ έθαλε ν θ. Γηαλλφπνπινο, κε ηελ νπνία ζπκθσλψ θαη εγψ θαη γηα ην Αιεμάλδξαο. 

Δίλαη ηξία λνζνθνκεία πνπ ζα κπνξνχζαλ έηζη λα δηνηθεζνχλ θαιχηεξα. Δπίζεο, 



ζπκθσλνχκε κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηηο κνλάδεο πγείαο, αιιά ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζσζηά θαη λα γίλεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ μέξνπλ ην αληηθείκελν θαη φ,ηη 

δηαπηζηψλεηαη, λα δηνξζψλεηαη θαη λα κε κπαίλεη θάησ απφ ην ραιί, γηαηί δελ 

εμππεξεηεί θάπνηνπο ή γηαηί ζα πξέπεη λα θαιχςνπκε θάπνηνπο. 

ζνλ αθνξά ζην άξζξν 26 κε ηίηιν «Θέκαηα Κέληξσλ Τγείαο», ζα ήζεια λα 

πσ φηη δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ηα Κέληξα Τγείαο. Πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ έρνπκε πεη 

πάξα πνιιέο θνξέο. Σνπιάρηζηνλ εγψ έρσ θάλεη πνιιέο εξσηήζεηο θαηά θαηξνχο 

ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο. κσο, ηψξα κπνξείηε λα κνπ πείηε γη’ απηή ηελ ηξηκεξή 

Δπηηξνπή ζηα Κέληξα Τγείαο, φπνπ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά φηη ζα ιακβάλεηαη ππ’ 

φςηλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ν ΠΔΤάξρεο;  

(FT) 

 

(3KO) 

Δγψ έρσ δηακαξηπξεζεί, δηφηη έρνπκε ρίιηα πξνβιήκαηα ζην Κέληξν Τγείαο 

Ηζηηαίαο. Σα έρσ αλαθέξεη ηφζεο θνξέο θαη νπδέπνηε είδα απηφλ ηνλ πεζηάξρε λα 

έξζεη επηηφπνπ θαη λα πεη «βξε παηδηά, ηη γίλεηαη, ηη κπνξψ λα θάλσ». Σψξα, ινηπφλ, 

ηνλ βγάδεηε ηειείσο απ’ έμσ, απ’ φηη βιέπσ εδψ, θαη θάλεηε κία ηξηκεξή επηηξνπή 

ζηα θέληξα πγείαο, θάλεηε έλα κηθξνθένπδν ηνπηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηφηη βάδεηε 

αλζξψπνπο νπσζδήπνηε θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζην ηέινο ζα θηάλνπκε, 

θχξηε Τπνπξγέ, ζηα θέληξα πγείαο λα απνθαζίδεη φπνηνο ηνπηθφο παξάγνληαο πνηνο 



άλζξσπνο έρεη αλάγθε γηα γεληθή αίκαηνο θαη πνηνο έρεη αλάγθε γηα αθηηλνγξαθία 

ζψξαθνο. Ννκίδσ φηη απηφ πξέπεη λα θαηαξγεζεί θαη λα κελ ζπλερηζηεί απηή ε 

ηξηκεξήο επηηξνπή, ε νπνία κφλν πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγήζεη. 

Βεβαίσο, δελ κπνξψ λα κελ αλαθεξζψ ζην ζέκα ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην 

ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο. Διέρζε απ’ φινπο, ην είπακε θαη ζηελ 

Δπηηξνπή θαη δελ ππάξρεη θακκία αιιαγή. Γη’ απηφ είπα ρζεο φηη έρσ ηελ εληχπσζε 

φηη ζηελ Δπηηξνπή κηινχζαλ ζε ψηα κε αθνχνλησλ. Γελ κπνξψ λα δερζψ φηη 

Γηεπζπληήο ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο πξέπεη λα είλαη κφλν γεληθφο 

γηαηξφο. Θα πξέπεη λα είλαη γηαηξφο φπνηαο εηδηθφηεηαο ππάξρεη εθεί. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη, δελ κπνξνχκε εδψ λα μερσξίδνπκε ηηο εηδηθφηεηεο ζε θαιέο θαη θαθέο. 

ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο εδψ 

πξνζηίζεηαη αθφκε έλα ζπκβνχιην. Να πεη ηη ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο; Καη 

κάιηζηα, θαλείο απ’ ην ζπκβνχιην απηφ δελ βιέπσ λα πεγαίλεη ζηα θέληξα πγείαο, λα 

είλαη έζησ ζ’ απηήλ ηελ επηηξνπή πνπ νξγαλψλεηαη εθεί πέξα θαη λα μέξεη ηη γίλεηαη 

θαη λα κεηαθέξεη. Γειαδή, θηηάρλεηε αθφκε κηα επηηξνπή έηζη γηαηί πξέπεη λα 

βνιέςνπκε θάπνηνπο θίινπο καο. 

πκθσλψ ζην πεηζαξρηθφ δίθαην ησλ γηαηξψλ φπσο έρεη γίλεη, ζην άξζξν 27 

δειαδή θαη ζην άξζξν 28 γηα ηνπο αγξνηηθνχο γηαηξνχο. Δίλαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, φκσο, είλαη λα γίλνληαη νη πξνθεξχμεηο ζην 

ρξφλν ηνπο θαη φρη εζθεκκέλα –δελ ζέισ λα ην δερηψ- ε πξνθήξπμε λα γίλεηαη έμη 



κήλεο κεηά πνπ έρεη θχγεη ν γηαηξφο απφ ηε ζέζε ηνπ θαη λα ςαρλφκαζηε θαη λα 

κέλνπλ ηα αγξνηηθά ηαηξεία ρσξίο αγξνηηθνχο γηαηξνχο. Σν ζεζκφο ηνπ αγξνηηθνχ 

γηαηξνχ πξέπεη λα ηνλ δνχκε, γηαηί φλησο είλαη θαιχηεξα έλαο γηαηξφο λα έρεη 

γλψζεηο πεξηζζφηεξεο απφ ηνλ ηειεηφθνηην ηεο ηαηξηθήο φηαλ πάεη λα ππεξεηήζεη 

ζπλαλζξψπνπο καο, αιιά πξνο ην παξφλ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε έηζη. 

Σψξα ζηα ζέκαηα ησλ γηαηξψλ ηνπ ΔΤ ζην άξζξν 29 είρα θάλεη πξφηαζε θαη 

λνκίδσ φηη δηθαηνχληαη απηνχ ηνπ επηδφκαηνο ηεο ηξίηεο δψλεο θαη νη εηδηθεπκέλνη 

γηαηξνί ησλ θέληξσλ πγείαο. Γηαηί φπνηνο πεγαίλεη θαη παξαθνινπζεί πψο δνπιεχνπλ 

ηα θέληξα πγείαο, ηδηαίηεξα ζαββαηνθχξηαθα ή βξάδηα, ζα δεη φηη ιεηηνπξγνχλ κφλν 

απφ ηνπο αγξνηηθνχο γηαηξνχο. Καλέλαο απφ ηνπο εηδηθνχο δελ εθεκεξεχεη. Πηζηεχσ, 

ινηπφλ, φηη αλ θη εθεί δνζεί ην επίδνκα, είλαη έλα θίλεηξν θαη γη’ απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο νη νπνίνη εθεκεξεχνπλ. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη πξνεηδνπνηεηηθά ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ 

νκηιίαο ηεο θπξίαο Βνπιεπηνχ) 

ζνλ αθνξά ην άξζξν 30 γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο, έγηλε πάξα 

πνιχ θνπβέληα. Ζ ηνπνζέηεζή καο είλαη μεθάζαξε. Θεσξνχκε φηη είλαη θαη άδηθν θαη 

ζα κνπ επηηξέςεηε ηελ έθθξαζε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Κπξία Παπαδάθε, παξαθαιψ λα 

νινθιεξψζεηε. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε. 



Καη αληηζπληαγκαηηθφ... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Παξαθαιψ, νινθιεξψζηε. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Απηφ ην ρξφλν ηνλ έρνπλ πάξεη 

φινη νη ζπλάδειθνη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Χξαία, είραηε δεθαελλέα ιεπηά. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Αθνχ ηνλ έρνπλ πάξεη φινη, 

θχξηε Πξφεδξε… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Γελ είλαη αζιεηηζκφο γηα ξεθφξ, 

θπξία Παπαδάθε. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Να ηειεηψζσ, φκσο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Παξαθαιψ. Δίραηε δεθαελλέα ιεπηά. 

Να ην ζεβαζηείηε. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Σειεηψλσ κφλν κε απηή ηελ 

παξέκβαζε γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο θαη αχξην ζηε δεπηεξνινγία κνπ ζα 

πσ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηα επφκελα άξζξα. 

Δκείο είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζην λα δεκηνπξγνχληαη γηαηξνί δχν 

ηαρπηήησλ ζηνλ ίδην ρψξν. Δάλ ε Κπβέξλεζε δελ κπνξεί λα θάλεη πίζσ, πηζηεχνπκε 

φηη ν Τπνπξγφο πξέπεη λα πάξεη απηφ ην άξζξν πίζσ, λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα 

βξνχκε ζσζηφηεξεο ιχζεηο. 

 (XF) 



  (3FT) 

Αλ δελ κπνξεί λα ην πάξεη πίζσ ν Τπνπξγφο, ην δηθαίσκα λα έρνπλ ηαηξείν λα 

κελ ην έρνπλ κφλν νη παλεπηζηεκηαθνί γηαηξνί, αιιά λα ην έρνπλ νπσζδήπνηε θαη νη 

ηαηξνί ηνπ ΔΤ. Αιιηψο είλαη θαη άδηθν θαη αληηζπληαγκαηηθφ. 

ηε δεπηεξνινγία κνπ αχξην ζα θάλσ κηα ζχληνκε παξέκβαζε γηα ηα ππφινηπα 

άξζξα. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θ. Οπξαλία 

Παπαλδξένπ Παπαδάθε. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, απηφ ην ρξφλν 

ηνλ έρνπλ δψζεη ζε φινπο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ):  Μα, απηφ είπα, φηη πιεζηάδεη ν ρξφλνο 

θαη πξέπεη λα ηνλ ζεβαζηνχκε. Γελ είπα θάηη δηαθνξεηηθφ. αο έδσζα ηα δεθαελλέα 

ιεπηά πνπ πήξε θαη ν πξνεγνχκελνο αγνξεηήο. 

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Γελ κνπ έθαλε θαη θαλέλαο ράξε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δδψ δελ δίλνπκε ράξεο. Γηθαηψκαηα 

παξέρνπκε, παξαρσξνχκε θαη δηαθπιάηηνπκε. 

Σν ιφγν έρεη ν εηδηθφο αγνξεηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ θ. Μηραήι Κξηηζσηάθεο. 

ΜΗΥΑΖΛ ΚΡΗΣΩΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, φζνλ αθνξά ηελ ηξνπνινγία, 

παξ’ φ,ηη ήδε έρσ ηνπνζεηεζεί, λα πσ φηη έρεη δίθην ε θπξία Τπνπξγφο πνπ ιέεη πσο 



πξέπεη λα εθαξκφζνπλ νη θνηηεηέο θαη νη παλεπηζηεκηαθνί ην λφκν. Έηζη πξέπεη λα 

γίλεηαη. Αο ηνλ εθαξκφζνπκε, φκσο, πξψηα εκείο εδψ θαη κεηά ηνλ εθαξκφδνπλ θαη νη 

άιινη. Αλ εκείο μεθηλάκε έηζη, λνκίδσ φηη έρνπλ θαη νη άιινη δηθαηψκαηα θαη θαιψο 

ηα έρνπλ θαη έηζη είλαη ζηε δεκνθξαηία. Με απηή ηε ινγηθή ινηπφλ πξέπεη λα δνχκε 

ην ζέκα.  

 Θα ήζεια λα ζηαζψ θαη ζε έλα άιιν δήηεκα. ηαλ ηνπνζεηείηαη απφ απηφ ην 

Βήκα πνπ νκηιψ θαη εγψ, ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο θαη βάδεη δεηήκαηα αξρψλ, ζα 

έιεγα φηη κπνξεί θαλείο λα ζπκεζεί –γηα λα ζπκφκαζηε θαη παιηέο ηαηλίεο- ηνπο 

αδειθνχο Μαξμ ζηελ ηαηλία «Γηθηάηνξαο» πνπ έιεγαλ φηη απηέο είλαη νη αξρέο καο. 

Αλ δελ ζαο αξέζνπλ, έιεγαλ, έρνπκε θαη άιιεο. 

Πνηεο είλαη νη αξρέο πνπ εθαξκφδνπκε ζήκεξα εδψ; Οη αξρέο δελ 

παξαβηάδνληαη. Σέινο πάλησλ. 

Πνηα είλαη ε δηαβνχιεπζε πνπ έρεη ππνζηεί απηφ ην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηελ παηδεία θαη πψο πξνρσξνχκε ρσξίο απηφ; Κη απηφ δελ είλαη ζέκα 

δεκνθξαηίαο; 

Δγψ, ινηπφλ, ιέσ φηη πξέπεη λα απνζπξζεί. Κη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα έρεη 

πεηζψ, λα έρεη έκπλεπζε, λα έρεη ζπλαίλεζε θαη φρη λνκνζεηηθέο, απζαίξεηεο 

ππεξβάζεηο. Γηαηί ε αδπλακία ζαο λα κπνξέζεηε λα πείζεηε, κεηαβάιιεηαη ζε έλα 

απηαξρηζκφ πνπ απηή ηε ζηηγκή θαίλεηαη κε έλαλ ηξφπν. Σνλ ηξφπν δειαδή φηη απηφ 



είλαη, ζα πεξάζεη, εκείο έρνπκε ηελ πιεηνςεθία. Δίραηε ηελ πιεηνςεθία ην 2009. Γελ 

μέξσ αλ ηελ έρεηε ηψξα. Δίκαη ζίγνπξνο φηη δελ ηελ έρεηε ηψξα.  

Απηφ, ινηπφλ, βγαίλεη θάπνπ αιινχ. Καη βγαίλεη θάπνπ αιινχ πηζαλφλ κε βία, 

κε άιινλ απηαξρηζκφ πνπ έξρεηαη ζαλ απάληεζε. Πξνζέμηε, γηαηί εκείο εδψ δίλνπκε 

έλα παξάδεηγκα. 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δελ ιεηηνπξγνχζαλ –είπε ε εηζεγήηξηα ηνπ ΠΑΟΚ θαη 

έρεη δίθαην ζ’ απηφ- ηα ΚΑΦΚΑ θαη ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, φπσο έπξεπε. Δγψ ιέσ ιφγσ 

θπξίσο ηεο έιιεηςεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη άιισλ δπλαηνηήησλ πνπ δελ ηνπο 

δίλνληαλ. Τπήξραλ θηήξηα ζαπκάζηα. Σα έρνπκε ζρεδφλ φινη επηζθεθηεί θαη μέξνπκε. 

Κη απηφ πνπ έιιεηπε θπξίσο –δελ ήηαλ ην κφλν- ήηαλ ην πξνζσπηθφ. Θα κε πείζεηε 

φκσο εκέλα αλ κνπ πείηε πφζν πξνζσπηθφ ζα δηνξίζεηε ζήκεξα θαη αλ κνπ πείηε 

ηφζνπο θπζηνζεξαπεπηέο, ηφζνπο θπζίαηξνπο. Σφηε ζα ζαο πσ φηη έρεηε δίθην. Αιιά 

δελ κπνξείηε λα κνπ ην πείηε. Άξα, δελ έρεηε δίθην. 

Υσξίο θακηά πξφζιεςε –πνπ ππεξεθαλεχεηαη θαη ν Τπνπξγφο- πψο ζα ην 

θάλεηε απηφ; 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: πσο κε ην ΟΚΑΝΑ. 

ΜΗΥΑΖΛ ΚΡΗΣΩΣΑΚΖ: Σψξα κε αλαγθάδεηε λα ζαο πσ θαη γηα ηνλ 

ΟΚΑΝΑ. Πέζηε κνπ πψο ζα θνξηψζεηε φιε απηή ηε ιίζηα ηεο ληξνπήο –πξάγκαηη 

είλαη ιίζηα ηεο ληξνπήο- ζηα λνζνθνκεία, πνπ έρεηε πεξηζηείιεη ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, έρεηε κεηψζεη ην πξνζσπηθφ –βιέπεηε φηη θεχγεη ην πξνζσπηθφ- 



θαη δελ θάλεηε άιιεο πξνζιήςεηο; Καη κεηά βάδεηε ηα εβδνκήληα δχν θέληξα 

πξφιεςεο ζηα νπνία δελ έρεηε θαη άιιν πξνζσπηθφ. Δίλαη θαη απιήξσηνη, είλαη θαη 

θαθνπιεξσκέλνη αθφκε θη αλ πιεξσζνχλ. Μεηά ιέηε «δελ θάλσ θακία πξφζιεςε θαη 

πξνρσξψ ζηα θνξησκέλα ήδε λνζνθνκεία λα βάισ θη απηά». Ξέξεηε ηη ζα γίλεη; Θα 

ζβήζεηε ηε ιίζηα ηεο ληξνπήο θαη ζα θάλεηε κηα θαηάζηαζε ληξνπήο εθεί πνπ ζα 

ελαπνζέζεηε ηε ιίζηα ηεο ληξνπήο. 

Δίπε ν θχξηνο Τπνπξγφο «δεθαεπηά ρξφληα θαθνδηνίθεζεο». Μα, δεθαεπηά 

ρξφληα θαθνδηνίθεζεο δελ είλαη πνιηηηθή; Γελ είλαη πνιηηηθφ ζέκα; Ση είλαη; Δίλαη έλα 

ζπκβάλ ζηηγκηαίν; Δίλαη έλα ζπκβάλ δεθαεπηά εηψλ; Δ, ινηπφλ, απηά δελ ρσλεχνληαη, 

δελ ηξψγνληαη. Κη αλ θαγσζνχλ, δελ ρσλεχνληαη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ 

πιεηνςεθία πνπ έρεηε, κπνξείηε λα ηαΐζεηε ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη καο. Αιιά δελ 

ζα ρσλεπηνχλ θαη απηφ είλαη ην πξφβιεκα. 

 

 

 

 (PM) 

(3XF) 

Άξα ινηπφλ θαθνδηνίθεζε θαη πέξα ησλ δεθαεπηά εηψλ. Γηα πφζν;  

 Καλείο απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε δελ ςεθίδεη απηφ ην λνκνζρέδην. Γελ ζαο 

πεηξάδεη. Δπαλαιακβάλσ: Έρεηε ηελ πιεηνςεθία πνπ είραηε φλησο κε ηηο 



δεκνθξαηηθέο εθινγέο ην 2009 κ’ απηέο ηηο πνιηηηθέο πνπ θάλεηε; Αλ είραηε άιιεο, ζα 

έιεγα φηη είλαη ακθηζβεηνχκελν θαη φηη ζα δείμνπλ νη θάιπεο. Σψξα δελ κπνξείηε λα 

ην ηζρπξηζηείηε απηφ. 

 Γελ ζα αθήζσ αλαπάληεην ην ζέκα ησλ μεραζκέλσλ αζζελεηψλ δηφηη 

πξάγκαηη ππάξρεη εινλνζία. Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα ζηελ Κξήηε. ηαλ πέθηεη ην 

θαξαβάθη πνπ ην ξίρλνπλ νη δνπιέκπνξνη θαη φηαλ ππάξρνπλ φιεο απηέο νη 

θνηλσληθέο αηηίεο ζ’ απηφ ηνλ θφζκν ησλ έμη πξνο εθηά δηζεθαηνκκπξίσλ ςπρψλ 

φπνπ νη κηζνί πεζαίλνπλ απφ πείλα, απφ δίςα ή απφ παηδηθή ζλεζηκφηεηα θαη νη άιινη 

κηζνί απφ ην πνιχ αιιά θαθήο πνηφηεηαο θαγεηφ κε εγθεθαιηθά, κε θαξδηαθά θιπ, 

φηαλ ζ’ απηφ ηνλ θφζκν γίλνληαη απηά, πείηε κνπ γηαηί ζην Ρέζπκλν δελ κπφξεζαλ λα 

ηνπο θαιχςνπλ θαη ηνπο είραλ ζην θξαηεηήξην, ρσξίο λα θηαίεη ε Αζηπλνκία εθεί 

γηαηί άιινη δελ είραλ βξεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ. Δίραλ 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, νθηψ καλάδεο κε ηα κσξά ηνπο ζηελ αγθαιηά, καδί κε ηνπο 

ππφινηπνπο κέζα ζην θξαηεηήξην. Ση ζα γίλεη αλ ε αζζέλεηα πνπ ζα κεηαδνζεί εθεί 

πάεη ζηα κσξά θαη αλ απ’ απηνχο κεηαδνζεί αιινχ;  

Άξα ινηπφλ ην ζέκα είλαη ε ιαζξνκεηαλάζηεπζε ή είλαη ε έιιεηςε 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο; Μέζα ζηα ππφινηπα ζέκαηα είλαη θαη ην «Γνπβιίλν 2», 

είλαη θαη ηεο έγθελ, είλαη θαη ησλ ππνινίπσλ, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη πνηνο δελ 

θάλεη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή; Πνηνο δελ αληηδξά ζηελ Δπξψπε πνπ ιέεη ζε ζαο 



«θιεηζηά, βάιηε θαη ηνίρν»; Πξνζέμηε: Βάιακε ηνλ ηνίρν γηα λα κελ κπαίλνπλ. 

Μήπσο ηψξα πξέπεη λα βάινπκε έλαλ ηνίρν γηα λα κελ βγαίλνπλ;  

Απηφ πνπ πάηε λα ιχζεηε ηψξα είλαη ην πξφβιεκα πνπ θεχγεη. Δθείλν ην 

πξφβιεκα πνπ έξρεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε είλαη ην φηη θεχγεη ε λενιαία καο. Απηφ 

πψο ζα ην ιχζνπκε; Με αλάπηπμε, αιιά δελ θάλεηε αλάπηπμε. Σν αληίζεην θάλεηε. 

Απηφ είλαη ην ζέκα. 

 Θα κνπ επηηξέςεηε αθφκα λα πσ δχν θνπβέληεο γηα ην θάξκαθν. Θα πεηχρεηε 

ην ζηφρν ζαο λα κεηψζεηε ην θφζηνο θαη λα θεξδίζεηε επξψ; Γελ βιέπσ λα ηνλ 

πεηπραίλεηε θαη απηφ είλαη ζέκα κε ηθαλφηεηαο, γηα λα κελ ην πσ αλάπνδα. Θα ζαο 

πσ ινηπφλ φηη δελ ζα ην πεηχρεηε, αιιά θαη αλ ην πεηχρεηε, ζα είλαη ιάζνο γηαηί απηφ 

πνπ καο ιείπεη ζήκεξα είλαη ε πξφιεςε ψζηε λα κελ ρξεηάδνληαη ηα θάξκαθα θαη 

ζηελ πξφιεςε σο Τπνπξγείν Τγείαο δελ έρεηε θάλεη ηίπνηα πνπ λα είλαη ζεκαληηθφ.  

 Σν δεχηεξν πνπ ζα ζαο πσ είλαη ην εμήο: Μπνξείηε λα κνπ πείηε πνην είλαη ην 

πξφβιεκα; Μφλν ην ρξεκαηηθφ, δειαδή ην κλεκνληαθφ, αλ ζθέθηεηαη θαλείο 

κλεκνληαθά; Απηφ είλαη, ηα ρξήκαηα, ηα επξψ. Δίλαη φκσο θαη ην ζέκα ηνχ ηη 

ζχζηεκα πξφιεςεο έρνπκε –πνπ δελ έρνπκε- θαη είλαη θαη ην ζέκα ηεο 

πνιπθαξκαθίαο, ηεο ππεξζπληαγνγξάθεζεο θαη κηαο ζεηξάο άιισλ πξαγκάησλ ηα 

νπνία δελ έρεηε θαλ ζέζεη γηα λα ηα ιχζεηε. Αο ηα βάδαηε ηνπιάρηζηνλ γηα λα ιέγαηε 

φηη είλαη ζηελ αηδέληα. Γελ είλαη ζηελ αηδέληα, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ είλαη γηα ιχζε. 



 Θα ζαο πσ φηη ζσζηφ είλαη λα ιέηε «δξαζηηθή νπζία», αιιά ζαο είπαλ 

πξνρζέο νη θνξείο -θη εκείο πνπ ην είρακε αθνχζεη ζηγνπξεπηήθακε απ’ απηνχο- φηη 

δελ κπνξεί λα κνπ ιεο φηη ζα γίλεη ε δξαζηηθή νπζία κε λφκν, κε δηάηαγκα αχξην, 

φηαλ νη ρψξεο πνπ ην έρνπλ –απηέο πνπ ην έρνπλ, γηαηί είλαη άιιεο πνπ δελ ην έρνπλ- 

ζέινπλ ηνπιάρηζηνλ κία δεθαεηία γηα πξνεηνηκαζία γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη. 

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, κπαίλσ ζηα άξζξα γηα λα πξνιάβνπκε λα κπνχκε ζηελ 

νπζία, απηή ηελ νπζία πνπ ζέηεηε εζείο γηαηί εκείο λνκίδνπκε φηη αιιηψο ζα έπξεπε 

λα έρεη ηεζεί ην δήηεκα. ηα άξζξα 1 έσο 9 λνκίδσ φηη είλαη θαλεξφ απφ ηελ 

ηνπνζέηεζή καο επί ηεο αξρήο φηη ζα ςεθίζνπκε «θαηά» δηφηη, φπσο ηνλίζακε, 

νδεγνχλ ζηαζεξά ζηε δηάιπζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο –ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξφλνηαο- θαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπ, κεξηθή θαηαξρήλ.  

 Οξηζκέλεο παξαηεξήζεηο: πγρσλεχεηε ηηο κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο 

ρσξίο ζρέδην, ρσξίο θξηηήξηα θαη ρσξίο κειέηεο, φπσο ζαο είπα. Εήηεζα λα κνπ ηηο 

παξνπζηάζεηε. Μέρξη ηψξα δελ ηηο έρεηε παξνπζηάζεη, εθηφο αλ ηηο βγάιεηε ζην ηέινο 

ηνπ λνκνζρεδίνπ ζαλ «θάληε». 

 Θέισ λα πσ φηη ν Τπνπξγφο Τγείαο ζηηο 31/5/2011 έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα 

ην εζληθφ ζρέδην ζπλέλσζεο κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο φπνπ πξνβιεπφηαλ έλαο 

νξγαληζκφο θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη έλαο νξγαληζκφο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα. Άιιεο φκσο είλαη νη βνπιέο 

ηεο ηξφηθα θαη άιιεο θαίλεηαη φηη είλαη νη δηθέο ζαο απφςεηο. ια ζπγρσλεχνληαη κε 



φια, ζεξαπεπηήξηα ρξνλίσλ παζήζεσλ κε θέληξα παηδηθήο κέξηκλαο, κνλάδεο ζηελ 

ίδηα πφιε θαη κνλάδεο ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο πέξα απφ θάζε ινγηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπλαλζξψπσλ καο πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε 

θξνληίδα. Με έλαλ αθαηαλφεην –γηα κέλα ηνπιάρηζηνλ- ηξφπν νξηζκέλα θέληξα –

εθηά ηνλ αξηζκφ θαη εδψ ζα ήζεια κία εμήγεζε, θχξηε Τπνπξγέ- παξά ην φηη 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πφιε φπνπ άιιεο δνκέο ζπγρσλεχνληαη, απηά παξακέλνπλ 

αλεμάξηεηα. 

(BS) 

  

  

  

PM 

Αλ ην ειέγμεηε ζα δείηε φηη φια απηά έρνπλ ζπζηαζεί κε βαζηιηθφ δηάηαγκα, 

ην 273/1973.  Θα ππάξρεη θάπνηα εμήγεζε φκσο εκείο δελ ηελ μέξνπκε. Θα ήζεια λα 

καο ην πείηε απηφ. Μπνξεί λα είλαη κηα απιή εμήγεζε. Μπνξεί λα είλαη θαη θάηη άιιν. 

Πεξηκέλνπκε λα ην δνχκε.  

Δθθξάζακε ηηο παξαηεξήζεηο καο γηα επηκέξνπο άξζξα φπσο γηα ην 5 φπνπ 

πξνβιέπεηαη φηη νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ  κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζα 

εθδίδνληαη κε ΚΤΑ θαη φρη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, φπσο κέρξη ζήκεξα. ην άξζξν 



7, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ κνλάδσλ απηψλ, θξχβνληαη πνιιέο 

πξννπηηθέο κλεκνληαθήο αμηνπνίεζεο απηνχ πνπ αιιηψο ιέγεηαη μεπνχιεκα.  

Γηα ην δεχηεξν θεθάιαην ζα ςεθίζνπκε θαηά θαη ζηα νθηψ ηνπ άξζξα κε ηελ 

ίδηα ηνπνζέηεζε πνπ είρακε θαη πξηλ θαη ζηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε. Θα πσ θάηη. 

Αθνχζακε ρζεο ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο, θ. Μπφιαξε, λα καο ιέεη φηη εληάζζνπλ ηα 

Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑκεΑ θαη ηα ΚΑΦΚΑ ζηα λνζνθνκεία, επεηδή δελ πξνζθέξνπλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, επεηδή δελ έρνπλ νξγαληζκνχο, επεηδή δελ έρνπλ θπζίαηξνπο, 

επεηδή ηξψλε αξθεηά ιεθηά. ’ απηφ ζπλεγφξεζαλ καδί ζαο θαη 2 ηνπιάρηζηνλ 

Βνπιεπηέο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Μφλν πνπ δε καο είπε πνηνο επζχλεηαη γη’ απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε θαη ηη ζα έπξεπε λα θάλεη γηα λα κελ επζχλεηαη ν φπνηνο 

πξνεγνχκελνο. Γηαηί έρνπλ πεξηέιζεη απηά ηα θέληξα ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε ελψ 

έρνπλ δαπαλεζεί θαη θάπνηα πνζά; Πξάγκαηη. Γελ έρεη θαη ην ΠΑ.Ο.Κ. αιιά θαη ε 

Νέα Γεκνθξαηία ηεξάζηηεο επζχλεο; Αθνχ είλαη έηζη γηαηί δελ ηα ελεξγνπνηεί, γηαηί 

δελ ηα ζηειερψλεη;  Καη ζα επαλαιάβσ απηφ πνπ είπα ζηελ αξρή. Πφζνπο δηνξηζκνχο 

ζα θάλεηε αθνχ εληνπίδεηε φηη έηζη έρεη δηαξζξσζεί ην πξφβιεκα. Δκείο ινηπφλ 

επηκέλνπκε φηη είλαη έλα ζρέδην πνπ πεγαίλεη γηα ηε δηάιπζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θπξίσο ηεο πξφλνηαο, κηαο θαη γη’ απηφ ζπδεηάκε.  

Με ην άξζξν 12, κε ην νπνίν ηα ΚΔ.Φ.Η.Α. εληάζζνληαη ζηα λνζνθνκεία, 

απνπνηνχληαη πιήξσο νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη 

επαλέληαμε ησλ ΑκεΑ κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ππνζηήξημε θαη κε ηελ θαηάξηηζή ηνπο. 



Καη ε θαηάξηηζή ηνπο ζα πσ φηη είλαη ζεκαληηθή. Γηαηί δελ είλαη κφλν πψο ζα 

ζεξαπεχζσ ην ζψκα, αιιά θαη πψο ζα δψζσ αμία ζηε δσή. Καη απηφ είλαη ζεκαληηθφ, 

αιιά δελ ην βιέπεηε. Γελ είλαη κέζα ζηελ νπηηθή ζαο.  

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 πξνβιέπεηαη φηη ηα ΚΔ.Φ.Η.Α. ζα 

ιεηηνπξγνχλ σο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ. Αιιά ζηελ παξάγξαθν 4 

πξνβιέπεηαη φηη ζα έρνπλ δηθφ ηνπο εζσηεξηθφ νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο πνπ ζα 

ξπζκίδεη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα  λνζνθνκεία. Δγψ πάιη απηφ δελ ην θαηαιαβαίλσ. 

Ίζσο εγψ λα έρσ αδπλακία.  

Γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ έρνπλ ηα ΚΑΦΚΑ θαη ηα Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑκεΑ θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο σο πεξηνπζία ηνπ ΚΔ.Φ.Η.Α πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 16, 

ππάξρεη ζέκα.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή) 

Θα ήζεια λα πσ ζχληνκα γηα ην Δληαίν Μεηξψν ησλ Γηθαηνχρσλ Παξνρψλ 

φηη είλαη ζσζηφ. Θα έπξεπε λα ππάξρεη. Θα έπξεπε λα έρεη γίλεη απφ ρξφληα. Θα έιεγα 

φηη ζα πξέπεη λα ην ζπλδπάζνπκε κε φιε απηή ηελ παξαθηινινγία πνπ αλαπηχζζεηαη 

γηα ηνπο κατκνχ αλαπήξνπο. λησο ζα ππάξρνπλ θάπνηνη. Δίλαη ζίγνπξν φηη ζα 

ππάξρνπλ θάπνηνη. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο απηή ε δφζε πνπ δίλεηαη ζηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο καο βάδεη ζε ππνςίεο. Θα ζαο πσ θάηη. Πνηνη επζχλνληαη πνιηηηθά; Γηαηί 

δελ ην ιέηε; Δπίζεο, πνηνη επζχλνληαη πνηληθά; Οχηε ζ’ απηφ ιέηε θάηη. Γηαηί δελ 



ηηκσξείηαη θαλέλαο; Πείηε κνπ ηη δηαθνξεηηθφ ζα θάλεηε κ’ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο; 

Δγψ θνβάκαη φηη ηα ίδηα ζα θάλεηε, γηαηί θαλείο δε ζα θνβεζεί. ινη ζα θαηαιάβνπλ 

φηη ηνπο δίλεηε έλα ζήκα, φηη ηνπο θιείλεηε ην κάηη, «ζα ζπλερίζνπκε θαη ζα 

πξνσζήζνπκε ηα πξάγκαηα».  

Με ην άξζξν 21 θαηαξγείηαη ην επίδνκα ζηηο ηξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο 

νηθνγέλεηεο κε εηζφδεκα πάλσ απφ 55.000 επξψ. Θα ςεθίζνπκε φρη.  

ην άξζξν 19 ζα πνχκε λαη, γηαηί πξνβιέπεηαη κηα παξάηαζε γηα ππνβνιή 

αηηήζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηίηισλ θπξηφηεηαο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηέρνπλ 

πξνζθπγηθά αθίλεηα.  

ην 20 ζα πνχκε λαη γηαηί πξνβιέπεηαη ε κεηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο πνπ  ζπγρσλεχζεθε κε ην 

Δζληθφ Κέληξν Αιιειεγγχεο.  

ην 21 ζα πνχκε φρη γηαηί θαηαξγεί ην επίδνκα πνπ πξναλέθεξα.  

ην Δ’ Κεθάιαην, γηα ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζεκάησλ λνζνθνκείσλ ΔΤ θαη 

άιισλ ζεκάησλ, άξζξα 22-26, λνκίδσ φηη ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ μέθπγαλ απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 3984 γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο κε ηνλ νπνίν εκείο ήκαζηαλ αληίζεηνη 

θαη ηνλ θαηαςεθίζακε. Δίλαη άξζξα πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ αζθπθηηθφηεξν έιεγρν 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ κε ζηφρν ηε γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε πξνζαξκνγή. 

ηγά-ζηγά ζην δξφκν πξνο ηελ ηδησηηθνπνίεζε.  



ην άξζξν 22 πξνβιέπεηαη δηηηή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ δηνηθεηή σο πξνέδξνπ 

ζην εληαίν ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο ησλ δηαζπλδεφκελσλ λνζνθνκείσλ θαη ζην 

ζπκβνχιην δηνίθεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη ζε θάζε λνζνθνκείν. Θα ην θαηαςεθίζνπκε.  

(SX) 

(3BS) 

Με ην άξζξν 23 δηεπξχλεηαη ην ΚΔΤΠΔ γηα ην ζπληνληζκφ, ππνηίζεηαη, ησλ 

ΓΤΠΔ. Δδψ δηαιχεηε κε πεξίζζηα αλαιγεζία –επηηξέςηε κνπ ηελ έθθξαζε- δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, δηαιχεηε θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θη έξρεζηε θαη δεκηνπξγείηε λέα 

ζπκβνχιηα ακθηβφινπ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απμάλεηε ηηο δαπάλεο. Απηφ είλαη 

αλεμήγεην. Καη κε ηε δηθή ζαο ινγηθή αλεμήγεην. Θα πνχκε «φρη» ζε απηφ. 

ην άξζξν 24, γηα ηε δηαζχλδεζε δηνηθήζεσλ Αξεηαίεηνπ – Αηγηλήηεηνπ, ζα 

πνχκε «φρη». 

Με ην άξζξν 25 λνκίδνπκε φηη δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηηο Μνλάδεο Τγείαο ζηα πιαίζηα ησλ δεζκεχζεσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Αηηηνινγηθή Έθζεζε, πνπ έρεηε δψζεη θαη πνπ αλαιακβάλεη ε ρψξα γηα 

κεηαξξχζκηζε θαη αλαβάζκηζε ζηνλ ηνκέα Τγείαο. Οη ειεγθηέο, φκσο, ζα επηιέγνληαη 

απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Μνλάδαο -πεγαίλεη πεξίπαην ε αμηνθξαηία θαη ην ΑΔΠ- θαη ζα 

ππνγξάθνπλ ηξηεηείο ζπκβάζεηο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Καη φια απηά 

ππνηίζεηαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Δίλαη εζσηεξηθή πθαίξεζε πξνο ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε. Πξφθεηηαη γηα ππαιιήινπο αλεμέιεγθηνπο, αλαθεξφκελνη κφλν ζηε 



Γηνίθεζε, νη νπνίνη ζα εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Γη’ απηφ ζα 

ςεθίζνπκε «φρη». 

ην άξζξν 26 επηρεηξείηαη ν έιεγρνο απφ ηηο ΓΤΠΔ ζηα Κέληξα Τγείαο κε ην 

δηνξηζκφ 3κεινχο δηνηθνχζαο επηηξνπήο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΓΤΠΔ θη αλ 

απηφο ην θξίλεη αλαγθαίν. Θα πνχκε θαη ζε απηφ, ινηπφλ, «φρη». 

Θα ζαο πσ φηη ζην άξζξν 27 γηα ηα πεηζαξρηθά ζα ςεθίζνπκε «παξψλ». 

Σν άξζξν 28 αθνξά ηα ζέκαηα ησλ γηαηξψλ ππαίζξνπ θαη ην ρξφλν 

πξνυπεξεζίαο ηνπο. Εεηήζακε θη εκείο ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε δερζήθαηε. Ννκίδσ, 

φκσο, φηη δελ ην θάλαηε θαιά. Καη ιείπεη ν θ. Σηκνζίδεο πνπ ην ρεηξίδεηαη. Έρεηε 

βάιεη ηε δεχηεξε παξάγξαθν, πνπ ιέεη «θαζψο θαη ησλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ πνπ 

εθπιήξσζαλ ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ πξν θαη κεηά ην λ. 2737, άξζξν 39, παξάγξαθνο 

11» θαη μεράζαηε λα βάιεηε φηη δεηείηαη θαη λα πξνζκεηξάηαη σο ρξφλνο 

πξνυπεξεζίαο γηα ηελ εμέιημή ηνπο θαη ε ππεξεζία ησλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ ζε 

λνζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο ηνπ ΔΤ. Θα ζαο πσ φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη 

εηδηθεπκέλνη πνπ ππεξέηεζαλ έλα θαη ελάκηζε ρξφλν, κε Τπνπξγφ Τγείαο ηφηε ηνλ θ. 

Παπαδφπνπιν, ζε ζέζε εηδηθεπφκελνπ, ιφγσ έιιεηςεο εηδηθεπνκέλσλ. Καη ηνπο 

αλαγλσξίδεηαη ην ζπληάμηκν, αιιά φρη ε πξνυπεξεζία.  

Δγψ ζα παξαθαινχζα, θχξηε Τπνπξγέ, λα ην θνηηάμεηε απηφ. Κάηη πνπ θάλαηε 

ζσζηφ –αθήζηε καο λα ζαο ην πνχκε- θάληε ην νιφθιεξν. 

ην άξζξν 29 ζα ςεθίζνπκε «παξψλ». 



ην άξζξν 30 αλαηξέπνληαη πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3868 

θαη δίλεηαη δηθαίσκα ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο λα δηαηεξνχλ ηδησηηθφ 

ηαηξείν. Καη’ αξρήλ, ηη ζρέζε έρεη απηφ κε ηνχην ην λνκνζρέδην; Ση ζρέζε έρνπλ κε 

ηελ πξφλνηα νη παλεπηζηεκηαθνί γηαηξνί πνπ ζα αλνίμνπλ ηδησηηθφ ηαηξείν; Άζρεην 

κέζα ζην λνκνζρέδην. Ζ κχγα κέζα ζην γάια, δειαδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. 

Δδψ ζα πνχκε κε φιε ηε δχλακε ηεο θσλήο θαη ηεο ςπρήο καο «φρη». Καη ζα έπξεπε 

λα ην απνζχξεηε, εάλ ζέιαηε λα είζηε ζπλεπήο πξνο ηηο πξνεγνχκελεο αξρέο θαη 

δεζκεχζεηο, γηα λα ζπκεζνχκε θαη ηνπο αδειθνχο Μαξμ πάιη θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηαηλία πνπ ζαο είπα ζηελ αξρή. 

ην άξζξν 31, φπνπ αλνίγεη λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο ζηνπο ηδηψηεο 

γηαηξνχο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηνπο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα ςεθίζνπκε «φρη». 

ην άξζξν 32, πνπ αθνξά ηα ζέκαηα ησλ ζπληνληζηψλ, ζα ςεθίζνπκε «παξψλ». 

Γελ μέξσ αλ είλαη ζσζηφ. Έρσ κία ακθηβνιία. Θα ςεθίζνπκε «παξψλ», ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, ιφγσ ακθηβνιίαο.  

ζνλ αθνξά ην θεθάιαην Ε’ θαη ηα άξζξα 33 έσο 35, ζέισ λα πσ ηα εμήο: 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ Μνλάδσλ Ζκεξήζηαο Ννζειείαο ζα πνχκε 

«φρη» θαη γηα ιφγνπο αξρήο θαη γηα ιφγνπο θηλδχλνπ, αιιά θαη γηα ιφγνπο πγείαο. 

«ρη» επ’ νπδελί! 



ην άξζξν 34 ζα ςεθίζνπκε «φρη». Αθνξά ην ζέκα ησλ ηδησηηθψλ 

δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Δπηρεηξείηαη ππνβνήζεζε ησλ κεγάισλ δηαγλσζηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ.  

ην άξζξν 35, πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο, ζα ςεθίζνπκε «παξψλ».  

Σέινο, ην θεθάιαην Ζ’ είλαη έλα κεγάιν ζέκα. Ήδε κίιεζα γηα ην θάξκαθν θαη 

γηα ην ζθάικα ινγηθήο πνπ έρεη ε πνιηηηθήο ζαο, πέξα απφ ηελ θαηεχζπλζή ηεο πνπ 

είλαη ιάζνο. Θα ζαο πσ φηη παξά ηελ απφζπξζε ηεο ξχζκηζεο πνπ πξνέβιεπε ηηο 

απνζηάζεηο κεηαμχ θαξκαθείσλ, ε ινγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ παξακέλεη ζηελ ίδηα 

γξακκή κε ηηο ξπζκίζεηο πεξί πξνζηίκσλ. Φνβφκαζηε φηη είλαη έλα θαγεηφ πνπ δελ ην 

έθαγε ην παηδί, ην βάιαηε ζην ςπγείν θαη ζα ηνπ ην δψζεηε μαλά κεηά πνπ ζα ηνπ 

έξζεη ε φξεμε γηα λα θάεη. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη μαλά ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ 

θπξίνπ Βνπιεπηή) 

Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε. Να θιείζσ, γηα λα κε ρξεηάδνκαη θαη δεπηεξνινγία. 

ηα άξζξα 36 έσο 39, ινηπφλ, ζα ςεθίζνπκε «φρη».  

ην άξζξν 40 γηα ηε ΓΔΠΑΝΟΜ, ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο θιπ. θαη 

ζην άξζξν 47 ζα ςεθίζνπκε «παξψλ».  

 

(PS) 



(SX) 

Γηα ην άξζξν 42, γηα ην  Γ.Π.Ν. «Παπαγεσξγίνπ», ζα ςεθίζνπκε «λαη». 

Γηα ην άξζξν 43, γηα ηελ Έθδνζε Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, ζα ςεθίζνπκε 

«παξψλ». 

Γηα ην άξζξν 46, φπνπ κπαίλεη μεθάξθσηα φηη νη δηθαηνχρνη φισλ ησλ 

επηδνκάησλ αλαπεξίαο θαη ινηπψλ επηδνκάησλ πξνλνίαο εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηελ νηθεία Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή -ιεο θαη κέρξη ηψξα δελ εμεηαδφληνπζαλ- ζα 

ςεθίζνπκε «παξφλ» κε ηελ ππφκλεζε, θχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη Τπνπξγνί, φηη 

θαλείο δελ ςεθίδεη απηφ ην λνκνζρέδην θαη φκσο εζείο δελ νξξσδείηε νπδελφο. 

Δπραξηζηψ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΤΡΗΕΑ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ εηδηθφ αγνξεηή 

ηνπ ΤΡΗΕΑ, θ. Μηράιε Κξηηζσηάθε. 

 Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αγνξεχζεσλ ησλ εηζεγεηψλ θαη ησλ εηδηθψλ 

αγνξεηψλ θαη εηζεξρφκεζα ζηνλ θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ επί ησλ άξζξσλ. Πξψηνο, 

είλαη ν Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ, απφ ην λνκφ Δπξπηαλίαο, ν θ. Ζιίαο Καξαλίθαο. 

Οξίζηε, θχξηε Καξαλίθα, έρεηε ην ιφγν γηα νθηψ ιεπηά. 

ΖΛΗΑ ΚΑΡΑΝΗΚΑ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 



Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, νη Πξφεδξνη ήηαλ πάξα πνιχ αλεθηηθνί ζηνπο 

εηζεγεηέο φισλ ησλ θνκκάησλ απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη θαιά έθαλαλ γηαηί είλαη έλα 

ζεκαληηθφ λνκνζρέδην απηφ πνπ ζπδεηνχκε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ):   Καη ζπδεηνχκε θαη φια ηα άξζξα 

απφ θνηλνχ, θχξηε ζπλάδειθε. 

ΖΛΗΑ ΚΑΡΑΝΗΚΑ: Έρεηε δίθαην, θχξηε Πξφεδξε. 

Δγψ άθνπζα κε πνιχ κεγάιε ραξά ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εηζαγσγήο γηα 

εηδηθφηεηα ησλ λέσλ γηαηξψλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ζηελ νκηιία ηνπ ζήκεξα. Δίλαη έλα 

αίηεκα ρξφλην φισλ ησλ λέσλ γηαηξψλ, αιιά θαη ησλ κεγαιχηεξσλ, φηη εθεί πνπ 

έρνπλ θηάζεη ζήκεξα ηα πξάγκαηα κε ηελ ηφζε αλακνλή δελ πξνθηαίλνπλ νη λένη 

ζπλάδειθνη λα θάλνπλ θαξηέξα. ην θάησ-θάησ ζ’ φιεο ηηο θάζεηο εμέιημεο ηεο 

επηζηεκνληθήο καο δηαδξνκήο εμεηάζεηο δίλνπκε, δελ είλαη θαθφ. Δθεί πνπ ζα ζηαζψ 

εγψ είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρεη ίρλνο 

ακθηβνιίαο φζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα γηα ηηο εμεηάζεηο. 

Δίπε, επίζεο, ν Τπνπξγφο φηη ην ΔΤ έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αθξηβψο 

εμππεξεηψληαο κε ηνλ ΟΚΑΝΑ φια απηά ηα παηδηά πνπ ήηαλ ζηε ιίζηα αλακνλήο, 

ζηε ιίζηα ληξνπήο πνπ ιέκε. Αζθαιψο, θαη έρεη ην ΔΤ, αξθεί λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

ηελ πνιηηηθή εγεζία, γηαηί κέρξη ηψξα παξφηη είπακε νινήκεξε ιεηηνπξγία 

λνζνθνκείσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ήηαλ φζν θαη ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Γελ 

λνκίδσ φηη ιεηηνχξγεζαλ απνγεπκαηηλά ρεηξνπξγεία. Γελ λνκίδσ φηη ιεηηνχξγεζαλ ηα 



αθξηβά κεραλήκαηα λα δψζνπλ αθξηβψο ζε έλα λνζνθνκείν, ην νπνίν θνζηίδεη 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη έρεη πςεινχ επηπέδνπ επηζηήκνλεο, αιιά θαη εμνπιηζκφ λα 

παξαηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, έζησ θαη ζε δηπιή βάξδηα. 

Έξρνκαη ζην ζέκα καο ηψξα. ’ απηφ ην λνκνζρέδην ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

θεθάιαηα Α, Β, Γ θαη Γ κφλν θαιά ιφγηα ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο. Δπηηέινπο, ήηαλ 

θαηξφο λα αζρνιεζνχκε κε ηελ πξφλνηα. Δίλαη δχζθνιεο επνρέο, ε πξφλνηα είρε ιίγν 

παξακειεζεί -λα κελ πσ πνιχ- θαη ζ’ απηήλ ηε θάζε ηνπιάρηζηνλ κπαίλνπλ θαλφλεο, 

αιιά θαη νη ζπλδηνηθήζεηο θαη νη ζπγρσλεχζεηο.  

Καη εδψ ζα ήζεια λα πσ ζηνλ αγνξεηή ηνπ ΤΡΗΕΑ φηη ζπλέλσζε θαη 

ζπγρψλεπζε δελ ζεκαίλεη ζπζηέγαζε. Καηά ζπλέπεηα ην λα ζπγρσλεπηεί έλα θέληξν 

ελειίθσλ θαη έλα παίδσλ δελ ζα πάζνπλ ηίπνηα, γηαηί δελ ζπζηεγάδνληαη. Καηά 

ζπλέπεηα θαιά έρεη γίλεη απφ ην Τπνπξγείν κε πνιχ κειέηε. Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ήηαλ πάιη θαηξφο ε κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ε απνθαηάζηαζε 

αθξηβψο λα ηνληζηεί. Σν ζπδεηνχζακε ρξφληα, ήηαλ κέζα ζην πξφγξακκά καο.  

Δδψ, πάιη ζέισ λα πσ φηη ν Τθππνπξγφο, ν θ. Μπφιαξεο, έθαλε δεθηή ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε δηνηθεηηθά ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο θαη πηζηεχσ φηη 

είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα. 

Θα πάσ ζηα θάξκαθα. Δίλαη δηαηάμεηο, νη νπνίεο είλαη ξπζκηζηηθέο, αιιά 

θχξηνη Τπνπξγνί, γηα λα έρνπκε κείσζε θφζηνπο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ρξεηάδνληαη 

δχν ζηφρνη: 



(AS) 

 

 

 

 

 

PS  

Ο έλαο είλαη ε ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαγψλ. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ ν θάζε 

αζζελήο λα θεχγεη απφ ην γηαηξφ κε έλα ραξηί ζην ρέξη. Γελ ρξεηάδνληαη φινη νη 

αζζελείο θάξκαθα. Άξα, πξέπεη λα ειαηησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπληαγψλ. Σν δεχηεξν 

ζηνηρείν είλαη φηη πξέπεη λα ειαηησζεί ην θφζηνο κηαο ζπληαγήο. Ξέξνπκε πνιχ θαιά 

φηη ηα βαζηθά θάξκαθα κηαο ζπληαγήο ζπλνδεχνληαη απφ παξάπιεπξα, ηα νπνία είλαη 

πνιχ πην αθξηβά θαη ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα. Μφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα πέζεη 

ην θφζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Βέβαηα, εδψ ηνλ πξψην ξφιν ηνλ έρνπλ νη 

γηαηξνί, νη θαζεγεηέο θαη νη δηεπζπληέο. Με απηνχο ζα έπξεπε λα έξζεηε ζε ζπκθσλία 

ζε ηέηνηεο επνρέο φπσο απηή πνπ πεξλάεη ε ρψξα καο, γηαηί απφ απηνχο εμαξηάηαη 

φιε ε πίζσ ηεξαξρία. 

Θα ζηαζψ ζην έθην θεθάιαην ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξά ηνπο γηαηξνχο. ην 

ζεκείν απηφ έρσ βαζηθέο αληηξξήζεηο. Θα αλαθεξζψ ζε ηξία ζηνηρεία. Άθνπζα ζηελ 

Δπηηξνπή ηνλ εθπξφζσπν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ. Σνπνζέηεζε ζε ηειηθή αλάιπζε φηη 



πξέπεη λα έρνπλ ηαηξείν νη παλεπηζηεκηαθνί, γηαηί νη ακνηβέο πνπ δίλνληαη ζήκεξα δελ 

δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο λα έξζνπλ αλζξψπνη απφ ην εμσηεξηθφ. Μα, κήπσο 

νη ΔΤηεο έρνπλ θαιχηεξεο ακνηβέο; Γηαηί αθξηβψο δελ ηζρχεη θαη απηφ γηα ηνπο 

ΔΤηεο; Σν ζέκα ην νηθνλνκηθφ λα ηζρχεη θαη γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη γηα ηνπο 

γηαηξνχο ηνπ ΔΤ. 

Άθνπζα ηνλ εθπξφζσπν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνλ αγνξεηή ηνλ θ. 

Γηαλλφπνπιν πνπ είπε φηη ηνπιάρηζηνλ έμσ νη θαζεγεηέο ζα θνξνινγεζνχλ. Δγψ 

ζέισ λα ξσηήζσ αλ έρεη ππφςε ηνπ –ν Τπνπξγφο ζίγνπξα ηελ έρεη- κηα εηζήγεζε ηνπ 

θαζεγεηή ηνπ θ. Λακπίξε πνπ είλαη ζην ΑΣΣΗΚΟ. Οη γηαηξνί ηνπ ΔΤ θάλνληαο 

απνγεπκαηηλφ ηαηξείν ζην ΑΣΣΗΚΟ ζε έλα έηνο έθεξαλ 1.150.000 επξψ. αξάληα 

πάιη θαζεγεηέο -δειαδή, αθξηβψο ν ίδηνο αξηζκφο ηνπ Κνισλαθίνπ- γηαηξνί ηνπ 

ΑΣΣΗΚΟΤ έθεξαλ ζην ΑΣΣΗΚΟ εθαηφλ δέθα πέληε κε εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο επξψ. 

Γηα πνηα θνξνινγία ζπδεηάκε; Μηιάκε γηα ζηνηρεία, ηα νπνία ηα έδσζε πξνθαλψο 

θαη ζηνλ Τπνπξγφ έλαο δηνηθεηήο ηνπ ΔΤ, θαζεγεηήο.  

Βέβαηα, ζα ζηαζψ ζηνλ Τπνπξγφ πνπ κνπ είρε πεη θάπνηε «Ζιία, φ,ηη 

πξνεμέρεη δελ πξέπεη λα ην θφβνπκε». Γελ ακθηζβεηεί θαλείο ηελ επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε, ηελ πξνζθνξά θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα ησλ θαζεγεηψλ. 

Μελ ππνηηκάκε, φκσο, ηνπο γηαηξνχο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, γηαηί απηφ 

αθξηβψο πνπ ιέεη ν Τπνπξγφο αληηηίζεηαη ζην άξζξν 29 πεξί θιηληθψλ θαζεγεηψλ. 

Πξνο ηη ε δηαθνξνπνίεζε; Καλείο δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ πξνζθνξά έξγνπ θαη 



ησλ γηαηξψλ ηνπ ΔΤ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη ησλ θαζεγεηψλ. 

Γελ κπνξεί, φκσο, ζηε ζεκεξηλή επνρή λα έρνπκε ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

αλζξψπνπο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ ίδηα εθπαίδεπζε, ηελ ίδηα κεηεθπαίδεπζε θαη 

ελδερνκέλσο ίδηα θαη πεξηζζφηεξα πξνζφληα. Αλ κε ηη άιιν, απηή ε δηάθξηζε είλαη 

άδηθε.  

Βέβαηα, αλ ζε απηφ ζπλππνινγίζεη θαλείο ηνπο γηαηξνχο κηαο 

παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ζε έλα λνζνθνκείν θξαηηθφ θαη ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΔΟΠΤΤ 

πνπ θαη απηνί δηθαηνχληαη λα έρνπλ ηαηξείν, ηφηε πνηνη κέλνπλ ρσξίο ηαηξείν, θχξηε 

Τπνπξγέ; ηαλ νη παλεπηζηεκηαθνί έρνπλ ηαηξείν, νη γηαηξνί ηνπ ΔΟΠΤΤ, πνπ 

ζπκβάιινληαη κε ηνπο θαλφλεο φπσο είπαηε, πάιη ζηα θξαηηθά λνζνθνκεία έρνπλ θαη 

απηνί ην απνγεπκαηηλφ ηνπο ηαηξείν, ηφηε πνηνη κέλνπλ ρσξίο θαη γηαηί; Γηφηη ην 

ηφληζε ν Τθππνπξγφο ν θ. Σηκνζίδεο φηη γλσξίδνπκε φηη δνπιεχνπλ έμσ. Βέβαηα, δελ 

ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ε αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα πιεξψζεη, ε αδπλακία ηεο 

πνιηηείαο θαη ε αληθαλφηεηά ηεο λα θάλεη έιεγρν δελ κπνξεί λα λνκνζεηείηαη θαη λα 

γίλεηαη λφκηκε κε ηελ ςήθν καο.  

Απηφ ηζρχεη αθξηβψο θαη γηα ηα Ηδησηηθά Κέληξα Ζκέξαο Ννζειείαο. 

Ηδησηηθέο θιηληθέο ζηηο πνιπθαηνηθίεο είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνλ αζζελή, είλαη 

επηθίλδπλεο γηα ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Σν ηφληζα θαη ρζεο. Γλσξίδνπκε φινη ηελ 

θαηάζηαζε. Υεηξνπξγνί είκαζηε νη πεξηζζφηεξνη, ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηελ Αίζνπζα 



ηψξα, νη εηζεγεηέο ηεο κεηνςεθίαο. Γλσξίδνπκε φινη φηη λχρη λα βγάιεη θαλείο, ν 

δηάδξνκνο ζην ρεηξνπξγείν δελ είλαη πεξίπαηνο.  

 

ΡΔ 

  

(AS) 

Δίλαη δπλαηφλ λα κελ έρεη θάιπςε λνζνθνκεηαθή έζησ θαη ηδησηηθήο θιηληθήο, αιιά 

λα είλαη ζην ηαηξείν;  

Αγξνηηθνί γηαηξνί. Καιά θάλαηε θαη πεξηνξίζαηε ζηνλ έλα κήλα ηε δηαδηθαζία 

εθπαίδεπζεο ησλ αγξνηηθψλ γηαηξψλ. κσο, θαη γη’ απηφ ην κήλα πξέπεη λα ζαο πσ 

λα βξείηε θάπνηνλ ηξφπν, γηαηί δελ ππάξρεη ζπκβφιαην ησλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο αγξνηηθνχο γηαηξνχο φηη δελ ζα αξξσζηήζνπλ ζε απηφ ην 

κήλα. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα πσ ην εμήο. Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ θαηέιαβαλ 

ζέζεηο ζε πεξηθεξεηαθά πνιπδχλακα ηαηξεία, ζπγθεθξηκέλα ζηε Γξαλίηζα. Γελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην δηνξηζκφ; Θα πεξηκέλνπκε γη’ απηνχο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, πνπ βξίζθνπκε ειάρηζηνπο λα ζέινπλ λα πάλε ζηελ πεξηθέξεηα, λα 

ηζρχεη ην έλα πξνο δέθα;  

Θα θιείζσ κε ην εμήο. ινη έρνπκε κία δηαδξνκή. αο κηιά έλαο άλζξσπνο 

πνπ δήηεζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν δηνηθεηή, φηαλ πνιηηεχηεθα ην 2007, λα 



πξνθεξχμεη ηε ζέζε κνπ, ζηα εμήληα κνπ ρξφληα, κάρηκνο γηαηξφο. Δίκαη απφ απηνχο 

πνπ ήκνπλ θαηά ηνπ αζπκβίβαζηνπ θαη δελ ην αμηνπνηψ απφ δηθή κνπ επηινγή. Να, 

γηαηί αθξηβψο κηιψ κε ηέηνην ηφλν. Γελ έρσ θαλέλα ζπκθέξνλ. Γηαθφλεζα ην ΔΤ 

φια κνπ ηα ρξφληα, πηζηά, ζεσξψ, θαη πηζηεχσ φηη δίλνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηε 

δηεθπεξαίσζε ζε ηδησηηθά ηκήκαηα, ζε ηαηξεία ελδερνκέλσο ζπκβεβιεκέλα κεζαχξην 

κε ην δεκφζην, απιψο ζα «αξκέγνπλ» ην δεκφζην. 

αο επραξηζηψ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

  ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ 

ηελ ηηκή λα ζαο ελεκεξψζσ φηη απφ ηα άλσ δπηηθά ζεσξεία παξαθνινπζνχλ ηελ 

ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα μελαγήζεθαλ ζηελ Έθζεζε ηεο Αίζνπζαο «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο» θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Βνπιήο, ζαξάληα δχν καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη ηξεηο 

εθπαηδεπηηθνί ζπλνδνί ηνπο απφ ην 19ν Γπκλάζην Πάηξαο. 

Ζ Βνπιή ηνπο θαισζνξίδεη. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απ’ φιεο ηηο πηέξπγεο ηεο Βνπιήο) 

Δπίζεο, ζέισ λα θάλσ κία αλαθνίλσζε Φεθίζκαηνο πξνο ηελ Οινκέιεηα. 

Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (πξψελ 

Δκπνξίνπ), ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (πξψελ 

Βηνκεραλίαο-Δλέξγεηαο), ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία ζπιιφγσλ εξγαδνκέλσλ 



Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Γεσηερληθψλ Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ (ΠΟΓΔΓΤ), ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξνζσπηθνχ Οξγαληζκψλ 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΠΟΠΟΚΠ), ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία ζπιιφγσλ 

εξγαδνκέλσλ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία εξγαδνκέλσλ 

ΤΠΔΓΓΑ, ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία εξγαδνκέλσλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ν 

Παλειιήληνο χιινγνο εξγαδνκέλσλ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ν Παλειιήληνο 

χιινγνο εξγαδνκέλσλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ν Παλειιήληνο χιινγνο 

εξγαδνκέλσλ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ν Παλειιήληνο χιινγνο ΤΠΔΚΑ 

θαη ν Παλειιήληνο χιινγνο Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ θαηαζέηνπλ Φήθηζκα κε ην 

νπνίν δεηνχλ ηελ άκεζε απφζπξζε ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ θαη δειψλνπλ φηη ν αγψλαο 

ηνπο ζπλερίδεηαη.  

(Σν πξναλαθεξζέλ Φήθηζκα θαηαηίζεηαη ζηα Πξαθηηθά ηεο ζεκεξηλήο 

ζπλεδξίαζεο θαη έρεη σο εμήο:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο Β΄ 

Αζελψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ν θ. Μηιηηάδεο Βαξβηηζηψηεο. 

 ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΒΑΡΒΗΣΗΩΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

πεξίκελα πξαγκαηηθά λα ήηαλ θάηη πην ηνικεξφ θαη πην νπζηαζηηθφ. Απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη εδψ ζηνλ θνξκφ ηνπ λνκνζρεδίνπ, πέξα απφ ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ 

ζίγνληαη, είλαη νπζηαζηηθά λα ζπγρσλεχνληαη δηνηθεηηθά νξηζκέλα πξνλνηαθά 

ηδξχκαηα, γηα λα γιηηψζνπκε ηνπο κηζζνχο ησλ δηνηθεηψλ θαη ησλ ππνδηνηθεηψλ, πνπ, 

φπσο ππνινγίδεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, είλαη χςνπο 734.000 επξψ. 

Γειαδή, φιε απηή ε ηεξάζηηα κεηαξξχζκηζε πνπ θάλεηε, είλαη γηα λα γιπηψζεη ην 

θξάηνο 734.000 επξψ. Απηφ είλαη! Καη αλ απηφ δελ είλαη κία ηξχπα ζην λεξφ, ηφηε ηη 

είλαη, φηαλ πξαγκαηηθά ε πξνλνηαθή πνιηηηθή ζηε ρψξα είλαη πνιχ ρακεινχ 

επηπέδνπ, φηαλ ηα ηδξχκαηα καο, πνπ είλαη ζπλήζσο θιεξνδνηήκαηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’50, είλαη δσξεέο άιισλ επνρψλ, φηαλ πξαγκαηηθά ε πξνλνηαθή πνιηηηθή είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε. 



Δγψ πεξίκελα απφ κία Κπβέξλεζε πνπ έρεη ζηφρν, φπσο ιέεη, ηε κεγάιε 

δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο λα θάλεη θάηη άιιν, λα πάεη 

ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ πξνλνηαθψλ ηδξπκάησλ, ηελ νπνία δελ θάλεηε. 

Θα ζαο πσ ραξαθηεξηζηηθά φηη ελψλεηε ηδξχκαηα, ηα νπνία θαηαξρήλ βξίζθνληαη ζε 

ηεξάζηηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο.   

(PE) 

Μφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο –θαη απνξψ γηαηί ν ζπλάδειθνο ν θ. 

Λνβέξδνο μέξεη πνιχ θαιά ηελ Αηηηθή κηα θαη είλαη θαη Βνπιεπηήο Β΄ Αζελψλ- 

ζπγρσλεχεηαη ην αλαξξσηήξην ηεο Πεληέιεο κε ηελ Παηδφπνιε ηεο Αγίαο Βαξβάξαο 

ζηε Νέα κχξλε, κε ηελ Παηδφπνιε Άγηνο Αλδξέαο ζην Καιακάθη θαη παξάιιεια 

ζπγρσλεχεηαη ζε άιιν νξγαληζκφ ην ζεξαπεπηήξην ρξφλησλ παζήζεσλ Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο ηνπ Διιεληθνχ κε ην ζεξαπεπηήξην ρξφλησλ παζήζεσλ ησλ Μειηζζίσλ. 

Καηαιαβαίλεηε ηη δεηάηε απφ απηνχο ηνπο δηνηθεηέο λα θάλνπλ; Να είλαη δειαδή φιε 

ηελ εκέξα ζε έλα απηνθίλεην. Έηζη ζα ηξψλε φιε ηελ εκέξα ηνπο. Γελ βγαίλνπλ 

ρσξνηαμηθά. Αλ ζέιεηε λα κεηψζεηε αθξηβψο ηα έμνδα, δελ βγαίλνπλ ρσξνηαμηθά.  

Θα ζαο πσ κία πξφηαζε, γηαηί ζεσξψ φηη απηή ε θπβέξλεζε έρεη ράζεη ην 

κπνχζνπια ζε φια ηα επίπεδα. Αζρνιείζηε κε ην ΠΗΚΠΑ ηεο Βνχιαο. Σν ΠΗΚΠΑ 

ηεο Βνχιαο θηινμελεί πεξίπνπ 30 παηδηά ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ 1950, αλ θαη 

αλαθαηλίζηεθαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Βξίζθεηαη ζε έλα νηθφπεδν 230 ζηξεκκάησλ 

εθάκηιιν ηνπ Αζηέξα ηεο Βνπιηαγκέλεο, ίζσο έλα απφ ηα θαιχηεξα νηθφπεδα ηεο 



Αηηηθήο, αμίαο ελφο ηνπιάρηζηνλ δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ, ην νπνίν αλ αμηνπνηνχζαηε 

ζα κπνξνχζαηε κέζα ζε πνιχ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ρξεκαηνδνηήζεηε κία 

πξνλνηαθή πνιηηηθή γηα φιε ηε ρψξα. Δζείο αληί λα πάηε λα βξείηε έλαλ ηξφπν λα 

αμηνπνηήζεηε απηφ ην αθίλεην θαη λα ρξεκαηνδνηήζεηε κία πξνλνηαθή πνιηηηθή, ην 

κφλν πνπ θάλεηε είλαη λα ην ζπγρσλεχεηε κε έλα άιιν ζεξαπεπηήξην ρξφλησλ 

παζήζεσλ. Μα είλαη ζνβαξή πνιηηηθή απηή; Απηή είλαη ε κεηαξξχζκηζε; Έηζη ζα 

αιιάμεηε ηνλ ηφπν; Έρεηε έλα αθίλεην 230 ζηξέκκαηα, παξαιηαθφ, ην νπνίν 

ζπλνξεχεη κε έθηαζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνπ ήηαλ ηνπξηζηηθά αμηνπνηήζηκε θαη 

ζήκεξα δελ αμηνπνηείηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζέιεη. Θέιεηε λα θέξεηε 

επελδχζεηο. Φάρλεηε λα βξείηε ρψξνπο, ηνπο νπνίνπο ζα αμηνπνηήζεηε ηνπξηζηηθά 

κέζα ζην αζηηθφ θέληξν θαη δηαηεξείηε απηφ ην ίδξπκα εθεί, αληί άκεζα λα 

πξνθεξχμεηε έλα δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αθηλήηνπ θαη απφ ηα 

έζνδα απηνχ λα θηηάμεηε θαη έλα ρψξν πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηε θηινζνθία ηεο επνρήο 

θαη ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, ψζηε λα θηινμελεζνχλ απηά ηα παηδηά θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξα, ηα νπνία ελδερνκέλσο έρνπλ αλάγθε.  

Παξάιιεια ζηελ ίδηα γεηηνληά –γηα λα δείηε πφζε πεξηνπζία, ηνπ Τπνπξγείνπ 

ζαο, δελ κηιάσ γηα πεξηνπζία θαλελφο άιινπ Τπνπξγείνπ, κέλεη αλεθκεηάιιεπηε- 

αθξηβψο απέλαληη βξίζθεηαη ην Αζθιεπηείν ηεο Βνχιαο. Σν Αζθιεπηείν ηεο Βνχιαο 

βξίζθεηαη πάιη ζε έλα νηθφπεδν εμαηξεηηθά πξνλνκηαθφ. κσο ην ίδην ην Αζθιεπηείν 

είλαη θαηαθεξκαηηζκέλν ζε θηήξηα, ηα νπνία είλαη πάιη ηεο επνρήο ηνπ Β΄ 



παγθνζκίνπ πνιέκνπ –νξηζκέλα απφ απηά- νη δηνηθεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο είλαη πνιχ 

καθξηά απφ ηα ηαηξεία, ηα ρεηξνπξγεία βξίζθνληαη ζε άιιν θηήξην απφ φ,ηη βξίζθεηαη 

ε θιηληθή θαη αληί λα αμηνπνηήζεηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ απηφ ην 

αθίλεην θαη λα ρηηζηεί έλα θαηλνχξην, ζνβαξφ, αμηνπξεπέο, ζχγρξνλν, ιεηηνπξγηθφ 

λνζνθνκείν γηα ηα Νφηηα Πξνάζηηα, έρεηε αθήζεη ηηο νπνηεζδήπνηε ζπδεηήζεηο ζηηο 

θαιέλδεο.  

Θεσξψ, θχξηε Πξφεδξε, φηη πξαγκαηηθά κ' απηφ ην λνκνζρέδην ζπαηαιάηε 

ρξφλν, δεκηνπξγείηε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ππνβάιιεηε φιν ην ζχζηεκα ζε 

κία γξαθεηνθξαηηθή ηαιαηπσξία, κε ζηφρν λα θεξδίζεηε 730.000 επξψ θαη ράλεηε ηελ 

νπζία πνπ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ πξνλνηαθψλ ηδξπκάησλ.  

Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πνιηηεχεζηε δπζηπρψο ζε φια ηα κεγάια 

ζέκαηα, γηαηί ην κφλν πνπ ζαο έρεη απαζρνιήζεη κέρξη ζήκεξα είλαη λα θάλεηε 

θάπνηεο νξηδφληηεο δηεπζεηήζεηο, θάπνηεο νξηδφληηεο θνξνινγηθέο θαη θνξνκπερηηθέο 

πνιηηηθέο θαη δελ έρεηε θαηαθέξεη λα βάιεηε έλα κηθξφ ιαζαξάθη ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο κεγάιεο πεξηνπζίαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, γηα λα ρξεκαηνδνηήζεηε ηηο ίδηεο 

πνιηηηθέο, ηηο νπνίεο εζείο ζέιεηε.  

(EP) 

 

(3RG) 



Έξρνκαη ζην ηειεπηαίν πνπ ζα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ, επεηδή ην αλέθεξαλ 

θαη νη ζπλάδειθνη θαη επεηδή θάλεηε κηα ξχζκηζε γηα ηα θάξκαθα. Δηιηθξηλά απνξψ 

ην Τπνπξγείν Τγείαο αληί λα ςάρλεη λα βξεη θάζε ηξεηο θαη ιίγν κηα θαηλνχξγηα 

ξχζκηζε γηα ηα θάξκαθα -πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ήηαλ ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

πνπ θαίλεηαη φηη ηερληθά δελ πξνρσξάεη φπσο ζα έπξεπε, κεηά απφ ιίγν θαηξφ ήηαλ ε 

βαζηθή νπζία πνπ απεξξίθζε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο- γηαηί δελ ζπάεη ηηο 

ζπζθεπαζίεο ησλ θαξκάθσλ. Ζ θάζε ζπληαγή ζα εθηειείηαη κφλν σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ησλ δφζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη. Γελ κπνξεί λα έρεηο αλάγθε πέληε δφζεηο θαη λα 

αγνξάδεηο έλα θνπηί ησλ είθνζη ηεζζάξσλ θαξκάθσλ. Απηφ δελ θαηαιαβαίλεηε φηη 

έρεη ηεξάζηην θφζηνο;  

Απηφ ζπκβαίλεη ζε φιν ηνλ θφζκν. πκβαίλεη ζηελ Αγγιία, ζηε Γαιιία, ζηελ 

Ηηαιία, ζηε Γεξκαλία, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Πξνζηαηεχεηο ηνλ αζζελή 

θαη ηνλ θαηαλαισηή απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ πεξηζζφηεξσλ δφζεσλ απφ φζεο 

ρξεηάδεηαη ζην ζπίηη ηνπ θαη έηζη έρνπλ γεκίζεη φια ηα ειιεληθά νηθηαθά θαξκαθεία 

κε ρηιηάδεο θάξκαθα, ηα νπνία πνιιέο θνξέο έρνπλ ιήμεη. Πξνζηαηεχεηο ην εζληθφ 

ζνπ ζχζηεκα πγείαο, γηαηί δελ έρνπλ ηελ πξφζβαζε ζε απηή ηελ ππεξθαηαλάισζε 

θαξκάθσλ ηελ νπνία θάλνπλ νη Έιιελεο αζζελείο θαη βέβαηα πξνζηαηεχεηο θαη ηα 

νηθνλνκηθά ζνπ. Σνπο κφλνπο ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο ζίγεηο είλαη νη 

θαξκαθεπηηθέο, εηαηξείεο νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ ππεξθέξδε. 



Κχξηε Πξφεδξε, ζεσξψ φηη ε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο είλαη 

άηνικε, αηειέζθνξε θαη λνκίδσ φηη πξνζπαζεί κέζα ζηα άρπξα λα βγάιεη θάπνην 

φθεινο, ελψ έρεη κπξνζηά ηεο νιφθιεξεο πεδηάδεο, νη νπνίεο κπνξεί, αλ ηηο 

αμηνπνηήζεη ζσζηά, λα θαξπνθνξήζνπλ θαη λα θέξνπλ απνηειέζκαηα. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Σν ιφγν έρεη ν θχξηνο Μπφιαξεο, 

Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ): Κχξηε Πξφεδξε, πξνεγνπκέλσο δήηεζα ην ιφγν γηαηί ν ζνθφο 

ζπλάδειθνο, ν έκπεηξνο γηαηξφο θ. Καξαλίθαο έθαλε κηα αλαθνξά, ε νπνία έδεηρλε 

πξνθαλψο φηη θάηη δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θαη ζα ήζεια λα ην θαηαζέζσ. 

Αλαθεξφκελνο ζην άξζξν 33, ζηηο Ηδησηηθέο Μνλάδεο Ζκεξήζηαο Ννζειείαο 

ππνγξάκκηζε θηλδχλνπο νη νπνίνη κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ 

κνλάδσλ. Ήζεια, ινηπφλ, λα ππνγξακκίζσ ζην ψκα φηη ε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ 

άξζξνπ 33 ιέεη επί ιέμεη ηα εμήο: Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα. πνπ εθδίδεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο κεηά απφ  ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο 

(ΚΔΤ), νξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο επηζηεκνληθφο θαη ινηπφο 

εμνπιηζκφο, ε δηαδηθαζία, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη νη έιεγρνη γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, νξίδεηαη ην ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ 



πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Ηδησηηθήο Μνλάδαο Ζκεξήζηαο 

Ννζειείαο. Πέξαλ ησλ γεληθψλ πξνβιέςεσλ, εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, εμνπιηζκφο θαη απαίηεζε απαζρφιεζεο γηαηξψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εηδηθνηήησλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

εθηεινχληαη ζηε Μνλάδα ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο. 

Ζ πξφβιεςε απηή γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο είλαη ε 

εμαζθάιηζε γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ Ζκεξήζησλ Μνλάδσλ θαη είλαη ε απάληεζε 

ζηε ζσζηή αγσλία ηελ νπνία θαηέζεζε ν ζπλάδειθνο. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηνχκε, θχξηε Τθππνπξγέ. 

Ζ Βνπιεπηήο Κνξηλζίαο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Αηθαηεξίλε Φαξκάθε-Γθέθε έρεη ην 

ιφγν. 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΦΑΡΜΑΚΖ-ΓΚΔΚΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φινη καο αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ρψξα βξίζθεηαη ζε 

κηα πνιχ δχζθνιε ζπγθπξία θαη ζε απηή ηελ πνιχ δχζθνιε ζπγθπξία ε θνηλσληθή 

θξνληίδα απνθηά κεγαιχηεξε θαη πην επείγνπζα δηάζηαζε. Δπνκέλσο, ρξένο ηεο 

πνιηηείαο είλαη λα κεξηκλεί έηζη ψζηε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ, πην πξνζηηφ ζε θάζε αζθαιηζκέλν, πην ζχγρξνλν θαη πην θνληηλφ 

ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζπκπνιίηεο καο πξνζηξέρνπλ 

ζε απηφ. 



(ΥΑ) 

 

(EP) 

Δίλαη ζεηηθφ, ινηπφλ, πνπ παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο επηρεηξεί κε απηή ηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πνπ 

ζπδεηάκε ζήκεξα, λα αλαζπγθξνηήζεη θαη λα εληάμεη ηα ΚΑΦΚΑ θαη ηα 

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θξνληίδα 

πγείαο ηεηάξηνπ βαζκνχ. ηελ νπζία, δειαδή, επηρεηξείηαη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε 

ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ε ηζρπξνπνίεζή ηνπο θαζψο κέρξη ζήκεξα νη 

κηθξέο θαη αδχλακεο απηέο κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ιεηηνπξγνχζαλ απηφλνκα 

ρσξίο λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηελ απνζηνιή ηνπο.  

Γηα εκάο ζηελ Κνξηλζία απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο είλαη γλσζηφ 

φηη δηαζέηνπκε έλα απφ ηα πην ππεξζχγρξνλα ΚΑΦΚΑ ζε θηεξηαθέο ππνδνκέο, αιιά 

θαη ζε εμνπιηζκφ. Δίλαη έλα θηήξην πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ, πιήξσο εμνπιηζκέλν ην 

νπνίν ελψ είρε παξαδνζεί απφ ην 2004, ελ ηνχηνηο ε πνιηηηθή ηεο πξνεγνχκελεο 

Κπβέξλεζεο δελ άθελε λα ιεηηνπξγήζεη. Με δηθή καο απφθαζε θαη πνιηηηθή 

βνχιεζε, ακέζσο κφιηο αλαιάβακε ηελ Κπβέξλεζε μεθηλήζακε ηε ιεηηνπξγία απηνχ 

ηνπ ΚΑΦΚΑ ζέηνληάο ην ζηελ ππεξεζία ησλ πνιηηψλ ηεο Κνξηλζίαο θαη δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα φρη κφλν ζε αλζξψπνπο πνπ είραλ ηελ αλάγθε ηνπ ζην λνκφ Κνξηλζίαο, 

αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Αηηηθήο λα πξνζηξέμνπλ ζε 



απηφ θαη πξαγκαηηθά λα έρνπλ πνιχ θαιέο ππεξεζίεο θξνληίδαο, θπζηθήο ηαηξηθήο 

θαη απνθαηάζηαζεο.  

Έρνπλ γίλεη ήδε ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο ζπλεδξίεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 πνπ 

ιεηηνπξγεί ην ΚΑΦΚΑ Κνξίλζνπ. ε απηφ ην δηάζηεκα, βεβαίσο, έρνπλ θαηαγξαθεί 

θαη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά. Λεηηνπξγεί κε έλαλ γηαηξφ απφ ην Ννζνθνκείν 

Κνξίλζνπ θαη κε πξαγκαηηθά κεγάιε πξνζπάζεηα κηαο θπζηάηξνπ ε νπνία έξρεηαη 

απφ ην Δ.Η.Α.Α ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζην ΚΑΦΚΑ Κνξίλζνπ. Θεσξψ, ινηπφλ, φηη 

απηφ ην ΚΑΦΚΑ καδί κε ηα ππφινηπα ΚΑΦΚΑ ζε φιε ηελ Διιάδα, εληαζζφκελα 

ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο κπνξεί πξαγκαηηθά λα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθή 

θνηλσληθή θξνληίδα ζε φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ πξνζηξέρνπλ ζε απηφ.  

Άξα, ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη ζε απηφ ην λνκνζρέδην φιεο νη θνηλσληθέο δνκέο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα ζα ιεηηνπξγήζνπλ πηα θάησ απφ κία εληαία δηνίθεζε, 

εληαία δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ππεξεζία, ψζηε λα γίλνληαη εληαίεο πξνκήζεηεο θαη 

λα ππάξρεη δηαδηθηπαθή ιεηηνπξγία κέζα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, είλαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί έηζη ζα κεησζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ην θφζηνο ησλ 

πξνκεζεηψλ, ζα απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπ ΔΤ κε ηελ επίηεπμε πιεξσκψλ απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη κε ηελ πξνζέιθπζε αζζελψλ πνπ κέρξη ζήκεξα 

θαηεπζχλνληαη είηε ζε ηδησηηθά θέληξα απνθαηάζηαζεο είηε ζε θέληξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη βεβαίσο, ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηρεηξεζηαθή 



απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ. 

Βέβαηα, πέξα απφ απηή ηε ζεκαληηθή εμέιημε, ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, ην ζεκεξηλφ ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζεζπίδεη 

θαη δηάθνξεο άιιεο πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο ηνκέο, φπσο είλαη ε ζέζπηζε ηνπ Δληαίνπ 

Δζληθνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ψζηε 

λα απνγξαθνχλ φινη φζνη είλαη δηθαηνχρνη ησλ πξνλνηαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηδνκάησλ. 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη γλσζηέο νη δπζιεηηνπξγίεο θαηαβνιήο ησλ 

θνηλσληθψλ πφξσλ. Ζ επί ρξφληα θαηαζπαηάιεζε αθελφο ησλ θνηλσληθψλ 

επηδνκάησλ κε ηελ είζπξαμε απ’ φινπο ηνπο πνιίηεο αδηαθξίησο, αθφκε θαη εάλ απηνί 

δελ ηα δηθαηνχληαη, ε έιιεηςε ειέγρνπ απφ ην Τπνπξγείν ηνπ αθξηβνχο αξηζκνχ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο φιε απηή ε δηαδηθαζία κέρξη ζήκεξα 

δηεμαγφηαλ κέζα απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αξρηθά απφ ηηο λνκαξρίεο ζήκεξα απφ 

ηνπο δήκνπο ρσξίο λα έρνπλ θαηαγξαθεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ειεθηξνληθά, ρσξίο 

πξαγκαηηθά λα μέξνπκε εάλ απηέο νη βεβαηψζεηο αληαπνθξίλνληαη θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Κάηη φκσο, πνπ πξέπεη λα θαηαζέζνπκε είλαη φηη πξέπεη λα πάςεη ε 

ηαιαηπσξία ησλ πξαγκαηηθά παζρφλησλ, απηψλ πνπ αλαγθάδνληαη λα πεξλνχλ απφ 



πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο μαλά θαη μαλά, γηα αζζέλεηεο πνπ είλαη ζίγνπξν φηη δελ 

επηδέρνληαη θακία βειηίσζε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

(ST) 

(XA) 

ήκεξα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππεξαζπηζηνχκε ηελ αμηνπξέπεηα απηψλ ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο, πνπ πξαγκαηηθά δηθαηνχληαη ηα πξνλνηαθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα θαη παξάιιεια, φκσο, λα ζεβαζηνχκε ην δεκφζην ρξήκα θαηεπζχλνληάο 

ην ζε απηνχο πνπ ην έρνπλ αλάγθε.  

Μία δεχηεξε κεγάιε ηνκή εμαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ 

αγξνηηθψλ ηαηξείσλ πξνβιέπνληαο ηελ παξάηαζε ηεο ππεξέηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

γηαηξνχ κέρξη ηελ άθημε ηνπ επφκελνπ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο 

θάιπςεο ηεο ζέζεο απφ έλαλ άιινλ γηαηξφ, πξνθεηκέλνπ, φπσο θαηαιαβαίλνπκε φινη, 

λα ππάξρεη δηαξθήο θξνληίδα ζηα απνκαθξπζκέλα ρσξηά, ζηα ρσξηά ηεο ππαίζξνπ. 

Ήηαλ έλα δήηεκα γηα ην νπνίν είραλ εθθξαζηεί πνιιέο δηακαξηπξίεο γηα ηελ 

ππνιεηηνπξγία ησλ αγξνηηθψλ γηαηξψλ θαη ραίξνκαη γηαηί ζήκεξα κπνξνχκε 

πξαγκαηηθά έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα λα δψζνπκε ζηνπο πνιίηεο λα θαηαιάβνπλ φηη 

θαη ηνπο αθνχκε, αιιά πξνζπαζνχκε θάζε θνξά, θάζε ζηηγκή λα εληζρχνπκε θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο πνιηηείαο.  

Μία ηξίηε ηνκή είλαη φηη δηεπζεηείηαη νξηζηηθά ε ηερλεηή πιήξσζε ησλ 

ζέζεσλ γηαηξψλ πνπ ζπλέβαηλε θαη’ εμαθνινχζεζε ζηα λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο, 



θαζψο νη γηαηξνί πνπ θξίλνληαη δηνξηζηένη ζε ζέζε ηνπ ΔΤ θαη νη νπνίνη δελ 

απνδέρνληαλ ην δηνξηζκφ ηνπο, θαζψο θαη νη γηαηξνί πνπ παξαηηνχληαη απφ ηε ζέζε 

ηνπο πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε δχν εηψλ ράλνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ λέα 

ππνςεθηφηεηα πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο. Καηαιαβαίλνπκε φινη κε ηελ 

πξφβιεςε απηή, δίλνπκε θίλεηξα αθελφο ζε απηνχο πνπ ζπλεηδεηά επηιέγνπλ κία 

ζέζε ζην λνζνθνκείν ηεο πεξηθέξεηαο θαη αθεηέξνπ εκπνδίδνπκε εθείλνπο πνπ γηα 

πξνζσπηθνχο ηνπο ιφγνπο θξαηνχζαλ δεζκεπκέλε κία ζέζε ρσξίο λα έρνπλ δηάζεζε 

πξαγκαηηθά λα εξγαζηνχλ θαη νη νπνίνη ζαθέζηαηα κε ηε ζηάζε ηνπο απηή 

ππνβάζκηδαλ θαη ππνηηκνχζαλ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη φζνπο ζπκπνιίηεο καο 

ζηεξίδνληαλ ζε απηφ. 

Μηα άιιε ηνκή, επίζεο, είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

Μνλάδσλ Ζκεξήζηα Ννζειείαο, θαζψο ε Διιάδα ήηαλ ε κνλαδηθή ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δελ είρε ζρεηηθή ζεζκνζέηεζε κε απνηέιεζκα ηδησηηθέο 

κνλάδεο εκεξήζηα λνζειείαο … 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηεο θπξίαο 

Βνπιεπηή) 

Πνιχ ιίγν, θχξηε Πξφεδξε, ηειεηψλσ. 

ΠΡΟΔΓΡEΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Παξαθαιψ. 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΦΑΡΜΑΚΖ – ΓΚΔΚΖ: Αθελφο λα ιεηηνπξγνχλ εθηφο 

πιαηζίνπ θαη αθεηέξνπ λα πξνθαινχλ κία πξφζζεηε επηβάξπλζε ζηα αζθαιηζηηθά 



ηακεία κέζσ εηθνληθψλ εηζαγσγψλ γηα κηθξνεπεκβάζεηο πνπ δελ απαηηνχζαλ 

λνζειεία.  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε απηφ ην ζρέδην λφκνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

πξαγκαηηθά αληηκεησπίδεη δπζιεηηνπξγίεο αλαζπγθξνηεί φια ηα ηδξχκαηα θνηλσληθψλ 

δνκψλ, ηα εληάζζεη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη πξαγκαηηθά κέζσ απηνχ κπνξεί 

θαη λα ιεηηνπξγνχλ πνιχ θαιχηεξα, αιια θαη λα εμνξζνινγίδεη ηηο δαπάλεο. Απηφ 

ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν επείγνλ παξά πνηέ γηαηί νη πνιίηεο έρνπλ αλάγθε λα δνπλ 

θαιπηέξεπζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη απφ φ,ηη θαίλεηαη ν εμνξζνινγηζκφο 

απηφο πνπ πξνθχπηεη γίλεηαη κε πνιχ ιίγα ρξήκαηα. Διπίδνπκε φηη ην 

πνιιαπιαζηαζηηθφ φθεινο ζα είλαη πάξα πνιχ κεγάιν γηα ηνπο ζπκπνιίηεο καο, γη’ 

απηφ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε απηφ ην λνκνζρέδην. 

αο επραξηζηψ πνιχ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 ΠΡΟΔΓΡEΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηνχκε ηελ θ. Αηθαηεξίλε 

Φαξκάθε – Γθέθε. 

Καιείηαη ζην Βήκα ε θ. Μαξία Θενράξε, Βνπιεπηήο Καξδίηζαο ηνπ ΠΑΟΚ. 

ΜΑΡΗΑ ΘΔΟΥΑΡΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, βξηζθφκαζηε ζε κία θξίζηκε ζπγθπξία πνπ καο 

αλαγθάδεη λα θάλνπκε ηεξάζηηεο ζπζίεο πξνθεηκέλνπ ηε ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζην 

ρείινο ηνπ γθξεκνχ, ζπζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ θαηά πνιχ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 



ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ηνπ θξάηνπο θαη επνκέλσο πεξηνξίδνπλ θαη ηηο ελέξγεηεο θαη 

ηηο δξάζεηο πνπ σο εθξπφζσπνη ηεο πνιηηείαο φινη ζα ζέιακε λα αλαιάβνπκε 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπκε ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, ζπζίεο 

φκσο, πνπ ηειηθά ζα καο βγάινπλ απφ ηε δχλε ηεο θξίζεο θαη ζα καο μαλαβάινπλ 

ζην δξφκν ηεο αλάθακςεο. ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα φισλ καο απνηειεί θαη πξέπεη λα απνηειεί ε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο. Ζ Κπβέξλεζε έρεη ήδε πξνβεί ζε κία ζεηξά κέηξσλ θαη λνκνζεηεκάησλ πνπ 

σο ζηφρν έρνπλ ηε ζηήξημε ησλ πην αδχλακσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο είλαη ν 

ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

(MT) 

(ST) 

Με ην λνκνζρέδην πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα ε Κπβέξλεζε πξνρσξά ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο θξνληίδαο πξνθεηκέλνπ αθ’ ελφο λα 

αλαβαζκίζεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη αθ’ εηέξνπ λα θάλεη ην ζχζηεκα πην 

απνηειεζκαηηθφ κέζσ ηεο ηαρχηεξεο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο θαιχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. 

Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, ην ζρέδην λφκνπ πξνβιέπεη ηε ζπγρψλεπζε δηαθφξσλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ πξφλνηαο πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, απνδεηθλχνληαο έηζη ζηελ πξάμε φηη ππάξρεη ηξφπνο λα πξνζθέξεη ην 



ζχζηεκα θνηλσληθήο θξνληίδαο βειηησκέλεο ππεξεζίεο ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απηέο 

απφ αχμεζε ηνπ θφζηνπο γηα ην θξάηνο. ηελ παξνχζα άιισζηε ζπγθπξία 

νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ δαπαλψλ είλαη απαγνξεπηηθή.  

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη παχνπκε λα αλαδεηνχκε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

ιχζεηο, ψζηε νη πνιίηεο λα απνιακβάλνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Ζ ιχζε 

ινηπφλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή έλσζε ησλ 

πξνλνηαθψλ κνλάδσλ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πην νξγαλσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ 

κνλάδσλ απηψλ. 

Με ηε ζπγρψλεπζε ησλ πθηζηάκελσλ ελελήληα ηεζζάξσλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο 

θαη ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο ζην κηζφ επηηπγράλεηαη ε έλσζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ 

απνηεινχζαλ ζθνπέινπο γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη πξνθαινχζαλ 

αχμεζε θφζηνπο. 

Πξψηνλ, νη εξγαδφκελνη αμηνπνηνχληαη νξζνινγηθά θαη απνηειεζκαηηθά, 

πεξηνξίδνληαη νη αληζφηεηεο ζε αξηζκφ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαη 

εμνκαιχλεηαη ε δηαδηθαζία κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζήκεξα είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθακπηε εμαηηίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

ηαλ ινηπφλ παξαηεξείηαη πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ζε κία κνλάδα, απμεκέλεο 

αλάγθεο ή ζνβαξέο ειιείςεηο ζε θάπνηα άιιε, ηφηε ε απφζπαζε ή ε κεηάηαμε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζα είλαη πνιχ πην εχθνιε θαη γξήγνξε. 



Γεχηεξνλ, νη κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζα δηαζπλδένληαη κε ηηο κνλάδεο 

πγείαο ηνπ ΔΤ ζε ιεηηνπξγηθφ θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε 

κηαο πιήξνπο θιίκαθαο ππεξεζηψλ κε εληαία δνκή θαη θηινζνθία. Απηφ ζεκαίλεη 

παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο κε κεησκέλν θφζηνο. 

πγθεθξηκέλα, ην ζρέδην λφκνπ δεκηνπξγεί έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα 

απνθαηάζηαζεο ζ’ νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, φπνπ ζα εθαξκφδνληαη νη πην 

ζχγρξνλεο θαη πνηνηηθέο ηερληθέο δηάγλσζεο, λνζειείαο θαη ζεξαπείαο κε ρξήζε θαη 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Δπηπιένλ, ξπζκίδνληαη θαη δεηήκαηα πνπ απνηεινχζαλ ζηξεβιψζεηο εηψλ ζην 

ρψξν ηεο πγείαο, φπσο ε θάιπςε θελψλ ζέζεσλ αγξνηηθψλ γηαηξψλ θαη ε ηερληθή 

πιήξσζε ζέζεσλ γηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο. Γηα ηα ηαηξεία ππαίζξνπ, 

πνπ πνιιέο θνξέο έκελαλ ρσξίο γηαηξφ απφ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο 

κέρξη ηελ έιεπζε ηνπ λένπ γηαηξνχ, ηψξα πξνβιέπεηαη παξάηαζε ηεο ππεξέηεζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ γηαηξνχ έσο θαη δψδεθα κήλεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο 

ζέζεο απφ άιιν γηαηξφ.  

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηέηνην πξφβιεκα, εηδηθά ζε λνκνχο, φπσο ε πεξηθέξεηά κνπ, ε 

Καξδίηζα, κε απνκαθξπζκέλα νξεηλά ρσξηά, πνπ ε απνπζία γηαηξνχ κπνξεί λα έρεη 

πξαγκαηηθά θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο θαηνίθνπο. 



Γηα ηα δε λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο, γηαηξνί πνπ είηε δελ απνδέρνληαη ην 

δηνξηζκφ ηνπο ζε ζέζε ηνπ ΔΤ είηε παξαηηνχληαη ηεο ζέζεο πξηλ πεξάζνπλ δπν 

ρξφληα δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο λέαο ππνςεθηφηεηαο γηα πέληε ρξφληα, 

δειαδή δίλεηαη ηζρπξφ αληηθίλεηξν ζε φζνπο πξνθαινχλ θσιχκαηα ζην ζχζηεκα. 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη νη λέεο ξπζκίζεηο πνπ θέξλεη ην λνκνζρέδην είλαη 

πνιιέο. Δπηηξέςηε κνπ φκσο, θχξηε Τπνπξγέ, λα ζηαζψ ζ’ έλα ζεκείν πνπ απαζρνιεί 

πνιινχο ζπκπνιίηεο καο. Μηιάσ βεβαίσο γηα ην ζεζκφ ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο, 

Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ησλ 

ΚΤΚΔΚΑΜΔΑ πνπ κε ην λνκνζρέδην ζπγρσλεχνληαη κε ηηο κνλάδεο πγείαο. 

Σα ΚΤΚΔΚΑΜΔΑ ηδξχζεθαλ ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Απνηέιεζαλ βαζηθφ άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

θαη’ εμνρήλ κνλάδα πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο θξνληίδαο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κ’ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο αλαπεξίαο 

απνηέιεζε βαζηθφ ηνπο ζηφρν, ελψ απνηεινχζαλ θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα ΑΜΔΑ 

ηεο πεξηθέξεηαο, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπο, θαζψο ηνπο εμαζθάιηδε ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Με ηελ θαηάξγεζή ηνπο θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζε φκνξεο λνζειεπηηθέο 

κνλάδεο σο θέληξα θπζηθήο θαη ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο δελ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο ησλ ΑΜΔΑ, θαζψο ηα λπλ ΚΤΚΔΚΑΜΔΑ 



δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

απνθαηάζηαζεο. 

(MB) 

(MT) 

Ο ξφινο ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ είλαη ην λα θαιχπηνπλ αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ΑΜΔΑ θαη γη’ 

απηφ ε κεηαρείξηζή ηνπο απφ ηελ Πνιηηεία ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη φρη κφλν ζηε 

θπζηθή θαη ηαηξηθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ΑΜΔΑ θαη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο 

ρψξαο.  

Απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρσ απφ ην ηνπηθφ Κέληξν ηεο Πεξηθέξεηάο κνπ κπνξψ 

λα ζαο πσ φηη γίλεηαη κία εμαηξεηηθή δνπιεηά απ’ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ –ην 

δηνηθεηηθφ, ην λνζειεπηηθφ θαη ηδηαίηεξα απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ- θαη 

ζεσξψ, θχξηε Τπνπξγέ, φηη ε θαηάξγεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ θαη ε 

κεηαηξνπή ηεο κνλαδηθήο απηήο Μνλάδαο γηα φιεο ηηο αλαπεξίεο ζε κνλάδα 

απνθαηάζηαζεο ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα. Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην μαλαδνχκε 

πξνζεθηηθά απηφ, θχξηε Τπνπξγέ, γηα λα κελ εγθαηαιείςνπκε ηα άηνκα κε αλαπεξία 

ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ ηχρε ηνπο. Θα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη ηξφπνη δηαηήξεζεο ηεο 

απηνλνκίαο ησλ Τπεξεζηψλ θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη ςπρνθνηλσληθήο 



ζηήξημεο, ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, θαη λα κελ 

κεηαηξαπνχλ ζε κνλάδεο απνθαηάζηαζεο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε πγεία είλαη ην ππέξηαην αγαζφ, ην νπνίν 

έρνπκε ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπκε πξψηα απ’ φια, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο βηψλνπκε σο ρψξα απηή ηε ζηηγκή. Με ην λνκνζρέδην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο γίλεηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δνκψλ, ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη –ην ζεκαληηθφηεξν- ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε 

πνηφηεηα, ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Δίλαη ην ιηγφηεξν πνπ έρνπκε λα 

θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή γηα ηνπο πνιίηεο καο ζ’ απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία.  

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ινηπφλ, ππεξςεθίδσ ην λνκνζρέδην.  

 Δπραξηζηψ.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία Μαξία 

Θενράξε.  

Σν ιφγν έρεη ν Αλεμάξηεηνο Βνπιεπηήο Αηηηθήο θ. Αζαλάζηνο Λεβέληεο.   

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε, πφζνη νκηιεηέο ζα 

κηιήζνπλ αθφκε; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ):  Άιινη δχν ηνπιάρηζηνλ.  

Οξίζηε, θχξηε Λεβέληε, έρεηε ην ιφγν.  



ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην Τπνπξγείν Τγείαο είλαη ην επηηειηθφ 

φξγαλν ηεο Πνιηηείαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε 

λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη Τπεξεζίεο πγείαο θαη λα πξνζθέξνληαη πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο πγείαο ζην ιαφ. κσο εγψ πξνζσπηθά έρσ παξαθνινπζήζεη εθαηνληάδεο 

ζπδεηήζεηο, νκηιίεο θαη νκηιεηέο εδψ ζηε Βνπιή γηα ζέκαηα πγείαο θη έρσ 

ζπκκεηάζρεη θη εγψ ν ίδηνο ζε πάκπνιιεο ηέηνηεο ζπδεηήζεηο. Με ιχπε 

δηαπηζηψλνπκε φηη δπζηπρψο ηα πξάγκαηα δελ πξνρσξνχλ. Αληί λα πάκε πξνο ην 

θαιχηεξν πάκε πξνο ην ρεηξφηεξν. Καη ην πξφβιεκα είλαη, θχξηε Τπνπξγέ, γηαηί πάκε 

απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν αληί λα πάκε ζην θαιχηεξν.  

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ έρνπκε ηνικήζεη λα «πηάζνπκε ηνλ ηαχξν απφ ηα 

θέξαηα». Ση ζεκαίλεη απηφ; Πξψηνλ, λα δνχκε ηελ πξφιεςε. ήκεξα –ην έρνπκε πεη 

θη άιιεο θνξέο- ην 80% ησλ αζζελεηψλ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ. Δδψ δελ ξίρλνπκε 

βάξνο, θχξηε Τπνπξγέ, ζηελ πξφιεςε. Πξφιεςε ζεκαίλεη πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο. Κη εκείο αθφκα ζπδεηάκε θαη ςειιίδνπκε θάζε ηφζν ή ξίρλνπκε δηάθνξεο 

«εθππξζνθξνηήζεηο» θαη «βεγγαιηθά», φηη φπνπ λα’ λαη αξρίδεη θαη ζα ιεηηνπξγήζεη. 

Γελ ιεηηνπξγεί ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηηο πθηζηάκεζα.  

Πξφιεςε ζεκαίλεη λα ελεκεξψλνληαη νη πνιίηεο. Να ζαο πσ έλα απιφ 

παξάδεηγκα: ην AIDS. Θα κπνξνχζακε λα απνθχγνπκε φια απηά ηα πεξηζηαηηθά. 

Δπίζεο φζνλ αθνξά ηα ηξνραία, ζα κπνξνχζακε κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε ησλ λέσλ 



απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο δσήο ηνπο λα απνθχγνπκε ηα ηξνραία αηπρήκαηα, φπσο 

επίζεο ηηο αζζέλεηεο θαη ηελ παρπζαξθία. Έρνπκε ηα πην παρχζαξθα παηδηά ζηελ 

Δπξψπε, γηα λα κελ πσ θαη ζ’ φιε ηελ πθήιην, θαη απηφ έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ πίεζε, γηα ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε θη φια απηά ηα νπνία έξρνληαη κεηά, ζε 

ζπλέρεηα.  

Απφ ηελ άιιε έλα ζέκα είλαη ην πψο νξγαλψλνπκε ηηο ππεξεζίεο. Αθφκα, 

θχξηε Τπνπξγέ, πεξηκέλνπκε ηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε. Πνχ είλαη απηφο ν ξεκάδεο ν 

πγεηνλνκηθφο ράξηεο λα καο δηαθσηίζεη γηα ην πνχ είλαη νη αλάγθεο πνπ έρνπκε; Σν 

έρνπκε πεη ηφζεο θνξέο. Απηή ηε ζηηγκή είθνζη κεγάια δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη 

ζηνλ άμνλα Βαζηιίζζεο νθίαο – αξρή Μεζνγείσλ. Κη εδψ κάιηζηα, φηαλ γίλνληαη 

θαη πξνζπάζεηεο γηα ζπγρψλεπζε, ππάξρνπλ θαη αληηξξήζεηο. Δγψ λνκίδσ φηη απηέο νη 

κνλάδεο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αιιηψο. Θα έπξεπε λα αλαδηνξγαλσζνχλ. 

Γελ ην θάλνπκε απηφ.  

(SS) 

  

(4ΜΒ) 

Δπνκέλσο, νη ππεξεζίεο πγείαο δελ έρνπκε αθφκα απνθαζίζεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. 

Δξρφκαζηε ηψξα ζην λνκνζρέδην γηα ην νπνίν εκείο επί ηεο αξρήο 

ηνπνζεηεζήθακε ρζεο θαη ην θαηαςεθίδνπκε επί ηεο αξρήο γηαηί έρεη πάξα πνιιά 



αξλεηηθά, παξά ην φηη έρεη θαη κεξηθά ζεηηθά. Γελ απαξληφκαζηε ηηο αγαζέο 

πξνζέζεηο. κσο, έηζη φπσο πάλε λα ιεηηνπξγήζνπλ, θνβφκαζηε φηη θαη απηέο 

πλίγνληαη ηειηθά ζην ζχλνιν, πνπ ζεσξνχκε φηη ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία είλαη 

αξλεηηθφ.  

Πξψηνλ, εδψ κηιάκε γηα αλαζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη θάλνπκε ζπγρψλεπζε απηψλ ησλ κνλάδσλ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κε ηα λνζνθνκεία. Σν είπακε θαη ρζεο. Γελ κπνξνχλ λα 

ζπιιεηηνπξγήζνπλ απηνί νη δχν ηνκείο. Δίλαη άιιν ην έλα, άιιν ην άιιν. Αζθαιψο, 

ζέινπκε ελίζρπζε πγεηνλνκηθή -αλ ζέιεηε- θαη λνζειεπηηθή πξνπαληφο, φκσο, 

ηαηξηθή θαη ζε απηέο ηηο κνλάδεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. Απηφ ην ρξεηαδφκαζηε. Αιιά 

έηζη φπσο ππνιεηηνπξγνχλ ηα λνζνθνκεία, δελ πξφθεηηαη λα ηα εμαζθαιίζνπκε αλ 

πάκε θαη θνιιήζνπκε θαη ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα. Αο πνχκε, αλ θνιιήζνπκε ην 

πξνλνηαθφ ίδξπκα εδψ ηνπ θαξακαγθά ζην Ννζνθνκείν ηεο «Αγίαο Βαξβάξαο» ή ην 

«ΑΣΣΗΚΟ», πηζηεχνπκε φηη ζα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα;  

Γελ ππάξρεη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Καη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ έρνπλ 

νχηε ηα λνζνθνκεία, νχηε ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα. Καζψο  έρνπκε θαη ηηο 

απαγνξεχζεηο ηψξα -πέληε ή δέθα θεχγνπλ, έλαο έξρεηαη- πψο ζα θαιπθζνχλ απηέο νη 

αλάγθεο; Μελ έρνπκε ςεπδαηζζήζεηο.  

Καη έλα δεχηεξν, ην είπακε θαη ην είπαλ θαη ηφζνη άιινη νκηιεηέο εδψ: Ση ζα 

γίλεη κε ηελ πεξηνπζία ησλ πξνλνηαθψλ ηδξπκάησλ; Γηα εκέλα είλαη απαξάδεθην απηφ 



έηζη φπσο έρεη δηαηππσζεί: ηη πεξηέξρεηαη –ιέεη- ε πεξηνπζία ζηα λνζνθνκεία ρσξίο 

ηελ ηήξεζε νηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα. Ξέξεηε 

ηη ζεκαίλεη απηφ; Καηαιαβαίλεη ν θαζέλαο ηη ζεκαίλεη απηφ; ηη απηή ε πεξηνπζία 

πηα πεξηέξρεηαη ζην λνζνθνκείν, ην νπνίν ζα ηε δηαρεηξηζηεί θαηά ην δνθνχλ. Καη 

επεηδή ηα λνζνθνκεία πάζρνπλ νηθνλνκηθά -θαη ζα πάζρνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζην 

κέιινλ κε ηελ εμέιημε πνπ έρνπκε- θαηαιαβαίλεηε φηη πνιχ ζχληνκα, ζα βξεζνχλ 

δηάθνξνη ηξφπνη λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα θαη λα δηαζπαζηζηεί απηή ε πεξηνπζία. 

Γπζηπρψο, πάκε λα θάλνπκε έλα ζρέδην «Καιιηθξάηε» ζηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα 

ρσξίο φκσο, λα έρνπκε πξννπηηθή γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά.  

Σψξα ζην Β΄ Κεθάιαην, ζηα άξζξα 10 έσο 17 κηιάκε γηα ην Δζληθφ χζηεκα 

Φπζηαηξηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο. Αζθαιψο, ρξεηαδφκαζηε Κέληξα 

Απνζεξαπείαο θαη είζηε, θχξηε Τπνπξγέ, ελήκεξνο θαη εηδηθφο, ζα έιεγα. Μπνξείηε, 

ινηπφλ, λα ζθεθζείηε φηη απηή ηε ζηηγκή ε απνθαηάζηαζε πνπ έρνπκε είλαη 

ππνηππψδεο, δηαθφζηα θξεβάηηα ζην ΚΑΠΑΦ ζηνπο «Αγίνπο Αλαξγχξνπο» θαη θάηη 

ιίγα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Πάηξα. Γελ επαξθνχλ. Υξεηαδφκαζηε ρηιηάδεο 

θξεβάηηα. Απηά ηα θξεβάηηα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο εάλ ζηειερψλνληαη κε 

ην αλάινγν πξνζσπηθφ θαη έρνπλ θαη ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ νη κνλάδεο, γηαηί ηφηε 

κπνξνχκε λα πξνιάβνπκε θαη λα ζεξαπεχζνπκε πάξα πνιινχο. Μάιηζηα απηφ πξέπεη 

λα ην θάλνπκε έγθαηξα γηα λα έρνπκε θαη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα.  



Γελ ην βιέπνπκε λα γίλεηαη. Δδψ ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, θχξηε Τπνπξγέ, 

ιέηε ην εμήο: «Σα Κέληξα Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

δηαζέηνπλ αξηηφηαην θαη ζχγρξνλν ζεξαπεπηηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο παξέκελε 

αλεθκεηάιιεπηνο». Γηαηί δελ ηνλ εθκεηαιιεπφκαζηε ηφζα ρξφληα; Πνηνο θηαίεη; Σηο 

πηαίεη, ηέινο πάλησλ, ζε απηφλ ηνλ ηφπν; Γηαηί δελ ηνλ εθκεηαιιεπφκαζηε;  

Να ζαο πσ έλα παξάδεηγκα, θχξηε Τπνπξγέ; ην Οιπκπηαθφ Υσξηφ ε 

Οιπκπηαθή Πνιπθιηληθή. Φηηάρηεθε θαη ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο 

ππεξεζίεο. Ση έγηλε; Σν θάλακε έλα θέληξν θεξδνζθνπηθφ νπζηαζηηθά, κε 

πξνεγνχκελν λνκνζρέδην, κε λφκν ηνπ θπξίνπ Καθιακάλε. Γελ πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζα έπξεπε. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή) 

Σψξα ην Γ΄ Κεθάιαην αθνξά ην Δληαίν Δζληθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ 

Παξνρψλ. Αζθαιψο, εδψ πεξηιακβάλνληαη φινη απηνί πνπ έρνπλ αλάγθε, φζνη έρνπλ 

αλαπεξίεο, επηδφκαηα πξφλνηαο, ππεξήιηθεο, άλεξγνη, κεηξφηεηα, πνιχηεθλνη θ.ιπ.. 

Αζθαιψο, απηέο νη παξνρέο είλαη πνιχ πεληρξέο. Σν είπα θαη ρζεο φηη πνιινί δελ 

παίξλνπλ, φπσο είλαη νη άλζξσπνη πνπ παζαίλνπλ εγθεθαιηθά, εκηπιεγίεο ή απηνί πνπ 

έρνπλ αλαπεξία απφ ηξνραία αηπρήκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη δελ παίξλνπλ. Αιιά θαη 

απηνί πνπ παίξλνπλ, έρνπλ εδψ θαη ην «ζαξάθη» απηνχ ηνπ ηφπνπ, δειαδή ην φηη 

ππάξρνπλ θαη «κατκνχδεο».  



(SM) 

(SS) 

Παίξλνπλ άλζξσπνη πνπ δελ δηθαηνχληαη. Σα είπακε θαη ηα μαλαείπακε, δελ 

ρξεηάδεηαη λα ηα επαλαιάβνπκε. Τπάξρνπλ δηάθνξνη κεραληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ’ 

απηφ ην θξάηνο κε ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα θαη κε ηηο δηάθνξεο δηαπινθέο πνπ 

ππάξρνπλ. 

’ απηφ φκσο ην θεθάιαην ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ην θξάηνο πξφλνηαο είλαη 

νπζηαζηηθά ππφ δησγκφ. Θα αλαθέξσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Ζ «Βνήζεηα 

ζην πίηη» νπζηαζηηθά έρεη θαηαξγεζεί ζηελ πξάμε, εθφζνλ δελ πιεξψλνπκε ην 

πξνζσπηθφ. Πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο. Δπνκέλσο γηαηί δελ ην θξνληίδνπκε 

απηφ;  

ην πέκπην θεθάιαην γηα ηε ζπλεξγαζία, ζπγρψλεπζε –δελ μέξσ πψο λα ηελ 

πεη θαλείο- ηνπ Αηγηλεηείνπ κε ην Αξεηαίεην, πηζηεχσ φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 

ηέηνηεο κεγαιχηεξεο κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα εξγαδφκνπλα ζηελ Αγγιία ζε έλα 

κεγάιν λνζνθνκείν δπφκηζη ρηιηάδσλ θιηλψλ. Τπήξραλ πνιιέο κνλάδεο, νπζηαζηηθά 

μερσξηζηά λνζνθνκεία ζε κηα κεγάιε έθηαζε θαη κπνξνχζαλ απηά λα ζπληνλίδνληαη 

θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο. Δδψ δελ ην έρνπκε θάλεη απηφ, γηαηί απφ ηελ αξρή δελ 

ππήξρε πξνγξακκαηηζκφο θαη νχηε θαη ηψξα ππάξρεη. 

ην άξζξν 25 κηιάηε γηα δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο. Αζθαιψο θαη πξέπεη λα ππάξρεη. 



Γελ μέξσ. Απηνί νη έιεγρνη πνπ ππάξρνπλ είλαη ππνηππψδεηο θαη ππάξρεη κεγάιε 

δηαθζνξά, δηαπινθή θαη αδηαθάλεηα, θχξηε Τπνπξγέ. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα 

παηάμνπκε; Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ηηκσξήζνπκε απηνχο πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

ηελ πγεία γηα λα ζεζαπξίδνπλ; Γελ ην βιέπσ λα γίλεηαη. 

Βέβαηα, ε δηαζπάζηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο είλαη δεδνκέλε. Τπάξρεη 

ζπαηάιε, ππάξρεη ππεξθαηαλάισζε θαξκάθσλ, πιηθψλ. Σν είπαλ θαη άιινη. 

Ξνδεχνπκε ηξεηο θνξέο παξαπάλσ θάξκαθα απφ ηνπο άιινπο Δπξσπαίνπο θαη απηφ 

δελ ρξεηάδεηαη. Δίλαη επηθίλδπλν θαη έρεη επηπηψζεηο θαη ζπλέπεηεο. Γελ θαηαθέξακε 

φκσο λα ην ζηακαηήζνπκε. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη φζνη έρνπλ αλάγθε λα κελ 

έρνπλ ην θάξκαθφ ηνπο.  

Κάλνπκε θαη ππεξθαηαλάισζε εμεηάζεσλ. Δδψ βέβαηα έρνπκε θαη 

ππεξπιεζψξα γηαηξψλ θαη απηφ δεκηνπξγεί θαη άιια θαηλφκελα. Γελ είλαη κφλν ην 

πξφβιεκα ηεο εηδηθφηεηαο, είλαη ην ηη ζα θάλνπλ φινη απηνί νη άλζξσπνη. Πξέπεη 

ινηπφλ λα δνχκε θαη πψο ειέγρνπκε ζπλνιηθά ηελ παξαγσγή γηαηξψλ, γηαηί έρνπκε ην 

θαηά θεθαιή πςειφηεξν πνζνζηφ ζε φιε ηελ πθήιην. Δπνκέλσο είλαη έλα εθιεθηφ 

επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, αιιά πξέπεη λα δνχκε ηη θάλνπκε θαη απφ εδψ θαη πέξα. 

Μπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ζ’ απηφ ην ξπζκφ ππεξπαξαγσγήο γηαηξψλ; Γελ λνκίδσ.  

Δίκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζηε ξχζκηζε γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο 

γηαηξνχο λα θάλνπλ ηδησηηθφ ηαηξείν. 



(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή) 

Σειείσζα, θχξηε Πξφεδξε.  

Σν έρνπκε αλαπηχμεη επαλεηιεκκέλα. Έρνπκε πεη θαη γηα ηνλ ΔΟΠΠΤ. Σν λα 

εξγάδνληαη άπαμ ηεο εβδνκάδαο νη γηαηξνί ηνπ ΔΟΠΠΤ κέζα ζην δεκφζην ζχζηεκα 

πγείαο, φπσο θαη νη ηδησηηθέο κνλάδεο εκεξήζηαο λνζειείαο είλαη άιιν έλα πφδη πνπ 

κπαίλεη κέζα ζην ΔΤ. Σν ξνθαλίδνπκε έηζη κε ζπλέπεηα, φπσο θαηαιαβαίλνπκε, απφ 

ηε κηα λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ΔΤ θαη απφ ηελ άιιε λα γηγαληψλεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Απηφ βέβαηα ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα 

πιεξψλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα απφ ηελ ηζέπε ηνπο νη πνιίηεο. 

Γηα φια απηά, ινηπφλ, εκείο ιέκε φηη ζα έπξεπε λα ηα ρεηξηζηνχκε αιιηψο. 

Απηά ηα άξζξα νπσζδήπνηε δελ ηα ςεθίδνπκε. 

αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ Αλεμάξηεην 

Βνπιεπηή Αηηηθήο, θ. Αζαλάζην Λεβέληε. 

Σν ιφγν έρεη ε ηειεπηαία αγνξήηξηα γηα ζήκεξα ε Βνπιεπηήο Υαλίσλ ηνπ 

ΠΑΟΚ θα Δπαγγειία Κνπξνππάθε, γηα νρηψ ιεπηά.  

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΚΟΤΡΟΤΠΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 

Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζεκεξηλφ πξνο ςήθηζε 

λνκνζρέδην αλαθέξεηαη ζηελ αλαζπγθξφηεζε θνξέσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηα 



Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ΔΤ θαη ζε άιιεο δηαηάμεηο. Έρεη 

μεθάζαξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ρσξίο πξφζζεην θφζηνο. 

Δπηρεηξείηαη κηα πξαγκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο θαη θαηαδεηθλχεηαη ε βνχιεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο γηα ζσζηή θξνληίδα θαη παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ηέηνηνπ είδνπο. 

Αλαδηνξγαλψλεηαη ην θνηλσληθφ θξάηνο, ην εζληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο θξνληίδαο 

πνπ αλαπηχρζεθε παιαηφηεξα ζε κηα επνρή πςειψλ πξνζδνθηψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ. Σψξα, φκσο, ήξζε ε ψξα λα πξνζαξκνζηεί ζην ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθνινπζήζεη κελ λα είλαη βηψζηκν, αιιά ζπγρξφλσο λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

ιεηηνπξγηθφ θαη ιηγφηεξν θνζηνβφξν.  

(DE) 

(04SM) 

Σν Α’ Κεθάιαην ηνπ λνκνζρεδίνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο δεκνζίσλ 

θνξέσλ πξφλνηαο, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ απηψλ, κε 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ησλ πθηζηάκελσλ 

πφξσλ ηνπο. 

ήκεξα ππάξρνπλ κελ πνιιέο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, αιιά 

δπζηπρψο, ε πνζφηεηα νχηε θαη εδψ εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, νη πνιιέο 



κνλάδεο θξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο αλαπνηειεζκαηηθέο, σο αδχλακεο 

νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά, πνιιέο θνξέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλελεξγείο. Οη 

πεξηζζφηεξεο αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα δηαρεηξηζηηθά, έρνπλ πνιιέο δηνηθεηηθέο 

επηβαξχλζεηο, θακία πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. Με ηελ ηνπνζέηεζε θνηλήο δηνίθεζεο ζε νκνεηδείο κνλάδεο, νη πνιίηεο 

ηεο θάζε πεξηνρήο ζα δηαπηζηψζνπλ κία θνηλή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

απφ ηηο κνλάδεο άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 

Σαπηφρξνλα κε ηε ιεηηνπξγηθή θαη επηζηεκνληθή δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ΔΤ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, επηηπγράλεηαη ε πιεξέζηεξε δπλαηή παξνρή ππεξεζηψλ ρσξίο 

πξφζζεην θφζηνο. Δίπε ν Τπνπξγφο θ. Μπφιαξεο -θαη ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα καδί 

ηνπ- φηη κε ηε ζπγρψλεπζε δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θεξδίδνπκε 

αλζξψπνπο, θεξδίδνπκε ρξήκαηα, ζεβφκαζηε ην δεκφζην ρξήκα, φρη κφλν κέρξη ην 

ηειεπηαίν επξψ, αιιά απφ ην πξψην. Απηφ είλαη θαη ε νπζία απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ. 

Ζ πιεξέζηεξε θάιπςε, ε νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ε πιήξεο ρσξηθή δηείζδπζε 

κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κφλν κέζα απφ ηζρπξέο δνκέο πνπ επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη κεηψλνπλ ηα δηνηθεηηθά βάξε. 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε εδψ γηα αθφκε κία θνξά φηη νη πθηζηάκελεο ζέζεηο 

θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ππφ ζπγρψλεπζε θνξέσλ δηαηεξνχληαη σο έρνπλ. Με ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζην λέν θνξέα θαλέλαο εξγαδφκελνο δελ ράλεη ηε ζέζε ηνπ. Ο ζηφρνο 



είλαη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηα θξηηήξηα είλαη 

ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ, ε πιήξεο γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, ε νκνηφηεηα ηεο νκάδαο ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ θάζε 

δνκή, ε ειηθία θαη ην είδνο ηεο πάζεζεο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ. Φπζηθά, ν θπξίαξρνο 

ζηφρνο παξακέλεη ε κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα φινπο 

ηνπο πνιίηεο. 

Δπηπιένλ, κε ηελ θαηάξγεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ επηηπγράλεηαη ν 

εμνξζνινγηζκφο θαη ε εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε αλαδηνξγάλσζε παχεη 

κνλάδεο πνπ πξφζθεξαλ ειάρηζηα ζηνπο πνιίηεο, ελψ ηαπηφρξνλα μφδεπαλ κεγάια 

πνζά ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

Πιένλ, δεκηνπξγείηαη νξγαλσκέλα θαη κεζνδηθά έλα Δζληθφ χζηεκα 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ ζα είλαη ζπκθέξνλ γηα ην δεκφζην θαη απφ άπνςε 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη απφ άπνςε ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα πεξίνδν πνπ αγσληδφκαζηε γηα ηε δεκνζηνλνκηθή 

εμπγίαλζε. 

ην Β’ Κεθάιαην ζπγθξνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα 

Δζληθφ χζηεκα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο, κε ηελ έληαμε Μνλάδσλ 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζην ΔΤ. Απηέο νη Μνλάδεο 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ηα ιεγφκελα ΚΑΦΚΑ, είλαη ηα Κέληξα Απνζεξαπείαο 

Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο ή ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, ηα Κέληξα 



Δθπαίδεπζεο, Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο ΑΜΔΑ. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζα εληζρπζνχλ επηζηεκνληθά, 

ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά. Δπηπιένλ, παξάιιεια κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θπζηθήο θαη 

ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο ζα παξέρνληαη θαη ππεξεζίεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζηήξημεο ησλ αηφκσλ πνπ ζηεξίδνπλ, κέζσ ηεο έληαμεο ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Απνθαηάζηαζεο πνπ δηαζέηνπλ άξηην εμνπιηζκφ απφ ην ΔΤ είλαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο αλαβάζκηζε, θαζψο νπζηαζηηθά αμηνπνηείηαη πιένλ ν ζχγρξνλνο 

ζεξαπεπηηθφο εμνπιηζκφο ησλ θέληξσλ πνπ παξέκελε αλεθκεηάιιεπηνο ιφγσ 

έιιεηςεο ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ζ πξσηνβνπιία απηή ηνπ Τπνπξγείνπ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, απνθηά 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ 

επηηπγράλεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε κέζσ κηαο 

εληαίαο δνκήο πνπ ζα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο κε ζσζηή δηαρείξηζε. 

ην Γ’ Κεθάιαην ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο 

Δζληθνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. 

Αλαξσηηέηαη θαλείο γηαηί ζα έπξεπε λα θηάζνπκε ζην 2011 γηα λα αξρίζεη λα ηεξείηαη 

ην ελ ιφγσ Μεηξψν. Δπηηέινπο, ζα δεκηνπξγεζεί κία βάζε δεδνκέλσλ ράξε ζηελ 



νπνία ζα αληηκεησπηζηνχλ πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο θαη ηα επηδφκαηα ζα δηαηίζεληαη 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα δηθαηνχληαη πξαγκαηηθά. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αμίδνπλ πξαγκαηηθά εχζεκα ζηε ζεκεξηλή 

Κπβέξλεζε θαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, δηφηη επί ησλ εκεξψλ 

ηνπο μεθηλά κία ηφζν απιή, αιιά ηφζν νπζηαζηηθή θαη ζεκαληηθή πξάμε ειέγρνπ. Σν 

άξζξν 25 θηλείηαη, επίζεο, ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο κέζσ ελφο ειεγθηή θαη κηαο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ. 

(AM) 

(DE) 

Απηά ηα δχν άξζξα απνδεηθλχνπλ ζηελ πξάμε φηη ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε.  

Δλ ηέιεη, ην παξφλ λνκνζρέδην αλαβαζκίδεη, εθζπγρξνλίδεη, ελδπλακψλεη, 

εληζρχεη ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο θαη πξφλνηαο, δειαδή απηφ θαζ’ απηφ ην 

θνηλσληθφ θξάηνο, ην θνηλσληθφ θξάηνο πνπ αμίδνπλ νη Έιιελεο πνιίηεο. 

Δπραξηζηψ. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία Δπαγγειία 

Κνπξνππάθε, Βνπιεπηή Υαλίσλ ηνπ ΠΑΟΚ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δέρεζηε ζην ζεκείν απηφ λα ιχζνπκε ηε 

ζπλεδξίαζε; 



ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. 

Με ηε ζπλαίλεζε ηνπ ψκαηνο θαη ψξα 16.15’ ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα αχξην 

εκέξα Πέκπηε 13 Οθησβξίνπ 2011 θαη ψξα 9.30΄, κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ 

ψκαηνο α) θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, ζπδήηεζε επηθαίξσλ εξσηήζεσλ θαη β) 

λνκνζεηηθή εξγαζία, ζπλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο επί ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο:  

«Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, 

Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                        ΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ   

 


