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Αθήνα, σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08΄ 

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια 

για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

αρχίζει η συνεδρίαση. […] 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά την 

υστέρηση της χρηματοδότησης στους φορείς των δομών πρόληψης και 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. 

Έτσι, λοιπόν, από 1/1/2014 μέχρι και αυτή τη στιγμή οι μισθοί των 

εργαζόμενων στον ΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΘΕΑ και στα κέντρα πρόληψης δεν καλύπτονται 

από τους αντίστοιχους κωδικούς των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού για 

το οικονομικό έτος 2014. 



 

 Τι γίνεται στον ΟΚΑΝΑ; Έχουμε απλήρωτους εργαζόμενους για δύο μήνες. 

Τους δόθηκε έναντι ένα χρηματικό ποσό για το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Ιανουαρίου από αδιευκρίνιστη πηγή. Θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η πηγή 

και ποιος ο κωδικός της; 

Από την άλλη μειώθηκε, μεταξύ άλλων φορέων, ο προϋπολογισμός του 

ΟΚΑΝΑ με απόφασή σας, κύριε Υπουργέ, από 31 Ιανουαρίου κατά 300.000 ευρώ 

και αυτά τα χρήματα μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Στο ΚΕΘΕΑ οι μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες καλύφθηκαν μέχρι 

σήμερα οριακά από τα αποθεματικά τους.  

Για τον τρίτο φορέα, για τα κέντρα πρόληψης, οι εργαζόμενοι είναι 

απλήρωτοι τρεις μήνες, δηλαδή από το Δεκέμβρη του 2013, παρ’ όλο που από 3 

Δεκεμβρίου έχει εκταμιευτεί ποσό 500.000 ευρώ υπέρ των κέντρων πρόληψης και 

έχει δοθεί στον ΟΚΑΝΑ. Αυτά τα χρήματα δεν έχουν αποδοθεί. Θα θέλαμε να 

μάθουμε τι γίνονται αυτά τα χρήματα, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή; Και βέβαια 

εάν δεν δοθούν μεγαλώνει το έλλειμμα υπέρ των κέντρων πρόληψης στο οποίο έχει 

υποπέσει στο παρελθόν ο ΟΚΑΝΑ –2,5 εκατομμύρια και πλέον, περίπου, εκτιμήθηκε 

σε κάποια φάση από το Υπουργείο Υγείας. Πώς αυτή η διαδικασία ελέγχεται; 

Υπάρχει και εδώ πρόβλημα εσωτερικής δανειοδότησης;  

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου 

Βουλευτή) 



Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό τελειώνω. 

Επίσης, μειώθηκε ο προϋπολογισμός των κέντρων πρόληψης, όπως και του 

ΟΚΑΝΑ, κατά 500.000 ευρώ τα οποία μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του 

ΚΕΕΛΠΝΟ.  

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση, παρ’ όλο που η 

προηγούμενη έχει λήξει στις 31/12/2013 για τα κέντρα πρόληψης. Είναι, λοιπόν, αυτή 

τη στιγμή η καινούργια σύμβαση σε διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Υπουργείο άργησε πάρα πολύ. Πριν από δεκαπέντε-είκοσι 

μέρες δόθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για έλεγχο. Άρα, με ευθύνη του 

Υπουργείου καθυστέρησε η κατάρτιση της σύμβασης και ο έλεγχός της και γι’ αυτόν 

το λόγο ακόμη δεν μπορούν οι εργαζόμενοι, αλλά και τα κέντρα πρόληψης –για 

λειτουργικά έξοδα- να χρηματοδοτηθούν. 

Τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση; Πού βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ο έλεγχος; 

Επιπλέον, θα ήθελα να ρωτήσω αν το Υπουργείο εγγυάται τη σταθερή 

χρηματοδότηση των κέντρων πρόληψης για την επόμενη επταετία που υπάρχει η 

σύμβαση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. 

Πάντως, αυτήν τη στιγμή σε εννέα κέντρα πρόληψης είναι απλήρωτοι περίπου 

έξι μήνες οι εργαζόμενοι. Στα υπόλοιπα εξήντα τέσσερα, απλήρωτοι για τους τρεις 



μήνες από το Δεκέμβρη, δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση, χρωστούν στο ΙΚΑ αρκετά 

κέντρα πρόληψης και είκοσι έξι δεν έχουν χρήματα για το Φεβρουάριο. 

Θα ήθελα, πάλι, να μας πείτε γιατί πήγαν αυτά τα χρήματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, έχετε και τη 

δευτερολογία σας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Θέλω να απαντήσει, κύριε Πρόεδρε. Θα 

μπορούσα να μιλήσω λιγότερο στη δευτερολογία, αλλά είναι σημαντικό να τεθούν τα 

ερωτήματα στον Υπουργό. 

Γιατί μεταφέρθηκαν αυτά τα χρήματα, 3 εκατομμύρια, στο ΚΕΕΛΠΝΟ, κύριε 

Υπουργέ, μεταξύ των άλλων από λογαριασμό του ΕΚΑΒ, για μεταφορά βαρέως 

πασχόντων, από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και από τους φορείς που είπα και τα 

κέντρα πρόληψης και ΟΚΑΝΑ; Και πώς θα γίνει να πληρωθούν οι φορείς που 

αφορούν τους τρεις σημαντικότερους φορείς των Κέντρων Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων; 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, πριν απαντήσετε 

θέλω να εξηγήσω το εξής: Η διαδικασία αυτή –το λέω στους καινούργιους 

συναδέλφους- έχει επιλεγεί από τον Κανονισμό της Βουλής, για τις ερωτήσεις. Το 

ερώτημα έχει υποβληθεί αναλυτικά στον κύριο Υπουργό και γι’ αυτό οφείλουμε να 

είμαστε συνεπείς προς τον Κανονισμό. 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Να ισχύει για όλους, κύριε Πρόεδρε. 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν δεν προλάβουμε στη 

πρωτολογία, έχουμε και τη δευτερολογία. Καλό είναι να τηρούμε τον Κανονισμό. Οι 

ερωτήσεις είναι σημαντικές, αλλά η τήρηση του Κανονισμού είναι πιο σημαντική. 

Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, για τρία λεπτά. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι πάντα 

πολύ ευγενής ο κ. Ζαχαριάς, κύριε Πρόεδρε, όποτε εμένα δεν με πειράζει να 

ξεπερνάει και λίγο το χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας ήξερα για συνδικαλιστή. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το αφήνω και 

δεν το σχολιάζω καν, το βλέπετε. 

Κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάω με το πρώτο για να μη δημιουργούμε εντυπώσεις 

γενικώς. Σας διαβάζω την απάντηση της υπηρεσίας: «Οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ 

έλαβαν την τελευταία τους μισθοδοσία στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Όσον αφορά ένα μικρό τμήμα της μισθοδοσίας των εργαζομένων που τους 

αποδόθηκε έναντι –λέω αυτό που με ρωτήσατε- αυτό αντλήθηκε από τον κεντρικό 

τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΟΚΑΝΑ και ο οποίος καλύπτει δαπάνες 

μισθοδοσίας και λειτουργικές δαπάνες». Άρα, δεν υπάρχει καμία συνομωσία. Από 

τον κεντρικό τραπεζικό λογαριασμό του ΟΚΑΝΑ δόθηκε έναντι ένα ποσό.  



Γιατί δόθηκε έναντι; Γιατί υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία; Πρώτα απ’ όλα, τα 

χρήματα υπάρχουν. Είναι δεσμευμένα τα χρήματα και για τον ΟΚΑΝΑ και για το 

ΚΕΘΕΑ και για την υλοποίηση της προγραμματικής συμβάσεως με τα κέντρα της 

εξάρτησης. Όμως, από το 2014 και μετά έχει αλλάξει και γι’ αυτούς τους 

Οργανισμούς ο τρόπος διάθεσης των κονδυλίων. Βεβαίως, όχι μόνο γι’ αυτούς, έχει 

αλλάξει για όλο το ελληνικό δημόσιο. Για να έχουμε μία καλύτερη εικόνα των 

εξόδων του κράτους και για να έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο των δημοσιονομικών 

στοιχείων του κράτους, πρέπει να τηρούνται πλέον απ’ όλους ανεξαιρέτως ορισμένες 

διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν 

απαντηθεί από την πλευρά των φορέων.  

Σας διαβάζω –γιατί δεν θέλω να φανεί ότι τα λέω εγώ, είναι της Υπηρεσίας τα 

έγγραφα- τα εξής: Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) δεν έχει 

απαντήσει έως σήμερα στο αναφερόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων, με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επιχορήγησή του. Δηλαδή, θα ήταν παράνομη η 

επιχορήγησή του, εάν προηγουμένως δεν έχουν αναληφθεί ακριβώς τα στοιχεία τα 

οποία ζητά η Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.  

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, ο ΟΚΑΝΑ, έχει υποβάλει με το υπ’  

αριθμόν 2932/11-2-2014 έγγραφό του την ειδική έκθεση. Η απόφαση έγκρισης 

επιχορήγησής του για την κάλυψη των μισθολογικών και λειτουργικών του αναγκών 

αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, στις 11.2.2014 έστειλε ο 



ΟΚΑΝΑ το αντίστοιχο σχετικό έγγραφο και τώρα η Υπηρεσία ετοιμάζει την 

αποδέσμευση των πιστώσεων. Τα χρήματα είναι εκεί και θα τα πάρει. Πάντως, δεν 

ισχύει ότι δεν τα έχει πάρει με ευθύνη του Υπουργείου. Το ξεκαθαρίζω. Μάλιστα, 

λέει η Υπηρεσία, «σημειώνουμε ότι έχει ήδη καταθέσει ο Οργανισμός τα επιπλέον 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιχορήγησή του, η οποία μέσα στο μήνα 

Φεβρουάριο θα χορηγηθεί και θα καλύπτει τις ανάγκες του Οργανισμού για το πρώτο 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους». Ανά τρίμηνο θα γίνεται αυτή η αποδέσμευση. 

Με το υπ’ αριθμόν τάδε –δεν σας κουράζω, λέω για τις άλλες μονάδες, την 

τρίτη δομή- η Διεύθυνση Εξαρτήσεων έχει υποβάλει το σχέδιο της νέας 

προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

προκειμένου να διενεργηθεί ο υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος της ως άνω 

σύμβασης. 

Είπατε προηγουμένως ότι με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας έγινε η 

καθυστέρηση αυτής της συμβάσεως. Δεν είναι αληθές αυτό. Για να καταρτίσει το 

Υπουργείο Υγείας τη σχετική σύμβαση, πάλι χρειαζόταν μία ολόκληρη διαδικασία 

αποστολής στοιχείων απ’ όλους αυτούς τους φορείς. Όσο καθυστέρησαν αυτοί να 

στείλουν αυτά τα στοιχεία, τόσο καθυστέρησε η δημιουργία της νέας 

προγραμματικής συμβάσεως. Αντίθετα, με προσωπική φροντίδα της Υφυπουργού κ. 

Μακρή, αυτό έγινε από πλευράς Υπουργείου σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα 



και είμαστε σε επαφή με το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουμε ζητήσει την επίσπευση 

της σχετικής διαδικασίας. Δεν έχει αργήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ίσα-ίσα που 

κινείται πολύ γρήγορα. Ευελπιστούμε ότι πολύ γρήγορα θα έχει την έγκριση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να μπορεί να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία.  

Άρα, δεν υπάρχει κάποιου είδους καθυστέρηση από το Υπουργείο Υγείας. 

Ασφαλώς, οι εργαζόμενοι ταλαιπωρούνται και το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. 

Ασφαλώς, δεν θέλω να πω ότι φταίνε οι εργαζόμενοι σε όλο αυτό. Προφανώς όχι, 

ούτε φυσικά τα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και του 

ΟΚΑΝΑ και των μονάδων τους, οι οποίες όμως λειτουργούν. Και ο ΟΚΑΝΑ 

εξακολουθεί να λειτουργεί και το ΚΕΘΕΑ και οι μονάδες εξακολουθούν να 

λειτουργούν. Όμως, αυτή η περίοδος που προσπαθούμε να ξαναβάλουμε τα πράγματα 

σε μία σειρά, ασφαλώς θα φέρει μία μικρή αναστάτωση.  

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου 

Υπουργού) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε και τη δευτερολογία σας.  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τα περί 

ΚΕΕΛΠΝΟ και επιπλέον χρηματοδοτήσεων θα τα πω στη δευτερολογία μου, για να 

μην στεναχωρώ και το φίλο μου, τον κύριο Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Ζαχαριά, έχετε το λόγο για 

τρία λεπτά. 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, έχει ευθύνη το Υπουργείο, παρ’ όλα αυτά, γιατί; Διότι και ο 

ΟΚΑΝΑ και τα κέντρα πρόληψης δέχθηκαν μία μείωση του προϋπολογισμού τους. 

Αυτή η μείωση του προϋπολογισμού που έγινε στις 31 Ιανουαρίου στερεί τη 

δυνατότητα ίσως και κατάθεσης των στοιχείων, όπως θα τα ήθελε το Υπουργείο, 

ισοσκελισμένων δηλαδή προϋπολογισμών, στην ακρίβειά τους, και πραγματικά, όπως 

είδατε, ο ΟΚΑΝΑ κατέθεσε δέκα μέρες αργότερα από την απόφασή σας, της 31ης 

Ιανουαρίου, για περικοπή των 300.000, υποθέτω, τα αναμορφωμένα στοιχεία 

προϋπολογισμού. 

Όσο για τα κέντρα πρόληψης, είναι πάρα πολύς καιρός τώρα που έχουμε 

καταθέσει ερώτηση μία ομάδα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη υπογραφής 

επιτέλους της καινούργιας προγραμματικής σύμβασης των κέντρων πρόληψης 

αφενός και αφετέρου δεν έχουν δοθεί –και θα ήθελα μία απάντηση σ' αυτό- ούτε οι 

500.000 που εκταμιεύτηκαν για τα κέντρα πρόληψης και στις 3 Δεκεμβρίου υπάρχει 

απόφαση εκταμίευσης. Στον ΟΚΑΝΑ υποτίθεται ότι δόθηκαν τα χρήματα και δεν 

έχουν αποδοθεί.  

Θα καταθέσω και τα σχετικά έγγραφα. 

Γι’ αυτό και η συζήτηση για εσωτερικό δανεισμό και γι’ αυτό και η ευθύνη 

του Υπουργείου, γιατί δεν δίδεται σαφής απάντηση επί των 500.000 που αφορούν τη 

χρήση του οικονομικού έτους 2013, πολύ νωρίτερα δηλαδή. 



Τώρα, θέλω να πω και για το ΚΕΕΛΠΝΟ, επειδή δεν θα έχω ευκαιρία να 

μιλήσω πάλι, δεν μου δίδεται δηλαδή η ευκαιρία να συζητήσουμε για τα 3 

εκατομμύρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΕΛΠΝΟ βαρύνεται και ελέγχεται οικονομικά 

για πάρα πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά λοιπόν τώρα που προκύπτει είναι ότι 

δίδονται επιπλέον στον λογαριασμό του 3 εκατομμύρια και από σημαντικούς φορείς, 

όπως είναι οι φορείς εξάρτησης και όπως είναι το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Κέντρο 

Αιμοδοσίας. Αιμοδοτούμε λοιπόν το ΚΕΕΛΠΝΟ εις βάρος άλλων σημαντικών 

φορέων. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό και παρακαλώ να μας το αποκαλύψετε.  

Μη μου πείτε όμως για έκτακτες ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΕΛΠΝΟ 

είναι για έκτακτες ανάγκες και πάντα πρέπει γι’ αυτόν τον λόγο να είναι έτοιμο. Μη 

μου πείτε επίσης για εμβόλια γρίπης που δεν έχουμε, γιατί για τη γρίπη θα έπρεπε ήδη 

από τον Οκτώβριο να είμαστε έτοιμοι και μόνο τώρα λαμβάνετε υπόψη τα 

περιστατικά και το Υπουργείο σπεύδει -και καλά κάνει- να δώσει τα εμβόλια δωρεάν 

μέσα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, γιατί δεν υπάρχουν στα άλλα φαρμακεία. 

Μη μου πείτε για τη δημόσια υγεία, για τις καινούριες λοιμώδεις αρρώστιες που 

εμφανίζονται, όλα αυτά στις φυλακές, στον κόσμο έξω, για πολυανθεκτική 

φυματίωση, ελονοσία κ.λπ. Θα έπρεπε να τα έχει προβλέψει το Υπουργείο και να έχει 

ελέγξει γι’ αυτό το ΚΕΕΛΠΝΟ.  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 



(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς  καταθέτει για τα 

Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του 

Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εμείς ευχαριστούμε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κατ’ αρχάς μη 

μου καταλογίσετε πρόθεση. Εγώ θα απαντούσα για το ΚΕΕΛΠΝΟ και στην 

πρωτολογία μου, αλλά ήμουν ήδη ενάμισι λεπτό εκτός χρόνου -για να μη φανεί ότι το 

κάνω για άλλους λόγους. Ασχέτως αυτού, εγώ αιτούμαι να σας δώσουν και 

τριτολογία και να το συζητήσουμε, καμμία αντίρρηση.  

Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αδικείτε το 

ΚΕΕΛΠΝΟ πάρα πολύ. Πρώτα απ’ όλα λέτε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ ελέγχεται. Όλα στη 

χώρα μας ελέγχονται. Όμως επειδή κι εγώ κάθισα και έψαξα τι γίνεται στο 

ΚΕΕΛΠΝΟ, πρέπει να έχει επτά ή οκτώ ελέγχους από το ΣΔΟΕ και καμιά 

δεκαπενταριά ελέγχους από το ΣΕΥΠ, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν βγάλει 

το ΚΕΕΛΠΝΟ μια χαρά. Και δεν ξέρω εμάς τους δύο, προσωπικά ως άτομα, αν μας 

έλεγχε οκτώ φορές το ΣΔΟΕ και δεκαπέντε φορές το ΣΕΥΠ, αν θα βγαίναμε τόσο 

καθαροί όσο βγήκε το ΚΕΕΛΠΝΟ.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Έχουμε ερώτηση, κύριε Υπουργέ. 



ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα σας 

απαντήσω και στην ερώτηση και θα σας καταθέσω όλα τα πορίσματα, και του ΣΔΟΕ 

και του ΣΕΥΠ. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο το κυνήγι μαγισσών, αποδίδει. Όμως καμιά 

φορά βλάπτει το εθνικό συμφέρον.  

Το ΚΕΕΛΠΝΟ λοιπόν είναι ένας οργανισμός που τον χρειάζεται το ελληνικό 

κράτος. Ευτυχώς που τον έχει. Πρέπει να τον έχει κι εγώ προσωπικά τον 

υπερασπίζομαι. Τώρα που έχει ξεσπάσει η γρίπη στο ΚΕΕΛΠΝΟ καταφεύγουμε για 

να μας βοηθήσει. Φανταστείτε να μην το είχαμε.  

Όσο για τα 3 εκατομμύρια δεν υπάρχει καμμία συνωμοσία. Όταν έγινε ο 

προϋπολογισμός του 2014, εκ παραδρομής της Υπηρεσίας -αν δείτε τους 

προϋπολογισμούς- δεν υπήρξε καμμία μείωση στον ΟΚΑΝΑ και στο ΕΚΑΒ, ενώ 

υπήρξε η μείωση που θα αναλογούσε στους άλλους δύο στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Και 

ξαφνικά το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε έναν προϋπολογισμό κάτω από τα όρια της μισθοδοσίας 

του. Τι έγινε λοιπόν στην πραγματικότητα; Υπήρξε διόρθωση προϋπολογισμών. 

Χρήματα δηλαδή που θα έπρεπε να έχουν πάει στο ΚΕΕΛΠΝΟ από την αρχή -διότι 

όλοι οι φορείς του Υπουργείου Υγείας είχαν φέτος μειωμένους προϋπολογισμούς- 

πήγαν τον Ιανουάριο του 2014. Καμμία συνωμοσία δεν υπήρξε. 

Θέλετε μήπως να μη δώσουμε τα αντιρετροϊκά φάρμακα στους ασθενείς, τα 

οποία δίδονται όλα μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ; Αν δεν δίναμε αυτά τα 3 εκατομμύρια, κύριε 

συνάδελφε, θα ήσασταν εδώ με ερώτηση «Γιατί δεν παίρνουν οι ασθενείς 



αντιρετροϊκά φάρμακα;». Ή θα μου λέγατε «Ας μείνουν χωρίς αντιρετροϊκά φάρμακα 

και ας κόψουν τον λαιμό τους.»; Είμαι βέβαιος ότι εσείς ειδικά δεν θα μου το λέγατε 

αυτό. 

Άρα, εμείς έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε τη λειτουργία όλων των 

φορέων του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι το ένα παιδί μας περισσότερο παιδί από τα 

άλλα. Και βεβαίως -επαναλαμβάνω- αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν έχουν καθόλου να 

κάνουν με το γεγονός ότι δεν είχαν καταθέσει στοιχεία οι δύο προαναφερόμενοι 

οργανισμοί, το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ. Μπορούσαν να καταθέσουν, άργησαν να 

καταθέσουν, απόδειξη ότι ο ΟΚΑΝΑ στις 11 του μηνός κατέθεσε και ήδη η 

Υπηρεσία είχε έτοιμη την αποδέσμευση των πιστώσεων και θα πληρωθούν οι 

άνθρωποι μέσα στις επόμενες ημέρες.  

Δεν νομίζω όμως ότι είναι καλή πολιτική το να στρέψουμε τον ΟΚΑΝΑ 

εναντίον του ΚΕΕΛΠΝΟ, το ΚΕΕΛΠΝΟ εναντίον του ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ εναντίον 

ενός νοσοκομείου. Δεν είναι αυτή η σωστή τακτική. Το ΚΕΕΛΠΝΟ λοιπόν είναι 

απαραίτητο 

Όσον αφορά για τη γρίπη που είπατε, θα μου επιτρέψετε μία παρατήρηση, 

γιατί πολύ εύκολα γίνεται σπέκουλα. Ξέρετε, είμαστε ένας λαός που πηγαίνουμε πολύ 

εύκολα από το ένα άκρο στο άλλο. Θυμίζω την εποχή της πανδημίας και την 

προσπάθεια των τότε ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. 

Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά ξαφνικά σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα έβγαιναν 



διάφοροι και έλεγαν ότι «τα εμβόλια είναι επικίνδυνα. Μην κάνετε τα εμβόλια, δεν 

χρειάζονται εμβόλια». Εγώ θυμάμαι ότι είχα κάνει το εμβόλιο εδώ στο ιατρείο της 

Βουλής, κύριε Πρόεδρε, και το είχα ανεβάσει στα social media κατά την προσφιλή 

μου συνήθεια και μέχρι σήμερα αν μπείτε στο Google, θα δείτε ότι έχω τρεις χιλιάδες 

βρισιές από κάτω επειδή έκανα το εμβόλιο. Θεωρούμουν ο τρελός του χωριού που 

έκανα το εμβόλιο. 

 Λοιπόν, τι έχει συμβεί στην Ελλάδα; Αφού περάσαμε όλη αυτήν την περίοδο 

κατά των εμβολίων, που έλεγαν «μην κάνετε τα εμβόλια γιατί είναι επικίνδυνα τα 

εμβόλια», τώρα ξαφνικά αρχίζουν οι ίδιοι και λένε, «μα, καλά δεν είχατε κάνει το 

εμβόλιο στον πληθυσμό; Μα, είναι δυνατόν να αφήσετε τον κόσμο χωρίς εμβόλια;» 

Να σοβαρευτούμε, λοιπόν. Δεν αφήσαμε τον κόσμο χωρίς εμβόλια. Τι 

συνέβη; Μετά την πανδημία το 2000, η γρίπη έπεσε πάρα πολύ, όχι μόνο στην 

Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Το 2012 είχε μία μεγάλη αύξηση. Το 2013 είχε μία πολύ 

μεγάλη μείωση, το 2014 έχει πάλι μία αύξηση, όχι σε σημείο πανικού, το ξεκαθαρίζω. 

Είμαστε φέτος στα επίπεδα της γρίπης που ήμασταν το 2012. Περάσαμε το 2012; Το 

περάσαμε. Έτσι θα περάσουμε και το 2014. Αν δείτε την καμπύλη του ΚΕΕΛΠΝΟ, 

θα δείτε ότι τώρα είμαστε λίγο παρακάτω από το 2012. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί 

έχουμε περίπου δύο-τρεις εβδομάδες ακόμη. 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου 

Υπουργού) 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελάγκας): Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αμέσως, κύριε 

Πρόεδρε, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και απασχολεί την επικαιρότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελάγκας): Σοβαρότατο είναι το θέμα.  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν χρειάζεται 

κανένας πανικός, ούτε είναι η ώρα τώρα για να πάνε να εμβολιαστούν όλοι. Το 

εμβόλιο για να δουλέψει θέλει τρεις-τέσσερις εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες 

σταματάει η γρίπη. Έχουμε δώσει, όμως, παντού αντιϊκά φάρμακα. Παρακολουθείται 

η καμπύλη. Κάθε χρόνο η καμπύλη παρακολουθείται. Την πρώτη εβδομάδα του 

Μαρτίου τελειώνει. Τι να κάνουμε, να την κρατήσουμε παραπάνω για να πουλήσουν 

το εμβόλιο οι εταιρείες;  

Άρα, να μείνουμε στην ουσία της υποθέσεως. Δεν είναι ώρα πανικού ούτε 

απειλεί η γρίπη τον πληθυσμό. Αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους 

–και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε- όλοι έπασχαν και από άλλα νοσήματα. Ήταν 

άνθρωποι που είχαν πολύ επιβαρημένη υγεία και επειδή όταν έχεις πολύ επιβαρημένη 

υγεία, ο οργανισμός σου είναι αδύναμος, τους κτύπησε η γρίπη και πέθαναν. Δεν 

ήταν υγιείς οι άνθρωποι που πέθαναν. Βεβαίως πρέπει να τηρούμε όλοι τους κανόνες 

υγιεινής, να προσέχουμε, να πλένουμε τα χέρια μας. Αν δούμε ότι κάτι συμβαίνει, να 

πάρουμε τα αντιϊκά φάρμακα που τα έχουμε μοιράσει παντού δωρεάν για να τα 

βρίσκει ο οποιοσδήποτε θέλει χωρίς να δώσει ούτε ένα λεπτό του ευρώ για να γίνει 



καλά. Σας παρακαλώ όμως πολύ, μην συμμετάσχετε και εσείς τώρα σε ένα κλίμα 

πανικού. Γιατί υπενθυμίζω ότι πάμε εύκολα από το ένα άκρο στο άλλο και θα είμαστε 

εδώ μετά από δύο χρόνια να λέμε «γιατί αγοράσατε τόσα εμβόλια;» και πάλι ξανά-

μανά από την αρχή. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 

 


