
1 

 
 

1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής 
για τον κλάδο της Υγείας 

 

Ο ρόλος της Υγείας στην Ανάπτυξη 
 

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 
Divani Caravel Hotel, Αθήνα 

 
Ομιλία του Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας & Τομεάρχη Υγείας 

ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο συνέδριό σας. 

Και από τη στιγμή που είναι το πρώτο συνέδριο που πραγματεύεται το σπουδαίο και πολύ 

σημαντικό θέμα της ανάπτυξης στην υγεία, ας ελπίσουμε του καθενός η συμμετοχή να είναι 

και «γουρλίδικη» για να έχει μακροημέρευση και συνέχεια αυτή η προσπάθεια που κάνει 

αυτή η σοβαρή εφημερίδα. 

 

Άκουσα με προσοχή τους προλαλήσαντες, που ήταν από την πλευρά της κυβέρνησης, επάνω 

στα ζητήματα που βάζει το συνέδριό σας και πραγματικά θα αποφύγω να μπω σε μια 

αντιπαράθεση γιατί θεωρώ ότι τέτοια βήματα δεν προσφέρονται για τις αντιπαραθέσεις τις 

πολιτικές, καθώς έχουμε το Βήμα της Βουλής και μπορούμε εκεί άνετα να τα πούμε, όταν 

ακούς την αισιόδοξη πλευρά μιας φαντασιακής προσέγγισης των πραγμάτων, ειδικά όταν ο 

Υπουργός Ανάπτυξης ισχυρίζεται ότι βρισκόμαστε μπροστά στην αναπτυξιακή έκρηξη και 

όλοι οι δείκτες πάνε καλά.  

 

Σήμερα το πρωί πριν έρθω εδώ και βάζοντας τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, 

διάβασα πραγματικά αυτούς τους δείκτες. Και  όπως όλοι γνωρίζετε ―οι περισσότεροι είστε 

άνθρωποι της αγοράς―- αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 

2017, στο οποίο η χώρα κινείται σε ύφεση και είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

που κινείται σε ύφεση. Μισή μονάδα ύφεσης μετά από το καταστροφικό τελευταίο τρίμηνο 

του 2016 επιτείνει πολύ σοβαρά το πρόβλημα της χώρας. Διάβαζα και το αποτέλεσμα του 
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τετραμήνου σε σχέση με την πολύ βαριά υστέρηση των εσόδων από τη φορολογία και από 

τα δημόσια έσοδα που επιτείνουν το πρόβλημα και σκεφτόμουν ότι το αναπτυξιακό 

στοίχημα της χώρας πρέπει να έχει πυλώνες, πρέπει να έχει εργαλεία.  

 

Η αφορμή της δημόσιας συζήτησης μέσα από το συνέδριό σας για το κομμάτι της υγείας, 

πώς μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν την αναπτυξιακή αντεπίθεση και ανασυγκρότηση, έχει 

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά ακόμα βρισκόμαστε σε ένα ομιχλώδες και  νεφελώδες τοπίο, 

το οποίο όλοι θέλουμε να λήξει, βέβαια, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των προβλέψεων και 

των υπογραφών που έχουν τεθεί από την ελληνική πλευρά ―μιλάω για το τρίτο μνημόνιο― 

για τη δεύτερη αξιολόγηση. Να μπούμε λοιπόν σε μια φάση ηρεμίας για την ελληνική 

οικονομία. Αλλά καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι οι εκκρεμότητες συνεχίζονται. Αν θέλετε την 

προσωπική μου γνώμη, πρόσκαιρα έως τις γερμανικές εκλογές θα ηρεμήσουν κάπως τα 

πράγματα. Η γέφυρα η οποία θα εξασφαλιστεί θα έχει μόνο τον ρόλο αυτό, δηλαδή τη 

γέφυρα να ξεπεράσουμε την περίοδο καλοκαιριού που είναι οι γερμανικές εκλογές, και μετά 

τον Οκτώβριο η συζήτηση θα μπει με μεγάλη δριμύτητα σε σχέση με την πραγματική της 

διάσταση: το πώς μπορεί λοιπόν η χώρα να κρατηθεί οικονομικά,  αναπτυξιακά μέσα στον 

έντονο ανταγωνισμό μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν χαρίζεται πλέον.  

 

Η υγεία μπορεί να είναι ένα τέτοιο εργαλείο στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. 

Εμείς στη Νέα Δημοκρατία το πιστεύουμε ακράδαντα. Άκουσα προηγουμένως τους 

κυβερνητικούς ομιλητές. Η περιγραφή των προβλημάτων και των θεμάτων δεν συνεισφέρει 

τίποτα. Βέβαια, βοηθάει σε ένα μόνο πράγμα. Ότι αν δεν κατανοήσεις το πρόβλημα και τις 

δυνατότητες, δεν μπορείς να κάνεις τον σχεδιασμό. Ας πούμε λοιπόν ότι η κατάθεση των 

στοιχείων τού τι σημαίνει ανάπτυξη μέσω της υγείας, είτε από την πλευρά του φαρμάκου, 

είτε από την πλευρά του ιατρικού τουρισμού, είτε από την πλευρά των συμπράξεων 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να είναι μια καλή παραδοχή κατανόηση των ζητημάτων 

καταρχάς. Αλλά, ξέρετε, από τον κυβερνητικό παράγοντα περιμένεις πάντα τη λύση, την 

απόφαση, τον νόμο, την υπουργική απόφαση, την εγκύκλιο, δηλαδή την υλοποίηση. 

Δυστυχώς, σε αυτά τα δυόμισι χρόνια εμείς το κομμάτι αυτό της υγείας δεν βλέπουμε να 

λειτουργεί και δε βλέπουμε να συνεισφέρει ως αποτέλεσμα νέου μοντέλου, νέου 

σχεδιασμού στην οικονομική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.  

 

Βλέποντας τα οικονομικά της υγείας ―θα το ξαναπώ πάλι― τα 10.450.000.000 δημόσια 

δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2017 είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο 

έχει ενδιαφέρον. Αν μαζί προσθέσουμε και την ιδιωτική δαπάνη των 5 δισ. περίπου, δηλαδή 

μια οικονομική δραστηριότητα των 16 δισεκατομμυρίων σε μία χρονιά έχει πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον και πρέπει να δούμε και να πούμε πώς αυτό το πακέτο συνεισφέρει στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας και πώς μπορεί να είναι μια καλή μηχανή στο τρένο αυτής 

της ανάπτυξης. Θα μου πείτε το 2009 η δημόσια δαπάνη ήταν 16 δισεκατομμύρια και 6 
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δισεκατομμύρια η ιδιωτική δαπάνη. Δηλαδή, από ένα κύκλο εργασιών 22 δισεκατομμύρια 

έχουμε πέσει στα 16. Εγώ ισχυρίζομαι ότι και τα 16 δισεκατομμύρια για μια χώρα 10 

εκατομμυρίων σε πληθυσμό για τον χώρο της υγείας είναι μια πάρα πολύ αφετηρία αρκεί 

να γίνεται σωστή αξιοποίηση του κάθε ευρώ το οποίο επενδύεται είτε από το κράτος είτε 

από τον ιδιώτη.  

 

Κι εγώ κατανοώ και πολιτικά τη δέχομαι την καλή εξήγηση του κυρίου Βαρδαρού, ότι 

υπάρχει μεροληψία αυτής της κυβέρνησης προς τον δημόσιο τομέα. Τη δέχομαι, είναι 

ειλικρινής η τοποθέτηση, εγώ προσωπικά τη θεωρώ αδιέξοδη διότι το να επενδύω και να 

είμαι μονομερώς υπέρ του δημοσίου τομέα ο οποίος προσφέρει αυτές τις φρικτές υπηρεσίες 

υγείας αυτή τη στιγμή στη χώρα, αυτό είναι μια τελείως αδιέξοδη προσέγγιση. Δηλαδή έχω 

τη μονομέρειά μου υπέρ του δημοσίου τομέα, ο οποίος όμως δεν προσφέρει και ιατρικές 

υπηρεσίες αξιοπρεπείς, ανθρώπινες, αποτελεσματικές στον Έλληνα πολίτη ―όλοι είναι 

διαμαρτυρόμενοι και όλοι δυσανασχετούν― και δεν συνεισφέρει στην αναπτυξιακή 

προσπάθεια της χώρας. Διότι ο δημόσιος τομέας στην υγεία είναι αυτός που τραβάει το 

χειρόφρενο συνέχεια για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, για την αναπτυξιακή πορεία 

της υγείας στη χώρα, για να το πω σωστά. Άρα, λοιπόν, η ομολογία του κυβερνητικού 

παράγοντα είναι η ομολογία της αποτυχίας. Και όποιος έχει την αφέλεια ή την καλή διάθεση 

να περιμένει κάτι, νομίζω θα συνεχίζεται και θα σέρνεται αυτή η αδιέξοδη κατάσταση που 

βλέπουμε αυτά τα δυόμισι χρόνια.  

 

Ακούστε, ετοιμάζεται τώρα το σχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία, ένα κρατικής προσέγγισης 

σχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία. Δεν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας πουθενά. Ερχόμαστε και 

τους λέμε: δε γίνεται χιλιάδες επιχειρήσεις, διαγνωστικά κέντρα, πάροχοι υγείας του 

ιδιωτικού τομέα σε αυτό το σχέδιο που ετοιμάζετε να εξαφανιστούν. Όχι γιατί  θα στείλετε 

τον κόσμο για τον οποίο υποκριτικά λέτε, κατά την άποψή μου, ότι θα φύγουν στο εξωτερικό, 

εσείς όμως στέλνετε στο εξωτερικό και τους ελάχιστους που έχουν μείνει πίσω ― γιατρούς, 

επιστήμονες, επαγγελματίες. Όταν όλα θα γίνονται από την κρατική δομή Υγείας, ποιος θα 

πάει στο διαγνωστικό κέντρο ή πώς θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί το διαγνωστικό 

κέντρο υγείας της περιφέρειας, της περιοχής, της Αθήνας, παντού; Έχουμε 200 Κέντρα Υγείας 

δημόσια, έχουμε 220 δομές από τα παλιά υποκαταστήματα του ΙΚΑ ―τα λεγόμενα ΠΕΔΥ αν 

τα έχετε ακούσει―, δηλαδή 420 δομές δημόσιες. Και μας ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας 

μετά του κυρίου Ξανθού άλλες 240 κρατικές δομές. Η επιτομή της τρέλας σε αυτή τη χώρα! 

Το ξαναλέω, 420 κρατικές δομές, και θέλει να φτιάξει άλλες 240 δημόσιες δομές, σύνολο 

660, για να καλύψει με αυτό το σχέδιο το 30% της επικράτειας. Γιατί όταν και άμα και δεν 

ξέρω πώς και από πού θα βρει εθνικούς πόρους για να καλύψει μία πρωτοβάθμια υγεία σε 

όλη την χώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το σχήμα ―όπως εμείς το έχουμε εκτιμήσει― θα 

θέλει, πλέον των σημερινών  κονδυλίων, και εξακόσια εκατομμύρια το έτος για να καλύψει 

όλο αυτό το σπάταλο αδιέξοδο κρατικό μόρφωμα που ετοιμάζει να ξαναστήσει, που δεν 
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υπάρχουν αυτά τα χρήματα κατά την δικιά μας εκτίμηση. Αν λοιπόν βάλουμε αυτές τις δομές, 

θα είμαστε μια χώρα όπου πραγματικά κάθε γειτονιά θα έχει ένα κρατικό μόρφωμα 

πρωτοβάθμιας υγείας, θα έχει κρατικούς υπαλλήλους πρωτοβάθμιας υγείας, αλλά δεν θα 

έχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Δεν θα υπάρχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας 

γιατί όλα αυτά θα είναι μια πολιτική ιδεοληψία η οποία θα σπαταλάει χρήματα, αλλά δεν 

θα ικανοποιεί τη μέση ελληνική οικογένεια, και όλο αυτό θα επιτείνει την κατάρρευση και 

του χώρου της υγείας και της χώρας συνολικά.  

 

Ο ιατρικός τουρισμός. Άκουσα με προσοχή την κυρία Κουντουρά και πραγματικά όλοι 

πιστεύουμε ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να είναι μια καλή εφεδρεία πάνω στο πρόβλημα 

το αναπτυξιακό της χώρας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το 

θέμα του ιατρικού τουρισμού με το ζήτημα του τουρισμού υγείας- ευεξίας. Αν βάλουμε και 

το ιαματικό κομμάτι μέσα, το κάνουμε ευρύτερο. Αν πάμε στον ιατρικό τουρισμό επιλογής, 

υπάρχουν δυνατότητες συγκεκριμένες: θέλει το θεσμικό πλαίσιο. Κανένας δεν εμποδίζει 

κανέναν να διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορώ όμως να ακούω πάλι αυτή τη 

συζήτηση που γίνεται κάθε δέκα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Συνέχεια ακούω τώρα τελευταία 

ότι όλοι θα ασχοληθούν με τον ιατρικό τουρισμό. Πριν 10 χρόνια όλοι ασχολήθηκαν με τα 

φωτοβολταϊκά και πριν 10 χρόνια όλοι ασχολήθηκαν με καθεμία ιστορία την οποία ξαφνικά 

ανακαλύπτουμε εμείς στη χώρα εδώ, κάτι το οποίο θα σώσει τον καθέναν και τη χώρα. Δεν 

γίνονται έτσι τα πράγματα. Θέλει θεσμικό πλαίσιο, θέλει σύστημα, θέλει διαφάνεια, θέλει 

λειτουργία και θέλει καθαρούς όρους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σύμπραξη δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, όταν ο ιδιωτικός τομέας συντρίβεται με αυτή την κυβέρνηση. Όποια 

κυβέρνηση μιλήσει για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σημαίνει ότι δίνει 

περιθώριο και ανάσα στον ιδιωτικό τομέα.  

 

Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Πρόπερσι τον Δεκέμβριο ο ΕΟΠΥΥ διέγραψε τεσσεράμισι 

δισεκατομμύρια από τα κρατικά νοσοκομεία. Εγώ έκανα μία απλή ερώτηση. Αν ένα 

δισεκατομμύριο το χρώσταγαν τα ιδιωτικά νοσοκομεία στον ΕΟΠΥΥ και το διέγραφε ο 

διοικητής του ΕΟΠΥΥ αυτό το ποσό, πού θα τον βρίσκαμε και πώς κρεμασμένο ως απατεώνα 

του κοινού ποινικού δικαίου πρόσωπο. Τι θέλω να πω. Δημόσιο με δημόσιο δεν δίνει 

λογαριασμό. Δε συμφωνούμε καθόλου με αυτή την προσέγγιση. Το Δημόσιο, ο ΕΟΠΥΥ 

δηλαδή, το μονοψώνιο,  ο μεγάλος αγοραστής θα ζητήσει λογαριασμό με την κυβέρνησή μας 

από όλους. Όπως ζητάω λοιπόν από την ιδιωτική κλινική, από το διαγνωστικό,  από τον 

ιδιώτη πάροχο, θα ζητήσω και από το δημόσιο. Θα κοστολογηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως 

κοστολογούνται στον ιδιωτικό τομέα και όλες οι πράξεις μέσα από τα Πρωτόκολλα, μέσα 

από τη συνταγογράφηση και μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ― όλοι θα δίνουν τον 

ίδιο λογαριασμό. Όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, θα δίνει λόγο στο Δημόσιο. Στον 

ιδιωτικό τομέα, ας δίνει λόγο ο καθένας στην επιχείρησή του και στους πελάτες του, στους 

μετόχους του, ανάλογα πώς είναι η επιχείρηση. Αλλά, στο δημόσιο θα δίνει λόγο είτε είναι 
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διοικητής είτε είναι  διαχείριση. Εμείς θα σταματήσουμε αυτό το καλαμπούρι ―θα το πω― 

ότι «το Δημόσιο δεν δίνει λογαριασμό στο Δημόσιο». Τα δημόσια νοσοκομεία θα 

κοστολογούν τις πράξεις τους. Διαμορφώνεται τέτοιος τιμοκατάλογος και μια τέτοια 

λειτουργία η οποία θα είναι διάφανη και χωρίς υπονοούμενα. Άρα, καθαροί όλοι προς όλους 

στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, πραγματική σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

 

Η επιχειρηματικότητα είναι για εμάς μια μεγάλη εφεδρεία και μια μεγάλη δυνατότητα για 

την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν που εμείς θέτουμε στο 

πρόγραμμά μας, το οποίο θα ανακοινωθεί πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες από τον 

πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι τα θέματα για τα οποία 

ήθελα εγώ να σας προϊδεάσω σήμερα με αφορμή αυτό το συνέδριο.  

 

Στο κομμάτι του ιατρικού τουρισμού και κλείνω, με 6 μόνο επικεφαλίδες: 

1. Πέραν του επιλεκτικού ιατρικού τουρισμού για εξειδικευμένες ιατρικές παρεμβάσεις 

δηλαδή, θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας και του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.  

2. Αποκαταστατικός τουρισμός και ιατρικός τουρισμός σε συνεργασία με κέντρα 

αποκατάστασης με ξενώνες και ξενοδοχεία για την προώθηση του αποκαταστατικού 

τουρισμού, κυρίως σε Θεσσαλία και σε Μακεδονία.  

3. Ιατρικός τουρισμός εξωσωματικής και υποβοηθούμενης γονιμοποίησης σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη.  

4. Ξενοδοχεία και ξενώνες συνεργαζόμενα με κέντρα αιμοκάθαρσης στην Αθήνα, τη 

Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Ρόδο.  

5. Οι λουτροπόλεις, τα κέντρα αποκατάστασης στα οποία θέλουμε να απευθυνθούμε 

ειδικά στον τουρισμό ομάδων ειδικών κατηγοριών: άτομα με μυοσκελετικές 

παθήσεις, άτομα με νευρολογικές παθήσεις και άτομα τρίτης ηλικίας.  

6. Και οφθαλμολογική, δερματολογική, αισθητική και πλαστική χειρουργική.  

 

Αυτοί είναι οι έξι άξονες για τον Ιατρικό τουρισμό που έχουμε στο μυαλό μας να 

αναπτύξουμε. Ο ιατρικός τουρισμός, όπως σας είπα, είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει 

να θεσμοθετηθεί πλέον και θέλουμε να κάνουμε και τη χρήση της Οδηγίας 24/2011 για τη 

διασυνοριακή περίθαλψη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα ζήτημα 

σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής της Οδηγίας, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης 

των ασθενών βάσει των ασφαλιστικών συμβολαίων που θα κλείσει η επόμενη κυβέρνηση 

για να μπορέσει να υπάρχει αντικείμενο στον ιατρικό τουρισμό. Δνε μας ενδιαφέρει ο 

Ιατρικός τουρισμός ως ο μεμονωμένος επισκέπτης, αλλά ως οι συμφωνίες ασφαλιστικών 

οργανισμών, ΕΟΠΥΥ από την ελληνική πλευρά με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των 

άλλων χωρών, σε σχέση με τις υποδομές και τις δυνατότητες και τις παροχές που η χώρα μας 
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μπορεί να προσφέρει στους ασφαλισμένους των άλλων χωρών της Ευρώπης βάσει αυτής της 

Οδηγίας που σας είπα, ή και εκτός Ευρώπης βάσει διακρατικών συμφωνιών.  

 

Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.  


