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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΑΚΟΤ 

ΓΖΚΟ ΗΘΑΡΗΑ 

Σαρ. Γηεύζπλζε: Άγηνο Κήξπθνο Ιθαξίαο 

Σαρ. Κώδηθαο : 83300 

Σει. :   2275350401, -412                                                    

Fax  :   2275022215 

Email: dik-proedros.ds@otenet.gr 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 12εο /2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο 

 

ΠΔΡΗΙΖΨΖ 

 

 Θέκα: πδήηεζε - θαζνξηζκόο ζέζεο ηνπ δήκνπ Ηθαξίαο, ζρεηηθά κε ηελ 

αλάγθε δηεθδίθεζεο  ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ δνκώλ πγεηάο ζηελ  

Ηθαξία, θαζνξηζκόο  ελεξγεηώλ ηνπ δήκνπ 

 

 

 ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ   160/2015 

   ηνλ Άγην Κήξπθν Ιθαξίαο ζήκεξα 20 Λνεκβξίνπ 2015, εκέξα Παξαζθεπή  θαη 

ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 8866/13-11-2015 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. θ. Ν. Λαξδά, ε νπνία επηδόζεθε θαη 

δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010            

(ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010). 

Παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. ηέιηνπ ηακνύινπ, δηαπηζηώζεθε από ηoλ Πξόεδξν 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 

21 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 15 κέιε, απόληα 6 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

  
           ΠΑΡΟΛΣΔ 

 

 

 
        ΑΠΟΛΣΔ 

1 Λαξδάο  Νηθόιαoο Πξόεδξνο Γ. 1 Σέζθνο  πύξνο Αλη/ξρνο  

2 Λαξδά-ΚαξίκαιεΒαζηιηθή  

Αλη/ξρνο  

2 Καινγεξήο  Γηώξγνο   

3 Κνπληνύπεο  ηέιηνο    »» 3 Καδάιαο Υξηζηόδνπινο  

4 Κόρπιαο   σηήξηνο     »» 4 ηαπξηλάδεο  Υξηζηόδνπινο 

  5 Καξνύηζνο   Φαλνύξεο 5   Ξεξνύ  Υξηζηίλα 

  6 Σζαληέο  ηέθαλνο 6 Καλάγηνο Απόζηνινο 

7 Μαπξνγεώξγε  Δηξήλε     

  8 Μάδαξεο  Μηράιεο              

9 Μνπξζειιάο  Δπάγγεινο                        

10 Ρνύζζνο Ηιίαο   

11 Καιακάξαο   Νηθόιανο   

12 Μπηλίθνπ  Μαξία   

      13 Καιακπόγηαο  Νηθόιανο   

14 Γαγιίαο   Ηιίαο   

15 ηακνύιεο  Κσλζηαληίλνο   

 

   Παξόληεο ήηαλ ε πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γ.Κ. Αγ. Κεξύθνπ θ. Μπνπδάθε 

Καιιηόπε, ν πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Πεξδηθίνπ θ. Καθνύηεο Ισάλλεο θαη ν εθπξόζσπνο ηεο 

Σ.Κ. Υξπζνζηόκνπ θ. ηακνύινο ηακάηεο.   

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν θ. Πνιίηεο Αξγύξεο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο, 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  
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 Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν θ. πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη αλαθεξόκελνο ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο είπε: 

   «Ηονίεξ θαη θφνημη ζοκάδειθμη ημο Δ..  ομπαηνηχηεξ-ζεξ 
        Γηα άιιε μηα θμνά βνηζθυμαζηε μπνμζηά ζηεκ ακάγθε κα δηεθδηθήζμομε ημ πακάθνηβμ θμηκςκηθυ 

αγαζυ ηεξ Τγείαξ.  Δεκ μηιάμε  γηα έκα πνυβιεμα άγκςζημ ή έκα πνυβιεμα πμο πνμέθορε ζήμενα. 

Ιαξ  απαζπυιεζε πνυκηα πνηκ θαη ζοκεπίδεη κα μαξ απαζπμιεί θαη ζήμενα. 

       Κάκμκηαξ μηα ακαδνμμή πνμξ ηα πίζς, θμηκή δηαπίζηςζε είκαη υηη ε δεμυζηα ογεία  θαη μη πανμπέξ 

ηςκ αζθαιηζηηθχκ μνγακηζμχκ ζοκεπχξ οπμβαζμίδμκηαη θαη εμπμνεομαημπμημφκηαη, ζοννηθκχκμκηαη 

μη θμηκςκηθέξ πανμπέξ θαη πανάιιεια ακαπηφζζεηαη μ ημμέαξ ηεξ ηδηςηηθήξ πνςημβμοιίαξ ζημ 

πχνμ ηεξ Τγείαξ. 

  Ε πμνεία ηςκ αγςκηζηηθχκ δηεθδηθήζεςκ ηςκ Ζθανηςηχκ μεηναεη ανθεηά πνυκηα (Σμοιάπηζημκ 
απυ ηεκ δεθαεηία ημο 90 γίκμκηαη δοκαμηθέξ θηκεημπμηήζεηξ), ζε υηη μαξ αθμνά είηε ςξ αηνεημί ζηεκ 

ημπηθή δημίθεζε, είηε ςξ μειή ζοκδηθάηςκ ημο κεζημφ μαξ, ζομβάιαμε (δεκ έγηκε μυκμ απυ εμάξ αοηή 
ε πνμζπάζεηα) με υιεξ ηηξ δοκάμεηξ μαξ ζηεκ μνγάκςζε  θηκεημπμηήζεςκ, απενγηχκ, επηζθέρεςκ 

ζηηξ θμηκμβμοιεοηηθέξ μμάδεξ, παναζηάζεςκ δηαμανηονίαξ ζημ οπμονγείμ Τγείαξ (2003 -2005-
2009-2013) με ηεκ θαζμνηζηηθή οπμζηήνηλε ηεξ Ιθανηαθήξ πανμηθίαξ ηςκ Αζεκχκ.  

   ε υιεξ αοηέξ ηηξ θηκεημπμηήζεηξ θαηεβήθαμε με ημ πιαίζημ δηεθδηθήζεςκ πμο είπε πνμζδημνηζηεί 

απυ απμθάζεηξ ηςκ ηνηχκ ηυηε δεμμηηθχκ ζομβμοιίςκ, θαη ηηξ απμθάζεηξ δεθάδςκ Δ. ενγαηηθχκ 

ζςμαηείςκ θαη πανμηθηαθχκ μνγακχζεςκ, αιιά θαη πηιηάδςκ ζομπαηνηςηχκ μαξ, ηυζμ με ηεκ 

ζομμεημπή ημοξ ζηηξ δεθάδεξ ζοκειεφζεηξ ηςκ πςνηχκ υζμ θαη με ηεκ οπμγναθή ημοξ.  

   Γνπυμαζηε ζημ ζήμενα, πενίμδμ πμο εθηημάμε πςξ οπάνπεη ακάγθε κα οπάνλεη εθ κέμο 

θηκεημπμίεζε ηςκ θμνέςκ γηα ηεκ θαηάζηαζε πμο δηαμμνθχκεηαη ζηα κεζηά μαξ ζπεηηθά με ηα 

πνμβιήμαηα ογεηάξ. Γηαηί δοζηοπχξ θαη μη κέεξ θοβενκεηηθέξ νοζμίζεηξ, μαξ γονίδμοκ πνυκηα πίζς, 

θαηαδηθάδμκηαξ μοζηαζηηθά ηα κεζηά μαξ ζηεκ ακαζθάιεηα θαη ζημκ μαναζμυ, επηδεηκχκμκηαξ  αθυμε 

πενηζζυηενμ ημ ήδε μλφ δεμμγναθηθυ πνυβιεμα. Λαμβάκμκηαξ οπ μρηκ αοηή ηεκ δοζμεκή ελέιηλε 

πνμηάζεθε ζηηξ πανμηθηαθέξ μνγακχζεηξ θαη ζημ ζςμαηείμ ενγαδυμεκςκ ζηεκ ογεία κα 

ζοκημκίζμομε άμεζα ηεκ ακηίδναζε μαξ ζηηξ θοβενκεηηθέξ εκένγεηεξ. Θομίδμομε υηη έπμοκ  

πνμεγεζεί πνυζθαηα θηκεημπμηήζεηξ ζηηξ Ράπεξ, ημ πεναζμέκμ Ιάνηημ ζοκάκηεζε  με ηεκ πμιηηηθή 

εγεζία ημο οπμονγείμο ογείαξ θαη ηςκ οπμονγείςκ Γνγαζίαξ θαη Γζςηενηθχκ γηα ηεκ οπυζεζε 

ημο γενμθμμείμο. Αοηή ηεκ ζηηγμή ε ακηίδναζή μαξ πνέπεη  κα είκαη θαηά πνμηεναηυηεηα 

πνμζακαημιηζμέκε ζηεκ  εκίζποζε ηςκ  δμμχκ ημο ΓΤ ζημ κεζί μαξ.                                        

ομπαηνηχηεξ-ζεξ , ε  θοβένκεζε ΤΡΖΔΑ –ΑΚ.ΓΘ υπςξ θαη μη πνμεγμφμεκεξ, θαη’ επηηαγή 

ηςκ θαπηηαιηζηχκ ηεξ πχναξ θαη ηεξ Γ.Γ, πανάιιεια με ημ ζάνςμα μηζζχκ, ενγαζηαθχκ θαη 

αζθαιηζηηθχκ δηθαηςμάηςκ, ζοκεπίδεη ημ λεπανβάιςμα ημο δεμυζημ δςνεάκ ζοζηήμαημξ ογείαξ-

πνυκμηαξ με ηε δναζηηθή μείςζε ηεξ θναηηθήξ πνεμαημδυηεζεξ θαη ηεκ εμπμνεομαημπμίεζή ημο.   

Οη ειιείρεηξ ζε πνμζςπηθυ, ακαιχζημα, ελμπιηζμυ, θιίκεξ θαη θιηκηθέξ, γεκηθά θαη ζηα κεζηά μαξ, 

υπη μυκμ δεκ ακηημεηςπίδμκηαη, αιιά αολάκμκηαη με ηηξ μεηχζεηξ γηαηνχκ, κμζειεοηηθμφ πνμζςπηθμφ 

θαη μέζςκ.  Σα απμηειέζμαηα είκαη θαη ζα γίκμοκ πημ ηναγηθά γηα ηε δςή ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ηςκ 

ιασθχκ ζηνςμάηςκ. Θα πεζαίκεη θυζμμξ ελ’ αηηίαξ ηεξ βάνβανεξ ηαληθήξ πμιηηηθήξ γηα πάνε ηεξ 

αφλεζεξ ηςκ θενδχκ ημο θεθαιαίμο θαη ηςκ δακεηζηχκ. Η δναζηηθή μείςζε ηεξ θναηηθήξ 

πνεμαημδυηεζεξ ζηα κμζμθμμεία, ζημκ ΓΟΠΤΤ θαη ζηα αζθαιηζηηθά ηαμεία, έπεη δεμημονγήζεη 

εθνεθηηθά πνμβιήμαηα ζημοξ αζθαιηζμέκμοξ θαη ακαζθάιηζημοξ, ζε πμιιμφξ, αθυμα θαη αδοκαμία κα 

ελαζθαιίζμοκ ηηξ πεκηπνέξ πανμπέξ γηα ογεία, πνυκμηα, θάνμαθα, επηδυμαηα ΑMΓΑ θαη πνμκίςξ 

παζπυκηςκ, αιιά θαη ειιείρεηξ ζε ογεημκμμηθυ οιηθυ θαη πνμζςπηθυ γηα ηα κμζμθμμεία, θαη ηα Κ.Τ, 

θιπ δεμυζηεξ δμμέξ.   Παναζέημομε μνηζμέκα πνυζθαηα εκδεηθηηθά παναδείγμαηα:  
 φμθςκα με ηεκ Πακειιήκηα Ομμζπμκδία Γνγαδμμέκςκ Δεμυζηςκ Νμζμθμμείςκ  θαη ζημηπεία 

ημο ΓΛΚ (2/10/15),  ζηα δεμυζηα κμζμθμμεία ημοξ πνχημοξ μθηχ μήκεξ ημο 2015 «εθηαμηεφηεθε 
ημ 31,2% ηεξ πνμβιεπυμεκεξ θναηηθήξ πνεμαημδυηεζεξ. Απυ ημ 1,35 δηζ. εονχ πμο πνμβιέπεη μ 
Πνμτπμιμγηζμυξ ημο 2015 εθηαμηεφηεθακ μυιηξ 400 εθαη. εονχ. Σμ ακηίζημηπμ δηάζηεμα πένοζη 
εθηαμηεφηεθε 1,7 δηζ. εονχ γηα ηεκ θάιορε ιεληπνυζεζμςκ μθεηιχκ». Μάιηζηα, ε Ομμζπμκδία 

θαηαγγέιιεη πςξ «με ηηξ δεζμεφζεηξ πμο έπμοκ ακαιεθζεί ζημ 3μ Μκεμυκημ ακαζεςνμφκηαη μη ζηυπμη 
ημο  Πνμτπμιμγηζμμφ θαη δεκ ακαμέκεηαη εθέημξ ε θναηηθή πνεμαημδυηεζε κα οπενβεί ημ 50% ηεξ 
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πνμβιεπυμεκεξ εηήζηαξ», αθμφ ηα ζοκμιηθά έζμδα ημο θνάημοξ οζηενμφκ θαηά 4,2 δηζ. εονχ θαη γηα 

ηεκ επίηεολε ηςκ δεμμζημκμμηθχκ ζηυπςκ ημο 3μο Μκεμμκίμο (πνςημγεκέξ έιιεημμα 0,25% ημο 
ΑΓΠ) θμονεφηεθακ μη θναηηθέξ δαπάκεξ θαηά 4,7 δηζ. εονχ. Ωξ εθ ημφημο, ε θαηάζηαζε ζηα 

κμζμθμμεία είκαη εθνεθηηθή. φμθςκα με ζημηπεία ηεξ ΠΟΓΔΕΚ, μη θεκέξ μνγακηθέξ ζέζεηξ ζηα 

κμζμθμμεία είκαη πάκς απυ 28.000, εκχ ςξ ημ ηέιμξ ημο 2015 ζα ζοκηαλημδμηεζμφκ άιιμη 3.000. 

 ηα πνυζονα θαηάννεοζεξ βνίζθεηαη ημ Δεμυζημ Πνςημβάζμημ φζηεμα Τγείαξ πνμεηδμπμηεί 

(16/10/15),  ε Πακειιήκηα Ομμζπμκδία οιιυγςκ Γπηζηεμμκηθμφ Πνμζςπηθμφ ΓΟΠΤΤ. φμθςκα 

με ηα υζα οπμζηενίδεη ε Ομμζπμκδία, ε θαηάζηαζε πμο έπεη δηαμμνθςζεί γηα ημ ΠΓΔΤ έπεη ςξ ελήξ: 

2.200 γηαηνμί ζηηξ δεμυζηεξ δμμέξ - μη μηζμί με δηθαζηηθέξ απμθάζεηξ (Τπεκζομίδεηαη υηη μεηά ημ 
κυμμ ηεξ ζογθοβένκεζεξ Ν.Δ - ΠΑΟΚ γηα ημ ΠΓΔΤ θαη γηα ακαγθαζηηθή επηιμγή μεηαλφ 
μιμθιενςηηθήξ έκηαλεξ ή απμπχνεζεξ, πμιιμί θαηέζεζακ αζθαιηζηηθά μέηνα. ε πενίπηςζε πμο ε 
απυθαζε δεκ ημοξ δηθαηχζεη, αοηυ ζεμαίκεη υηη ζα απμπςνήζμοκ ημοιάπηζημκ 1.000 γηαηνμί).  
Πανάιιεια ημ 40% ηςκ Ιμκάδςκ έπμοκ θιείζεη, εκχ ημ 100% ηςκ Ιμκάδςκ οπμιεηημονγμφκ. 

 Σεκ ίδηα ζηηγμή πακειιαδηθή ένεοκα «Γηα ηεκ ογεία ηςκ Γιιήκςκ», πμο πναγμαημπμηήζεθε απυ ημ 

Ζκζηηημφημ Ημηκςκηθήξ θαη Πνμιεπηηθήξ Ζαηνηθήξ, ζε ζοκενγαζία με ημ Κέκηνμ Μειεηχκ Τπενεζηχκ 

Τγείαξ ηεξ Ιαηνηθήξ πμιήξ ημο ΓΚΠΑ ημκ Απνίιε ημο 2015. Απμθαιφπηεη παμειά πμζμζηά ζηε 

πνήζε πνμιεπηηθχκ ελεηάζεςκ θαη ορειά πμζμζηά πνμζθογήξ ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα Τγείαξ, υπςξ θαη 

πιενςμχκ γηα θάνμαθα θαη οπενεζίεξ. Παναζέημομε  εκδεηθηηθά  μεγέζε : Σμοξ ηειεοηαίμοξ 12 

μήκεξ γηα ηαηνηθή θνμκηίδα ημ 60% απεοζφκζεθε ζε ηδηχηε γηαηνυ (ζομβεβιεμέκμ με Σαμείμ  ή υπη) 
θαη μυιηξ ημ 8% ζηα ηαηνεία ΠΓΔΤ. Αοηυ ημ ζημηπείμ απμθαιφπηεη ηε «γφμκηα»  θαη ηεκ 

εμπμνεομαημπμίεζε ηεξ Πνςημβάζμηαξ Φνμκηίδαξ Τγείαξ. Σμ 22% (πενηζζυηενμη απυ 1 ζημοξ 5) δεκ 

έιαβε ηε ζεναπεία ή θαη ηηξ ελεηάζεηξ πμο ήζειε. Σμ 52% απακηά πςξ ε μηθμκμμηθή επηβάνοκζε γηα 

οπενεζίεξ Τγείαξ επηδεηκχζεθε πμιφ ζε ζπέζε με ημ 2009.  Σμ 44% δηαζέηεη μεκηαίςξ γηα οπενεζίεξ 

ογείαξ & θάνμαθα πάκς απυ 5% ημο εηζμδήμαημξ, εκχ πενηζζυηενμη απυ ημ 15% δηαζέημοκ πάκς απυ 

ημ 10% ημο εηζμδήμαηυξ.  

 Η μηθμκμμηθή αζθολία ημο ΓΟΠΤΤ -με ηεκ θναηηθή επηπμνήγεζε κα έπεη πέζεη ζημ μηζυ ηα 
ηειεοηαία δομ πνυκηα- επηβεβαηχκεηαη θαη απυ ηα ζημηπεία ημο απμιμγηζμμφ πμο έδςζε ζηε 

δεμμζηυηεηα μ απενπυμεκμξ πνυεδνμξ ημο Ονγακηζμμφ, Δ. Ημκηυξ, ιίγμ πνηκ ακαιάβεη θαζήθμκηα μ 

. Ιπενζίμεξ.  εμεηχκεηαη μάιηζηα πςξ μ ΓΟΠΤΤ λεθίκεζε ηε ιεηημονγία ημο ημ 2012 με έιιεημμα 

φρμοξ 2,5 δηζ. εονχ.   ογθεθνημέκα, ηα έζμδα ημο ΓΟΠΤΤ, απυ 5,3 δηζ. ημ 2013 μεηχζεθακ ζηα 

4,6 δηζ. εονχ ημ 2015 με ηεκ θναηηθή επηπμνήγεζε κα έπεη ζπεδυκ οπμδηπιαζηαζηεί, απυ 1,1 δηζ. 

ζηα 526 εθαη. εονχ ηηξ παναπάκς πνμκηέξ.  Ακηίζημηπμ θαηήθμνμ έπμοκ πάνεη μη δαπάκεξ ημο 

Ονγακηζμμφ γηα ηα θάνμαθα θαη ηηξ άιιεξ πανμπέξ πνμξ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ. Σμ 2013 μ ΓΟΠΤΤ 

δαπάκεζε γηα θάνμαθα πενίπμο 3 δηζ. εονχ, ημ 2014 2,2 δηζ. εονχ θαη ημ 2015 2,3 δηζ. εονχ.               

Οη δαπάκεξ γηα «ιμηπέξ πανμπέξ αζζεκείαξ» μεηχζεθακ ζπεδυκ ζημ μηζυ, απυ 2,1 δηζ. ημ 2013 ζημ 

1,3 δηζ. εονχ ημ 2015.   Δειαδή υζμ μεηχκεηαη ε θναηηθή πνεμαημδυηεζε γηα ηεκ Τγεία θαη ηα 

αζθαιηζηηθά ηαμεία, ηυζμ ηεκ «πιενχκμοκ» μη αζζεκείξ, με αφλεζε ηςκ εηζθμνχκ, υπςξ έγηκε 

πνυζθαηα ζημοξ ζοκηαλημφπμοξ, θαη με ζοννίθκςζε ηςκ πανμπχκ γηα ηαηνμθανμαθεοηηθή πενίζαιρε, 

με ηζμοπηενέξ ζομμεημπέξ θαη ελ μιμθιήνμο πιενςμέξ γηα θάνμαθα, ζεναπείεξ, ελεηάζεηξ.   Γίκαη 

εκδεηθηηθυ πςξ ηα ηειεοηαία πνυκηα, με ημ λέζπαζμα ηεξ θαπηηαιηζηηθήξ θνίζεξ ε ζοκμιηθή δαπάκε 

Τγείαξ μεηχζεθε θαηά 35%, ε δεμυζηα δαπάκε Τγείαξ θαηά 41% θαη ε δεμυζηα θανμαθεοηηθή δαπάκε 

θαηά 50%! 

 Σμ γεγμκυξ ηεξ αφλεζεξ ηςκ ηδηςηηθχκ δαπακχκ  γηα ηεκ Τγεία ζηε πχνα μαξ πηζημπμημφκ ηα  

επίζεμα ζημηπεία ημο ΟΟΑ ζε έθζεζε γηα ηεκ Τγεία (9/11/15), υπμο ζφμθςκα με αοηά  ηα ζημηπεία 

μη ηδηςηηθέξ δαπάκεξ ακένπμκηαη ζημ 30% ηςκ ζοκμιηθχκ δαπακχκ Τγείαξ. Φένκμκηαξ μάιηζηα ηε 

πχνα ζηηξ πνχηεξ ζέζεηξ -μαδί με ημ Μεληθυ, ηεκ Κμνέα θαη ηε Υηιή- ζε ορειέξ ηδηςηηθέξ πιενςμέξ, 

υηακ μ μέζμξ υνμξ ηδηςηηθχκ δαπακχκ Τγείαξ (out of pocket) ζηηξ πχνεξ ημο ΟΟΑ είκαη 19%. 

Κάης απυ ημ 10% ηςκ δαπακχκ Τγείαξ είκαη ηδηςηηθέξ ζηε Γαιιία θαη ημ Ηκςμέκμ Βαζίιεημ. Μάιηζηα, 

ε «αθνηβή» Τγεία ελακαγθάδεη ημοξ Έιιεκεξ κα μεκ ακηημεηςπίδμοκ ηα πνμβιήμαηα ογείαξ.  

Γκδεηθηηθυ είκαη υηη ημ 2013, έκαξ ζημοξ δέθα Έιιεκεξ πμο ακηημεηχπηζε πνυβιεμα ογείαξ                

δεκ έιαβε ζεναπεία, θονίςξ ιυγς θυζημοξ. ηεκ έθζεζε γίκεηαη εηδηθή ακαθμνά ζημοξ αζζεκείξ                   

μη μπμίμη ακ θαη ακηημεηχπηζακ πνυβιεμα ογείαξ, δεκ έιαβακ ζεναπεία.                                                         
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ημ δηάζηεμα ηεξ θνίζεξ οπενδηπιαζηάζηεθε ημ πμζμζηυ ηςκ πμιηηχκ πμο δήιςζακ υηη ακ θαη 

ακηημεηχπηζακ πνυβιεμα ογείαξ δεκ έιαβακ ζεναπεία.  

 Σναγηθή θαηάζηαζε ηέιμξ δηαμμνθχκεηαη ζηα άημμα με θάζε είδμοξ ακαπενίεξ αθμφ:  

1. Με ημ 3μ μκεμυκημ θαηανγμφκ μοζηαζηηθά ηεκ πνχηε μεγάιε θαηάθηεζε ηεξ ενγαηηθήξ ηάλεξ, ηηξ 

ακαπενηθέξ ζοκηάλεηξ. Αθμφ ε θαηχηενε ζφκηαλε ακαπενίαξ ζα είκαη 87 εονχ. 

2. Πάκε ζηα 67 πνυκηα ημοξ ακάπενμοξ ενγαδυμεκμοξ, πάζπμκηεξ απυ μεζμγεηαθή ακαημία, 

αημμννμθηιία, παναπιεγηθμφξ, ηοθιμφξ υηακ γηα θάπμηεξ θαηεγμνίεξ ημ πνμζδυθημμ δςήξ δεκ θηάκεη 

μφηε ηα 55 πνυκηα.  

3. Μεηχκμοκ θαηά 50% ηηξ δαπάκεξ ημο θναηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ γηα ηεκ Πνυκμηα (900 εθαη), 
μδεγχκηαξ ζημ θιείζημμ ηα πενηζζυηενα ηδνφμαηα. ηεκ θαηάνγεζε επηδμμάηςκ γηα ημοξ 

πενηζζυηενμοξ ακάπενμοξ θαη πνμκίςξ πάζπμκηεξ, αθμφ ε θαηαβμιή ημοξ ζα ζοκδεζεί με ημ 

θαηχηενμ εγγοεμέκμ εηζυδεμα.  Δειαδή ρίπμοια γηα ημοξ πημ ελαζιηςμέκμοξ -200 εονχ ημ μήκα- 

θαη αοηυ υηακ δεκ έπεηξ θακέκα άιιμ εηζυδεμα θαη μφηε θμηέηζη ζημ υκμμά ζμο!!!  

   ΣΕΚ ΖΗΑΡΖΑ ζοκμπηηθά ε θαηάζηαζε μυκμ με μειακά πνχμαηα πενηγνάθεηαη:                                         

- ημ Νμζμθμμείμ δεκ ιεηημονγμφκ μη  ακαγθαίεξ θιηκηθέξ με ηηξ ακηίζημηπεξ εηδηθυηεηεξ γηαηνχκ, πμο 

κα θαιφπημοκ 24ςνε ιεηημονγία (Άμεζε ακάγθε ε θάιορε ηεξ ζέζεξ ημο Ακαηζζεζημιυγμο, επίζεξ 
απαηηείηαη υιεξ μη εηδηθυηεηεξ κα γίκμοκ ημοιάπηζημκ δηπιέξ με αηπμή αοηέξ ημο θανδημιυγμο, 
γοκαηθμιυγμο, παηδίαηνμο, ΩΡΛ.).                                                                     

- Σα θεκά ζε κμζειεοηηθυ, πανασαηνηθυ θαη βμεζεηηθυ πνμζςπηθυ είκαη μεγάια.  (ημοξ  ημμείξ εζηίαζεξ  
δηακμμήξ θαη ημαηηζμμφ-πιοκηενίςκ έπμοκ απμμείκεη 3 ενγαδυμεκεξ -  ηε κμζειεοηηθή οπενεζία 
οπάνπεη έιιεηρε ηδηαηηένςξ ηναομαηημθμνέςκ- ηεκ ηεπκηθή οπενεζία  οπενεηεί μυκμ 1 ζοκηενεηήξ- 
Υνεηάδεηαη εκίζποζε ημο θανμαθείμο με βμεζυ θανμαθείμο).                                                                          
- ημ Κέκηνμ Τγείαξ ζημκ Γφδειμ οπενεηεί ειάπηζημ πνμζςπηθυ ακ θαη απυ ημκ μνγακηζμυ ιεηημονγίαξ 

ημο πνμβιέπμκηαη εκκέα ζέζεηξ εηδηθμηήηςκ (ιεηημονγεί οπυ απανάδεθηεξ ζοκζήθεξ με 1 εηδηθεομέκε 
γηαηνυ, ζοπκά πςνίξ κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ ημ πνςί ή πςνίξ γηαηνυ ημ βνάδο)  
- ε πενημπέξ πμο οπάνπμοκ αγνμηηθά ηαηνεία  αοηά υιμ θαη πημ ζοπκά εγθαηαιείπμκηαη, μέκμοκ πςνίξ 

γηαηνυ γηα μεγάιμ πνμκηθυ δηάζηεμα 

- ηηξ Ράπεξ, έδνα μεγάιεξ δεμμηηθήξ θμηκυηεηαξ με πμιιμφξ θαη δηάζπανημοξ μηθηζμμφξ, ιεηημονγεί 

έκα αγνμηηθυ ηαηνείμ, πμο πμιφ ζοπκά μέκεη πςνίξ γηαηνυ.                                            

-  Η μμκάδα αολεμέκεξ θνμκηίδαξ μ ζηαζμυξ αημμδμζίαξ, θαη ε μμκάδα ηεπκεημφ κεθνμφ  αθυμα κα 

«βνμοκ ημκ δνυμμ ημοξ».  
-  μβανυηαηε έιιεηρε απμηειεί ε απμοζία δεμυζηαξ δμμήξ θνμκηίδαξ ηςκ ειηθηςμέκςκ   

-  Όζμ γηα ημ ΓΚΑΒ ακ θαη άνπηζε κα ιεηημονγεί θαη ζηεκ Ιθανία, με ηεκ οπάνπμοζα δφκαμε ημο δεκ 

βγαίκμοκ μη βάνδηεξ ζε 24ςνε βάζε, δεκ μπμνμφκ κα θαιοθζμφκ ηαοηυπνμκα πενηζηαηηθά ζημ κεζί 

ηεξ Ιθανίαξ. 

   ομπαηνηχηεξ-ζεξ. Όιεξ μη θοβενκήζεηξ πμο δηθαημιμγμφκ ηηξ πενηθμπέξ με ημ πνυζπεμα ηεξ              

«πάζε ζοζία παναμμκήξ ζηεκ Γ.Γ», απυ ηε μηα ζοζηάδμοκ ηεκ ογεία ημο ιαμφ ζε ζοκζήθεξ έθνελεξ ηεξ 

ακενγίαξ, επηδείκςζεξ ηςκ ενγαζηαθχκ ζπέζεςκ, ελαζιίςζεξ με μηζζμφξ θαη ζοκηάλεηξ πείκαξ θαη απυ 

ηεκ άιιε πενημνίδμοκ θαη εμπμνεομαημπμημφκ υ,ηη απέμεηκε απυ ημ δεμυζημ ζφζηεμα Τγείαξ, εκηζπφμοκ 

ηεκ επηπεηνεμαηηθή δνάζε. Ο «ελμνζμιμγηζμυξ» θαη ημ «κμηθμθφνεμα», πμο επηθαιείηαη θαη ε ζεμενηκή ε 

θοβένκεζε είκαη ημ πνυζπεμα γηα κα εθανμυζεη αοηά ηα ακηηιασθά μέηνα. Η θοβένκεζε με ηεκ 

«αλημιυγεζε» ηςκ δεμυζηςκ μμκάδςκ ογείαξ ακελάνηεηα απυ ημ ηη ηζπονίδεηαη ζηεκ μοζία πνμςζεί ημ 

θιείζημμ, ηε ζογπχκεοζε, ηςκ δεμυζηςκ κμζμθμμείςκ, θαη ηεκ θαηάνγεζε δεμυζηςκ κμζμθμμεηαθχκ 

θνεβαηηχκ. ημ πιαίζημ αοηυ εκηάζζεηαη θαη ε θαηά θαηνμφξ επηπεηνμφμεκε ζογπχκεοζε ηςκ 

κμζμθμμείςκ ηςκ κεζηχκ μαξ. Η μέπνη ηχνα εμπεηνία δείπκεη υηη μη ζογπςκεφζεηξ ζεμαίκμοκ θιείζημμ 

μμκάδςκ, θιηκηθχκ, κμζμθμμείςκ.  Η ζογπχκεοζε κμζμθμμείςκ, ε ζοννίθκςζε θιηκηθχκ θαη ημεμάηςκ 

γίκεηαη με θνηηήνημ κα είκαη θενδμθυνεξ γηα κα ελαζθαιίζμοκ ηε βηςζημυηεηα ημοξ.   

    Η πιεημρεθία ημο δεμμηηθμφ ζομβμφιημο θαη υζμη ηεκ οπμζηενίδμοκ, ζοκεπήξ ζηεκ ζέζε δηεθδίθεζεξ  

εκυξ απμθιεηζηηθά δεμυζημο – δςνεάκ ζοζηήμαημξ ογείαξ πνυκμηαξ, υπςξ θάκαμε υια ηα πνμεγμφμεκα 

πνυκηα, ακελάνηεηα ακ ζηηξ εκένγεηεξ μαξ οπήνπε ζομθςκία υιςκ ηςκ θμνέςκ ηςκ κεζηχκ μαξ, 

ακελάνηεηα ακ μη ζέζεηξ πμο εθθνάδμομε ανέζμοκ ε υπη.  
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   Σμκίδμομε γηα μηα αθυμα θυνα υηη, οπμζηενίδμομε ηεκ αοημηειή  ιεηημονγία ηςκ δμμχκ ογείαξ 

ζηεκ Πενηθενεηαθή εκυηεηα  Ζθανίαξ - Φμφνκςκ, μέζα απυ ημ πιαίζημ δηεθδηθήζεςκ πμο 

θαηαζέημομε θαη ζήμενα γηα μηα αθυμα θμνά. Ε επημμκή μαξ ζημ ζογθεθνημέκμ πιαίζημ δηεθδηθήζεςκ 

μθείιεηαη ζηεκ πεπμίζεζε μαξ υηη υπη μυκμ δεκ λεπενάζηεθε απυ ηηξ ελειίλεηξ άιια ζηηξ πανμφζεξ 

ζοκζήθεξ ημ θνίκμομε ελαηνεηηθά  ακαγθαίμ.  ( Π.π πχξ κα παναηηεζείξ απυ ημ αίηεμα γηα απμθιεηζηηθά 
δεμυζημ δςνεάκ ζφζηεμα ογείαξ – πνμκμίαξ με ημοξ ακαζθάιηζημοξ ενγαδυμεκμοξ κα αολάκμκηαη με 
ναγδαίμοξ νοζμμφξ, πημ «δεμυζημ δςνεάκ ζφζηεμα ογείαξ» ζα ημοξ θαιφρεη υιμοξ αοημφξ?  με ηεκ 
μεηαηνμπή ηςκ οπενεζηχκ ογείαξ ζε εμπμνεφζημμ είδμξ ζημ μπμίμ ζα  έπμοκ πνυζβαζε  μυκμ  θαηυπηκ 
πιενςμήξ).    Δηενςηυμαζηε : 

 Πςξ μπμνεί κα μεκ δηεθδηθμφμε ηαοηυπνμκα θαη ζοκμιηθά υηη αθνηβχξ ζήμενα έπμομε ακάγθε γηα κα 
δήζμομε με αλημπνέπεηα θαη με αζθάιεηα ζημκ ηυπμ μαξ.   

 Πςξ μπμνεί κα ηενανπείηαη ςξ επυμεκεξ θάζεξ ζέμα ε δηεθδίθεζε γηα ηα αγνμηηθά ηαηνεία ηςκ 
κεζηχκ μαξ πμο νεμάδμοκ θαη πμο μη αγνμηηθμί μεηαθηκμφκηαη γηα εθεμενίεξ ζε έκα Κέκηνμ Τγείαξ 
απμρηιςμέκμ απυ πνμζςπηθυ, αθήκμκηαξ μιυθιενεξ πενημπέξ πςνίξ ζημηπεηχδε ογεημκμμηθή θάιορε!   

 Πςξ μπμνεί κα ζεςνείηαη  δεοηενεφμκ ημ γεγμκυξ υηη δεηημφκηαη κμζήιηα θαη πιενςμέξ γηα ελεηάζεηξ 
ζημ Νμζμθμμείμ, υηη έπμοκ θμπεί ελεηάζεηξ, υηη ε ζομμεημπή ζημ θάνμαθμ δεκ ακηέπεηαη, υηη δεκ 
οπάνπεη ζηαζμυξ αημμδμζίαξ, μμκάδα αολεμέκεξ θνμκηίδαξ, υηη μη κεθνμπαζείξ ηαληδεφμοκ θάζε 
ηνεηξ μένεξ γηα ηε άμμ, θμθ, θμθ;;;   
   

   Ηονίεξ θαη θφνημη ζοκάδειθμη ημο Δ. – ομπαηνηχηεξ/ ζεξ, γκςνίδμομε πμιφ θαιά πςξ ηηξ 

δηεθδηθήζεηξ μαξ αοηέξ  δεκ έπεη θαμηά δηάζεζε ε θοβένκεζε (ΤΡΖΔΑ –ΑΚ.ΓΘ) κα ηηξ απμδεπηεί, υμςξ 

μη δηεθδηθήζεηξ ημο  θηκήμαημξ  μπαίκμοκ ζηεκ θνίζε  ηςκ  ενγαδμμέκςκ ακελάνηεηα απυ  ημ ακ είκαη ζηα 

«μέηνα  ημο ζοζηήμαημξ» γηα κα ηηξ απμδεπηεί, θαη δεκ μπμνεί ζημ υκμμα ηεξ «μαδηθυηεηαξ»  κα μεκ ιέμε 

ηα πνάγμαηα με ημ υκμμα ημοξ ζημοξ ενγαδυμεκμοξ θαη ηεκ θμηκςκία γεκηθυηενα, θαη  κα μεκ θαηαζέημομε  

θαη ηεκ θαηά ηεκ γκχμε μαξ πνυηαζε δηελυδμο.  

  ήμενα θνίκμκηαξ απαναίηεημ θαη επηηαθηηθυ κα οπάνλεη ζοκέπεηα ημο αγχκα ζομβάιμομε με ηηξ 

ζέζεηξ μαξ θαη ηηξ πνμηάζεηξ μαξ ζηεκ θμηκή δνάζε εκάκηηα ζηεκ εθανμμγή ηςκ ακηηιασθχκ κέςκ 

μέηνςκ γηα ηεκ ογεία. Σμκίδμκηαξ υμςξ ηαοηυπνμκα υηη ε ιεηημονγία ηςκ δμμχκ ογείαξ με ηνυπμ 

πμο ζα δηαζθαιίδεη ηεξ ζφγπνμκεξ ακάγθεξ ηςκ θαημίθςκ ηςκ κεζηχκ μαξ, μπμνεί κα γίκεη μυκμ 

μέζα απυ έκα απμθιεηζηηθά δεμυζημ δςνεάκ ζφζηεμα ογείαξ - πνυκμηαξ με απμθιεηζηηθή εοζφκε ημο 

θνάημοξ. Γπίζεξ κα μεκ δηαθεφγεη ηεξ πνμζμπήξ μαξ υηη ήδε  επηπεηνεμαηίεξ ζημ πχνμ ηεξ ογείαξ έπμοκ 

«ζημπμπμηήζεη» θαη ηεκ Ιθανία (έπμοκ ήδε ακμίλεη ηαηνεία θαη δηαγκςζηηθυ θέκηνμ) ζηα μπμίμ 

θαηεοζφκεηαη μεγάιμξ υγθμξ ελεηάζεςκ ιυγμ αδοκαμίαξ ημο δεμυζηςκ δμμχκ ογείαξ ημο κμμμφ μαξ κα ηεξ 

εθηειέζεη εγθαίνςξ ε θαη θαζυιμο (ιυγμ ζοπκχκ βιαβχκ ζημκ ελμπιηζμυ),  ημ ζογθεθνημέκμ θέκηνμ γηα 

δηθμφξ ημο ιυγμοξ πμο έπμοκ κα θάκμοκ με ηα ηημμιυγηα θαη ηηξ δηαδηθαζίεξ ημο ΓΟΓΠΤ δεκ είκαη 

ζομβεβιεμέκμ, με απμηέιεζμα ηεκ χνα ηεξ ακάγθεξ κα πιενχκμκηαη ζμβανά πμζά απυ ηεκ ηζέπε ηςκ 

αζζεκχκ. Κα γηαηί εθηημμφμε πςξ είκαη επίθαηνμ ημ αίηεμα γηα ηεκ θαηάνγεζε ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ 

δνάζεξ ζημκ πχνμ ηεξ ογείαξ.    
  ομπαηνηχηεξ- ζεξ, οκάδειθμη –ζεξ, ζαξ θαιμφμε κα μεκ ακέπεζηε άιιμ ηεκ δναμαηηθή 

επηδείκςζε ηεξ θαηάζηαζεξ ημο δεμυζημο ζοζηήμαημξ ογείαξ-πνυκμηαξ, μεκ ακέπεζηε κα μπαίκεη ζε 

θίκδοκμ ε δςή μαξ θαη κα πιενχκμομε λακά θαη λακά γηα ηεκ ογεία, γηα βγμοκ απυ ηεκ θνίζε ημοξ θαη κα 

ζςζμφκ ηα θένδε ηςκ βημμεπάκςκ, ηςκ ηναπεδηηχκ, ηςκ εθμπιηζηχκ θαη ηςκ άιιςκ 

μεγαιμεπηπεηνεμαηηχκ, γηα ημοξ μπμίμοξ παζπίδμοκ μη θοβενκήζεηξ ημοξ θαη ε Γ.Γ.   

  Ιεκ ζομβηβάδεζηε με ηεκ δναζηηθή μείςζε ηεξ θναηηθήξ πνεμαημδυηεζεξ θαη ημ θμφνεμα ηςκ 

απμζεμαηηθχκ, ζηα δεμυζηα κμζμθμμεία, ζηα Κέκηνα Τγείαξ θαη ζηα αζθαιηζηηθά ηαμεία, απυ ηεκ 

θοβένκεζε, πμο έπμοκ δεμημονγήζεη εθνεθηηθά πνμβιήμαηα ζημοξ αζθαιηζμέκμοξ θαη ακαζθάιηζημοξ, ζε 

πμιιμφξ αθυμα θαη αδοκαμία κα ελαζθαιίζμοκ θαη ηηξ πεκηπνέξ πανμπέξ γηα ογεία, πνυκμηα, θάνμαθα, 

επηδυμαηα ΑMΓΑ  θαη πνμκίςξ παζπυκηςκ, αιιά θαη ειιείρεηξ ζε ογεημκμμηθυ οιηθυ θαη πνμζςπηθυ ζηα 

δεμυζηα κμζμθμμεία, ζηα Κέκηνα Τγείαξ θιπ δμμέξ.   
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   ήμενα ε θμηκςκηθή ζομμαπία θαη γηα ηα ζέμαηα ογείαξ ζηα κεζηά μαξ απαηηείηαη κα δηεονοκζεί, 

κα οπεναζπηζημφμε ημ δηθαίςμά μαξ γηα δςνεάκ ογεία, ηαηνμθανμαθεοηηθή πενίζαιρε ζε υιμοξ 
πςνίξ υνμοξ θαη πνμτπμζέζεηξ με γεκκαία αφλεζε ηεξ θναηηθήξ πνεμαημδυηεζεξ θαη θαηάνγεζεξ 
ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ δνάζεξ. Κα με δεπημφμε πενηθμπέξ θαη θαμηά ζομμεημπή ζηα κμζμθμμεία, γηα 
θάνμαθα θαη ελεηάζεηξ. Ηακέκα δεμυζημ κμζμθμμείμ, Η.Τ, κα με θιείζεη, κα με μεηςζμφκ ηα 
κμζμθμμεηαθά θνεβάηηα, κα με γίκεη θαμία απυιοζε.  
   Οη ανκεηηθέξ ελειίλεηξ θαη ζηεκ ογεία-πνυκμηα, απμδεηθκφμοκ υηη ημ θαπηηαιηζηηθυ ζφζηεμα δεκ 

μπμνεί κα ελαζθαιίζεη ημ δηθαίςμα ημο ιαμφ γηα δςνεάκ πανμπή ηςκ οπενεζηχκ ογείαξ-πνυκμηαξ, υπη 

γηαηί δεκ οπάνπμοκ ηα μέζα θαη μη πυνμη, αιιά γηαηί δεκ ζέιεη κα πιενχκεη μφηε δεθάνα παναπάκς 

απυ έκα ειάπηζημ επίπεδμ πανμπχκ γηα ηηξ ιασθέξ ακάγθεξ θαη πανάιιεια μεηαηνέπεη θη αοηυκ ημκ 

ημμέα ζε πεδίμ επηπεηνεμαηηθήξ δνάζεξ γηα απμθυμηζε κέςκ θενδχκ.  Η ογεία, μπμνεί κα πανέπεηαη 

ςξ θαημπονςμέκμ ιασθυ δηθαίςμα, ηζυηημα θαη δςνεάκ ζε υιμοξ, πςνίξ εηζθμνέξ θαη πιενςμέξ.                   

Σμ θάνμαθμ είκαη θμηκςκηθυ αγαζυ θαη ςξ ηέημημ πνέπεη θαη μπμνεί κα πανέπεηαη ζε υιμοξ υζμοξ ημ 

έπμοκ ακάγθε. Τπάνπεη πιμφημξ, ηα επηζηεμμκηθά θαη ηεπκμιμγηθά μέζα, πμο ημ επηηνέπμοκ. Σμ εμπυδημ 

είκαη ηα θαπηηαιηζηηθά ζομθένμκηα θαη μη πμιηηηθέξ ηςκ θμμμάηςκ πμο ηα οπενεημφκ.  

 Γη’ αοηυ πνεηάδεηαη κα δχζμομε απάκηεζε ζε θοβένκεζε, Γ.Γ, «θμοανηέημ»                             
κα θιημαθχζμομε ημοξ αγχκεξ, δηεθδηθχκηαξ ζήμενα αοηά πμο θαιφπημοκ ηηξ ζφγπνμκεξ ακάγθεξ 

ηςκ θαημίθςκ ηςκ  κεζηχκ μαξ. 
   Έπμκηαξ οπ μρηκ υια ηα πνμεγμφμεκα, αιιά θαη ημ υηη απυ ηεκ ηειεοηαία πανάζηαζε δηαμανηονίαξ 

ζημ οπμονγείμ ογεηάξ  ζηηξ 12 Μανηίμο 2015, θακέκα δήηεμα απυ υζα θαηαηέζεθακ ζηεκ πμιηηηθή εγεζία 

ημο οπμονγείμο δεκ έπεη ιοζεί. Πηζηεφμομε υηη πνμθφπηεη εθ κέμο ακάγθε γηα θηκεημπμίεζε ζημ 

οπμονγείμ, θαη ζε αοηή ηεκ θαηεφζοκζε πνμηείκαμε ηυζμ ζημοξ ενγαδυμεκμοξ ζηεκ ογεία υζμ θαη ζηηξ 

πανμηθηαθέξ μνγακχζεηξ ηεξ Αζήκαξ (με ηηξ μπμίεξ ζοκακηεζήθαμε ζηηξ 13 Οθηςβνίμο 2015), κα 

μνγακςζεί ζηηξ 4 Δεθεμβνίμο κέα πανάζηαζε ζημ οπμονγείμ, ζηεκ μπμία ζα θαιμφκ υζμη θμνείξ 

ζομθςκμφκ με αοηυ ημ εκδεπυμεκμ θαη με ημ πιαίζημ αηηεμάηςκ πμο μ θάζε θμνέαξ εθηημά ςξ 

ακαγθαίμ γηα ηηξ ζεμενηκέξ ακάγθεξ ηςκ θαημίθςκ θαη ηςκ επηζθεπηχκ ημο κεζημφ μαξ. 

  Ηαιμφμε ιμηπυκ ημ Δ. κα εγθνίκεη ηεκ ζομμεημπή ημο δήμμο Ζθανίαξ  ζηεκ θηκεημπμίεζε αοηή, 

με ζομβμιηθυ θιείζημμ ηςκ οπενεζηχκ ημο δήμμο θαη ηεκ ζομμεημπή μαξ (Δ. θαη ενγαδυμεκμη) ζε 
ζογθέκηνςζε δηαμανηονίαξ έλς απυ ημ οπμονγείμ ογείαξ (ζημ δηάζηεμα  4/12 έςξ 11/12 γηα κα 
απμθεοπζεί ε ζφμπηςζε ηεξ θηκεημπμίεζεξ με άιιεξ δνάζεηξ ζημ θέκηνμ ηεξ Αζήκαξ) .  
   Ηαιμφμε επίζεξ ημ Δ. επηθαηνμπμηςκηαξ ηηξ παιηυηενεξ απμθάζεηξ ηςκ δεμμηηθχκ ζομβμφιηςκ ημο 

κεζημφ, κα απμδεπζμφμε ημ δηεθδηθεηηθυ πιαίζημ (παναηίζεηαη ζε πανάνηεμα) με ημ μπμίμ 

αγςκηδυμαζηε απυ ημ 2003, γηα κα δηαζθαιίζμομε ημ δηθαίςμα ηςκ ζομπαηνηςηχκ ζε ογεημκμμηθέξ 

οπενεζίεξ θαη οπμδμμέξ πμο κα θαιφπημοκ ηεξ ζφγπνμκεξ ακάγθεξ μαξ.  Ωξ ζέζε ημο Δήμμο Ζθανίαξ 

γηα ηα Πνμβιήμαηα ογείαξ. Όιε ε ιμγηθή μαξ  πενηγνάθεηαη με ηε θνάζε:  

«Απμθιεηζηηθά δεμυζημ-δςνεάκ ζφζηεμα Τγείαξ θαη Πνυκμηαξ γηα υιμοξ, πςνίξ Όνμοξ θαη 
πνμτπμζέζεηξ, υιεξ ηηξ μένεξ θαη υιεξ ηηξ χνεξ ημο πνυκμο. 

Ηαμία επηπεηνεμαηηθή δνάζε ζημ πχνμ ηεξ Τγείαξ». 
 Πιήνε θαη επανθή πνεμαημδυηεζε υιςκ ηςκ δεμυζηςκ μμκάδςκ Τγείαξ -Πνυκμηαξ θαη ηςκ 

αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ απυ ημκ θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ.  
 Απαηημφμε κα θαηανγεζεί θάζε είδμοξ πιενςμή απυ ημοξ αζζεκείξ πμο  πνμζένπμκηαη, γηα 

ελεηάζεηξ ζηα ενγαζηήνηα ημο κμζμθμμείμο ή θαη γηα ακαγθαίεξ ζεναπείεξ, επεμβάζεηξ, κμζειεία 
είηε είκαη αζθαιηζμέκμη είηε ακαζθάιηζημη, Έιιεκεξ ή μεηακάζηεξ. 

 Ιαδηθέξ πνμζιήρεηξ μυκημμο & πιήνμοξ θαη απμθιεηζηηθήξ απαζπυιεζεξ επηζηεμμκηθμφ θαη 
ογεημκμμηθμφ πνμζςπηθμφ. Ιμκημμπμίεζε υιςκ ηςκ ζομβαζημφπςκ. 

  Δηεθδηθμφμε ηεκ ζομβμιή ηςκ ζοκανμμδίςκ οπμονγείςκ, ζε ηνεηξ θαζμνηζηηθμφξ ημμείξ γηα ηεκ 

δοκαηυηεηα ιεηημονγίαξ ημο Γενμθμμείμο  απυ ημκ Δήμμ Ιθανίαξ. 1) ημ ζεζμηθυ πιαίζημ ιεηημονγίαξ, 

2) ηεκ δοκαηυηεηα πνυζιερεξ πνμζςπηθμφ, 3) ηεκ μηθμκμμηθή ζομβμιή ημο θνάημοξ ζημ υιμ 

εγπείνεμα.  

  Δεκ εθεζοπάδμομε θαη ζα ακηηδνάζμομε άμεζα ζε θάζε κέα πνμζπάζεηα ζογπχκεοζεξ ηςκ 
Κμζμθμμείςκ Ζθανίαξ θαη άμμο. 
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 Κα ζθναγηζημφκ ΣΩΡΑ ηα βηβιηάνηα υιςκ ηςκ ακαζθάιηζηςκ, κα θαιοθζμφκ υιμη μη 
ενγαδυμεκμη ζηα «θμηκςθειή πνμγνάμμαηα» θαη ζηα πνμγνάμμαηα μαζεηείαξ ή πναθηηθήξ 
άζθεζεξ.  

Πιαίζημ αηηεμάηςκ γηα  Ζθανία      
Γηα ημ Κμζμθμμείμ κα οπάνπμοκ: 

 Όιεξ μη ακαγθαίεξ θιηκηθέξ (παζμιμγηθή, πεηνμονγηθή, παηδηαηνηθή, γοκαηθμιμγηθή, θανδημιμγηθή)  
με ηηξ απαηημφμεκεξ  εηδηθυηεηεξ γηαηνχκ. 

 Όιεξ μη ακαγθαίεξ ηαηνηθέξ εηδηθυηεηεξ πμο ιείπμοκ (μθζαιμίαηνμξ, κεονμιυγμξ, μονμιυγμξ,  
ροπίαηνμξ, εκδμθνηκμιυγμξ).  Άμεζε ακάγθε ε θάιορε ηεξ ζέζεξ ημο Ακαηζζεζημιυγμο, επίζεξ 

απαηηείηαη υιεξ μη εηδηθυηεηεξ κα γίκμοκ ημοιάπηζημκ δηπιέξ με αηπμή αοηέξ ημο θανδημιυγμο, 

γοκαηθμιυγμο, παηδίαηνμο, ΩΡΛ.                                                                     
 Νμζειεοηηθυ, πανασαηνηθυ θαη βμεζεηηθυ πνμζςπηθυ ζφμθςκα με ηηξ ακάγθεξ. (ημοξ  ημμείξ 

εζηίαζεξ - δηακμμήξ θαη ημαηηζμμφ-πιοκηενίςκ έπμοκ απμμείκεη 3 ενγαδυμεκεξ -  ηε κμζειεοηηθή 
οπενεζία οπάνπεη έιιεηρε ηδηαηηένςξ ηναομαηημθμνέςκ- ηεκ ηεπκηθή οπενεζία  οπενεηεί μυκμ 1 
ζοκηενεηήξ- Υνεηάδεηαη εκίζποζε ημο θανμαθείμο με βμεζυ θανμαθείμο).                                      

 Όιμ ημ πνμζςπηθυ (ηαηνηθυ, κμζειεοηηθυ, πανασαηνηθυ θαη βμεζεηηθυ) κα είκαη μυκημμ, πιήνμοξ 

θαη απμθιεηζηηθήξ απαζπυιεζεξ.  

 Μμκάδα ηεπκεημφ Νεθνμφ 

 ηαζμυξ Αημμδμζίαξ. 

 Μμκάδα αολεμέκεξ θνμκηίδαξ. 

 Όιε ε απαναίηεηε ενγαζηενηαθή θάιορε θαη μ απαναίηεημξ θαη ζφγπνμκμξ ηεπκμιμγηθυξ 

ελμπιηζμυξ. 

 Όιε ε ακαγθαία οπμδμμή γηα ακζνχπηκεξ ζοκζήθεξ πενίζαιρεξ. 

 Σμήμα επεηγυκηςκ πενηζηαηηθχκ πμο κα ιεηημονγεί αοημδφκαμα υιμ ημ 24ςνμ. 

 φκδεζε ημο Νμζμθμμείμο με ηα Κ.Τ. 

Γηα ηα Ηέκηνα Τγείαξ κα οπάνπμοκ: 

 Έκα Κ.Τ. ζε θάζε Δεμμηηθή εκυηεηα ηεξ επανπίαξ μαξ, πμο κα θαιφπηεη πιήνςξ ηεκ 

Πνςημβάζμηα Φνμκηίδα Τγείαξ. (Δειαδή: ακαβάζμηζε ημο Π.Ι ζηηξ Ράπεξ ζε Κ.Τ, βειηίςζε ημο 
ελμπιηζμμφ,  αζζεκμθυνμ. Πιήνεξ ζηειέπςζε ημο Κ.Τ. ζημκ Γφδειμ ημοιάπηζημκ ζφμθςκα με ημκ 
θακμκηζμυ ιεηημονγίαξ ημο. 

 Γηδηθά γηα ηηξ Ράπεξ άμεζε πνυζιερε γεκηθμφ παζμιυγμο θαη κμζειεοηηθμφ πνμζςπηθμφ ζημ 
Πενηθενεηαθυ Ιαηνείμ.  

 φκδεζε ηςκ Κ.Τ. με ημοξ πχνμοξ θαημηθίαξ, ενγαζίαξ, εθπαίδεοζεξ, άζιεζεξ θαη ροπαγςγίαξ. 

(Γηαηνμί ενγαζίαξ, ζπμιίαηνμη, αζιίαηνμη). 
 Οηθμγεκεηαθμί γηαηνμί θαη παηδίαηνμη πιήνμοξ θαη απμθιεηζηηθήξ απαζπυιεζεξ ζημ Κ.Τ (πμο ζα 

παναθμιμοζμφκ υια ηα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ). 
 Τπενεζίεξ πνυιερεξ,  ογηεηκήξ θαη αζθάιεηαξ. 

 Γπηδεμημιμγηθέξ μειέηεξ θαζχξ θαη μειέηεξ γηα ηε κμζενυηεηα πμο μθείιμκηαη ζε ημπηθμφξ 

κμζμγυκμοξ πανάγμκηεξ. 

 Γηδηθεομέκμη γηαηνμί γηα υζμοξ αζζεκείξ θάκμοκ  πνήζε ηςκ ηαμαηηθχκ ιμοηνχκ. 

 Πενηθενεηαθά Ιαηνεία, πανανηήμαηα ηςκ Κ.Τ, πιήνςξ ζηειεπςμέκα ζφμθςκα με ηηξ ακάγθεξ.  

 Ζδηαίηενα ζημ αγνμηηθυ ηαηνείμ Ηανθηκαγνίμο θαη ιυγς θαηάζηαζεξ μδηθμφ δηθηφμο θαη μεγάιεξ 

απυζηαζεξ απυ ηα Κ.Τ. κα οπάνπεη θαη εηδηθεομέκμξ γηαηνυξ, κμζειεφηνηα θαη κα ζηαζμεφεη 

αζζεκμθυνμ.                             

Γηα ημ ΓΗΑΒ: 

 Να μιμθιενςζεί ε ακάπηολε ημο δεμυζημο ζοζηήμαημξ επείγμοζαξ βμήζεηαξ έηζη πμο κα 

θαιφπηεη θάζε επείγμκ πενηζηαηηθυ.   

Πνυκμηα:  

 Να μνγακςζεί ηδηαίηενε θνμκηίδα με ογεημκμμηθέξ θαη θμηκςκηθέξ οπενεζίεξ γηα ηα άημμα με 

εηδηθέξ ακάγθεξ θαη ηηξ μηθμγέκεηεξ ημοξ, ημοξ ειηθηςμέκμοξ, ημοξ πνυκηα πάζπμκηεξ θαη ημοξ 

κεθνμπαζείξ. 
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 Δεμυζημ θαη δςνεάκ πνυγναμμα ΒΟΕΘΓΖΑ ΣΟ ΠΖΣΖ γηα υιμοξ (πςνίξ πιαθυκ 
ελαηνέζεηξ θαη πενηθμπέξ),  με μυκημμ πνμζςπηθυ. 

 Γενμθμμείμ δεμυζημ πμο ζα ιεηημονγεί δςνεάκ, θαη ζα ελαζθαιίδεη ηεκ αλημπνεπή δηαβίςζε 

ηςκ ειηθηςμέκςκ θαη ακζνχπηκεξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ γηα ημοξ ενγαδυμεκμοξ. 

 Δςνεάκ μεηαθίκεζε ηςκ αζζεκχκ θαη ηςκ ζοκμδχκ ημοξ. 

Πνυιερε: 

 Οοζηαζηηθά μέηνα πνμζηαζίαξ ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ πμο κα ζοκδέμκηαη με υιεξ ηηξ βαζμίδεξ 

ημο δεμυζημο ζοζηήμαημξ Τγείαξ θαη κα πανέπμκηαη δςνεάκ.  

 Να ημπμζεηεζμφκ άμεζα γηαηνμί ζε υια ηα πιμία με εοζφκε ημο θνάημοξ. 

 οζηεμαηηθμί εμβμιηαζμμί με εοζφκε ημο θνάημοξ γηα υια ηα παηδηά.  

 Πνμιεπηηθέξ γοκαηθμιμγηθέξ ελεηάζεηξ γηα υιεξ ηηξ γοκαίθεξ 

 Γπακαθμνά γηα υιεξ ηηξ γοκαίθεξ ακελαηνέηςξ ημο επηδυμαημξ ημθεημφ.» 

 
  Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Λ. Θαιακπόγηαο (ΠΕΑ) ζπκθώλεζε κε ην δηεθδηθεηηθό 

πιαίζην θαη  επηζήκαλε όηη ζε ηπρόλ αμηνιόγεζε ηνπ λνζνθνκείνπ ζα ππάξμεη 

πξόβιεκα κε θάπνηεο εηδηθόηεηεο π.ρ. ησλ δύν ρεηξνπξγώλ ελώ δελ ππάξρεη 

αλαηζζεζηνιόγνο. Δπηζήκαλε επίζεο ην ζέκα ηεο αλππαξμίαο δηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ Ιθαξίαο θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ζρεδόλ θαλείο από ηνπο ηδηώηεο 

γηαηξνύο ηνπ λνκνύ δελ είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε ηνλ ΔΟΠΤ, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ 

ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ άκνπ. 

 

  Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Θ. ηακνύιεο (ΗΘΑΡΗΑ) είπε: 

« Η πγεία θαη νη πνιηηηθέο πγείαο δελ απνηεινύλ δήηεκα ησλ απνθιεηζηηθά 

απαζρνινύκελσλ ζηνλ ηνκέα Υγείαο θαη ησλ Ιαηξηθώλ Επηζηεκώλ, αιιά κηα επξύηεξε 

δηαδηθαζία επηινγώλ ζε νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηθό επίπεδν. 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θάησ από ηελ επίδξαζε ζεηξάο παξαγόλησλ, ζε όιεο ζρεδόλ ηηο 

Επξσπατθέο ρώξεο αζθνύληαη ηζρπξέο πηέζεηο γηα αιιαγέο ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

πγείαο, όρη κόλν ζε νηθνλνκηθό αιιά θαη ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ. 

 Εηδηθόηεξα από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζε όιεο ζρεδόλ ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο 

άξρηζαλ λα πξνσζνύληαη πνιηηηθέο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη απμαλόκελεο ηζρπξνπνίεζεο 

ηνπ ηδησηηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ ζθαίξα ηεο Υγείαο θαη Πξόλνηαο. 

  Η απειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηώλ Υγείαο θαη ε ππαγσγή ηνπο ζηνπο λόκνπο ηεο αγνξάο θαη 

ηεο θεξδνζθνπίαο ηείλνπλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο Υγείαο-Πξόλνηαο 

θαη ζηε ρώξα καο ζε όθεινο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

    Άπνςε κνπ είλαη: Η Σπγθξόηεζε Κνηλσληθνύ Μεηώπνπ ππεξάζπηζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

Δεκόζηνπ ηνκέα Υγείαο. 

 Εηδηθόηεξα: Πηζηεύσ όηη ε Υγεία είλαη θνηλσληθό αγαζό θαη σο εθ ηνύηνπ ζεκαληηθό θαη 

αλαθαίξεην δηθαίσκα όισλ ησλ αλζξώπσλ. Επνκέλσο βαζηθή αξρή θαη ζηξαηεγηθή 

ζηόρεπζε πξέπεη λα είλαη ε θαζνιηθή, ηζόηηκε, έγθαηξε θαη πνηνηηθή πξόζβαζε όισλ ησλ 

πνιηηώλ- όισλ ησλ δεκνηώλ καο ζηηο ππεξεζίεο Υγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

Απόηνθν απηήο ηεο αξρήο ηεο ηζνηηκίαο ζηελ πξόζβαζε, απνηειεί ε ζέζε γηα ηελ πξννπηηθή 

θαζνιηθήο θάιπςεο από ηνλ Δεκόζην ηνκέα- από ην Κξάηνο. 

Γηα λα κπνξέζεη όκσο ην Δεκόζην- ην Κξάηνο λα αζθήζεη ηνλ ξόιν ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Υγείαο πξέπεη νη δηαζέζηκνη πόξνη λα απμεζνύλ θαη λα εμνηθνλνκεζνύλ. 

Πξνθαλώο ε αύμεζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ είλαη δεκέλεο κε ηελ 

ζπλνιηθή πνιηηηθή πνπ ε θπβέξλεζε επαγγέιιεηαη όηη ζα εθαξκόζεη. 

Η αύμεζε θαη εμνηθνλόκεζε πόξσλ γηα ηελ Υγεία ζα επηηξέςεη ηελ άκεζε θαη πιήξε 

ζηειέρσζε εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ ζε εηδηθόηεηεο πνπ ιείπνπλ κε ζρέζε εξγαζίαο πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο. 

 Κιείλνληαο έρσ λα πσ όηη: Η Κπβέξλεζε έρεη ηελ επαηζζεζία ζηα ζέκαηα Υγείαο θαη 

βέβαηα έρεη ππνζρεζεί όηη ε ζηειέρσζε ζην απαξαίηεην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό πνπ ιείπεη 

ζα είλαη πιήξεο θαη άκεζε. Δελ έρεη ινηπόλ πεξηζώξην γηα άιιε αξγνπνξία. 

Σπκθσλώ κε ην δηεθδηθεηηθό πιαίζην θαη ηα αηηήκαηα πνπ έζεζε ν Δήκνο γηα ηελ Υγεία 

ζηελ Ιθαξία.» 
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   Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Ζι. Γαγιίαο (ΑΠΙ), αθνύ εμέθξαζε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ην καθξνζθειέο ηνπ θεηκέλνπ, ζπκθώλεζε κε ην πιαίζην ησλ 

αηηεκάησλ. Παξαθάιεζε επίζεο γηα ηόζν ζνβαξά δεηήκαηα λα βγαίλνπλ νκόθσλεο 

απνθάζεηο. Αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη παξηζηακέλσλ 

εθπξνζώπσλ θνξέσλ θαη ζπιιόγσλ. 

   
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα παξαπάλσ 

 

                                      ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ Ηθαξίαο  ζε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο 

έμσ από ην ππνπξγείν πγείαο (ζην δηάζηεκα  4/12 έσο 11/12 γηα λα απνθεπρζεί 

ε ζύκπησζε ηεο θηλεηνπνίεζεο κε άιιεο δξάζεηο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο), κε 

παξάιιειν ζπκβνιηθό θιείζηκν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ γηα ηελ  

δηεπθόιπλζε ηεο ζπκκεηνρή καο (Δ. θαη εξγαδόκελνη). 

 

Β. Απνδέρεηαη  ην δηεθδηθεηηθό πιαίζην, πνπ αθνινπζεί, κε ην νπνίν αγσληδόκαζηε, 

γηα λα δηαζθαιίζνπκε ην δηθαίσκα ησλ ζπκπαηξησηώλ ζε πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη 

ππνδνκέο πνπ λα θαιύπηνπλ ηεο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο, σο ζέζε ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο 

γηα ηα Πξνβιήκαηα πγείαο. Όιε ε ινγηθή καο  πεξηγξάθεηαη κε ηε θξάζε:  

«Απνθιεηζηηθά δεκόζην-δσξεάλ ζύζηεκα Τγείαο θαη Πξόλνηαο γηα όινπο, 

ρσξίο Όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, όιεο ηηο κέξεο θαη όιεο ηηο ώξεο ηνπ ρξόλνπ. 

Κακία επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζην ρώξν ηεο Τγείαο». 

 Πιήξε θαη επαξθή ρξεκαηνδόηεζε όισλ ησλ δεκόζησλ κνλάδσλ Τγείαο -Πξόλνηαο 

θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό.  

 Απαηηνύκε λα θαηαξγεζεί θάζε είδνπο πιεξσκή από ηνπο αζζελείο πνπ  

πξνζέξρνληαη, γηα εμεηάζεηο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ λνζνθνκείνπ ή θαη γηα αλαγθαίεο 

ζεξαπείεο, επεκβάζεηο, λνζειεία είηε είλαη αζθαιηζκέλνη είηε αλαζθάιηζηνη, 

Έιιελεο ή κεηαλάζηεο. 

 Μαδηθέο πξνζιήςεηο κόληκνπ & πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο 

επηζηεκνληθνύ θαη πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ. Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ 

ζπκβαζηνύρσλ. 

  Γηεθδηθνύκε ηελ ζπκβνιή ησλ ζπλαξκνδίσλ ππνπξγείσλ, ζε ηξεηο θαζνξηζηηθνύο ηνκείο γηα 

ηελ δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεξνθνκείνπ  από ηνλ Γήκν Ιθαξίαο.                              

1) ην ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο, 2) ηελ δπλαηόηεηα πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ, 

3) ηελ νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο ζην όιν εγρείξεκα.  

  Γελ εθεζπράδνπκε θαη ζα αληηδξάζνπκε άκεζα ζε θάζε λέα πξνζπάζεηα 

ζπγρώλεπζεο ησλ Ννζνθνκείσλ Ιθαξίαο θαη άκνπ. 

 Να ζθξαγηζηνύλ ΣΩΡΑ ηα βηβιηάξηα όισλ ησλ αλαζθάιηζησλ, λα θαιπθζνύλ 

όινη νη εξγαδόκελνη ζηα «θνηλσθειή πξνγξάκκαηα» θαη ζηα πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο ή πξαθηηθήο άζθεζεο.  

Πιαίζην αηηεκάησλ γηα  Ηθαξία      

Γηα ην Λνζνθνκείν λα ππάξρνπλ: 

 Όιεο νη αλαγθαίεο θιηληθέο (παζνινγηθή, ρεηξνπξγηθή, παηδηαηξηθή, γπλαηθνινγηθή, 

θαξδηνινγηθή)  κε ηηο απαηηνύκελεο  εηδηθόηεηεο γηαηξώλ. 

 Όιεο νη αλαγθαίεο ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο πνπ ιείπνπλ (νθζαικίαηξνο, λεπξνιόγνο, 

νπξνιόγνο,  ςπρίαηξνο, ελδνθξηλνιόγνο).  Άκεζε αλάγθε ε θάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ 

Αλαηζζεζηνιόγνπ, επίζεο απαηηείηαη όιεο νη εηδηθόηεηεο λα γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ δηπιέο 

κε αηρκή απηέο ηνπ θαξδηνιόγνπ, γπλαηθνιόγνπ, παηδίαηξνπ, ΩΡΛ.                                                                     
 Ννζειεπηηθό, παξαταηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο. (ηνπο  

ηνκείο εζηίαζεο - δηαλνκήο θαη ηκαηηζκνύ-πιπληεξίσλ έρνπλ απνκείλεη 3 εξγαδόκελεο -  ηε 
λνζειεπηηθή ππεξεζία ππάξρεη έιιεηςε ηδηαηηέξσο ηξαπκαηηνθνξέσλ- ηελ ηερληθή ππεξεζία  
ππεξεηεί κόλν 1 ζπληεξεηήο- Χξεηάδεηαη ελίζρπζε ηνπ θαξκαθείνπ κε βνεζό θαξκαθείνπ).                                      

 Όιν ην πξνζσπηθό (ηαηξηθό, λνζειεπηηθό, παξαταηξηθό θαη βνεζεηηθό) λα είλαη κόληκν, 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο.  

 Μνλάδα ηερλεηνύ Νεθξνύ 

 ηαζκόο Αηκνδνζίαο. 

 Μνλάδα απμεκέλεο θξνληίδαο. 

 Όιε ε απαξαίηεηε εξγαζηεξηαθή θάιπςε θαη ν απαξαίηεηνο θαη ζύγρξνλνο 

ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο. 
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 Όιε ε αλαγθαία ππνδνκή γηα αλζξώπηλεο ζπλζήθεο πεξίζαιςεο. 

 Σκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ λα ιεηηνπξγεί απηνδύλακα όιν ην 24σξν. 

 ύλδεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηα Κ.Τ. 

Γηα ηα Θέληξα Τγείαο λα ππάξρνπλ: 

 Έλα Κ.Τ. ζε θάζε Γεκνηηθή ελόηεηα ηεο επαξρίαο καο, πνπ λα θαιύπηεη πιήξσο ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. (Δειαδή: αλαβάζκηζε ηνπ Π.Ι ζηηο Ράρεο ζε Κ.Υ, βειηίσζε 

ηνπ εμνπιηζκνύ,  αζζελνθόξν. Πιήξεο ζηειέρσζε ηνπ Κ.Υ. ζηνλ Εύδειν ηνπιάρηζηνλ ζύκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ). 

 Εηδηθά γηα ηηο Ράρεο άκεζε πξόζιεςε γεληθνύ παζνιόγνπ θαη λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ζην Πεξηθεξεηαθό Ιαηξείν.  

 ύλδεζε ησλ Κ.Τ. κε ηνπο ρώξνπο θαηνηθίαο, εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, άζιεζεο θαη 

ςπραγσγίαο. (Γηαηξνί εξγαζίαο, ζρνιίαηξνη, αζιίαηξνη). 

 Οηθνγελεηαθνί γηαηξνί θαη παηδίαηξνη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο ζην Κ.Τ 
(πνπ ζα παξαθνινπζνύλ όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο). 

 Τπεξεζίεο πξόιεςεο,  πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαζώο θαη κειέηεο γηα ηε λνζεξόηεηα πνπ νθείινληαη ζε 

ηνπηθνύο λνζνγόλνπο παξάγνληεο. 

 Δηδηθεπκέλνη γηαηξνί γηα όζνπο αζζελείο θάλνπλ  ρξήζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ. 

 Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία, παξαξηήκαηα ησλ Κ.Τ, πιήξσο ζηειερσκέλα ζύκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο.  

 Ηδηαίηεξα ζην αγξνηηθό ηαηξείν Θαξθηλαγξίνπ θαη ιόγσ θαηάζηαζεο νδηθνύ 

δηθηύνπ θαη κεγάιεο απόζηαζεο από ηα Κ.Τ. λα ππάξρεη θαη εηδηθεπκέλνο γηαηξόο, 

λνζειεύηξηα θαη λα ζηαζκεύεη αζζελνθόξν.                             

Γηα ην ΔΘΑΒ: 

 Να νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο επείγνπζαο βνήζεηαο έηζη πνπ 

λα θαιύπηεη θάζε επείγνλ πεξηζηαηηθό.   

Πξόλνηα:  

 Να νξγαλσζεί ηδηαίηεξε θξνληίδα κε πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ηνπο ειηθησκέλνπο, ηνπο ρξόληα 

πάζρνληεο θαη ηνπο λεθξνπαζείο. 

 Γεκόζην θαη δσξεάλ πξόγξακκα ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ γηα όινπο (ρσξίο πιαθόλ 

εμαηξέζεηο θαη πεξηθνπέο),  κε κόληκν πξνζσπηθό. 

 Γεξνθνκείν δεκόζην πνπ ζα ιεηηνπξγεί δσξεάλ, θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπξεπή 

δηαβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη αλζξώπηλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. 

 Γσξεάλ κεηαθίλεζε ησλ αζζελώλ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο. 

Πξόιεςε: 

 Οπζηαζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο πνπ λα ζπλδένληαη κε όιεο ηηο 

βαζκίδεο ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο θαη λα παξέρνληαη δσξεάλ.  

 Να ηνπνζεηεζνύλ άκεζα γηαηξνί ζε όια ηα πινία κε επζύλε ηνπ θξάηνπο. 

 πζηεκαηηθνί εκβνιηαζκνί κε επζύλε ηνπ θξάηνπο γηα όια ηα παηδηά.  

 Πξνιεπηηθέο γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο γηα όιεο ηηο γπλαίθεο 

 Δπαλαθνξά γηα όιεο ηηο γπλαίθεο αλεμαηξέησο ηνπ επηδόκαηνο ηνθεηνύ. 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 160/2015 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 

 

ΛΗΘΟΙΑΟ ΙΑΡΓΑ 

 

ΣΑ ΚΔΙΖ 
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